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Samenvattinq. 

When solving a problem or making a design the student's knowledge of the 
domain at hand is very important. In this report a model is presented in which 
twelve categories of knowledge are distinguished. This model is used to 
categorize the learner experiences from novice designers. in a first attempt 
to check the usefulness to describe the knowledge-base of designers. The study 
presented here shows that all learner experiences fit into the categories 
proposed by the model. 

Abstract. 

Bij het oplossen van problemen of het ontwerpen is gedetailleerde kennis 
van het betreffende domein van groot belang. In dit rapport wordt een model 
beschreven waarbinnen twaalf kennlscategorieen onderschelden worden. In een 
eerste poging om de brulkbaarheld van het model bij het beschrijven van de 
kennlsbasis van ontwerpers vast te stellen is dit model gebruikt om de 
leerervaringen van beginnende ontwerpers te beschrljven. De eerste resultaten 
geven aan dat aIle genoemde leerervaringen in de verschillende categorieen van 
het voorgestelde model geplaatst kUnnen worden. 



4 

~ Inleidinq. 

Aan het eind van het wintertrimester 1985 is de groep Onderwijsresearch 
door de Onderwijsgroep Propedeuse van de Bouwkunde faculteit in de gelegenheid 
gesteld een vragenlijst voor te leggen aan de deelnemers aan het P-atelierwerk 
voor eerstejaars studenten. Als voorbereiding op de afname van deze vragen
lijst is in de derde week van het wintertrimester. net voor de kerstvakantie 
aan de desbetreffende studenten gevraagd een zgn. learnerreport 1n te vullen. 
Gevraagd werd de volgende zin aan te vullen: "In het P-atelierwerk heb ik de 
eerste drie weken van het wintertrimester geleerd ............ Hierbij werd ge-
vraagd zoveel mogelijk aspekten op te noemen. De formulieren werden in het 
atelier ingevuld en in een envelop gedeponeerd. zodat een anonieme afname mo
gelijk was. 

Doel van dit vooronderzoek is enerzijds de terminologie te leren kennen 
waarin studenten over het atelierwerk denken. anderzijds om de begeleiders in
formatie te verschaffen over de mate waarin door hen vastgestelde leerdoelen 
gehaald worden. 

De antwoorden zijn tevens gebruikt om een eerste toetsing uit te voeren 
van een theoretisch model waarmee het kennisbestand van de ontwerper beschre
ven kan worden (Venselaar,1985a)l. In dit model worden verschillende kennis
soorten onderscheiden. Getoetst is of de antwoorden op de vragen gecategori
seerd kunnen worden aan de hand van de voorlopige operationalisaties van deze 
kennissoorten. 

noot 1 Venselaar, K. & vaags. D.W. (1986). Optimalisatie van het technische 
ontwerpproces (aanvraag ZWO). Eindhoven: groep onderwijsresarch. 
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~ Theoretische achtergrond. 

Onderzoek naar het verloop van technische ontwerpprocessen door de groep 
Onderwijsreseacch richt zich op de kennis waacuit een ontwerper put - of moet 
putten - om een ontwerp te cealiseren. Het levect een beschrijving op van het 
probleemoplosproces in termen van kennis, in tegenstelling tot bestaande be
schrijvingen welke veelal de vorm van een stroomdiagram vertonen. Bij deze 
laatste beschrijvingen wordt de indruk gewekt dat op een gestcuktureerde wijze 
van probleemstelling naar oplossing toe wordt gewerkt. Dit is mogelijk bij 
goed-gestruktureerde problemen. Bij slecht-gestruktuceerde problemen - waarbij 
oplossing en weg er naar toe onbekend zijn - is dit niet mogelijk. 

Onderzoek naar de beschikbaarheid van kennis tijdens het technisch ont
werpproces sluit aan bij onderzoek door de groep onderwijsceseacch naar de or
ganisatie van het kennisbestand van studenten bij het oplossen van natuurwe
tenschappelijke problemen (De Jong,l986) en onderzoek naar het ontwerppcoces 
van architecten (Hamel,1985). centcaal in het eerstgenoemde onderzoek staat 
het onderscheid in 4 verschillende kennissoorten: deklaratieve, procedurele, 
situationele en strategische kennis. Deze indeling kwam tot stand op grond van 
literatuurstudie. Aangetoond is dat een dergelijk onderscheid zinvol is bij 
onderzoek naar het oplossen van natuucwetenschappelijke problemen zoals mecha
nika vraagstukken en vraagstukken op het gebied van elektriciteit en magnet is
me (De Jong & Ferguson-Hessler,1983; Venselaar et al,1986). In het genoemde 
onderzoek naar het ontwerpproces van architecten staat het verloop centraal 
van het ontwerpproces. 

Naast de indeling in de 4 kennissoorten wordt een tweedeling aangebracht 
in het kennisbestand, namelijk in domein-gebonden kennis en proces--gerichte 
kennis. Ter onderscheiding van de 4 kennissoorten worden dit kennisgroepen ge
noemd. Het onderscheid in kennisgroepen komt tot stand op grond van een inde
ling van Amabile, die een onderscheid aanbrengt tussen domein-relevante vaar
digheden. kreativiteit-relevante vaacdigheden en taakmotivatie (Amabile,l983). 
om verschillende cedenen is de taakmotivatie verdwenen uit de hier beschceven 
eerste modelvorming, en is kreativiteit in de beschrijving vervangen door pro
ces-gerichte kennis (Venselaar.1985a; Venselaar.1985b). In figuur I staat een 
eerste weergave van de kennis-groepen - kennis-soorten matrix gepresenteerd. 

kennis deklaratieve procedurele situationele strategische 
soorten kennis kennis kennis kennis 

kennis 
groepen 

proces-gerichte 
kennis 

domein-gebonden 
kennis 

Figuur 1. Verde1ing van het kennisbestand in kennisgroepen en kennissoorten. 
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In het in dit verslag besproken bouwkundige domein is domein-gebonden 
kennis al die kennis die bij de ontwerper over dit bouwkundig domein beschik
baar is. Deze domein-gebonden kennis is noodzakelijk om goed-gestruktureerde 
bouwkundige ontwerpproblemen op te lossen - problemen waarbij de oplossing en 
de weg naar die oplossing redelijk goed bekend is. De beschikbaarheid van pro
ces-gerichte kennis is noodzakelijk wanneer domein-gebonden kennis aIleen niet 
voldoende is. bij de aanpak van slecht-gestruktureerde problemen. 

Binnen de domein-gebonden kennis wordt onderscheid gemaakt tussen basis
kennis en domein-gebonden ontwerpkennis. De inhoud van de basiskennis wordt 
grotendeels bepaald door het domein. Zo Iigt kennis van de technische mechani
ka, de materiaaikunde en de ergonomie in het bouwkundig domein voor de hand. 
Het hangt van de ontwerpopdracht af of kennis van andere disciplines zoais 
bijvoorbeeld economie weI of niet relevant is. vooraf valt nauweIijks vast te 
stellen welke wetenschappelijke discipline zeker niet relevant is. 

Naast basiskennis wordt de domein-gebonden ontwerpkennis onderscheiden. 
Ter orientatie kan gedacht worden aan typisch bouwkundige ontwerpvaardigheden 
als: het indelen van ruimten. het kiezen van een constuctietype, het vaststel
len van de vorm van een ruimte met het oog op de acoustiek en funktionele in
de ling, etc. 

De proces-gerichte ontwerpkennis bevat richtlijnen waaraan de ontwerper 
zich bij de technische ontwerpaktiviteit kan houden om tot een oplossing te 
komen. Deze kennis is niet domein-gebonden maar speelt een rol in elk ontwerp
proces. 

In figuur 2 staan de verschillende kennisgroepen aangegeven in hun rela
tie met de ontwerpaktiviteit. 

Figuur 2. 

proces-gerichte 
kennis 

ontwerp 
aktiviteit 

. domein-gebonden 
kennis 

domein-gebonden 
ontwerpkennis 

basiskennis I 
De relatie tussen de verschillende kennisgoepen en de ont
werpakttviteit • 
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Aanvankelijk werd een model opgesteld waarin aIleen basiskennis en pro
ces-gerichte kennis een plaats kregen (Venselaar.1985a). Op grond van oriente
rend onderzoek aan de Bouwkunde faculteit van de TU Eindhoven bleek het nood
zakelijk hiernaast domein-gebonden ontwerpkennis te onderscheiden. 

