VOORBEREIDING REVIT ARCHITECTURE
CERTIFIED PROFESSIONAL
EXAMEN
B

U gaat binnenkort deelnemen aan het ‘Revit Architecture Certified Professional’ examen
van Autodesk. Vandaag de dag is de mogelijkheid om uw kwaliteiten en vaardigheden te
kunnen aantonen erg belangrijk; veel bedrijven hechten grote waarde aan gecertificeerd
personeel. Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het examen; dit verhoogt de
kans van slagen. Deze stappen helpen daarbij:
1)
Leer de vaardigheden
Krijg de vaardigheden die u nodig heeft om Autodesk Revit te gebruiken op een
professioneel niveau; zorg dat u in ieder geval de Basis cursus Revit Architecture
gevolgd heeft.
2)
Oefenen in de praktijk
Verfijn uw vaardigheden door veel te oefenen in de praktijk. Bouw voor uzelf het vertrouwen op dat u nodig heeft om het examen af te leggen. De richtlijn is minimaal 400 uur
praktijkervaring met Revit, afhankelijk van hoevaak en wat u van u Revit gebruikt. Het is
noodzakelijk dat u bekend bent met alle functies van Revit Architecture. Ook dient u
complexe workflow- en ontwerpuitdagingen op te lossen en bekend te zijn met alle
(Engelse) termen van Revit.
3)
Leidraad
U kunt de lijst met de vereiste vaardigheden op de volgende pagina als leidraad
gebruiken. In deze lijst kunt u een uitgebreid overzicht vinden van specifieke en meetbare
kennis, vaardigheden en bekwaamheden die de basis zijn voor het examen. Het kan zijn
dat niet alle punten in het examen voorkomen.
Duur en inhoud
We beginnen de examens met een gezamenlijke lunch. Het examen bevat 35 vragen/
opdrachten; deze zijn in het Engels. Hier krijgt u maximaal 4 uur de tijd voor. Het is een
praktijkgericht examen waarbij de opdrachten in het programma worden uitgevoerd. In
onderstaande lijst kunt u zien welke vaardigheden er van u verwacht worden. U hoort
direct na het examen of u geslaagd bent.

Vereiste vaardigheden Revit Bouw/Architecture:
COLLABORATION
Copy and monitor elements in a linked file
Use worksharing
Import DWG and image files
Use Worksharing Visualization
Assess review warnings in Revit
DOCUMENTATION
Create and modify filled regions
Place detail components and
repeating details
Tag elements (doors, windows, etc.)
by category
Use dimension strings
Set the colors used in a color scheme legend
Work with phases
ELEMENTS AND FAMILIES
Change elements within a curtain wall
(grids, panels, mullions)
Create compound walls
Create a stacked wall
Differentiate system and component
families
Work with family Parameters
Create a new family type
Use Family creation procedures

MODELING
Create a building pad
Define floors for a mass
Create a stair with a landing
Create elements such as a
floors, ceilings, or roofs
Generate a toposurface
Model railings
Edit a model element’s material
(door, window, furniture)
Change a generic floor/ceiling/roof
to a specific type
Attach walls to a roof or ceiling
Edit room-aware families
VIEWS
Define element properties in a schedule
Control visibility
Use levels
Create a duplicate view for a plan, section,
elevation, drafting view, etc.
Create and manage legends
Manage view position on sheets
Organize and sort items in a schedule

Diploma
Als u geslaagd bent voor het examen ontvangt u een wereldwijd erkend diploma en u mag
u uzelf een echte Revit professional noemen! U mag ook het ‘Revit Architecture Certified
Professional’ logo in uw emailhandtekening gebruiken.
Het diploma is 3 jaar geldig.
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