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VOORWOORD	
Dit rapport is geschreven als onderdeel van het afstudeerproject  van de mastertrack Construction 
Technology, wat is afgerond in Januari 2014. 
 
Het afstudeerproject is uitgevoerd bij Stichting SamenScholen. Vanuit het oogpunt om het 
uitvoeringsproces van de bouwprojecten van de stichting in Nicaragua te verbeteren is in februari 2012 
gestart met het masterproject participerend observeren. Aan de hand van deze bevindingen is in 
samenspraak met begeleiders van de TU/e en met Stichting SamenScholen een afstudeeronderwerp 
bepaald. Onderzoek is gedaan naar het verbeteren van het ontwerpen en het uitvoeren van de 
bouwprojecten die worden uitgevoerd in Nicaragua. 
 
Naast dat het rapport onderdeel is van het afstudeerproject, wordt het gedane onderzoek en de resultaten 
gebruikt bij de werkvoorbereiding en bouwprojecten van Stichting SamenScholen. Het geeft richting aan 
de continuiteit en vooruitgang van de stichting welke vaak wordt doorgezet door vrijwilligers en nieuwe 
gezichten. Aan de hand van de resultaten uit dit rapport starten kunnen vrijwilligers starten met de kennis 
die is opgedaan door de jarenlange ervaring van Stichting SamenScholen. 
 
Kristel, ik bedank je hartelijk voor de begeleiding die je me gaf wanneer het ging om sociaal en culturele 
aspecten die met techniek botsten. Maar nog meer bedankt voor de kansen en het vertrouwen dat je me 
de afgelopen twee jaren hebt gegeven waardoor het afstudeerrapport de meerwaarde heeft gekregen dat 
het de stichting kan ondersteunen. Pim, bedankt voor het wegwijs maken en ondersteunen van mijn 
onderzoek in Puerto Cabezas en op de Rio Coco. Inzichten uit deze periode hebben het afstudeerproject 
uit de stedelijke context kunnen trekken, waardoor ook in de toekomst op andere locaties dit onderzoek 
gebruikt kan worden. Alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de twee bouwprojecten en aan mijn 
afstudeeronderzoek, enorm bedankt.  
 
Eric, bedankt voor de kritische kijk en begeleiding op het gehele proces. Het heeft me geleerd om het 
overzicht te bewaren in een enorme berg van complexe data. Roel, bedankt voor je begeleiding op het 
gebied van bouwtechniek en methodiek, dit zorgde voor een aanzienlijke diepgang in het 
afstudeerproject. 
 
Charlot, zeker jij bedankt. Voor het helpen met Spaanse interviews en me wegwijs maken in Nicaragua. 
Maar vooral voor de enorme mentale steun en het altijd helpen mijn focus terug te vinden om door te 
kunnen met mijn onderzoek.  
 
 
Daan Vermeulen 
Utrecht, 8 januari 2014 
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SAMENVATTING	
Tijdens het masterproject, participerend observeren dat is uitgevoerd bij een bouwproject van Stichting 
SamenScholen, te Puerto Cabezas, Nicaragua, is gebleken dat ongewenste situaties en knelpunten 
optreden tijdens het uitvoeringsproces. Dit wordt veroorzaakt door  verschillende factoren. Zo zijn de 
eisen die gesteld worden aan het bouwproject onduidelijk en niet eenduidig. Daarnaast is er een gebrek 
aan kennis over bouwmethodieken die lokaal gebruikt worden, regelgeving, en materialen die 
verkrijgbaar zijn. Tevens zijn de werktekeningen niet afgestemd op de werkzaamheden en de 
Nicaraguaanse bouwcultuur waardoor deze niet geschikt zijn als hulpmiddel op de bouwplaats. 
 
Om deze oorzaken weg te nemen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd 

1. Het beschrijven van eisen aan ontwerp, uitvoeringsplan en de methoden om deze te 
ontwikkelen. 

2. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
3. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan. 

 
Gekozen is om een oplossing te ontwikkelen die Stichting SamenScholen kan gebruiken voor 
toekomstige bouwprojecten. Gekozen is om niet slechts één ontwerp en een uitvoeringsplan te 
ontwikkelen. Dit biedt namelijk niet de oplossing voor bouwprojecten die bijvoorbeeld op een andere 
locatie uitgevoerd gaan worden. Het doel is juist om een methode te beschrijven waarmee Stichting 
SamenScholen voor elk bouwproject een schoolontwerp en uitvoeringsplan kan maken. 
 
Op basis van onderzoek zijn eisen opgesteld. Dit is gedaan op basis van literatuur, de resultaten uit het 
project participerend observeren  en bij het bouwproject in 2013, el caminante, is verdiept onderzoek 
gedaan t.b.v. eisen aan bruikbare werktekeningen en uitvoeringsplan. Er zijn eisen opgesteld voor het 
schoolontwerp, de ontwerpmethode waarmee een ontwerp gemaakt kan worden, het uitvoeringsplan en 
de methode om deze te ontwikkelen. 
 
Er is een ontwerpmethode ontwikkeld die uitgaat van een basisontwerp, dit ontwerp kan gebruik worden 
op elke locatie in Nicaragua. Deze dient verder ontwikkeld te worden waarbij het ontwerp afhankelijk is 
van de projectlocatie. Het ontwerpen wordt in drie stappen uitgevoerd. 
1.  Het inventariseren van materialen, hiervoor zijn lijsten opgesteld, waarbij een materiaalinventarisatie 

gemaakt kan worden met informatie over inkoop transport. 
2. Het inventariseren van mogelijke bouwmethodieken. Per gebouwdeel dient in kaart gebracht te worden 

welke bouwmethoden geschikt zijn om te het gebouwdeel in uit te voeren. 
3. Vervolgens wordt per bouwdeel de meest geschikte methode gekozen. Dit gebeurt aan de hand van een 

keuzemodel. Deze is ontwikkeld op basis van de wensen van Stichting SamenScholen. In het 
keuzemodel wordt een score bepaald voor elke bouwmethode op basis van de hoedanigheid dat deze 
aansluit bij de wensen van de stichting. Hiervoor zijn de wensen tijd, kosten, onderhoud en 
hufterproof gekwantificeerd zodat per bouwmethode bepaald kan worden welke score behaald wordt 
op elke wens. Tevens is bepaald hoe zwaar de wensen wegen ten opzichte van elkaar. 

Aan de hand van de methodiek is een ontwerp gemaakt voor een school in Puerto Cabezas. 
 
Door Stichting SamenScholen is bepaald dat het bouwproces gefaseerd uitgevoerd moet worden. 
Hiermee wordt bedoelt dat op verschillende momenten gestart wordt met de uitvoering van een 
klaslokaal, dit is afhankelijk van de voortgang van het project en de overgebleven hoeveelheid tijd en 
geld. Deze werkwijze wordt gehanteerd om te voorkomen dat er gestart wordt met een groot deel van de 
school en deze niet afgemaakt kan worden omdat het bouwproces trager verloopt dan gepland. Voor het 
ontwerp voor Puerto Cabezas betekent dit dat er voorzieningen getroffen moeten worden daar waar de 
ringbalken en betonnen vloeren  van lokaal naar lokaal doorlopen. Beschreven is hoe er wapening 
geplaatst moet worden om in een later stadium de betonconstructie door te laten lopen wanneer een 
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lokaal later aangebouwd wordt, waarbij het lokaal constructief blijft voldoen aan de gestelde sterkte en 
stabiliteitsnormen.  
 
Voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan is bepaald dat er werktekeningen gemaakt moeten worden 
die aansluiten op de bouwcultuur en de werkzaamheden op de bouwplaats. De informatie op een 
werktekening moet alleen betrekking hebben op de bouwactiviteit die 1 groep bouwvakkers op 1 moment 
uitvoert.  Om onduidelijkheid over het bouwproces te vermijden dient naast informatie over het product 
(het gebouwonderdeel wat gemaakt wordt) ook de benodigde informatie over het bouwproces geleverd te 
worden. De methode waarmee de werktekeningen gemaakt kunnen worden zodat ze voldoen aan deze 
eisen is beschreven, deze verloopt in de volgende stappen.  

1. Bepaald moet worden hoe het bouwproces verloopt, dit gebeurt volgens de methode SADT. 
2. Er dient afgekaderd te worden welke bouwactiviteiten als één bouwactiviteit beschouwd 

worden. Wanneer bouwactiviteiten niet los van elkaar kunnen worden uitgevoerd omdat dit 
knelpunten veroorzaakt, dan wordt dit als één bouwactiviteit beschouwd.  

3. Vervolgens dient nauwkeurig beschreven te worden welke informatie er nodig is om de 
bouwactiviteit uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van de uitvoering informatie lijst. De 
lijst is ontwikkeld waarbij informatie wordt beschreven over: 

a.  productidentificatie, wat is het product en welke onderdelen en materialen worden bij 
de uitvoering gebruikt.  

b. Technische specificaties over de onderdelen en materialen die gebruikt worden. 
c. Bouwproces, het in kaart brengen van de bouwactiviteit volgens de methode SADT 
d. Montageplan, beschrijven van het montageplan waarmee bepaald wordt hoe de 

positionering en bevestiging van materialen uitgevoerd wordt. Gekeken dient te 
worden naar de kritieke punten, referentiepunten en positioneerpunten om zodoende de 
uitvoeringsstappen te bepalen. 

Op de uitvoering informatie lijst wordt beschreven op welke wijze de informatie op tekening gezet 
wordt, dit kan zijn door middel van een figuur, een maataanduiding of beschrijving.  
Op basis van deze lijst zijn voor het bouwproject in Puerto Cabezas een de bouwactiviteiten voor het 
maken van de betonfundering uitgewerkt en beschreven.  
Het uitvoeringsplan wordt vormgegeven in de vorm van een “werkboekje”, een boekje van 16x9cm met 
harde kaft, zodat deze altijd op zak gestoken kan worden en de tekeningen niet verkreukelen scheuren of 
snel vies worden. 
 
Delen van het ontwerp, het uitvoeringsplan en de methoden om deze te ontwikkelen zijn getoetst in de 
praktijk. Geconcludeerd is dat het ontwerp voldoet aan de doelstelling, waarbij wordt aanbevolen om de 
ramen en luiken in de praktijk nog te toetsen. De ontwerpmethode werkt, maar voor het keuzemodel is 
het niet duidelijk of het kwantificeren van de wensen en het bepalen van de weging een gerechtvaardigde 
manier is om te bepalen dat de uitkomst ook het beste aansluit op de wensen van de stichting. Er is wel 
geconcludeerd dat het keuzemodel ervoor zorgt dat in de ontwerpfase de mogelijke varianten grondig 
worden afgewogen, en zodoende voldoet de methode aan de doelstelling. De methode om het 
uitvoeringsplan te ontwikkelen is in de praktijk geen succes gebleken, aanbevolen is om dit onder andere 
omstandigheden nogmaals te toetsen. Het gebruiken van het uitvoeringsplan is getoetst en is een groot 
succes. Zowel de werktekeningen als de vormgeving maken dat het een bruikbaar uitvoeringsplan is voor 
de bouwprojecten van Stichting SamenScholen 
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SUMMARY	
During the masterproject participative observing, which was held at the construction site at one of the 
projects of Stichting SamenScholen, in Puerto Cabezas, Nicaragua, it was observed that problems and 
unwanted situations occur during the construction process. This is caused by various factors. For 
example, the criteria by which the project has to be completed are unclear. As well, there is a lack of 
knowledge about construction methods that are used locally, regulations and available materials. Also the 
drawings are not appropriate for using on the construction site because they don’t correspond to the 
activities and the culture on the Nicaraguan construction site. 
 