Binnen de basiskennis gaat het om kennis van feiten en formules. de mani
pulaties die hiermee uitgevoerd kunnen worden en kennis van de situaties waar
in dit relevant is. Tenslotte valt hier ook de kennis van algoritmen en heu
ristieken binnen het desbetreffende domein onder. Een uitgebreide beschrijving 
van de kennissoorten binnen enkele technische domeinen wordt elders gegeven 
(De Jong.1986; Venselaar,1986). 

Centraal in de domein-qebonden ontwerpkennis staat de kennis van bouwkun
dige ontwerpproblemen, de deklaratieve kennis. Wanneer er met bouwkundige e1e
menten bepaalde manipulaties uitgevoerd moeten worden met een sterk algorit
misch karakter dan wordt gesproken over procedure Ie kennis. De keuze van de 
juiste deklaratieve en procedure Ie kennis 1n een bepaa1de situatie valt onder 
de situatione1e kennis. Is er in sprake van een heuristische aanpak in plaats 
van een a1goritmische aanpak dan wordt gesproken van strategische kennis. 

De vier kennissoorten krijgen ook een plaats binnen de proces-gerichte 
kennis. Deze kennissoorten hebben betrekking op kennis van het verloop van het 
ontwerpproces, zoals de verschillende stadia die doorlopen worden, kennis van 
de momenten waarop belangrijke beslissingen genomen moeten worden en kennis 
van methoden om mogelijke oplossingen op het spoor te komen. Door deze onder
verde1ing binnen de proces-gerichte kennis is een verfijnde methode beschik
baar om het kennisbestand dat van invloed is op het procesverloop te onder
zoeken. 

Tabel 1. De operationalisatie van kennisgroepen en kennissoorten. 

~ 
groepen bas 15kennis dOOleln-gebonden proces-gerlchte 

ontwecpkennis tennis 
lecmnis 
500rten 

deUaultleve leennis van feiten en tennis van Itennis ven IHthoden ca het 
hnnls forlllules dOlllein-gebonden ontwerpproces te optt.a-

ontwerpprobl..en Useren 

proc"dureie kennls van de tennis van de Itennis van ht't gebruit 
kennis aanlpulaties lief, aanlpulaties aet van dergeHjte 

I 
felten en formules dau 1n-gebonden optimallsatie IHthoden 

ontwerp elelllenten 

! situationele kennis van sltuatle. leennis van sttuattes Itenni. ven de .amenten 
tennis waartn deklaretleve wa.rin detlar.t1eve w.arop verschlllende 

en procedurele en procedurele lIIethodie ... n toegeput 
I basiskennls gebanteerd doaIeln-gebonden tunnen wo!"den I 

i kan worden ontwerpkennis gehan-
I feerd Itan worden 

I 

I sfrateglsche kennis van algorlr- kennls van de verachll- leennis ven de verschl1-
kennis men en heurl.tieken lende fasen In ht't lende fa.en in ht't 

I binnen ht't dauin domein-specifieke technisch ontwerp-
ontwerpproces. proce •• 
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Ais voorbeeid van domein-gebonden ontwerpkennis kan dienen het indelen 
van ruimten. Kennis van de verschillende aspekten van ruimten valt onder de 
deklaratieve kennis. Ben standaardprocedure om rulmten te ordenen valt onder 
de procedurele kennis. Wanneer de indeling van ruimten ervaren wordt als een 
deelontwerp- of probleemoplosproces dan valt kennis van het verloop van het 
proces onder de strategische kennis. De kennis die gebruikt wordt om duidelijk 
te maken welke deklaratieve en procedure Ie kennis relevant is voor het oplos
sen van het probleem valt onder de situationele kennis. Ben voorbeeld is "het 
vinden van een geschikte konstruktie voor een gebouw met een artistieke vorm": 
het kunnen komen tot een operationalisatie op basis van zo'n abstrakt gegeven 
zodat een beschikbare oplosroute uit de procedurele kennis gevolgd kan worden 
waarbij beschikbare deklaratieve kennis gebruikt wordt. 

Ben vaardigheid die van belang is bij ontwerpprocessen in het algemeen is 
het kunnen genereren van alternatieven. Kennis van de hierbij gehanteerde me
thodiek valt binnen de proces-gerichte kennis. Kennis van een dergelijke me
thodiek en kennis van het gebruik ervan valt onder respektievelijk de deklara-
tieve en procedure Ie kennis. Deze methodiek kan niet op elk probleem en op elk 
moment in het ontwerpproces toegepast worden. De ontwerper dient te weten waar 
in het ontwerpproces het gebruik van deze methodiek zinvol is (situationele 
kennis). Kennis van het verioop van het ontwerpproces (strategische kennis) is 
voor het gebruik van een dergelijke methodiek noodzakeIijk. 

Naast de hiervoor beschreven kennisgroepen waaruit tijdens het ontwerpen 
geput wordt kunnen er nog andere vaardigheden onderscheiden worden zoals alge
mene vaardigheden en praktische vaardigheden. Deze vaardigheden worden niet in 
de hiervoor onderscheiden kennisgroepen ondergebracht omdat het hier niet om 
vaardigheden gaat die een belangrijke rol spelen in de bouwkundige ontwerpak
tiviteit. Dit betekent echter niet dat het niet om belangrijke vaardigheden 
gaat. Het "kunnen samenwerken in een groep" zou ook als onderdeel van de ba
siskennis gedefinieerd kunnen worden, bijvoorbeeld als kennis van de sociale 
psychologie. 
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~ Het onderzoek. 

3.1 Werkwi1ze. 

Het bouwkundig ontwerppraktikum in het eerste jaar van het bouwkunde cur
riculum het zgn. P-atelier - beslaat 3 trimesters. In het tweede trimester 
werd aan 5 groepen een ontwerp-opdracht verstrekt: 4 bouwkundige en 1 stede
bouwkundige opdracht. Ken voorbee1d van zo'n opdracht is: "Ontwerp een basis
school voor 120 1eerlingen". Gevraagd werd om aan het einde van het trimester 
bestektekeningen. doorsneden en detailtekeningen te presenteren. Deze presen
tatie diende verzorgd te worden in een co11egezaa1 voor de medestudenten. Te
vens was het de bedoe1ing dat een toelichting gegeven werd op het verloop van 
het eigen ontwerpproces. De opdrachten zijn opgenomen in bijlage 1. 

Het leerdoel is "het ontwlkkelen van inzlcht in het elgen denk- en ont
werpproces. met name van de onderlinge samenhang van funktle. vorm en situatie 
en constructleve-. bouwfysische- en vervaardlgingsaspekten". 

Aan het tweede trimester namen 52 studenten deel. verdeeld over 5 groe
pen. Klke groep werd begeleld door een medewerker van een van de vakgroepen 
van de afdellng bouwkunde, en incldenteel door een student-assistent. AIle 
studenten ontvingen in de bijeenkomst op het eind van de derde week een formu
lier waarop de vraagstelling stond aangegeven. Deze luidde: "Wilt U de volgen
de zin aanvullen: In het P-Atelierwerk heb ik in de eerste 3 weken van het 
wintertrimester geleerd ........... (zie bijlage 2). Na invulling konden de for-
mulieren in een envelop gedeponeerd worden, welke bij de onderzoekers ingele
verd werd door de docent. AIle 5 de groepen leverden hun envelop in op het 
einde van het tweede trimester. 

3.2 Kwantitatieve verschillen tussen de qroepen. 

In tabel 2 staat het gemiddeld aantal per persoon genoemde leereffekten 
per groep. 

Tabel 2. Gemiddeld aantal leereffekten per persoon per groep (N=52). 

groep 

1 (n=12) 
2 (n=lO) 
3 (n=12) 
4 (n=ll) 
5 (n= 1) 

gemiddeld aantal 
leereffekten pp. 

