
Checklist BK2OV2 Modelstudie  
 

Een overzicht van aspecten waar de eindproducten van Modelstudie voor BK2OV2 op beoordeeld worden, 
vormgegeven als checklist voor het werk dat je inlevert.  

Revit Model (Project) 
Het Revit Model wordt ingeleverd als Revit Project (.rvt bestand) 

Organisatie 

□ Voor elk niveau is een Level aanwezig 
□ Het Grid is compleet en logisch 
□ Levels hebben een duidelijke naam. Let ook op de volgorde. 
□ Labeling van grid is consistent:  De volgorde klopt, nummers in de ene richting, letters in de 

andere 

Volledigheid 

□  Buitenwanden, vloer(en) en dak zijn aanwezig 
□  Beganegrond is voorzien van een (dunne) afwerkingsvloer die bovenop de vloer van het 

ponton ligt (gebruik offset) 
□  Gevelopeningen zijn aanwezig 
□ Trappen aanwezig waar nodig 

Netheid 

□ Muren en kolommen steken niet onnodig in/door vloeren of het dak 
□ Hoeken in curtain walls sluiten netjes aan (gebruik corner mullions) 
□ Deuren en ramen steken niet door andere muren of vloeren 
□ Gevelopeningen zijn netjes uitgelijnd 
□ Wanden, kolommen, railingen etc staan niet half over een rand van de vloer of het ponton 
□ Trappen komen op het gewenste niveau en sluiten netjes aan 

Wall-/Floor-/Roof Structure 

□ Daken, vloeren en muren zijn opgebouw uit lagen 
□ Voor de lagen is een logisch materiaal en een logische functie ingesteld 
□ Dragend deel is duidelijk aangegeven 
□ Joins zijn netjes en duidelijk (muur-dak, muur-vloer en muur-muur)  
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Materialisatie 

□ De benodigde materialen zijn aangemaakt en hebben een logische naam 
□ Voor de materialen zijn waar nodig Surface Patterns (Model pattern) ingesteld met de juiste 

afmetingen en kleur. 
□ Voor de materialen van delen die in de 1:20 doorsnede in detail zichtbaar zijn, zijn de juiste 

Cut Patterns ingesteld 
□ Alle wanden hebben een afwerkingsmateriaal voor zowel de binnen en buitenzijde. 
□ Idem voor dak 
□ Vloeren heb tenminste een afwerkingsmateriaal voor de bovenzijde. 

Gewicht 
Zie downloads & links BK2OV2: http://toi.bk.tudelft.nl/bk2ov2-downloads 

□  Schedule "gewicht in wanden" is volledig ingevuld en klopt met de gekozen wanden 
□  Schedule "gewicht in vloeren" idem 
□  Schedule "gewicht in daken" idem; 'sloped glazing' mag overgeslagen worden (geeft 0 m2 

aan), reken globaal 150 kg/m2 voor oppervlaktes >10 m2 
□  Het geschatte totaalgewicht is ingevuld in de Properties van het ponton 

Design Options 

□  In het model met het resultaat van de opgave van week 2 en 3 zijn Design Options op een 
logische manier toegepast 

□  In het definitieve model zijn geen onnodige Design Options meer aanwezig 

Revit Family 
De Families worden ingeleverd als Revit Family (.rfa bestand). Het bestand voor de tutorial “Simple 
Window”is al in week 6 ingeleverd. Het bestand voor je eigen Famiy lever je in bij je eindproducten. Je plaatst 
deze family ook in je Revit Project van de loft. 

"Simple Window" Tutorial Family 

□  Tutorial is compleet, inclusief dorpel en parameter voor de 'negge' 
□  Bij het aanpassen van breedte, hoogte, etc in het Family Types window blijft het raam 

kloppend 
□  Correct gebruik van Void en Solid Sweeps 
□  Ruit en kozijn zijn voorzien van een parameter voor het materiaal 

Eigen Family 

□  Geometrie sluit netjes aan 
□  Geometrie is voorzien van een materiaal 
□  Constraints kloppen 
□  Family is aanpasbaar middels parameters 
□  Family is toegepast in het model 
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Revit Sheets 
De Revit Sheets zijn onderdeel van je Revit Project (.rvt bestand)en lever je daarnaast in als PDF. 

Sheet 

□  Gevraagde tekeningen zijn allemaal aanwezig 
□  Tekeningen zijn netjes uitgelijnd 
□  Titleblock is ontdaan van overbodige onderdelen 
□  Views hebben op de sheet een duidelijke, informatieve naam 

Views die op de Sheet geplaatst zijn 

□  Ongewenste categorieën uitgeschakeld dmv Visibility Overrides 
□  Underlay staat op none 
□  Crop Region staat waar nodig goed ingesteld 
□  Labels van Grids/Levels staan niet door de tekening 
□  1:100 plattegrond en doorsnede: Detail Level: Coarse; met solid fill voor wanden, vloeren en 

daken 
□  1:20 doorsnede: Detail Level: Fine; met juiste arceringen 
□  Visual Style staat op een geschikte instelling 

3D Views die op de Sheet geplaatst zijn 

□  Hebben een bruikbare uitsnede en zijn netjes op ooghoogte of duidelijke vogelvlucht 
□  Een van de 3D views maakt een doorsnede d.m.v een Section Box 
□  Zon (en schaduw) voor de zonnestudie beelden staat juist ingesteld 
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