To eliminate these causes the following objectives are composed 

1. To describe the requirements for design , work plan and methods to develop them. 
2. To describe a method for developing a design for a school building 
3. To describe a method for developing a work plan. 

 
It was decided to develop a solution for Stichting SamenScholen, which they can use for future projects. 
Therefore, not just a design and work plan has to be developed . This will not offer an appropriate 
solution, when in the future, projects are going to be realised at different locations with different needs. 
The mean goal is to describe the method to develop a proper design and work plan, which the foundation 
can use in the future. 
 
Requirements are established. This is done based on the research of literature, the results of the project 
participative observing. Further research is done during the construction project in 2013 , el caminante . 
There are requirements established for school design , the design method by which a design can be 
developed , the work plan and the method to by which it can be developed. 
 
The design method, is developed based on a basic design. This design can be used at any location in 
Nicaragua and it does not depend on the location or materials. By using the method, the basic design will 
be developed further into a final design. The design method is performed in three steps. 

1. The inventory of materials. Lists are developed whereby a material inventory can be made, 
which includes the proper information about materials such as technical aspects, but 
information about purchasing and transportation as well.  

2. The inventory of appropriate construction methods . Methods of construction which needs to 
be suitable for the construction project. They need to be mapped by building part.  

3. Choosing the most appropriate building method. This is done by using a selection model. The 
selection model is developed based on the wishes of Stichting SamenScholen. In the selection 
model, scores are given for each appropriate construction method based on the amount that it 
meets the wishes. Each wish (time, costs, maintenance, vandal-proof) is quantified so a score 
can be determined for each construction method for each wish. Also the priority of each wish 
(in relation to each other) is determined, this influences the score. Based on this method a 
design is made for a school in Puerto Cabezas. 

 
Stichting SamenScholen has defined, that the construction process have to be carried out in phases. This 
means that the building process for each classroom, start at different times. This depends on the progress 
of the construction project and the remaining amount of time and money. This method is used in order to 
prevent that a part of the construction which already is started, cannot be finished. This is possible when 
the construction process is slower than planned. For the design of the school in Puerto Cabezas, facilities 
have to be designed to connect the beams and floors of a classroom, when a classroom will be 
constructed next to a previous constructed classroom. It is described how the reinforcement steel and the 
formwork have to be put in order to be sure that the classrooms meet the strength and stability standards. 
 
To develop a work plan, it is decided that the technical drawings should be in line with the construction 
activities. The information on the drawings must refer only to the construction activity, that one group of 
workers is performing at one time.  
To avoid confusion about the construction process, the drawings has to contain information about the 
building product (the building component which is made) as well as the construction process. The 
method by which the technical drawings can be made, so they meet these requirements is described, it 
proceeds in the following steps. 
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1. It should be defined and showed, how the construction process goes, this should be done 
following the SADT method. 

2. The construction activities need to be defined. When activities cannot performed at the same 
time, without causing problems, the activities should be considered as one activity. 

3. The sequence of the steps of the construction activity has to be described accurately. This 
needs to be done by following the work plan information table. The table is developed in 
which information is described in: 

a. product identification , what is the product and which parts and materials are used 
during the construction process. 

b. Technical specifications of the parts and materials used. 
c. Construction process, The construction activities needs to be described according to 

the method SADT. 
d. Assemble plan. Describing the assemble plan which determines how positioning and 

attachment of materials is performed. Critical points, positioning and reference points 
has to be described. 

The work plan information table describes the manner in which way the information has to be shown on 
the technical drawings, this can be done by using a figure, a size indicator or a description. Based on this 
table, drawings are made for the foundation of the construction project in Puerto Cabezas. The work plan 
is shaped in the form of a “workbook”, a booklet of 16x9cm with a hard cover. It can always be put in 
our pocket during the work on the construction site, and the drawings do not crumple or getting dirty. 
 
Parts of the design, the work plan and methods to develop these, have been tested in practice. The design 
meets the goal, where it is recommended to test the designed windows and shutter in practice. The design 
method works , but the selection model , it is not clear whether the quantification of the wishes and the 
defined priority of the wishes is a legitimate way to determine the outcome meets the wishes of the 
foundation . It has been concluded that the selection model ensures that the possible variants are studied 
carefully in the design phase, and thus meets the main goal . The method to develop the work plan has 
not been proved to be a success, it is recommended to test this again under different circumstances. The 
use of the work plan has been tested and has been a great success . Both the drawings and the design 
make it a useful work plan for the projects of Stichting SamenScholen . 
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1 INLEIDING	
In dit hoofdstuk is het afstudeeronderzoek ingeleid. De situatie in Nicaragua en de werkwijze van 
Stichting SamenScholen zijn beschreven. 
 
Dit rapport is geschreven als onderdeel van het afstudeerproject (7RR37) van de mastertrack construction 
technology. Het rapport beschrijft het proces wat doorlopen is tijdens het afstudeerproject. Hierbij is een 
methode beschreven voor het maken van een ontwerp en uitvoeringsplan, voor scholen in Nicaragua. Het 
afstudeerproject is gedaan bij gastinstelling Stichting SamenScholen. Het verslag is bedoeld als 
hulpmiddel voor Stichting SamenScholen om de uitvoering vande bouwprojecten te verbeteren. 

1.1 Inleiding	tot	Nicaragua	en	Puerto	Cabezas	
Het onderzoek is uitgevoerd op bouwplaatsen in Puerto Cabezas, Nicaragua. In deze paragraaf wordt een 
beeld geschetst van de stad, inwoners, cultuur en omstandigheden 
 

1.1.1 De stad Puerto Cabezas 
Puerto Cabezas is een havenstad aan de caribische zee met ruim 48.000 inwoners [Vidgen, 2009]. De 
lokale bevolking is een mix tussen Mestizos (grootste bevolkingsgroep in Nicaragua en Latijns 
Amerika), de Creolen (de van oorsprong Afrikaanse bewoners) en de Miskitu indianen. De Miskitu leven 
in de binnenlanden en in steden aan de caribische kust van Nicaragua en Honduras (zie miskitu regio, op 
figuur 1). “Puerto Cabezas” is de Spaanstalige naam voor de stad Bilwi, de originele “Miskitu-naam” die 
in het oosten veel gebruikt wordt. De Miskitu’s hebben een sterke identiteit gebaseerd op hun cultuur, 
gebruiken en geloof. De Miskitu gebruiken hun eigen taal welke ze als hun eerste taal beschouwen, veel 
bewoners spreken geen Spaans.  
 
De Miskitu voelen zich meer Miskitu dan Nicaraguaan en deze kloof is op politiek gebied in Nicaragua 
goed zichtbaar daar aan de westkant hetzelfde over hen gedacht wordt. Dit zorgt er mede voor dat er 
weinig (financiële) steun uit het westen komt voor de ontwikkeling van de armste regio van het land. De 
geografische ligging van Puerto Cabezas is weergegeven in figuur 1. 
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figuur 1, Landkaart van Nicaragua, met in het westen de hoofdstad Managua (zie ook inzet), en in het 
oosten de Regio RAAN en Puerto Cabezas (Bilwi). Langs de oostkust en de rivier “Rio Coco” leeft de 
Miskitu bevolking [1].  
 

 
figuur 2, oude kaart van Puerto Cabezas, jaartal onbekend. Het oranje gebied is bebouwd gebied, met 
rode stippellijn is weergegeven tot waar de bebouwing anno 2013 is gesitueerd. Elk jaar groeit het 
inwonersaantal en daarmee de stad [2].  
 
 

Mana

Puerto cabezas 
(Bilwi) 

Miskitu regio 
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1.1.2 De invloed van orkanen op Nicaragua 

De oostkust van Nicaragua ligt in het caribisch gebied en is zeer gevoelig voor orkanen en zware 
regenval. Het meest recent is Puerto Cabezas getroffen door orkaan Felix, een orkaan die in september 
2007 met windsnelheden van meer dan 260 km/h over de stad raasde. Felix was een klasse 5 orkaan en 
één van de zwaarste orkanen die het gebied trof in de laatste 100 jaar. 
 

 
figuur 3,Omgewaaide bomen en schade aan (houten) constructies is groot, nadat orkaan Felix over 
Puerto Cabezas is geraasd [3]. 
 

 
figuur 4, Als resultaat van orkaan Felix is er naast schade aan gebouwen veel wateroverlast in Puerto 
Cabezas[4]. 
 
Recente studies voorspellen dat Nicaragua jaarlijks het Carabisch gebied jaarlijks getroffen wordt door 
drie of vier orkanen waarvan ten minste één zware orkaan (klasse 5). In bijlage 1 is een uitgebreide 
beschrijving opgenomen van orkanen, orkaan Felix en de verwachting voor de komende jaren.   
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figuur 5, Voorspelling voor het aantal orkanen dat jaarlijks het caribisch gebied zal aandoen. In het 
oranje is Nicaragua aangegeven links op de kaart. In Nicaragua wordt er jaarlijks ten minste 2 orkanen 
aan de oostkust verwacht [5].  

1.2 Inleiding	op	Stichting	SamenScholen	
Het onderzoek voor het afstudeerproject is gedaan bij Stichting SamenScholen (ook: de stichting). Een 
stichting die als doel heeft het verbeteren van de onderwijsvoorzieningen in de noord oost regio van 
Nicaragua. Dit doen ze door scholen te bouwen, bouwkundige kennis over te dragen aan de lokale 
bevolking en het verbeteren van het onderwijsprogramma in samenwerking met lokale overheden en 
schoolbesturen. Het afstudeerproject richt zich op de bouwprojecten, andere activiteiten van de stichting 
worden niet behandeld. 
 

1.2.1 Ontstaan Stichting SamenScholen 
Begin 2007 was Stichting SamenScholen nog slechts een idee. Oprichtster Kristel de Krijger deed een 
jaar daarvoor haar masteronderzoek antropologie aan de oostkust van Nicaragua, waar voornamelijk 
inheemse bevolkingsgroepen wonen. Herhaaldelijk werd haar toentertijd gevraagd of Nederland niet iets 
kon doen aan de slechte onderwijsvoorzieningen, doelend op het grote aantal verwoeste of ontbrekende 
schoolgebouwen in de regio [3]. 
 
“Terug in Nederland kreeg ik begin september 2007 een telefoontje uit Nicaragua: ‘Wij zijn godzijdank 
ongedeerd, maar jouw kamer bestaat niet meer.’ Het was de vrouw bij wie ik in huis woonde tijdens mijn 
onderzoek. Orkaan Felix was over de Nicaraguaanse oostkust geraasd en had een spoor van vernieling 
achtergelaten. Ik dacht: Als ik ooit iets had willen doen, is dit het moment.” Dit was het begin van 
Stichting SamenScholen. 
 