2.6 
2.8 
3.5 
2.0 
2.9 
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Aan de gegevens van tabe1 2 kunnen geen conclusies verbonden worden door de 
ongelijksoortigheid van de genoemde 1eereffekten. Bepaalde 1eereffekten omvat
ten veel meer dan andere. Verge1ijk bijvoorbeeld "ik heb geleerd waar de data
bank zich bevindt" en "ik heb geleerd mijn eigen werk steeds te evalueren". In 
paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de categorisatie van de verschil1ende antwoor
den. wat 1eidt tot een inventarisatie van en een kwa1itatieve vergelijking 
tussen de groepen. 
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3.3 Kwalitatieve verschillen tussen de groepen. 

Indeling van de leereffekten. 

Na analyse en ordening van de verkregen antwoorden werden de onderstaande 
categorieen onderscheiden. Elke categorie wordt kort toegelicht met een voor
beeld. 

a. Algemene vaardigheden. 

In deze categorie zijn vaardigheden ondergebracht die niet specifiek zijn voor 
bouwkundig ontwerpen, zoals "het samenwerken in een groep", "leren rappor
teren", ed. 

b. Praktische vaardigheden. 

Hierin zijn praktische vaardigheden ondergebracht die samenhangen met bouwkun
dig ontwerpen, maar niet typisch zijn voor het bouwkundig ontwerpdomeln. Een 
voorbeeld is "geleerd de databank te gebruiken". 

c. Domein-gebonden kennis. 

Hierbij wordt een onderverdeling aangebracht in 

cl. basiskennis 

zoals kennis van de technische mechanika of economie 

en c2. domein-gebonden ontwerpkennis 

waarin de leereffekten vermeld worden die betrekking hebben op het leren 
van concrete stappen in het bouwkundig ontwerpproces zoals "het vinden 
van een geschikte constructie" ed. 

d. Proces-qerichte kennis. 

In deze categorie gaat het om niet-domein-gebonden ontwerpkennis, dat wil zeg
gen: kennis van aspekten en fasen die 1n elk ontwerpproces van belang zljn. 
"de manier waarop tot een bepaalde constructie gekomen wordt", "programma van 
e1sen",ed. 

e. Relatie tot het vak. 

Hierin worden de antwoorden ondergebracht die betrekklng hebben op gelegde 
verbanden met andere vakken uit de opleiding tot bouwkundig ingen1eur. 

f. Restcateqorie. 

Deze laatste categorie wordt gevuld met antwoorden die nergens anders onder te 
brengen zijn zoals "niets geleerd". 
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Bij het onderzoek naar het verloop van technische ontwerpprocessen 1igt 
de nadruk op de specifiek voor het ontwerpproces benodigde kennis. Vandaar dat 
de aandacht gericht wordt op de 1eereffekten binnen de domein-gebonden kennis 
en de proces-gerichte kennis. De drie hierin onderscheiden kennisgroepen leve
ren tezamen met de 4 onderscheiden kennissoorten een 4*3-matrix op waarbinnen 
de verschillende leereffekten een plaats krijgen (zie tabe1 1). 
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verde1ing van de verschillende leereffekten per qroep. 

Via een 2-cijfer1ge code kr1jgt nu elk 1eereffekt een p1aats in de matrix. Het 
eerste cijfer geeft de rij ofwel de kennissoort aan. het tweede cijfer de ko-
10m ofwel de kennisgroep (z1e tabel 1). Aan deze code gaat de frequentie van 
het antwoord vooraf. 

Groep 1 (n=12). 

a. Algemene vaardigheden. 

1*: leren presenteren 
1*: geleerd kritiek te verdragen 
3*: leren samenwerken in een groep 

b. Praktische vaardigheden. 

geen antwoorden 

c. Domein-gebonden kennis. 

Kernbegrip 1n deze groep lijkt te zijn "ruimten", Men heeft geleerd 

2*: (1.2) verschil te maken tussen dragende en niet-dragende elementen 
1*: (2,2) afmetingen van ruimten af te leiden 
5*: (2.2) ruimten gestruktureerd te ordenen 
3*: (2,2) ruimten te scheiden 
3*: (2.2) dragende elementen konsekwent, 10gisch te p1aatsen en struk

tureel te ontwerpen 
1*: (1,2) inzicht in dakopbouw 
1*: (2,2) vanuit vlakke strukturen een ruimte1ijk concept ontwikke1en 

d. Proces-gerichte kennis, 

geen antwoorden 

e. Re1atie tot het vak. 

geen antwoorden 

f. Restcategorie. 

2*: "eigenlijk nog niet zo veel ge1eerd". 
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Groep 2 (n=10). 

a. A1qemene vaardi9heden. 

2*: ge1eerd te hebben in groep tewerken 
2*: ge1eerd hebben te presenteren 

b. Praktlsche vaardiqheden. 

13*: het vinden en gebrulken van de databank 
3*: men weet nu dat het verkrijgen van informatie bij de gemeente zeer 

moei11jk is 

c. Domein-qebonden kennis. 

1*: (1.1) "ge1eerd dat er in een wijk meer speelt dan je ziet als je er 
doorheen rijdt" 

1*: (2.1) geleerd te kijken naar een wijk als gehee1. niet naar gebouwen 
apart" 

d. Proces-gerichte kennis. 

geen antwoorden 

e. Relatie tot het yak. 

geen antwoorden 

f. Restcateqorie. 

geen antwoorden 
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Groep 3 (n=12). 

a. Algemene vaardiqheden. 

1*: geleerd een eenvoudig lijkend probleem op een serieuze manier te be
naderen 

1*: geleerd dingen zelf te doen daar begeleiders er niet altijd meer bij 
zljn 

b. Praktische vaardiqheden. 

geen antwoorden 

c. Domein-qebonden kennis. 

2*: 
5*: 
5*: 
1*: 
2* : 
2*: 

(1,1) 
(1.1) 
(2,2) 
(2,1) 
(2.2) 

de constructie mogelijkheden van kolommen. schijven en balken 
geleerd in de stad bouwstijlen en bouwconstrukties te herkennen 
het kunnen uitvoeren van een funktie-analyse 
het kunnen uitvoeren van een situatie-analyse 
het rangschikken van ruimtes 

(2,2) van een 2-dimensionale figuur naar een ruimtelijke constructie 
komen 

1*: (2,2) geleerd een constructie te maken met een 10gische opbouw. zodat 
een constructie het gebruik van de ruimte benadrukt 

1*: (4.2) geleerd programma van eisen te verwerken in de ruimtelijke 
struktuur die gegeven is 

1*: (2.2) geleerd om een geschikte constructie te vinden voor een gebouw 
met een artistleke vorm 

2*: (2.2) ge!eerd een programma van elsen te maken 

d. Proces-qerichte kennis. 

1*: (2.3) ge1eerd een ontwerpopdracht te documenteren zonder aan het ont
werpen te denken 

~ Relatie tot het yak. 

1*: in contact gekomen met verschillende architecten 
3*:.interesse voor de bouwkunde is toegenomen 

f. Restcateqorie. 

1*: niets geleerd 
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Groep 4 (n=l1). 

a. Algemene vaardigheden. 

3*: een opmerking over het leren samenwerken in een groep. 
2*: "geleerd een samenvattlng te maken". 

b. Praktlsche vaard1gheden. 

3*: het leren gebruiken van een databank 
2*: geleerd een grafiek te maken 
1*: geleerd u1t zo'n graflek conclusies te trekken 

c. Domein-gebonden kennis. 

6*: (2.2) geleerd een buurt te inventar1seren 

d. Proces-gerlchte kennis. 

geen antwoorden 

e. Relatle tot het vak. 

3*: het lnzicht in het begrip (stede)bouwkunde 1s toegenomen. 

f. Restcategorie. 

Ben student antwoordt "?,.. 
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Groep 5 (n=1). 

a. Algemene vaardlgheden. 

1*: naslagwerk verrlchten 
3*: kritlsch zljn ten aanzlen van je eigen werk, evalueren, terugkoppelen 
4*: motiveren waarom je iets doet en bereid zljn tot overleg. openstaan 

voor krit1ek 

b. Praktische vaardigheden. 

geen antwoorden 

c. Domein-gebonden kennis. 

geen antwoorden 

d. Proces-qerichte kennis. 

Dit aspekt komt in deze groep sterk naar voren. 

2*: (1.3) niet te snel tot een oplossing willen komen 
2*: (4,3) vooruit denken met betrekking tot de uit te voeren werkzaamhe

den in relatle tot het werkdoel 
1*: (4,3) geleerd mijn proces te vergelljken met het ideale verloop 
1*: (4.3) bewust bezig zijn met het ontwerpproces 

e. Relatie tot het vak. 

geen antwoorden 

f. Restcategorie. 

In deze groep wordt enkele malen een relatie gelegd met de rest van de studie, 
oa. met het vak "inleiding ontwerpleer" (geleerd het bij in1. ontwerpleer ge
leerde te gebruiken) en het atellerwerk in het Ie trimester: 

3*: "julst door herhal1ng lets heeft geleerd" 
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Bespreking van de resultaten. 

Aan eerste-jaars bouwkunde studenten is gevraagd zoveel mogelijk aspekten 
op te noemen van hetgeen ze geleerd hebben. 

Wanneer we ons bij de bespreking van de antwoorden beperken tot de leer
effekten die binnen het Kader van de gehanteerde matrix vallen dan is het dui
delijk dat er tussen de groepen grote verschillen bestaan. In het vorige 
hoofdstuk zijn de antwoorden per groep ingedeeld naar de drie kennisgroepen 
zoals die in hoofdstuk 2 worden omschreven. Daarnaast zijn aIle antwoorden ook 
ingedeeld naar de vier kennissoorten die in hoofdstuk 2 worden omschreven. Zo 
kan nu elk antwoord in een van de cellen van de 3*4-matrix geplaatst worden. 
In tabel 3 staat per groep en over de hele populatie aangegeven hoeveel leer
effekten gerangschikt naar de kennisgroepen en kennissoorten genoemd worden. 

Tabel 3. Frequentleverdeling van de antwoorden per groep en totaal over de 
kennisgroepen en kennissoorten matrix (aantal leereffekten N=53). 

I 

iteM is 
groepen _l ..... Mla doMin-S·bonden ,roce"-sericlll. 

ontwr"ltennla lteMla 
1 2, 3 

1< .. 0010> 
::.oorten 

totNI per 

oe" lteM1.Moc.rt 

lIek 14uU.v. 1 - :. - :. 
keools 2 1 - - 1 

1 ., 8 - 3 - 2 ., 13 
I 4 - - - -

!I - - 2 2, 

I'roc"<I\,Iu,1,, 1 - 13 - 13 
keoob 2 1 - - 1 

1 1 2 13 32 1 1 lr. 35 2 .. - 6 - 6 
') - - - -

"tt ..... tlond. 1 - - - -
kennls 2 - - - -

1 - - - -
J .. - - - -

\I - - - -
a;Uat .. g1&cl\e 1 - - - -
I("oola 2 - - - -

3 - 1 1 - 4 1 5 4 4 - - - -
'!I - - • • 

toud per "cooili'lro.." 10 36 ., r.3 



19 

Opvallend is het ontbreken van aspekten die vallen binnen de situationele 
kennis. Een verklaring hiervoor kan zijn dat situationele kennis niet expli
ciet in het leerproces naar voren komt, in de trant van: in deze situatie moet 
je een beroep doen op die (deklaratieve en procedurele) kennis. 

Wanneer de kolommen in de matrix bekeken worden dan valt op dat er weinig 
antwoorden in de kennisgroep basiskennis worden genoemd. In groep 3 worden 1 
effekten in de deklaratleve kennis genoemd, namelijk "constructiemogelijkheden 
van platen, schljven en kolommen". Daarnaast wordt ook genoemd "het herkennen 
van bouwstijlen en bouwconstructies in de stad". Voor deze groep 15 dlt basis
kennis daar zlj een stedebouwkundige opdracht hadden. Op zlch lijkt het nau
welijks genoemd worden van leereffekten in de baslskennls nlet verwonderlijk 
omdat er In het ontwerponderwijs nlet gestreefd wordt naar het vergroten van 
de basiskennis. Het ontwerponderwljs ls waarschljnlljk nlet bedoeid om dekla
ratieve kennis van by. de technlsche mechanlka op te doen. Men zou echter weI 
verwachten dat geleerd wordt wanneer kennis van de technlsche mechanika een 
rol speelt: de sltuationele kennis. Een mogelijke verklaring voor het ontbre
ken van leereffekten in deze categorie is dat deze kennis al aanwezig is en 
men in het ontwerponderwijs dus niets nieuws kan leren. Een tweede mogelljk
heid is dat de sltuatlonele kennls niet vergroot is. Tensiotte blijft de moge
lijkheid bestaan dat men weI iets geleerd heeft op het gebied van de sltuatio
nele kennis. maar dat er geen melding van wordt gemaakt.Deze laatste overwe
g1ng moet bij eike cel van de matrix gemaakt worden. 

De kolom van de domein-gebonden ontwerpkennis geeft weI een redelijke 
hoeveelheid leereffekten te zien. 36 van de 53 antwoorden vallen In deze ken
nisgroep. De meeste antwoorden liggen op de doorsnijding van de domeln-gebon
den ontwerpkennis en de procedure Ie kennis. Er is vooral iets geleerd over een 
procedure-achtige aanpak bij het oplossen van bouwkundige ontwerpproblemen: 
"afmet1ngen van ruimten afleiden" en "geleerd een buurt te lnventarlseren". In 
hoeverre dit min of meer flexibele procedures of trucjes z1jn voIgt nlet 
rechtstreeks uit de beantwoording. Woorden die echter vaak voorkomen zijn "or
denen", "afleiden", ed. De aanwezigheid van deze termen is aanleiding om deze 
leereffekten in de procedurele kennis te plaatsen. 

De proces-gerichte kennis komt nauwelljks naar voren in de antwoorden. 
Dlt Iijkt - zeker in het eerstejaars onderwijs - niet vreemd. Het beschikbaar 
hebben van en het kunnen werken met allerlel methoden om de ontwerpaktiviteit 
te optimallseren komt In de meeste opleldingen pas later - impliciet - aan de 
orde. Groep 5 geeft er weI blijk van iets geleerd te hebben over de globale 
procesmatige aspekten van het ontwerpen: zij geven aan geleerd te hebben enige 
ordening In hun ontwerpaktiviteit aan te brengen. Genoemd wordt bijvoorbeeld: 
"niet te snel tot een oplosing willen komen" en "vooruit te denken met betrek
king tot de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot het werkdoel". 

Wanneer de rijen van de matrix bekeken worden dan blijken 13 antwoorden 
binnen de deklaratieve kennis te vallen. Het merendeel van de antwoorden valt 
1n de procedure Ie kennis - 35. De situationele kennis ls "lee9" terwijl 5 ant
woorden binnen de strategische kennls val1en. 

81j de deklaratieve kennis ligt het accent op de feitenkennis binnen de 
verschillende kennisgroepen. Hierbij is kennls van de technische mechanlka 
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natuurlijk heel iets anders dan kennis van methodieken om het technisch 
ontwerpproces te optimaliseren. OVer de hele lijn wordt er echter binnen de 
deklaratieve kennis weinig genoemd. 

De verdeling van de antwoorden over de rij procedure Ie kennis is vol gens 
verwachting. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de deklaratieve kennis. name
lijk dat de basiskennis en de proces-gerichte kennis hierin nauwe1ijks 
vertegenwoordigd zijn. 

De rij situationele kennis is 1eeg. De operationalisaties van de kennis
soorten in deze rij hebben als kern het herkennen van situaties zodat bepaalde 
"makkelijk" beschikbare deklaratieve en procedure Ie kennis geaktiveerd kan 
worden om in die situatie tot een op10ssing te komen. Ket name ten aanzien van 
de basiskennis'kan enig leereffekt verwacht worden omtrent bijvoorbeeld het 
leren toepassen van technische mechanika in een ontwerppraktikum. Voor ant
woorden in de overlge kennisgroepen is het wellicht nog te vroeg in het curri
culum. 

De rij strategische kennis laat zien dat er iets geleerd is op het gebled 
van de aanpak van bouwkundige ontwerpproblemen en ontwerpproblemen in het al
gemeen. Bij de domein-gebonden kennis gaat het om de aanpak van een bepaald 
type problemen. Het karakter van de aanpak bij de domein-gerichte ontwerpken
nis kan algoritmisch of heuristisch zijn. Bij de proces-gerichte kennis gaat 
het om een meer algemeen geldige aanpak met duidelijk heuristisch karakter. 
Uit de formulering van de antwoorden moet afgeleid worden welk karakter de 
aanpak heeft om vast te stellen of het om procedure Ie of strategische kennis 
gaat. 