1.2.2 Werkwijze Stichting Samenscholen 
Stichting SamenScholen streeft naar het bouwen van 1 school per jaar. In een periode van 4 maanden 
worden de scholen gerealiseerd. Dit gebeurt vanaf februari tot en met mei, dit is het droogseizoen. 
Omstreeks mei of juni begint het regenseizoen en eindigt ongeveer in januari of februari. Tijdens het 
regenseizoen bouwt de stichting niet, het risico op verlet is dan te groot. Buiten de bouwmaanden om 
werkt de stichting in Nederland aan de afronding en voorbereiding voor het volgende project.  
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Stichting SamenScholen bouwt scholen in samenwerking met de wijk waar de school komt te staan.  Met 
de wijk wordt bedoeld het zittende schoolbestuur, leiders uit de wijk, ouders van kinderen en 
omwonenden. De samenwerking is erg complex, maar is hier slechts zeer beknopt beschreven, dit omdat 
de samenwerking verder niet relevant is voor dit afstudeerverslag.   
De stichting en de wijk hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden om het project te realiseren. Zo 
faciliteert de stichting de bouworganisatie met een uitvoerder, voormannen, zorgt voor lunch en regelt de 
vrijwilligersadministratie. Naast het bouwen moet de school kunnen functioneren, zaken als docenten en 
boeken dienen ook geregeld te worden. In figuur 6 is de taakverdeling weergegeven. 
 
 

Stichting SamenScholen

Bouworganisatie
Uitvoerder
Nederlandse vrijwilligers en voormannen
Nicaraguaanse voormannen
Materiaalinkoop
Vrijwilligersregistratie
Lunch
Ontwerp en werkvoorbereiding

Financiele middelen

De wijk

Lokale vrijwilligers
Bouwvakkers
Magazijnman
Kokkinnen
Bewaker

Bouwterrein
Schoolorganisatie

Docenten
Schoolboeken
Meubilair

Functionerende school 

 
figuur 6, Stichting SamenScholen en de wijk gaan een samenwerking aan met als doel het realiseren van 
een school die functioneert. Beide partijen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.  
 

1.2.3 Bouworganisatie tijdens de uitvoering 
Een hiërarchische structuur wordt gehandhaafd waarin een uitvoerder de voormannen aanstuurt. De 
voormannen sturen op hun beurt een groep bouwvakkers aan. De uitvoerder is een Nederlands persoon 
en werkt voor Stichting SamenScholen. In figuur 7 is de structuur weergegeven van de bouworganisatie 
tijdens de uitvoering.  

Uitvoerder

Voormannen
Nederlandse en 

Nicaraguaanse profesionals

Bouwvakkers
Lokale vrijwilligers

Vrijwilligers coordinator Materiaal coordinator

-materiaalinkoop
-contact onderaannemers
-contact gemeente
-contact nutsvoorzieningen
- contact met de wijk

-vrijwilligersadministratie
-vrijwilligerszaken
-rechterhand uitvoerder

 
figuur 7,de organisatie op de bouwplaats, de uitvoerder werkt samen met materiaal coördinator en 
vrijwilligers coördinator  
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Voormannen 
De voormannen zijn zowel Nederlanders als Nicaraguanen met bouwervaring. De Nicaraguaanse 
voormannen zijn vaak lokaal opgeleide mannen die bekend zijn bij de stichting. Doorgaans wordt er met 
drie Nicaraguaanse voormannen gewerkt. Daarnaast worden ten minste twee voormannen uit Europa 
meegenomen, dit zijn vaak bouwkunde studenten met relevante bouwervaring of mensen die in de 
(praktische kant van de) bouwwereld werken. 
 
Bouwvakkers 
De bouwvakkers op de bouwplaats zijn lokale vrijwilligers. Dit zijn ouders van schoolkinderen (padres 
de familia), bewoners uit de wijk maar ook mensen uit omliggende wijken. Iedereen mag meehelpen en 
dat gebeurt ook, dat betekent dat jong en oud man en vrouw met of zonder handicap meehelpt op de 
bouwplaats. Dit betekent dat de lokale vrijwilligers vaak geen of weinig bouwervaring hebben en een 
goede aansturing van de voormannen noodzakelijk is.  
 
Werken met lokale vrijwilligers 
Het kan zijn dat lokale bewoners veel moeten opofferen als ze komen meehelpen op de bouw, wellicht 
hebben ze andere werkzaamheden of dragen ze zorg voor familie. De stichting wil niet dat dit vervelende 
gevolgen heeft voor de bevolking en daarom mogen bewoners zelf bepalen hoe vaak ze komen werken. 
Aan het begin van de dag kunnen mensen zich inschrijven om die dag te komen werken, ze krijgen 
daarvoor een lunch, koffie en limonade ter compensatie van hun inzet. Wanneer vrijwilligers 5 dagen 
hebben gewerkt krijgen ze een bonuspakket met etenswaren. Dit als stimulans en deels ten compensatie 
voor de gewerkte dagen. Wanneer te veel lokale vrijwilligers willen meebouwen dan wordt er een 
selectie gemaakt van vrijwilligers waarbij mensen uit te wijk en ouders een voorkeurspositie hebben. De 
werkindeling voor de bouwvakkers wordt elke ochtend opnieuw gemaakt en op het roosterbord 
weergegeven, zie figuur 8. 
 
Coördinatie project 
De uitvoerder stuurt de voormannen aan, maar de coördinatie van het hele bouwproject ligt naast de 
uitvoerder in handen van de vrijwilligers coördinator en de materiaal coördinator. De vrijwilligers 
coördinator houdt zich bezig met de vrijwilligersadministratie, lunch, en alle zaken die de Nederlandse 
en Nicaraguaanse vrijwilligers aangaan. Daarnaast is de vrijwilligers coördinator bouwkundig onderlegt 
en de rechterhand van de uitvoerder. De materiaal coördinator regelt alle zaken die het bouwproject 
aangaan die veelal buiten de bouw afspelen, waaronder de inkoop en transport van materialen, contact 
met onderaannemers en nutsbedrijven, contact met gemeente en er is veel contact met het schoolbestuur 
en de wijk. Het organiseren van deze zaken is in Nicaragua tijdrovend waardoor dit niet bij de uitvoerder 
ligt en een aparte rol voor is weggelegd. 
 
In Nicaragua wordt voor uitvoerder de term maestro de obra gebruikt, wat letterlijk meester van de 
arbeid betekend. Voormannen worden oficiales genoemd en bouwvakkers worden voluntarios 
(vrijwilligers) of ajudantes (helpers) genoemd. In het verslag zijn de Nederlandse termen gebruik om het 
niet onnodig ingewikkeld te maken. 
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figuur 8, Op het roosterbord is de indeling van de dag gemaakt. De foto’s van de voormannen hangen in 
de bovenste rij met daaronder de groep bouwvakkers die zij leiden. De werkzaamheden zijn in de 
onderste rij beschreven. In het groene kader is weergegeven dat Rafael als voorman werkt met 5 
bouwvakkers, zij werken in lokaal 1 (aula 1) aan de bekisting en het storten van beton (formaletas y 
poner concreto). Op het roosterbord is ook weergegeven wie als magazijnman werkt (bodeguero) en wie 
keukendienst heeft (cocina), zie het blauwe kader. 
 

1.2.4 Projecten Stichting SamenScholen 
Stichting SamenScholen heeft in 2010 haar eerste school gerealiseerd in Puerto Cabezas in de wijk 
Nueva Jerusalem.  
In 2011 is een school gebouwd in een dorpje aan de Rio Waspuk (rivier “waspuk”) wat een aftakking is 
van de Rio Coco (rivier kokosnoot). De school is gebouwd in El Naranjal, een dorpje met zo’n 20 
gezinnen, en biedt onderwijs aan kinderen uit El Naranjal en twee naastgelegen dorpen. 

 
figuur 9, Een deel van het schoolgebouw dat in 2011 in El Naranjal gerealiseerd is door Stichting 
SamenScholen. Te zien zijn 3 lokalen en een opslagplaats. Rechts op de foto, achter de lokalen, is de 
keuken te zien. 
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Het project in 2012 betrof een gebouw dat dient als school en tevens opvangcentrum voor kinderen met 
een lichamelijke en geestelijke handicap. Deze school, Los Pipitos (vernoemd naar de organisatie Los 
pipitos, die zich inzet voor opvang en educatie van kinderen met een handicap), staat in de wijk Loma 
Verde, aan de rand van Puerto Cabezas. 
 
In 2013 zijn lokalen bijgebouwd bij de school El Caminante, in de gelijknamige wijk. Vanwege de 
groeiende gemeenschap zijn er inmiddels 14 klassen (verdeeld over de ochtend en de middag, dit 
betekent 7 klassen die tegelijk les krijgen), terwijl er slechts 2 lokalen beschikbaar zijn. De overige 
klassen krijgen les in nood accommodaties, onder de mangoboom of niet. 
 

 
figuur 10, Op het terrein van de school “el caminante” krijgen kinderen, bij gebrek aan lokalen, les 
onder de mangoboom. 
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figuur 11, Een kaart van de noord oostelijke autonome regio (RAAN, Region Autonoma Atlantico Norte), 
waarin Stichting SamenScholen actief is. Puerto Cabezas is aan de oost kust gesitueerd, in het noorden 
aan de “rio waspuk” ligt El Naranjal waar in 2011 een project is gerealiseerd. 
 

 
figuur 12, Luchtaanzicht van Puerto Cabezas, met de locaties van 3 gerealiseerde projecten van 
Stichting SamenScholen. 

El Naranjal 

2013,  
El Caminante
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1.3 Onderzoeksmethoden		
In februari 2012 is gestart met project participerend observeren. Vier maanden is in Puerto Cabezas 
onderzoek gedaan. Voor het onderzoek is project Los Pipitos (Een bouwproject van Stichting 
SamenScholen) geanalyseerd, daarnaast zijn 10 andere bouwplaatsen in de stad bezocht. De data is 
gebruikt als input voor het project participerend observeren, waarin het probleemgebied van het 
afstudeerproject is beschreven. Verder onderzoek naar de lokale bouwcultuur is in dezelfde periode 
verricht, hiermee is data voor lokale materialen gegenereerd (Paragraaf 0). 
In de periode tot februari 2013 is literatuuronderzoek gedaan waarbij informatie is verkregen over de 
onderwerpen, buitenlandse bouwmethoden, bouwfysica (warmte, licht, zonnestudies, windstudies) en 
wet en regelgeving. 
In de periode februari tot juni 2013 is in Puerto Cabezas onderzoek gedaan op het project El Caminante 
(bouwproject van Stichting SamenScholen). Tijdens deze periode is het probleemgebied omtrent 
werktekeningen en informatieoverdracht onderzocht en heeft een deel van de toetsing van het 
uitvoeringsplan plaatsgevonden. 

1.4 Leeswijzer	
 In Hoofdstuk 2 is de aanleiding van het onderzoek beschreven. Een selectie is beschreven van 

de analyse die is uitgevoerd bij de projecten van de stichting. De optredende knelpunten en de 
oorzaken zijn beschreven. Het hoofdstuk sluit af met de doelstelling van het afstudeeronderzoek 
wat de aanleiding is voor de volgende hoofdstukken. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop eisen en wensen zijn opgesteld voor het bouwproject en 
het uitvoeringsplan. 

 Het 4e hoofdstuk geeft een beschrijving van het ontwikkelen van een schoolontwerp. Naast het 
ontwerp is beschreven welke materialen en bouwmethodieken geschikt zijn om te gebruiken bij 
de projecten. Een manier om een afgewogen keuze te maken bij het kiezen van een 
bouwmethodiek is beschreven. 

 De manier waarop het uitvoeringsplan is ontwikkeld is in hoofdstuk 5 beschreven. Naast het 
maken van de werktekeningen komt aan bod hoe is gekozen voor een werkboek als vormgeving 
voor het uitvoeringsplan. En de wijze waarop het uitvoeringsplan ontwikkeld kan worden. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft de toetsing van het afstudeerproject en conclusies en aanbevelingen. 
 



 

 

Een duurzame ontwerpmethode voor de bouw van scholen in Nicaragua  

Pa
gi
na
	2
1	

2 PROBLEEMGEBIED	EN	DOELSTELLING	AFSTUDEERPROJECT	
In dit hoofdstuk is het probleemgebied beschreven waarop het afstudeeronderzoek gebaseerd is. Vanuit 
het probleemgebied is een doelstelling geformuleerd. Stapsgewijs is dit beschreven in de volgende 
paragraven. 

 §2.1, De aanleiding van het onderzoek is hier beschreven 

 §2.2, Hier is het uitvoeringsproces van een bouwproject van Stichting SamenScholen 
beschreven. De problemen die hierbij optraden zijn in kaart gebracht. 

 §2.3, Beschreven is hoe de problemen zijn geanalyseerd en waar de oorzaken van het 
probleemgebied liggen. 

 §2.4, In deze paragraaf is verwoord wat de doelstelling is van het afstudeeronderzoek. Dit is 
gebaseerd op het wegnemen van de oorzaken van het probleemgebied. 

 
In de beschrijving van het uitvoeringsproces (paragraaf 2.2), zijn 4 onderdelen van het bouwproces 
onderzocht. Vanwege de grote omvang van de beschrijving is deze niet in zijn geheel opgenomen in dit 
rapport. Een selectie van de procesbeschrijving en een selectie van de knelpunten is beschreven. De 
gehele procesbeschrijving is opgenomen in bijlage 2. 

2.1 Aanleiding	onderzoek	en	doelstelling	analyse	
Stichting SamenScholen ervaart problemen tijdens de uitvoering van hun bouwprojecten. Dit resulteert in 
ongewenste resultaten die afbreuk doen aan de kwaliteit van de bouwprojecten. De stichting wil graag 
dat er kritisch gekeken wordt naar de projecten, zowel het uitvoeringsproces als het eindresultaat, om 
zodoende een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee structureel een project uitgevoerd kan worden dat aan 
de eisen van de stichting voldoet. 
Deze vraagstelling is aanleiding geweest voor het analyseren van het uitvoeringsproces in het voorjaar 
2012 tijdens de uitvoering van project Los Pipitos, en in het voorjaar 2013 tijdens de uitvoering van het 
project El Caminante.  
 

2.1.1 Doelstelling analyse 
Gebaseerd op de aanleiding zijn de volgende doelstellingen voor de analyse opgesteld. 
Het in kaart brengen van het uitvoeringsproces. 
Het beschrijven van problemen die tijdens de uitvoering voorkomen. 
Oorzaken van de problemen bepalen. 
Deze stappen leiden naar het definiëren van de doelstelling voor het afstudeerproject. 

2.2 Beschrijving	uitvoeringsproces	en	knelpunten	
In de analyse is het uitvoeringsproces in kaart gebracht, daarbij zijn optredende problemen beschreven. 
Het probleemgebied heeft ook raakvlakken met andere aspecten die eveneens beschreven zijn. 
De uitgangspunten en eisen aan het bouwproject die zijn opgesteld door de stichting. (paragraaf 2.2.1) 
De werkvoorbereiding, de communicatie tussen en werkwijze van de werkvoorbereiding en de 
uitvoering. (paragraaf 2.2.2) 
Aansturing, informatieoverdracht en het gebruik van werktekeningen als hulpmiddel tijdens de 
uitvoering. (paragraaf 2.2.3) 
Het uitvoeringsproces is beschreven in paragraaf 2.2.4. 
 
Vanwege de omvang van de analyse is deze in de bijlage opgenomen. Relevant voor het 
afstudeeronderzoek is om de wijze waarop de analyse is uitgevoerd inzichtelijk te maken. Tevens schetst 
dit een beeld van de problemen die in de analyse naar voren zijn gekomen. 
 
Analyse van de knelpunten die leiden tot de oorzaken zijn beschreven in paragraaf 2.3 Analyse 
knelpunten. 
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figuur 13, schematische weergave van de 4 onderdelen die zijn geanalyseerd en beschreven in deze 
paragraaf. 
 

2.2.1 Beschrijving bouwproject eisen en knelpunten 
In eerste instantie zijn de bouwproject eisen geanalyseerd. Stichting SamenScholen hanteert eisen die 
invloed hebben op de besluitvorming tijdens de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van het project. 
Beschreven is hoe bij de stichting  eisen geformuleerd heeft en waar knelpunten optreden.   
 
Beschrijving eisen bouwprojecten Stichting SamenScholen 
De volgende eisen worden door Stichting SamenScholen gehanteerd: 

 De scholen moeten bestand zijn tegen de krachten die optreden bij zware orkanen. 

 Er moet gewerkt worden volgens de lokale bouwmethodiek. 

 Er moet gebouwd worden volgens het principe van “gefaseerd bouwen”. Hiermee wordt 
bedoeld dat het bouwproces in verschillende fases wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld; er is een 
ontwerp voor 3 lokalen. Er wordt gestart met de bouw van 1 lokaal, na een paar weken wordt de 
uitvoering van het 2e lokaal gestart en de realisatie van het derde lokaal start een maand later. 
De uitvoering per fase loopt in hetzelfde tempo waardoor de lokalen ook op verschillende 
tijdstippen afgerond zijn. Dit is schematisch weergegeven in figuur 14. 

 

   
figuur 14, schematische weergave van gefaseerd bouwen, 4 momenten zijn weergegeven.  
1. De uitvoering van de eerste fase is gestart  
2. De uitvoering van fase 1 is ter hoogte van het dak, fase twee is gestart met de fundering.  
3. De eerste fase is afgerond, de tweede fase is bezig met het dak, de uitvoering van de derde fase is 
gestart met de fundering. 
4. De eerste en tweede fase is afgerond, de derde fase is in aanbouw, de gevel zijn opgetrokken. 
 
Knelpunten met betrekking tot de bouwproject eisen 
De eisen zijn niet beargumenteerd. Het is niet duidelijk wat er met de eisen bedoeld wordt.  
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Het is daardoor onmogelijk om het bouwproject te toetsen. Een aantal problemen die ontstaan bij het 
hanteren van de genoemde eisen zijn: 

 Onduidelijk is wat bedoeld wordt met “zware orkaan”. 

 Niet duidelijk is wat bedoeld wordt met “bestand zijn tegen”, het is onduidelijk aan welke 
sterkte of stabiliteit norm de constructie moet voldoen. 

 Onduidelijk is wat bedoeld wordt met “lokale bouwmethodiek”. Wat is lokaal (wijk niveau, 
stedelijk niveau, landelijk niveau).  

 Er is bij de werkvoorbereiding weinig inzicht wat gebruikelijke bouwmethodieken zijn in Puerto 
Cabezas. 

 Navraag blijkt dat gefaseerd bouwen een middel is om het bouwproces meer gecontroleerd te 
laten verlopen zodat de planning gehaald kan worden. Er is geen procedure met betrekking tot 
vragen als wanneer de fases uitgevoerd moeten worden, hoe groot een fase is, of uit welke 
bouwdelen deze bestaat. 

 
2.2.2 Beschrijving voorbereidingsfase en knelpunten 

Voordat het project van start gaat wordt een ontwerp gemaakt en werktekeningen en andere nodige 
documenten gemaakt. Dit wordt de voorbereidingsfase genoemd. Problemen ontstaan ook al in deze fase, 
daardoor is de voorbereiding hier beschreven. 
 
In de maanden voordat de uitvoering start, is een team bouwkundig professionals bezig met de 
werkvoorbereiding. Het team bestaat uit een architect, een constructeur, een werkvoorbereider en een 
bouwtechnisch ontwerper. Op de constructeur na hebben ze allemaal aan een bouwproject van Stichting 
SamenScholen deelgenomen. De betrokkenen bij de werkvoorbereiding zijn niet betrokken bij de 
uitvoering op locatie. 
 
Naast “de werkvoorbereiding” heeft contact met de lokale partner via de projectleider (woonachtig in 
Nicaragua). Per email is contact over de voortgang van het ontwerpproces, de lokale partner word top die 
manier betrokken bij de besluitvorming van het ontwerp. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de 
aansturing van de bouw en dient het ontwerp te kennen.  
 
Knelpunten met betrekking tot de het werkvoorbereidingsproces 

 Er is weinig communicatie tussen de werkvoorbereiding en het uitvoeringsteam in aanloop naar 
het project. De uitvoerder is niet op de hoogte van het ontwerp en de technische 
werkvoorbereiding. 

 De werkvoorbereidingsdocumenten zijn niet compleet. De begroting, planning en uittrekstaten 
missen, de tekeningen zijn niet volledig. 

 Tijdens de voorbereiding zijn de ontwerpers niet op de hoogte van bouwmethodieken die lokaal 
gebruikt worden. Daarnaast is men niet op de hoogte van de normen die gelden in Nicaragua. 

 
2.2.3 Beschrijving aansturing en informatieoverdracht door middel van werktekeningen  

Een schakel tussen de gemaakte projectplannen (ontwerp en werktekeningen) en de uitvoering is de 
aansturing en overdracht van informatie naar de uitvoerende partij. Ook in dit aspect treden problemen 
op welke hier beschreven zijn. 
 
In deze paragraaf is beschreven hoe de aansturing plaatsvindt tussen de uitvoerder en voormannen.. De 
manier waarop de voormannen de bouwvakkers aansturen, is niet onderzocht gedurende het 
afstudeeronderzoek. Stichting SamenScholen doet zelf onderzoek naar de informatieoverdracht naar de 
bouwvakkers (de lokale bevolking). Het afstudeerproject richt zich daarom alleen de manier hoe de 
uitvoerder de voormannen aanstuurt. In figuur 15 is de hiërarchie op de bouwplaats nogmaals 
weergegeven, daarin is aangegeven dat de overdracht van uitvoerder naar voorman is behandeld in dit 
verslag. 
Een uitgebreide beschrijving van het gebruik van werktekeningen is opgenomen in bijlage 3. 
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Nederlandse en 

Nicaraguaanse profesionals

Uitvoerder

Bouwvakkers
Lokale vrijwilligers

Aansturing en informatieoverdracht 
is behandeld in afstudeerproject

Aansturing en kennisoverdracht 
wordt onderzocht door Stichting 
Samenscholen

 
figuur 15, De manier hoe een uitvoerder de voormannen aanstuurt is behandeld in het afstudeerproject. 
Hoe de voormannen bouwvakkers aansturen is niet behandelt, Stichting SamenScholen doet hier zelf 
onderzoek naar. 
 