Het is tevens mogelijk een vergelijking tussen de verschillende werk
groepen te maken. Groep 1 scoort met name hoog in de domein-gebonden procedu
rele kennis. Groep 2 noemt slechts enkele leereffekten die in de kennisgroe
pen-'kennissoorten matrix ondergebracht kunnen worden. Groep 3 scoort verge
lijkbaar met groep 1. met tevens een aantal genoemde leereffekten in de dekla
ratieve basiskennis. Groep 4 noemt eveneens dezelfde effekten als groep 1, 
maar minder in aantal terwijl groep 5 slechts enkele rubriceerbare effekten 
noemt. maar dan weI in de proces-gerichte strategische kennis. In groep 3 
wordt genoemd:"geleerd programma van eisen te verwerken in de ruimtelijke 
struktuur". Dit is een onderdeel van de domein-gebonden ontwerpkennis. In 
groep 5 ligt meer nadruk op de proces-gerichte kennis zoals "vooruit denken 
met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot het werk
doel". 
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~ Conclusies. 

Wanneer aan studenten gevraagd wordt op te schrijven wat ze geleerd heb
ben dan mag aangenomen worden dat maar een gedeelte van de werkelijke leerer
varing naar boven komt. Bij de antwoorden die gegeven worden kan men zich 
zelfs afvragen of men ook geleerd heeft wat men zegt geleerd te hebben: " ik 
heb geleerd kritisch mijn eigen proces te volgen" vergt in de meeste gevallen 
geen trimester, maar een leven lang. Kunnen er dan toch conclusies verbonden 
worden aan de antwoorden die gegeven zijn? Zeker weI. indien er van uitgegaan 
wordt dat de antwoorden een afspiegeling zijn van de zaken waar men zich 1n
tensief mee bezig gehouden heeft. of men ze volkomen beheerst is in dit kader 
minder belangrijk. 

Oit eerste onderzoek heeft een explorerende funktie. De vraag die de on
derzoekers zich stelden is drieledig: 

1. In welke terminologie denken studenten over het atelier-werk? 
2. In hoeverre worden de doelstellingen van de begeleiders gerealiseerd? 
3. Kan het theoretisch model van de ontwerpaktiviteit behulpzaam zijn 

bij het beantwoorden van de eerste twee vragen? 

om met de laatste vraag te beglnnen: het theoretisch model en de operationali
satie ervan blijken geschikt om de verschillende antwoorden in te delen. op 
het eerste gezicht kunnen zo ook verschillen tussen groepen vastgesteld wor
den. Van gemeenschappelijke doelen voor aIle groepen is aIleen op een abstrakt 
niveau sprake. Van belang voor de verschillende begeleiders is of de groeps
profielen aanleiding geven tot het bijstellen van de leerdoelen en wellicht 
aanleiding geven tot het formuleren van gemeenschappelijke leerdoelen op een 
meer conereet niveau. De wens om tot een verdere invulling te komen van de 
lege eellen van de matrix kan gevolgen hebben voor het begeleidingsproces. 

Bij dit laatste kan de eategorisering volgens kennisgroepen en kennis
soorten een rol spelen. Indeling van de antwoorden volgens de operationali
saties van de kennisoorten binnen de versehillende kennisgroepen levert een 
3*4-'matrix op waarin de antwoorden geplaatst kunnen worden. Naast de grote 
versehillen tussen de groepen is het meest opvallende aspekt de grote hoeveel
heid antwoorden die te maken hebben met het kunnen toepassen van min of meer 
gestandariseerde regels op goed omschreven bouwkundige ontwerpproblemen als 
"het indelen van ruimtes". Daarnaast is opvallend de afwezigheid van antwoor
den die slaan op het gebruik van kennis uit vakken als teehnische mechanika 
ed. Ren groep geeft aan geleerd te hebben binnen het bouwkundig ontwerpdomein 
zieht op de oplosroute te houden. Ren andere groep geeft aan hetzelfde geleerd 
te hebben. maar dan meer algemeen geldig. voor ontwerpprocessen in het alge
meen. 

Aan de hand van figuur 2 werden de antwoorden ingedeeld. Het zwaartepunt 
van de antwoorden ligt in de domein-gebonden ontwerpkennis (eel 2.2 in de mat
rix in tabel 1). Het blijkt mogelijk te zijn de versehillende kennisgroepen en 
kennissoorten zodanig te operationaliseren dat genoemde leereffekten ondubbel
zinnig in te delen zijn. Het ontbreken van antwoorden in bepaalde cellen van 
de matrix maakt het toetsen van de operationallsaties van de betrokken door
snijdingen van kennisgroepen en kennissoorten onmogelijk. Verder onderzoek 
biedt hier de oplossing. Gegeven dit eerste resultaat lijkt het gehanteerde 
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model in ieder geval voorlopig zonder bijstelling geschikt om het kennisbe-
stand van de ontwerper te beschrijven. Daarnaast valt op dat er grote kwalita
tieve verschillen zijn tussen de verschillende werkgroepen. De eenvoudige wij
ze van opsporen van deze verschl1len met behulp van het voorgestelde model 
toont het onderwijskundlg belang aan van verder onderzoek. 
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Billage 1. 

P-atelierwerk 2e trimester december 1985 

2Pdracht: 
ontwerp van een basisschool (! 120 leerlingen) 

Gevraagd: 
- bestektekeningen, plattegronden, doorsneden, gavels (1:100), evt. 

maquette, situatie (1(500), details (1:10) 

- presentatie van het projekt in een collegezaal; toelichting op het 
ontwerpproces, waarbij de meest essentiele stappen aan de hand van 
deelresultaten worden weergegeven 

Leerdoel algeroeen: 
Het ontwikkelen van inzicht 1n het eiqen denk/ontwerpproces, m.n. van de 
onderlinge samenhang tussen funktie, vorm/situatie en konstruktieve-, 
bouwfysische- en vervaardigingsaspekten. 

Gegeven: 
- situatie, ten noorden van het winkelcentrum Woensel 

fIOIC.O. 

t 
WiN'l<IL c.1. Milfl.lH 

WOI.NOItL 

'l HOOl 

- bijlage I; oroschrijvinq van de te bestuderen aspekten en de daarblj 
behorende leer- en werkdoelen. 
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P-atelierwerk 2e trimester december 1985 Bijlage 1 

Omschrijving van de te bestuderen aspekten en de daarbij behorende 
leer- en werkdoelen. 

gpmerking vooraf 
In deze bijlage zijn de aspekten beschreven waaraan tijdens dit trimester 
gewerkt moet worden. Hoewel deze aspekten genummerd zijn, wil dat niet 
zeggen dat deze nummering ook de volgorde aangeeft, waarin deze aspekten 
bestudeerd moeten worden. 
WeI is een grove verde ling van de beschikbare tijd gemaakt waarin aan 
bepaalde aspekten de meeste aandacht moet worden geschonken. (Bijv. 
voor de kerstvakantie aspekten 1 tIm 5). 
Met andere woorden, zowel de tljdbesteding per aspekt als de volgorde 
waarin deze bestudeerd wordt, moet je (binnen de gestelde grenzen) zelf 
bepalen. 

-------------------------------------------------------------------------------
Aspekt 1 

I.eerdoel 

Werkdoel 

Werkwijze 

Opmerking 

Inlevenr vertrouwd raken met (in dit geval onderwijskundige) 
achtergronden van de opdrachtgever. 

Bet inleven in de opdracht d.m.v. 
- analyse van de verstrekte paper en dit 
- bespreken In een groep, waarna de verkregen Informatie 

wordt 
- samengevat (doelstelling) 

Individueelr op een A4, voor jezelf "vertalen" van de 
verstrekte paper -+ "Bet ding aehter het ding" zie bijlage A. 

In groepjes bespreken van de persoonlijke ideeen en aan
vullende conclusies samenvatten. 

Individueel persoonlijke 1nterpretatie en verwerking van de 
aanwezige Informatie tot ~~n A4. 

Uft de verstrekte paper dien je de voor het ontwerp meest 
relevante informatie semen te vatten, om zodoende in een 
groepje (of later met je begeleider) een Inhoudel1jke dis
cuss!e te kunnen voeren en waardoor de opdracht duidelijk kan 
worden gemaakt. 

Indien de tijd het toelaat kan je een gesprek voorbereiden 
met een leerkracht die binnen jouw onderwijssysteem werkt. 

------------------------------------------------------------------------------~ 

Aspekt 2 

I.eerdoel 

Werkdoel 

Bet formuleren Van de probleemstelling 

Bet vertalen van de verkregen informatie naar e1sen/wensen 
(t.a.v. funktie, ruimte, vorm. maat e.d.) waaraan het gebouw 
moet voldoen (z1e bijlage B). 

Een voorlopig programma van eisen en wensen (P.V.E.) in de vc~ 
van funktieschema's, tekst, schetsen e.d. 
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Individu~el. de onderwijskundige achtergronden en de wensen 
van het schoolbestuur moeten vertaaid worden in voorwaarden, 
o.a. een opsomming van ruimtelijke funkties. 
Hoewel deze voorwaarden aanvankelijk abstrakt zijn weergegeven, 
worden zij tijdens het ontwerpproces konkreter en vollediger. 
Oat wi1 zeggen, dat we gaan studeren: integreren, samenvatten, 
terugkoppelen e.d. en dus zeker niet te snel naar konkrete 
bouwkundige oplossingen grijpen en met kunstgrepen goed 
praten~ niet vastleggen maar vasthouden. 

Bet is noodzakelijk dat je tijdens het gehe1e ontwerpproces 
de meest essentiile stappen .~ dat (groei-!)proces met 
behu1p van de verschillende deelresultaten (z081s schema's. 
tekst, schetsen, maquettes e.d.) weet samen te vatten. 

Oit 1s niet aIleen van belang voor de eindpresentatie, maar 
vooral om het bewust ontwikkelen van een eigen zelfstandige 
werkwijze te stimuleren en mogelijk te maken. (Zie afronding 
atellerwerk trim. 1). 

Door regelmatig (om de 2 i maximaal 3 tot 4 dagdelen) de 
meest essentifle stappen te orden en en te analyseren, wordt 
het veelal niet bewuste denkproces voor jezelf bespreekbaar 
en kUnnen de vragen en problemen duidelijker worden gefor
muleerd. 

-------------------------------------------------------------------------------
Aspekt 3 

Lee rdoe 1 

Werkdoel 

Werkwijze 

Situatie: vorm, maat, funktieanalyse. 

- analyseren van de situatie 
- beschrijven van het doel waaraan gebouw t.a.v. de 11gging 

in de buurt moet voldoen 

een situatieana1yse, resulterend in: 
- ruimtelijke schetsen (perspektief) van kenmerkende aspekten 

die de aanzet kunnen geven voor het ontwerp.(Vormstudies) 
- plattegrond van de situatie met globale maten en maquette 
- een geschreven toelichting op 44n A4 bij de schetsen en 

verwerkt tot een verslag 

Analyse situatie, hlerbij komen m.n. aan de orde de rlchting 
en maet van het bouwterreln, de 119ging van het terrein in 
de buurt en de verkeerssituatie. Vorm en funktie van de 
gebouwen e.d. dIe de begrenzing van het terre in vormen, de 
eventueel aanwezige natuurlijke aanleidingen zoals bome~, zon, 
water, verhogingen. 
Bij analyse van de vorm gaat hp.t vooral om de bouwmassa's en 
verhoudingen die het gebouw moet/kan hebben, gezien de gege
ven situatie en funktie. 

------------------------------------------------------------------------------
Aspekt 4 

Leerdoel 

Werkdoel 

Een ruimtelijk (voor)beeld 

Bet vertalen van vormstudies, funktieschema's in ruimte1ijke 
beelden. 

Ruimtelijke voorbeelden (die heel abstrakt allemaal een oplos
sing zijn voor het probleem) in de vorm van schetsen en 
evt. maquette van plattegronden en doorsneden. 
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Door het analyseren, het zoeken near het gemeenschappelijke 
van de geschetste ruimtelijke voorbeelden (die dus in prin
cipe allemaal voldoen), wordt de "oplossingsruimte" steeds 
Kleiner; m.a.w. is steeds beter aan te geven 1n welke 
richting de "beste" oplossing gezocht moet worden. 

Na funktie-situatie analyse en de eerste vormstudies, kunnen 
deze gegevens als ultgangspunten worden gebruikt voor een 
groot aantal ruimtelijke (en natuurlljk nog niet definitieve) 
beelden. 
Dit grote aantal beelden word~bij aspekt 5 op een abstrakte 
wijze getoetst op de technische mogelijkheden, zodat v66r 
de kerstvakantie een aantal mogelijke oplossingen bekend zijn 
en jij die rustig op je in kan Iaten werken. Daarna dienen 
deze voorlopige oplossingen gedetailleerd onderzocht te 
worden. . 

--------------------------------------------------------------------------~---
.±.~,.Ea.r 

gpmerking 
TE: u-( If I ,J~ffE ,AS ;:';;K,. rJ!!!!,., . 

Zoals in bet algemene leerdoel is aangegeven, is de opzet van 
dit trimester atelierwerk dat, zowel de voornoemde aspekten 
alsmede de samenbang (invloed op elkaar) tussen die aspekten 
wordt bestudeerd. 

Aanvankelijk zijn studies op'zo'n aspekt_abstrakt en 
globaal. De resultaten geven echter weer aanleiding Ceventueel 
na integratie met andere aspekten) tot het vollediger en 
steeds konkreter maken van de vraag/ het probleem c.q. richt
lijnen. 

We komen dus enkele keren terug op een bestudeerd 
aspekt en dat terugkomen ondervindt minder weerstand 
door zo lang mogelijk in richtlijnen/wensen te denken 
i.p.v. in korikrete oplossingen. Maak de richtlijnen 
(wensen) langzaam konkreter en vollediger en neem pas 
een beslissing als je "aIle" gevolgen van een bepaalde 
deeloplossing op ffn aspekt ook integraal kunt 
overzien. 
Ga dus niet meteen en te lang en diepgaand op een aspekt 
studeren en neem niet te snel een beslissing. 

De in deze opdracht vastgestelde prioriteit ten aanzien 
van de te bestuderen aspekten, maakt het mogelijk om 
de voor- en nadelen van de oplossingen integraal te 
• wegen , en zodoende tot een gefundeerde oplossing te 
komen. 

De in deze fase van je projekt niet te diepgaande studies 
ten aanzien van de technische aspekten, besta8ft uit het zoeken 
en aftasten van mogelijkheden zoals: 
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- wat z~Jn de mogelijke konstruktieve vormen en systemen 
- waar kunnen ondersteuningen voor de hoofddraagkonstruktie komen, 

of willen wij Ze graag hebben 
- wat is de richtlng van de hoofddraagkonstruktie 

Op deze mogelijkheden komen we na Integratie met andere aspekten 
regelmatig terug en zullen ook steeds worden aangevuld. 

Bestuderen van verschillende principiele konstruktiesystemen en 
daarbij behorende wensen m.a.w. het vanuit de konstruktie benaderen 
van de ruimtelijke schetsen (massa, vorm, plattegrond) zodat 
wensen en randvoorwaarden kunnen worden aangegeven. 

- Schetsen van mogelijke konstruktlesystemen en daarbij behorende 
wensen t.a.v. plaats van de ondersteuningen, richting, materiaal e.d. 
(Eventueel met behulp van oefeningetje van F. Bakker). 

- TUssenevaluatie op vrijdag 20 december 1985 

Met de opgedane ervaring en informatie (mogelijkheden) voorstellen 
doen om plattegronden te verbeteren en muren, kolommen e.d. te 
verplaatsen, zodat een duidelijke struktuur ontstaat. 
Ook de dakvorm wordt in dit stadium nog aangepast en ge!ntegreerd 
met de andere aspekten. 
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Aspekt 7 

Leerdoel 

Werkdoel 
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Na de kerstvakantie 

In de komende drie weken worden met het ruimtelijke beeld als 
uitgangspunt drie aspekten diepgaander bestudeerd, t.w. konstruktie, 
bouwfysica, vervaardigen. Ga ook hier niet een week aan de konstruk
tie werken en daarna een week aan vervaardigen, maar probeer deze 
studies als een "vingerlas" in elkaar te laten overlopen. Veel 
terugkoppeleni even op aspekt A studeren en daarna meteen op B 
en de gevolgen hiervan weer in de studie op aspekt C betrekken. 
Zowel diepgang per aspekt als breedte (de integratie van de 
aspekten) komt dus aan de erde. 