In het afstudeerproject is de aansturing onderzocht die plaatsvind als een voorman een nieuwe 
bouwactiviteit wordt opgestart. De informatie die daarbij overgedragen wordt staat daarbij centraal.  
Aansturing op de bouwplaats vind op verschillende momenten plaats. Wanneer een nieuwe 
bouwactiviteit opgestart wordt, maar ook gedurende de bouwprocessen is veel interactie tussen de 
uitvoerder en voormannen die als aansturing bestempeld kunnen worden. In dit rapport is aansturing 
behandeld die plaatsvind wanneer een voorman aan een nieuwe bouwactiviteit begint, en de uitvoerder 
de voorman hiervoor de benodigde informatie verschaft. 
 
Beschrijving aansturing voormannen door uitvoerder 
Instructie vindt plaats wanneer een bouwactiviteit wordt opgestart. Hiermee wordt bedoeld dat een deel 
van het uitvoeringsproces aanvangt en hierbij informatie nodig is. Het is niet van belang of het proces al 
eerder is uitgevoerd. De voorman die de bouwactiviteit uitvoert en leidt, wordt voorzien van informatie.  
 
De informatie wordt overgedragen door de uitvoerder. De uitvoerder bepaald de manier waarop 
bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Hij is verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie, 
zodat er geen onduidelijkheden zijn over de manier van uitvoeren. 
 
De uitvoerder geeft uitleg aan een voorman over de uitvoering van een bouwactiviteit. Tijdens de uitleg 
wordt besproken hoe de activiteit uitgevoerd moet worden, in welke volgorde dit gebeurt en welk 
gereedschap daarbij gebruikt wordt. Uitleg wordt gegeven met een werktekening als hulpmiddel. Maten 
en referentiepunten die op de tekening staan worden doorgenomen. De werktekening wordt door de 
voorman meegenomen en gebruikt ze op de bouwplaats.  
 
Selectie van knelpunten met betrekking tot informatieoverdracht aan de hand van 
werktekeningen. 
Een veel voorkomend probleem is dat de werktekeningen nauwelijks gebruikt worden. de volgende 
knelpunten treden op. 

 De werktekeningen sluiten niet aan op de bouwactiviteiten. Er zijn meerdere tekeningen nodig 
om de benodigde informatie in te zien. 
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 Informatie is niet gemakkelijk uit de tekening te halen. Daarnaast mist er noodzakelijke 
informatie om bouwactiviteiten uit te kunnen voeren. 

 Er staat overbodige informatie op de werktekeningen. Hierdoor zijn de tekeningen 
onoverzichtelijk en worden ze niet veel gebruikt. 

 De werktekeningen sluiten niet aan op de lokale bouwcultuur. De tekeningen zijn in het 
Nederlands. Op tekening zijn alle maten aan de hand van het metriek stelsel beschreven wat niet 
gebruikelijk is in Nicaragua (zie bijlage 4). Er wordt gebruik gemaakt van symbolen die niet 
gebruikelijk zijn waardoor de tekening onduidelijk beschouwd wordt. 

 
2.2.4 Beschrijving uitvoeringsproces en knelpunten 

De analyse van het bouwproces heeft plaatsgevonden op de bouwplaats bij project “Los Pipitos”. Het 
proces is beschreven en inzichtelijk gemaakt met behulp van foto’s en SADT schema’s. Ter illustratie is 
de processtap “aanbrengen bekisting” van het proces maken ringbalken beschreven. Een aantal 
problemen die optreden zijn beschreven. Het proces van het maken van de ringbalken is weergegeven in 
figuur 16. 
 

 
figuur 16, Schematische weergave van het procesverloop van het maken van betonnen balken. Groen 
gemarkeerd is de stap “aanbrengen bekisting”. 
 
Ter verduidelijking is het proces beschreven en met foto’s weergegeven. Zo is proces van het aanbrengen 
van de bekisting beschreven, tevens zijn een aantal optredende knelpunten beschreven.. 
 
3.4.3. Aanbrengen bekisting 
Als de gevel is opgemetseld tot P+1000 wordt gestart met het maken van de ringbalk. 
Het metselwerk dient als onderkant kist. Tegen het metselwerk wordt aan weerszijde 2 kistdelen 
geplaatst. Ze worden op hoogte gesteld tegen het metselkoord. De kistdelen worden tijdelijk bevestigd 
met spijkers in het metselwerk. Met een “centerpen” worden de kistdelen tegen het metselwerk geklemd. 
Een gat wordt geboord in beide kistdelen, een wapeningsstaaf wordt door de kist gestoken en omgebogen 
zodat de kistdelen tegen het metselwerk klemmen. Aan de bovenkant van de kist wordt een afstandhouder 
geplaatst. 
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Selectie van knelpunten bij het aanbrengen van de 
bekisting. 

 (U.331.1) Centerpennen worden willekeurig geplaatst, 
er wordt geen vaste afstand gehanteerd tussen de 
pennen. 
(U.331.2) Bekisting wordt krom getrokken bij het 
ombuigen van de centerpennen. Afstand tussen 
kistdelen is geen 20cm. Positie kist wordt niet 
gecontroleerd. 
(U.331.4) Tijdens het plaatsen van de kisten wordt er 
op verschillende methodes gewerkt. Er is niet overlegt 
tussen de officials op welke manier er bekist gaat 
worden. Er is geen informatie aanwezig over de 
methode hoe er in Nicaragua bekist wordt. 
(U.331.5) De bekisting wordt niet voorzien plastic of 
olie zodat beton niet zal “plakken” tijdens het 
ontkisten. 
[Vermeulen, D, 2012] 

 
 
 
 
figuur 17, Kistdelen worden met centerpennen geklemd tegen het metselwerk. 
 

 
figuur 18, Kist niet voorzien van plastic, beton blijft plakken aan de kist delen. 

2.3 Analyse	problemen	en	knelpunten	
In deze paragraaf is beschreven hoe alle problemen zijn geanalyseerd zodat de oorzaken van de 
problemen duidelijk zijn. 
 

2.3.1 Groeperen knelpunten 
In  totaal zijn er ruim 240 knelpunten beschreven. Vanwege het grote aantal is gekozen om eerst de 
knelpunten te groeperen. Knelpunten die overeenkomen met elkaar zijn tot dezelfde groep genoemd. Op 
die manier zijn ruim 25 groepen bepaald waarbinnen alle knelpunten behoren. Als voorbeeld is 
beschreven de knelpunten in de groep “ontbreken procesinformatie”.  
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Groep:  Ontbrekende procesinformatie    

Knelpunten:	
 U.15 Voormannen worden te beperkt ingelicht over de manier van uitvoeren  

 U.5 Detail dakaansluiting niet logisch, ontwerpkeuzes werkvoorbereiding onduidelijk 

 UO.3 tekeningen of informatie over verbinding in dakspant ontbreekt 

 
Het eerst genoemde knelpunt (U.15) is geconstateerd dat voormannen vinden dat ze erg beperkt worden 
ingelicht over de manier hoe ze bouwactiviteiten uit moeten voeren. Bij het knelpunt (U.5) is 
geconstateerd dat de uitvoerder niet weet hoe een dakdetail uitgevoerd moet worden, hij vindt het detail 
onlogisch en weet niet wat de keuzes zijn geweest om het detail zo te tekenen. Het derde genoemde 
knelpunt (UO.3)  is geconstateerd tijdens de uitvoering waarbij de arbeiders tijdens het maken van het 
spant, er achter kwamen dat er op tekening een aansluiting niet is uitgewerkt.  
 
De drie knelpunten zijn geconstateerd in verschillende situaties, maar de essentie van de situaties is 
hetzelfde, namelijk dat er informatie ontbreekt over de uitvoering (procesinformatie). Op deze wijze zijn 
knelpunten gegroepeerd. De groepen knelpunten zijn opgenomen in bijlage 5 
 

2.3.2 Oorzakelijk verband knelpuntgroepen 
Vervolgens is voor elke individuele knelpunt bepaald wat de oorzaak hiervan is. In Tabel 1 is 
weergegeven hoe voor elke knelpunt binnen de groep “ontbrekende procesinformatie” is bepaald wat de 
oorzaak is. 
 

Groep:  Ontbrekende procesinformatie 
Knelpunten Oorzaak 
U.15 Voormannen worden te beperkt ingelicht 
over de manier van uitvoeren. 

Slechte aansturing door uitvoerder 

U.5 Detail dakaansluiting niet logisch, 
ontwerpkeuzes werkvoorbereiding onduidelijk. 

Slechte communicatie binnen bouwmanagement 
(de uitvoerder heeft het ontwerp en de gemaakte 
keuzes zeer niet besproken met het 
werkvoorbereidersteam) 

UO.3 Informatie verbinding spanten ontbreekt Werktekening niet volledig  

Tabel 1, binnen een groep knelpunten is voor elke knelpunt de oorzaak bepaald. 
 
Knelpunten in één groep kunnen dus verschillende oorzaken hebben, zodoende komt het voor dat één 
knelpuntengroep meerder oorzaken heeft. Op die manier kan voor alle knelpunten en dus de 
knelpuntgroepen de oorzakelijke verbanden gelegd worden met elkaar. Het totaal aan verbanden is 
verwerkt in een oorzaak-gevolg diagram. Een deel hiervan is weergegeven in figuur 19 (Het gehele 
oorzaak gevolgdiagram is opgenomen in bijlage 6. 
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figuur 19, oorzaak gevolg-diagram waarin het oorzakelijk verband tussen de knelpuntgroepen is 
weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomdiagram 
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Het oorzakelijk verband tussen knelpuntgroepen is in een stroomdiagram weergegeven. Hierdoor is de  
hiërarchie zichtbaar waarbij de oorzaken boven in het schema staan en onderaan de gevolgen 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
Een deel van het stroomdiagram is weergegeven in figuur 21. 
 

 
figuur 21, Een deel van het stroomdiagram. Het knelpunt "gebrekkige uitwerking werkvoorbereiding" is 
een oorzaak van het ontbreken van procesinformatie, Dit heeft tot gevolg dat er een gebrek aan controle 
op het bouwproces is. 
 
Het stroomdiagram is op de volgende pagina weergegeven. 
  

Oorzaak 

Gevolg 

figuur 20, In een stroomdiagram zijn oorzaken boven gevolgen geplaatst, een pijl geeft 
het oorzakelijk verband aan. 
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2.3.3 Oorzaken en gevolgen probleemgebied. 

In het stroomdiagram is weergegeven dat 4 negatieve gevolgen worden veroorzaakt door de knelpunten, 
te weten. 

 Budgetoverschrijding, Het budget voor het project is overschreden, dit terwijl slechts 6 lokalen 
van de geplande 9 gerealiseerd zijn. 

 Tijdsoverschrijding, De school is niet klaar, na de projectperiode is doorgewerkt om de 6 
lokalen te voltooien.  

 Gevaarlijke situaties, Er ontstaan gevaarlijke situaties op de bouwplaats, waarbij de kans op 
letsel aanwezig is. 

 Kwaliteit gebouw onduidelijk, Bouwdelen zoals randbalken, kolommen en vloeren hebben 
niet de gewenste kwaliteit bereikt, dit ten gevolge van de uitvoering. Dit geld ook voor de 
houten dakconstructie en de verbindingen tussen de spanten. Daarnaast is het gebouw niet 
getoetst aan kwaliteitseisen. Het is niet duidelijk of het project “geslaagd” is  

 
In het stroomdiagram is weergegeven dat er 13 oorzaken ten grondslag liggen aan het probleemgebied. 
Idealiter zou elke oorzaak geëlimineerd worden tijdens het afstudeerproject. Dit niet realistisch omdat 
niet alle oorzaken geschikt zijn om aan te pakken met het afstudeerproject. Slechts drie oorzaken zijn 
geschikt om tijdens het afstuderen op te lossen. Van de overige oorzaken is beschreven waarom deze niet 
in aanmerking zijn gekomen en niet behandeld zijn tijdens het afstudeerproject. 
 