Konstruktie 

Het maken van een konstruktief ontwerp. 

Een konstruktief ontwerp, waar momenten reduktie is toegepast en 
verschillende materiaaltoepassingen zljn geanalyseerd. 

Het "spelen" met ondersteunlngen en overkragingen, kan momenten 
reduktie opleveren en met de dakvormen kunnen de spanningen in 
het materiaal worden be!nvloed. 
Denk weI aan de integratie met o.a. de vorm. 

Vervaardigen 

Een analyse maken van aktiviteiten die betrekking hebben op de 
konstruktie. De volgorde waarin die aktiviteiten plaatsvinden is 
daarbij van groot belang. In een later stadium kan deze analyse 
worden herhaald op bljv. een gootdetail. 

Een beeldverhaal waarin bovengenoemde aktiviteiten afzonderlijk 
worden weergegeven. 

Onder een aktiviteit wordt verstaan een afgeronde hoeveelheid 
werk die door een zelfde vakman, met behulp van dezelfde materialen 
en materieel kan worden gerealiseerd. 

De resultaten vormen weer de uitgangspunten voor bet bijstellen 
van bet ontwerp en m.n. de vorm, de konstruktie en de materiaal
keuze. 

Zie "het ontwikkelen van denkregels", nov. '83. 
Afvragen "wie doet wat, wanneer en met welke bulpmiddelen". 

Behaaglijkheid energie (Bouwfysica) 

- toepassing van theoretiscbe kennis uit het college van prof. 
Poulus en hr. Massen . 

- bestudering en bepalen van bouwfysiscbe randvoorwaarden 
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- berekening in overleg met prof. Poulus 
bijv. stookkosten per jaar 

de relaxatietijd 
max. temperatuur in het gebouw bij volle zon 
verlichtingssterkte in een vertrek 

- conclusies t.a.v. plaats en vorm van de verschillende 
funk ties 

- conclusies t.a.v. materiaalkeuze (of randvoorwaarden voor 
het materiaal, zoals warmteweerstand, licht doorlatend, 
dragend) 

- conclusies t.a.v. de vorm van het gebouw 
- berekening van netto- en bruto vloeroppervlak en 

A/V verhouding 

De aspekten S, 6 en 7 worden afgerond met een tussenevaluatie 
op 24 januari 1986. 
Een integrale oplossing meet dan gereed zijn, naar aanleiding 
waarvan dan adviezen worden gegeven, die in de resterende 
tijd verwerkt kunnen worden. 

---------------------------------------------------------------------------------~ 

Aspekt 9 

Leerdoel 

Werkdoel 

Bouwkundig ontwerpen 

Ret uitwerken van voorgaande studies en resultaten tot een 
bestektekening. 

- bestektekeningen (zie voorbeeld atelier) 
- presentatie ontwerpproces in een collegezaal op 

13 en 14 februari 



'Nee, je denkt dingen 
niet:EO gau\\' dood in 
dit vak.' \\1im Quist 
groeit uit tot '5 lands 
nationale architect en 
slaat dat proces 
verbaasd gade. De 
t\\'ijfels en de 
kwetsbare kanten van 
een man die spreekt in 
steen, In glas, In 
cement. Maar 
uiteindelijk moet het 
gebouw het woord 
doen. 'Pas achtera' 
blijkt dat je hebt 
geprobeerd te maken 
wat eigenlijk nlet kon! 

~*---''''-. orCONFRQNTATIE 
'i _ Frink van der Linden 

. .'. 

1 ................. 

M 
iC'hl'long('lo mClE't eens hebbPn ultgerOl:'pE'n dat 
bf-pldhouwf'n nit'\ zo mOE'i1ijk is: jt' bE>i1elt c p-
woon ht-t overtoJlige ,;tHn van d. !tculptuur. 
Zo'n laronit'kt' houding ,,\.aat haaklt op de tw
rOf'p"attitude van Wim Qui!lit. AI!Ii er iPtlt dUi

ril'lijk wm'dl in dE' loup van de a\'ond en hf't gf'dHJ\t' van 
tit> n ... "hl dilt wij mf'1 elkaar prawn. ilt het wt'J dat hij 
\'tllnrldurf'nd \'f'rkf'<'rt in eE'n - OVf'rigenlt vru('htbare -
""n"slt'linj: Qui!'t jl' Hn architf'C't mf't hpt hal" van f't'Jl 
1..Il,,·Itt.'nd kUI\~tf'naar. Of f'C'n bPt'ldt'nd kunslt'na:n mN h('t 
hart ",an ',(,II i.TC'hltt"t·1. F.n dOlt If'vrrl pro\)!I*m,'n nil. nat 
d ... ·1 WU"""''' h·kortsC'hlf'lrn. Vilnda,., df' momrnlrn etat 
hiJ. ill "pl',· ..... lr c·on(,(,1l1ril1if'. h('l ho .. rd in de hmuif'1l hnll
d'·Il.t. 711111t'1l mrtsl'lt dil' f'indi~('n mf'\ f'C'n f;:pb;tar in' ck' 
Iu-hlllll: \' •• 11 kUIl""wrrkrl\ dU' d,' wlmctc'n \·"n hrt hili" Han 
,I.· n"letl",,' 1I;.\'('n "irn"l: Ft"rnhoul, !l;lru;\'('krn. 1)('kkc'I',,", 
( ) ..... 11 :1.1 ~I'I\'krn 

•• MIJIl ".',lId"IIIU: \"UI' kun!'1 ht'<'h votlrul tf' mall.'n m .. 1 
.I., "lO' It , ";tann d"J;"/w fill' hl'l uhjl'd h(>('h J::f'nlil:.k I III 
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lItaat I" &f'WH"t zichl't'lf ~pr-rkmgfm op tE' lE''''~E'n'', Zf'(:1 
hi) .. In VrlJhE'ld kil'zl'n \'oor df- bt'grE'nzinli, \'.oor ht't wlllf'n 
bE>rE'ikfm\'an een It'wt'ldige l'''preSSle met eE'n minimum 
aan middelE'n - da! dwingt mljn bPwonderinJ af. NHm 
dat !'ChildE'rlj Bchter u. \'an Jacques van df'r Ht'ydt'n. Het 
i5 nit't mKT dan e-enentachtig l'\l'aTlP en wittE' vif'rkantt'n, 
maar te&E'lijkerUjd il'i hf't heel c:omplu Je kunt er allerlt'l 
C'ombinatie~ in nntdekken dip ht-I schllderij \loortdurend 
andt'r,~ makf'n. In ,;('hildE'rkunl'UgE' zin Is: het rnt't I'impr-Ie 
middelen tot stand &ebracht: eor zit ReE'n vl'rnis 0p. hl'l I" 
een ruig dOE'k. He-el sobPre verf. Toch: spanning 

Nif't dat dE' bPgTenz.ing zelf het wezen il' van schoonheld. 
o nH. 'Maar hantHr jt' haar en bPn jt' in staat er door
hHm It' brl'ken, dan rOE'p jt' e-en zeer bijl,ondere schoon
ht'idsbt'lt'vin& op, Er hangt hier een leken;ng van Ad Dek
ker! die bPstaat utt een paar Jijnen. 'Meer nin Hlj is lang 
en ;ntens;e' bez.i& le\l,'e-est met dE' positie en de lengte van 
die lijnen - het terugdrinlen van de middelen ,ut ce
paard met het opvOE'ren van de inspanninl -, en %0 is «!en 
intensiwit ontstaan die ik schoonheid noem. Ik heb er «!en 
hele tijd over ledaan die .moUes te leren beleven. maar 
nu vind ik het auciaal. Beeldende kracht door begnmz.ing 
bUjkt in dE' architectuur echter waanzinni, moellijk te be
"iken, Voor arc:hlteduur Itijn meeT mensen verantwoor
delijk dan allMn de man ach1er de tekentafel: de op
dracht,ever, construNuTS, financi'le experts. et ~1era. 
Er is flen spannin,sveld van vele opvattingen; het levaar 
is levensgroot det er invJoeden flen rol caan spelen die je 
streven in de we, stean. Mislukt hel. dan kun je dat als 
verontschuldilinl ,ebruiken. maar dat is jI! verschuilen. 
Jij hebt dan lefaald." 