Geschikte oorzaken om tijdens het afstuderen te behandelen. 

1.  Onduidelijke eisen aan bouwproject.  
Project eisen zijn onduidelijk, het is onduidelijk wat bedoeld wordt met de eisen: lokale 
bouwmethodiek, orkaanbestendig bouwen en gefaseerd bouwen. 

2.  Gebrekkige kennis lokale bouwmethodiek, reglementen en materialen 
Tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering is men niet op de hoogte van bouwreglementen, 
bouwnormen, gebruikelijke bouwmethodieken en kennis van beschikbare materialen. 

3. Werktekeningen niet geschikt als hulpmiddel op de bouw 
Tekeningen sluiten niet aan bij bouwcultuur en bouwactiviteiten en zijn niet geschikt voor gebruik 
op de bouwplaats. 

 
Niet geschikte oorzaken 
De overige oorzaken zijn niet geschikt om tijdens het afstuderen te behandelen.  

4.  Niet nakomen afspraken opdrachtgever. De opdrachtgever komt afspraken niet na, en neemt 
geen verantwoordelijkheid voor zijn taken. 

5.  Ongewenste kwaliteit levering door leverancier. De kwaliteit van de geleverde producten is 
slecht. 

6.  Beperkende omstandigheden vanwege cultuur. Verschillen in cultuur beïnvloeden de 
werkzaamheden. Zo is er weinig nuttig werkoverleg op de werkvloer omdat binnen een 
hiërarchische organisatie commentaar op een hoger geplaatste niet gewenst is.  

7.  Beperkende fysische omstandigheden Nicaragua, Fysische omstandigheden zijn zaken als 
warmte, klimaat en licht. Ook weersomstandigheden, de luchtvochtigheid, het regenseizoen en de 
grondwaterstand wordt hiermee bedoeld. Ook de elektriciteitsvoorziening van Puerto Cabezas is 
minder constant dan gewend. Er zijn weinig middelen om de nadelige invloed van deze 
omstandigheden tegen te gaan. 

8. Gebruikelijk proces. Het gewenste proces wijkt af van het proces wat gebruikelijk is in 
Nicaragua. 

9. Andere beoordeling door Nicaraguanen. De beoordeling over kwaliteit (van product of proces) 
verschilt tussen Nicaraguanen en Europeanen. De beoordeling of bijvoorbeeld een verbinding of 
gefabriceerd product van voldoende kwaliteit is, is vaak verschillend.  
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Voor deze oorzaken geldt dat ze niet in het bereik liggen om tijden het afstuderen op te lossen. Deze 
oorzaken liggen vaak diepgeworteld in de cultuur, het is niet wenselijk om dit te veranderen. 
 

10. Nalatigheid en gebrek aan capaciteiten van personen. Personen beschikken niet over de 
benodigde capaciteit om activiteiten tot een gewenst resultaat te leiden.  

11. Onduidelijkheid taken en verantwoordelijkheden bouwmanagement. Verantwoordelijkheden 
binnen het bouwmanagement zijn niet duidelijk. Zowel in het ontwerpteam als in het 
uitvoeringsteam zijn taken onduidelijk.  

Dit zijn oorzaken die op organisatorisch gebied liggen en hebben weinig raakvlak met het thema 
uitvoeringstechniek. Deze oorzaken zijn niet geschikt. 
 

12. Beperkte mogelijkheden vanwege doelstelling project. De projectdoelstellingen veroorzaken 
beperkingen welke invloed hebben op het bouwproces. Zo is het onduidelijk hoeveel vrijwilligers 
er dagelijks op de bouw zullen zijn. Er wordt een beperkte hoeveelheid materieel en gereedschap 
gebruikt omdat dit niet gebruikelijk is en niet past bij lokale bouwmethodiek. 

13. Beperking vanwege budget. Een beperkt budget is beschikbaar voor het project, hierdoor kunnen 
bepaalde materialen en materieel niet ingekocht worden en beïnvloed hierdoor het bouwproces. 

Deze oorzaken worden niet opgelost met het afstuderen. De doelstellingen van het projecten, de 
werkwijze van de stichting en het beperkte budget zijn zaken waar mee gewerkt moet worden. Het is niet 
gewenst deze te elimineren.  

2.4 Doelstelling	afstuderen	
Het doel van het afstuderen is de problemen te voorkomen door de genoemde oorzaken te elimineren. 
Hiervoor zijn de volgende doelstellingen geformuleerd. 
 

1. Het beschrijven van eisen aan ontwerp, uitvoeringsplan en de methoden om deze te 
ontwikkelen. 

2. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
3. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan. 

 
Gekozen is om een oplossing te ontwikkelen die Stichting SamenScholen kan gebruiken voor 
toekomstige bouwprojecten. Daarom is niet slechts één ontwerp en een uitvoeringsplan ontwikkeld. Dit 
biedt niet de oplossing voor bouwprojecten die bijvoorbeeld op een andere locatie gaan plaatsvinden. Het 
doel is juist om een methode te beschrijven waarmee Stichting SamenScholen voor elk bouwproject een 
schoolontwerp en uitvoeringsplan kan maken. Het containerbegrip, duurzaam, dat in de titel van dit 
rapport gebruikt wordt, heeft betrekking op deze keuze. 
 
De uitkomsten voor dit afstudeerrapport is. 

Hoofdstuk 3    

 Eisen die gesteld worden aan de ontwerpmethode 

 Eisen die gesteld worden aan het ontwerp 

 Eisen die gesteld worden aan de methode om een uitvoeringsplan te ontwikkelen 

 Eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsplan 

Hoofdstuk 4    

 Een ontwerpmethode waarmee het ontwerpteam van Stichting SamenScholen op verschillende 
projectlocaties een ontwerp kan maken 

 Het ontwerp voor het bouwproject in Puerto Cabezas deels uitgewerkt, volgens de ontwerpmethode. 

Hoofdstuk 5    

 Een methode waarmee werktekeningen voor het uitvoeringsplan ontwikkeld kunnen worden. 

 Een deel van het uitvoeringsplan uitgewerkt volgens de methode. 
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figuur 22, Gekozen is om een oplossing te ontwikkelen die voor toekomstige bouwprojecten gebruikt kan 
worden. 
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3 FORMULERING	EISEN	AAN	ONTWERPMETHODE,	SCHOOLONTWERP	EN	
UITVOERINGSPLAN		

In het afstudeerrapport is een methode beschreven die Stichting SamenScholen kan gebruiken voor het 
maken van schoolontwerpen en bijbehorend uitvoeringsplan. Zowel de ontwerpmethode als het 
beschreven ontwerp en uitvoeringsplan moeten voldoen aan eisen. De eisen zijn opgesteld vanuit de 
visie, werkwijze en ervaring van de stichting. Daarnaast zijn literatuur, normen, wetten en regelgeving 
geraadpleegd. Ook zijn eisen opgesteld op basis van bevindingen die gedaan zijn tijdens het 
afstudeeronderzoek. Per thema zijn de eisen beschreven en verantwoord is waarom deze eisen zijn 
gesteld.  

3.1 Eisen	aan	ontwerpmethode	
Met ontwerpmethode wordt bedoeld de stappen die gemaakt worden om te komen tot het definitief 
ontwerp. Dit is beschreven zodat Stichting SamenScholen in de toekomst zelfstandig het ontwerpproces 
gestructureerd kan doorlopen voor de bouwprojecten. In deze paragraaf is beschreven wat hiermee 
bedoeld wordt en aan welke eisen de ontwerpmethode moet voldoen. 
 
Uitgangspunten ontwerpmethode 
In voorgaande projecten nam het ontwerpproces veel tijd in beslag. Ontwerpkeuzes werden gemaakt 
zonder deze volledig te kunnen beargumenteren. Omdat het ontwerpteam per project veranderde, werden 
ook de ontwerpkeuzes steeds opnieuw besproken en veranderd. Stichting SamenScholen wil niet ieder 
project steeds opnieuw het ontwerpproces beginnen. Geëist is dat met de ontwerpmethode voor elk 
bouwproject niet steeds een compleet nieuw ontwerp gemaakt hoeft te worden. 
 
Het is echter niet mogelijk om een ontwerp te maken dat op alle projectlocaties gebouwd kan worden. Zo 
zijn de dorpen in het noorden van Nicaragua moeilijker te bereiken waardoor het transport van materialen 
beperkter is (zie figuur 23 en figuur 24). Het logische gevolg is dat er veel meer gebouwen in hout 
uitgevoerd worden, een materiaal dat gemakkelijk verkrijgbaar is. 
 
Voor het ontwerpproces betekent dit, dat het niet mogelijk is om één universeel ontwerp te maken. Wat 
meer bruikbaar is voor de stichting, is een methode die beschrijft hoe voor elke locatie een ontwerp 
gemaakt kan worden.  
 
Es is gekozen om een ontwerpmethode te beschrijven die uitgaat van een ontwerp die onafhankelijk van 
de projectlocatie altijd als onderlegger gebruikt kan worden. Dit wordt het basisontwerp genoemd. Het 
basisontwerp voldoet aan de eisen die niet afhankelijk zijn van de projectlocatie, en kan daarom voor 
elke locatie opnieuw gebruikt worden. 
 
Naast het basisontwerp is beschreven de stappen die gemaakt worden om te komen tot een definitief 
ontwerp. Het maken van deze stappen wordt het ontwerpproces genoemd. In dit afstudeerrapport is de 
manier van het doorlopen van het ontwerpproces vastgelegd, dit noemen we de ontwerpmethode. 
Aan zowel het basisontwerp als de ontwerpmethode zijn eisen gesteld. 
 

3.1.1 Eisen basisontwerp 
Er is gekozen om een basisontwerp te maken die voldoet aan de projecteisen die niet afhankelijk zijn van 
de projectlocatie. Dit basisontwerp is de onderlegger voor de toekomstige bouwprojecten.  
 

Eisen Basisontwerp   

 Basisontwerp is uitgewerkt voor zover dat deze voldoet aan de eisen betreft  ruimtelijke indeling, stabiliteit 
en bouwfysica, die locatie onafhankelijk zijn. 

 Basisontwerp is onafhankelijk van locatie of materiaal. 
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3.1.2 Eisen ontwerpmethode 
De ontwerpmethode is bedoeld voor het ontwerpteam van Stichting SamenScholen. Zij ontwerpen de 
school en verzorgen de werkvoorbereiding. Het ontwerpteam kan ieder jaar uit verschillende mensen 
bestaan. De ontwerpers zijn vaak bouwkunde studenten, ze worden altijd bijgestaan door een vast team 
van ervaren professionals. Dit zijn mensen die in de Nederlandse bouwsector werken, zoals een 
constructeur, bouwpatholoog en bouwtechnisch ontwerper en zij hebben eerder deelgenomen op één van 
de bouwprojecten in Nicaragua. Ondanks dat de bezetting verschilt wordt aangenomen dat er altijd 
iemand in het ontwerpteam zit die praktijkervaring heeft met de bouwprojecten in Nicaragua. 
 