De harde pit 
Quist heeft ontdekt dat een architKt leruime lijd moet 

Juisteren voordat hi; gaat schewn, .. Nadat ik de opdracht 
had gekregen voor de uitbreiding van het rijlmnuseum 
KroUer-Mull",. ling het gesprek met de directie eerst lang 
over kunst, over de dingen achler mijn ding. Dat moet je 
("('ntraal stellen. Dit luisteren is leen luie actlviteit, het is 
flen samen zoeken naar de essentie van de opcave. de har
de pit ervan. Niet snel vanuH je ellen visie intefJIreteren 
waarom het laat. Niet in «!en vroel stadium schetst'n op 
tare] leg,!!'n, Die tekeningen sturen mensen in hun den
ken; ze werken vertroebelend, versloren de speurtocht 
naar de essentie van dt' opcave; dat is misbruik maken 
"an je autoriteit. Je moet dal slopende proees van a'tasten 
doormaken. En dal resulteert dan in die houding van be
perking, van het zo krac:htlg mogelijk ordenen van dingen, 
het wegsnijden van OVl'rtolJigheden, Ge-en lepriegel. leen 
flauwekul. Tot op het bot toe afknalen!" 

Onbevangen luisteren - vee1 arc:hit«'ten lukt het niet. 
Het verei t e moed te twi felen nn ei en J.eker 

uist; .. In de twi; el igt el H. ms omt t maar 
nl.t. fm dan kun jt' verschrikkeljjk uit het lood lesl",en 
raken. Teon prool aan dit' twijlet Dat mOE't dan maar, want 
ik kan It'bouwen van me opnOE'men waarvan III %t'I: die 
Itijn er ~+I cekomen, maar je bPnt onvoldoende bezig le
weest met de opgave, je hebt te kort .. etwijfeJd. Door 
haaS\. Uil cemakzucht. Resultsat: onvoldralenheid. op
pervlakkight'id, Jk ~'iJ niet te veE'l voorbPeJden noemen. 
Ht't z.ijn Ct'bouwt'n die men tevreden lebruikt. en dal ik 
f'tHd" hogt're ('i,;en aan mel-elf stel ge-elt mij nOl niet het 
rfOe-ht die mt'nl't'n ongeJukkig tf' maken. 'Maar ,oed. van 
hf't drinkwaterpruduktif'OOdrijf op dt' RerenpJaal vind ik 
hf't hoofdltPoouw, hE" hogt>druk-pomp"1.ation en ht-t dose
ringsltf'OOuW nil'l Jtllf'd. ?.k nntbE>rrn de directheid en O\'l'r
tuiaina dit' und(>rp Itl'b<)uw(>n daar kenmerken. Dat hf't 
romple" .1" mijn 'm('(>stt'rwerk' ".'nrdl bPl'('houwd "ind ik 
dan Ullk ,'olknmc'n m;splmltst. Ook andere 'bc:-Ian~rijke' 
J:rbouwt"n )':111 mijn hand hc·bbc'n onvoldClC'ndc k,,'ulitf'il. 
Illwkwnrt \'OtIl W.II ik Iwb It('ma:lkt kan in mijn ORf'n tit· 
',,1"\,.. II,· .. Ii),' nit" dnorslaall ('n mag dus wllrdt"n .. f';:I'hrll
k"Il. n"a .. ,ou ik J::'''''' ('ilkI'! ht""'4Iar vat"n ma'lll'n Jw
,:njll nw ni,'t \'1'1 kl'l'nl, ik wil nII't 7·("Ut('n dOlt dll' Itc'hou
WI'Il Hid Ill'"'' fUIlt'\iu'n'H"Il, m:lar tf'af'nWClllrdl';: stc') ik 
mijn n"l'nll'n h"':«'I'. 

UN u\"'I'41.'I1'11c'" vall cit' upJtavr. cIe> sl:'p"hl,.f· n;lI·hlt·n -
hi) OIH'hih,,'11II1I klllllwn 't' tlIl'I l:mJt 1t{,IlfIl'Jt tluII'n. ,10' 
m.· ... ·' f'T IlIjlla tln,J.·,tI'."J:aan. Nt .. " jt· d,·"kt tllOJ:('1) nll'! "" 
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P-atelierwerk 2e trimester decpmhpT 1985 Bijlage B 

Wensen van het schoolbestuur en enkele voorbeelden van specifieke 
vragen met betrekking tot de te hanteren onderwijsprincipes. 

Als uitgangspunt voor het ontwerp van de basisschool dienen de onderwijs
prineipes, (zoa1s deze in het verstrekte papertje zijn verwoord). 
De arehitekt zal deze principes dienen te verta1en in bouwkundiqe vormen. 

De wijze waarop dit ken gebeuren wordt na een individue1e voorbereiding 
in k1eine groepjes in het atelier besproken. Met resultaat daarvan zal 
moeten zijn dat er uitspraken kunnen worden qedaan over hoe er geleerd/ 
gewerkt e.g. lesgegeven wordt, waarbij o.a. de vOlgende vragen aan de orde 
kunnen komen: 

- wordt er in qroepjes gewerkt, wat is de grootte van die qroepjes, is er 
een strikte scheiding in leeftijd 

- wordt er (ook) individueel gewerkt? (zo ja, aan wat voor aktiviteiten) 
- wat is de relatie leerling-leraar/lerares 
- zijn er voor de hele school gemeenschappelijke aktiviteiten (informatie, 

boeken, gesprekken met ouders, aktiviteiten van buurtbewoners e.d.) en 
hoe worden deze gebru1kt 

- wat gebeurt er op de speelplaats, is het tbuitengebeuren' een onderdeel 
van het onderwijs 

- wat is de betekenis van de school in de buurt 
- welke rol speelt handvaardigheid en de motorische ontwikkeling van het 

kind (sport, bouwen, dans, expressie e.d.) 
- wat is de plaats van bijzondere aktiviteiten zoals film, vrij spelen e.d. 

Let weI, bovenstaande vragen dienen als voorbeeld! 

Tot slot neg enkele Eisen van het schoolbestuur waaraan het gebouw minimaal 
moet voldoen. 

onderwijsruimte VOO! 120 leerlingen 
speelplaats ! 500 m 2 
personeelskamer ! 20 m 
bergruimte 
installatieruimte 
toiletten 

2 
De totale brute opperv1akte van het gebouw zal + 600 & 1000m mogen bedragen. 
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Bijlage 2. 

ONDERZOEK P-~TBLIERWBRK 

Toe11chting. 

De Gcoep Ondecwijscesaerch is door de begeleiders van het atelierwerk in de 

gelegenheid gesteld, bij u informatie te verzamelen over aspekten van het 

ontwerpen. Dit gebeurt in het Kader van een onderzoek van de groep 

onderwijsresearch over het ontwerpen binen verschillende vakgebieden. 

~an het einde van dit trimester zullen wij u verzoeken. een vragenlijst in te 

vullen. Op dit moment. net voor de kerstvakantie. ~i11en we ook a1 uw medewerking 

vragen. 

We verzoeken u. de onderstaande vraag te beantwoorden. Voor de duldelljkheid 

vermelden we dat uw formuller alleen ter kennis korot van ondergetekende. U kunt 

het formuller deponeren in de enveloppe b1j de begelelder. deze zal de enveloppe 

afgeven bij mij. 

Blj voorbaat bedankt voor uw medewerking. 

J.W.Gerritsen van der Hoop 

H.G. 9.56. tel. 4210. 

VRAAG: Wilt hleronder u de volgende zin aanvullen: 

In het P-~telierwerk heb ik in de eerste 3 weken van het wintertrimester 

geleerd: ....•.•••• 

Wilt u zoveel mogelijk aspekten noemen. zo nodig kunt u de achterkant van dit 

formulier gebruiken. 
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