Het ontwerpproces bestaat doorgaans uit de volgende stappen 

 Het inventariseren van mogelijke materialen en methoden 

 Het kiezen van de meest geschikte materialen en bouwmethoden 

 Het uitwerken van de ontwerpkeuzes tot een definitief ontwerp 
 
Er is geen rede om deze stappen niet te volgen, er zijn geen problemen opgetreden vanwege het 
doorlopen van deze stappen. Gekozen is om deze stappen aan te houden.  
 
De ontwerpmethode moet bestaan uit het gestructureerd doorlopen van de ze stappen. Waarbij de 
opgedane informatie en motivatie achter keuzes gedocumenteerd moet worden. Hierbij is het belangrijk 
dat alle informatie bepaald is waarmee een definitief ontwerp gemaakt kan worden. Dit betekent dat voor 
alle gebouwdelen duidelijk moet zijn welke materialen gebruikt worden, en hoe deze bevestigd worden. 
De plaatsing, positionering en afmetingen van de materialen moet bepaald zijn. 
 
Stichting SamenScholen doet altijd onderzoek op de toekomstige projectlocatie, daarom wordt 
aangenomen dat het tijdens de ontwerpfase mogelijk is om informatie te verzamelen op de projectlocatie.  
 
De stichting is jong en in het verleden is gebleken dat de wensen, of de prioriteit die ze stelt aan de 
wensen van de bouwprojecten, nog wel eens verandert. Daarom moet de ontwerpmethode aangepast 
kunnen worden aan de wensen van de stichting. De ontwerpmethode dient voor ieder bouwproject 
opnieuw gebruikt te kunnen worden. Deze eisen aan de ontwerpmethode zijn schematisch weergegeven 
in paragraaf 2.6. 
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figuur 23, Dorpen langs de rivier 'Rio Coco' zijn slechts te bereiken met gemotoriseerde kano's. De lastig 
begaanbare rivier maakt het een opgave om materiaal te transporteren naar deze dorpen. 
 
 

 
figuur 24, De dunbevolkte dorpen langs de rivier 'Rio Coco' beschikken zelden over een bouwmarkt. 
 

3.2 Eisen	aan	schoolontwerp	
Veel eisen vloeien voort uit de visie, doelstellingen en werkwijze die Stichting SamenScholen hanteert. 
Om deze eisen te beschreven is de visie en werkwijze van de stichting toegelicht. 
 

3.2.1 Uitleg visie, doelstelling en werkwijze Stichting SamenScholen 
Stichting SamenScholen streeft naar duurzame verbetering van de onderwijsvoorziening aan de oostkust 
van Nicaragua. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdactiviteiten: 
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 Onderwijs inhoudelijk verbeteren door het geven van capaciteitstrainingen aan docenten. Deze 

activiteit heeft geen betrekking tot het afstudeerproject en is daarom niet behandeld. 

 Het bouwen van scholen. Stichting SamenScholen bouwt scholen op een duurzame manier. 
Hiermee wordt bedoeld dat de gebouwen lang moeten blijven staan en hun functie kunnen 
vervullen. Hiervoor dienen de schoolgebouwen weerstand te bieden tegen extreme 
natuurkrachten (‘orkaanbestendig bouwen’) en is onderhoud van de gebouwen nodig. De 
werkwijze die de stichting hiervoor hanteert is beschreven in de volgende paragraven. 
 

3.2.2 Orkaanbestendig bouwen 
Orkaanbestendig bouwen betekent dat de schoolgebouwen van Stichting SamenScholen moeten voldoen 
aan Nicaraguaanse en Nederlandse sterkte en stabiliteitsnormen. 
 
Bouwnorm 
In Nicaragua zijn sterkte en stabiliteitseisen die gelden voor gebouwen, opgenomen in het reglamento 
nacional de construcción de Nicaragua (RCN). De RCN is een uitgave van de Nicaraguaanse overheid 
waarin eisen en normen zijn vastgelegd die betrekking hebben op alle bouwwerken in Nicaragua. Het is 
te vergelijken met de Eurocodes of NEN in Nederland. De RCN is minder uitgebreid dan Europese 
normen, maar komt grotendeels wel overeen. Hoofdstuk 4 van de RCN welke ingaat op windbelasting is 
opgenomen in bijlage 8.  
 

 
figuur 25, Titelblad van het reglamento nacional de construccion de Nicaragua, uitgave 2007 
 
Voor de schoolontwerpen van Stichting SamenScholen worden de RCN en de Eurocode naast elkaar 
gebruikt. Toegelicht is op welke manier de constructie van de gebouwen is getoetst aan de sterkte en 
stabiliteitseisen die voortkomen uit de Eurocode en de RCN. Als voorbeeld is beschreven hoe de 
windsnelheid (die nodig is om de stuwdruk te bepalen) bepaald is aan de hand van de 2 normen. 
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Stuwdruk 
De stuwdruk van de wind wordt bepaald met de Eurocode NEN-EN 1991-1-4. Hierin worden de waarden 
van de windsnelheid, ruwheidsfactor, ornografiefactor uit het Reglamento Nacional de Construccion 
gehaald. Om de stuwdruk te bepalen is de windsnelheid, turbulentie-intensieteit en extreme stuwdruk 
bepaald, de berekening van de windsnelheid is weergegeven. 
 

 mV z  windsnelheid 

De windsnelheid wordt bepaald met een basiswindsnelheid bV   

     0m r bV z C z C z V     (NEN-EN 1991 1-4 artikel 4.3.1) 

 

 rC z  ruwheidsfactor, ruwheid van het omliggende terrein bepaalt mede snelheid van de wind 

(NEN-EN 1991 1-4  artikel 4.3.2) 

   
0

lnr r

z
C z k

z

 
   

 
  als  min maxz z z    

0,07

0

0,

0,19r
II

z
k

z

 
   

 
 

  0,IIz = 0,05 m (artikel 4.3) 

  0z = 0,3 m (gebied III, tabel 4.1) 
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 = 0,605 

 0C z  orografiefactor, de orografie (bijvoorbeeld heuvels en kliffen) bepaalt mede snelheid van de 

wind. Met een gemiddelde helling van 3° mag deze worden verwaarloosd (NEN-EN 1991 1-4  artikel 
4.3.3) 

Dus  0C z = 1,0 

 

bV   basiswindsnelheid 

Puerto cabezas ligt in zone 3, bouw over interval van 50 jaar bV = 56 m/s (artikel 50-tabel 5, RCN) 

     0m r bV z C z C z V    = 0,605 x 1,0 x 56 m/s = 34 m/s = windsnelheid 

 
De berekening van de windsnelheid is gebaseerd op  NEN-EN 1991 1-4, met groen is gemarkeerd waar 
de Nicaraguaanse norm wordt gebruikt als input. De figuren uit artikel 50, zijn hieronder weergegeven. 
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figuur 26, Puerto Cabezas is gesitueerd in windzone 3, zie groene stip. 
 

 
Tabel 2, Basiswindsnelheden voor de verschillende zones in Nicaragua, Puerto Cabezas behoort tot zone 
3, in de berekening wordt een interval gehanteerd van 50 jaar. De basiswindsnelheid van 56m/s wordt 
als input gebruik voor het berekenen van windsnelheid. 
 
Stabiliteit 
Bij ieder bouwproject is het onduidelijk hoeveel lokalen gebouwd kunnen worden. Dit is onder andere 
afhankelijk van het aantal vrijwilligers maar ook het weer, factoren die van te voren onbekend zijn. De 
stichting wil echter ieder bouwproject ten minste 2 lokalen bouwen. Voor de stabiliteit betekent dit dat 
het schoolgebouw stabiel moet zijn wanneer het uit 2 lokalen bestaat. Het ontwerp van 1 lokaal hoeft dus 
zelfstandig niet stabiel te zijn. 
Betreft stabiliteit in het ontwerp is het wenselijk dat dezelfde stabiliteitsstructuur wordt gebruikt in elk 
lokaal. 
 

3.2.3 Onderhoud 
Stichting SamenScholen streeft na dat het gebouw goed wordt onderhouden. Dit wordt gedaan door 
onderhoud mogelijk te maken en verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking te creëren. Daarnaast is 
het wenselijk dat het gebouw zelf onderhoudsvriendelijk wordt uitgevoerd. 

 Stichting SamenScholen werkt uitsluitend met lokale materialen en lokale methoden, zodat de 
bevolking de mogelijkheid heeft om lokaal materiaal in te kopen wanneer onderhoud nodig is.  

 Stichting SamenScholen draagt kennis over aan de lokale bevolking. Er wordt specifieke kennis 
overgedragen over hoe een gebouw onderhouden moet worden. dit gebeurt door professionele 
begeleiding op de bouwplaats, maar ook door het faciliteren van workshops en theorielessen. 
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Een mooie bijkomstigheid is dat de bevolking de bouwervaring kan gebruiken om hun eigen 
huis constructief te verbeteren en onderhouden en dat ze met hun ervaring kans maken om op de 
arbeidsmarkt aan de slag te gaan. 

 Stichting SamenScholen streeft in hun werkwijze na dat de lokale bevolking zich 
verantwoordelijk voelt voor het schoolgebouw. Op die manier wordt “de wil” gekweekt om het 
gebouw te onderhouden. Dit gebeurt op de volgende manieren.  

o Hulpvraag. Als stichting wordt een samenwerking aangegaan voor het  realiseren van 
een project waarbij de hulpvraag vanuit de lokale bevolking komt. Het heeft geen zin 
om een bouwproject op te dringen.  

o Participatie, Er wordt een samenwerking aan met de wijk en het schoolbestuur waarin 
iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. We starten pas met de uitvoering 
van het project wanneer beide partijen hun verantwoordelijkheden nakomt.  

o Betrokkenheid wijkbewoners. Lokale bewoners worden bij het bouwproces betrokken, 
zij zijn degene die de school bouwen. Zodoende voelt het ook als hun eigen school. De 
lokale bewoners worden ook betrokken bij beslissingen over hun school zodat de 
lokale bevolking het schoolgebouw accepteert. De mening van de wijk is belangrijk om 
te zorgen dat de school geen lage status heeft. 

De dikgedrukte begrippen zijn verder toegelicht. 
 

 
figuur 27, Een woning buiten het centrum van Puerto Cabezas. 
 

3.2.4 Lokale materialen 
Hiermee wordt bedoeld materiaal dat verkrijgbaar is in de stad of het dorp waar het bouwproject wordt 
uitgevoerd. Materiaal is verkrijgbaar bij bouwmarkten, materiaalhandels maar ook particulieren.  
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figuur 28, voorraad hout bij de lokale houtmarkt in Puerto Cabezas 
 

3.2.5 Lokaal bekende methodieken en werkwijzen 
Stichting SamenScholen wil bouwen op de manier die de lokale bevolking ook gebruikt. Dit is 
tegenstrijdig met het uitgangspunt om orkaanbestendig te bouwen, een groot deel van de woningen zijn 
niet bestand tegen orkanen (zou dit wel zijn, dan hoeft de stichting geen scholen te bouwen). De stichting 
vindt het belang van een duurzame school die bestand is tegen orkanen, groter dan het belang om te 
werken met methodes waarvan het niet zeker is of de lokale bevolking deze kent. Daarom is bepaald dat 
er tijdens de uitvoering gewerkt moet worden met lokaal verkrijgbare materialen en lokaal verkrijgbaar 
gereedschap en materieel. 
 

3.2.6 Status 
Status is de eer of prestige welke verbonden is aan de positie van iemand of iets [4]. Status wordt bepaald 
door de sociaal culturele context. De eindgebruiker van het gebouw is de lokale bevolking. Het gebouw 
dient daarom niet een zodanig lage status te hebben dat de bevolking het niet wil gebruiken. Status is 
verbonden met hoe het gebouw overkomt, waarin zowel het ontwerp als materialisatie een rol speelt. 
Qua ontwerp dient het gebouw niet zodanig af te wijken van veel voorkomende gebouwen op de 
projectlocatie. Onderzocht is welke materialen een zodanig lage status hebben dat ze niet geschikt zijn 
voor de projecten van Stichting SamenScholen. 
 
Bamboe, riet en bladeren. 
In afgelegen gebieden is het zeer gebruikelijk om bamboe, riet en bladeren te gebruiken als 
bouwmateriaal, dit is niet het geval in Puerto Cabezas. In de stad wordt bamboe gezien als product voor 
arme mensen. In de buitenwijken en de dorpen rondom Puerto Cabezas wordt bamboe wel gebruikt maar 
dan slechts voor hekwerken, toiletgebouwen of hokken voor dieren. In de stad worden deze materialen 
alleen gebruikt om bijvoorbeeld horecagelegenheden een sfeervol karakter te geven. In de woningbouw 
worden deze materialen niet gebruikt. Zowel bamboe, riet als bladeren hebben een erg lage status en zijn 
daarom niet geschikt als bouwmaterialen voor het schoolgebouw van Stichting SamenScholen. 
 
Hout als materiaal voor hoofddraagconstructie 
Als bouwmateriaal is hout verreweg het meest voorkomende materiaal in Puerto Cabezas. Wanneer van 
de hoofdwegen wordt afgeweken bevind men zich direct in een omgeving met houten woningen. Dit 
neemt niet weg dat hout een lagere status heeft dan beton. De rede dat hout veel gebruikt wordt is dat het 
goedkoop is, hiermee werft het ook een lage status. Ook uit constructief oogpunt heeft hout een lage 
status. Na orkaan Felix waren veel gebouwen verwoest, de gebouwen welke nog (gedeeltelijk) intact 



 

 

Een duurzame ontwerpmethode voor de bouw van scholen in Nicaragua  

Pa
gi
na
	4
5	

waren, waren voornamelijk betonnen gebouwen. De impact die orkanen hebben op de bevolking is groot. 
Dit zorgt ervoor dat beton een hoge status heeft. Vanwege de lage status is hout niet geschikt als 
hoofddraagconstructie, vloer of gevelmateriaal. Een eis is dat de hoofddraagconstructie van een 
steenachtige materiaal moet zijn. 

3.3 Eisen	aan	ontwerp	met	betrekking	tot	bouwfysica		
Stichting SamenScholen bouwt scholen in een klimaat waar warmte, luchtvochtigheid en regen 
invloedrijke factoren zijn. Wenselijk is het dat de gebruiker in een comfortabele omgeving de functie van 
de school kan benutten. Het gebouw dient dus “comfortabel” te zijn. [Krijger, 2011]. Voor de 
bouwfysische eisen is specifiek gekeken naar de projectlocatie van het eerstvolgende project, Puerto 
Cabezas. 
 

3.3.1 Mahoney tabellen 
Met behulp van Mahoney tabellen zijn aanbevelingen bepaald voor het ontwerp van de school. Deze 
aanbevelingen zijn als eis opgenomen in het PVE. De methode is beschreven in een publicatie uit 1971 
van de United Nations, Climate and house design. 
 
De Mahoney tabellen maken gebruik van de volgende gegevens temperatuur, neerslag, wind, en relatieve 
luchtvochtigheid. De klimaatgegevens zijn bepaald aan de hand van informatie van Ineter [5] 
(vergelijkbaar met het KNMI in Nederland) en andere bronnen [6][7][8]. 
 
Aan de hand van de klimaatgegevens is voor verschillende onderwerpen aanbevelingen gedaan voor het 
ontwerp. Voor het klimaat van Puerto Cabezas zijn een aantal aanbevelingen tegenstrijdig met elkaar. De 
Mahoney tabellen dienen ook gebruikt te worden als richtlijn, waarbij de aanbevelingen als richtlijn 
gebruikt worden. aangegeven wordt dat er goed nagedacht moet worden welke aanbevelingen 
meegenomen moeten worden en welke niet. 
 
Zo worden er bijvoorbeeld zowel grote gevelopeningen (40 – 80% van de gevel) aanbevolen, dit om dat 
een thermische buffer niet gewenst is, en omdat het elke maand relatief warm is [Egmond, 2006]. Als 
kleine gevelopeningen (10 - 20%), dit omdat het overdag elke maand relatief warm is. Ook wordt 
aanbevolen om een enkele rij, ruimtes te ontwerpen om zodoende natuurlijke ventilatie te bevorderen. 
Grote openingen voor ventilatie zijn hierbij een must. Bepaald is daarom om het ontwerp uit te voeren 
met grote gevelopeningen. Op deze wijze zijn meer aanbevelingen onder de loep gelegd. Per onderdeel 
zijn de aanbevelingen voor het ontwerp besproken en is beschreven hoe dit leidt tot eisen. In Tabel 4is de 
score van het klimaat van Puerto weergegeven met daarbij  de aanbevelingen die gedaan zijn. 
 
De mahoney tabellen baseren zich op Tabel 3 waarin is weergegeven bij welke temperatuur de 70% van 
de bevolking niet klaagt, dit wordt gedefinieerd als een comfortabel klimaat. Voor Nicaragua is dat 
overdag bij een temperatuur van 22-27oC en in de nacht bij 17-21oC. In Tabel 4 is weergegeven de 
ontwerpaanbevelingen die aan de hand van de ingevulde klimaatgegevens zijn bepaald. 
 

Gemiddelde jaarlijkse temperatuur oC >20C   15-20C <15C  

Gemiddelde relatieve luchtvochtigheid  dag  nacht dag nacht dag nacht 

0-30%   26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21 

30-50%   25-31 17-24 22-30 14-22 20-27 12-20 

50-70%   23-29 17-23 21-28 14-21 19-26 12-19 

70-100%   22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 

Tabel 3,temperatuurbereik waarbij 70% van de mensen niet klagen. Voor Nicaragua met een gemiddelde 
jaarlijkse temperatuur van 26,3oC, dat 70% van de mensen overdag niet klagen bij een temperatuur 
tussen de 22 en 27 oC, en in de nacht tussen de 17 en 21oC. (groen gemarkeerd) [UN, 1971]. 
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Ontwerp aanbevelingen           

Indicatoren        Aanbevelingen   

vocht (Humid) Droogte (Arid)     
H1 H2 H3 A1 A2 A3       

           layout   

      0-10   5-12   
1. building orientates in east to west axis 
to reduce exposer to sun 

      11-12   0-4   2. compact courtyard planning 

           spacing   
11-12            3. open spacing for breeze penetration 
2-10            4. as 3, but protect from cold/hot wind 
0-1            5 compact planning 

           air movement   

3-12     0-5      
6 rooms single banked permanent 
provision for air movement 

1-2 2-12   6-12      
7 double banked rooms with temporary 
provision for air movement 

0 0-1          8. no air movement required 

           opening   

      0-1   0   
9. large opening 40%-80% of N and S 
walls 

      11-12   0-1   10, small openings, 10-20% 
             11. medium openings 20-40% 

           walls   
      0-2      12. light walls, short time lag 
      3-12      13. heavy external and internal walls 

           roofs   
      0-5      14. light insulated roof 
      6-12      15. heavy roofs, over 8 hours time lag 

           outdoor sleeping   
        2-12    16. space for outdoor sleeping 

           rain protection   
    3-12        17. protection from heavy rain needed 

Tabel 4, Mahoney tabel: aanbevelingen. Met groen is gemarkeerd op welke onderdelen het klimaat van 
Puerto Cabezas “scoort”. Deze aanbevelingen worden gedaan voor het ontwerp van de school. 
Aanbeveling 9 en 10 zijn tegenstrijdig, omdat aanbeveling voor grote gevelopeningen wordt gedaan 
vanwege de score op “A1” en “A3”, is gekozen om grote openingen in de gevel te plaatsen. 
 

3.3.2 Ontwerpadviezen op basis van mahoney tabel 
Oriëntatie 
Aanbevolen is om het gebouw te oriënteren in oost-west richting. De zon gaat van het oosten naar het 
westen, om opwarming van de school ten gevolgen van zonnestaling te voorkomen moet de school in lijn 
met de vlucht van de zon gepositioneerd worden. lange gevels worden op deze manier het minst 
blootgesteld aan de zon. Mits er een binnenplaats ontworpen is, wordt aanbevolen deze compact te 
houden. Op die manier kan veel schaduwwerken voorkomen dat de binnenplaats opwarmt. 
 
De gewenste positionering van het gebouw is niet afhankelijk van de windrichting of de richting waar 
orkanen vandaan komen. wanneer een orkaan huishoudt beweegt lucht in verschillende richtingen, er is 
geen windrichting te voorspellen. 
Windrichting heeft geen invloed voor het bepalen van de oriëntatie van de school.  
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Ruimtelijke indeling 
Aanbevolen wordt om voldoende openingen tussen de gebouwen te maken zodat er ruimte is voor 
luchtcirculatie. Hierbij wordt meegenomen de informatie over de windrichting van Puerto Cabezas, de 
wind komt grotendeels uit het oosten [7]. Ook is aanbevolen dat ruimtes in een enkele rij geschakeld 
worden, zodat ten minste 2 gevels aan de buitenlucht grenzen. Dit bevorderd natuurlijke ventilatie in het 
gebouw. 
 
 

        

 
figuur 29, Enkele rij gebouwen, wind kan door de gebouwen heen waaien[29] 
 

 
figuur 30, Ruimtes dicht op elkaar gepositioneerd stagneren natuurlijke ventilatie [30] 
 
Gevelopeningen 
Ter bevordering van natuurlijke ventilatie in de lokalen is geadviseerd om 40% van de gevel open te 
maken. Het betreft hier de langsgevel, (de korte zijdes zijn geschakeld tot één rij, zie ruimtelijke indeling 
hierboven).  De langsgevel wordt deels uitgevoerd als stabiliteitswand waardoor deze wanden niet 
voorzien kunnen worden van gevelopeningen. Tijdens het ontwerpen van het basisontwerp blijkt dat het 
niet haalbaar is om de 40% gevelopeningen te ontwerpen. Dat de constructie voldoet aan de 
stabiliteitsnorm heeft een hogere prioriteit dan om 40% gevelopening te halen. Bepaald is daarom dat het 
oppervlak gevelopening 40% van de gevel moet zijn, voor het deel van de gevel dat niet tot de 
hoofddraagstructuur of stabiliteitswanden behoort. 
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figuur 31, Ten minste 40% van de langsgevel (exclusief draagstructuur) moet open zijn ter bevordering 
van natuurlijke ventilatie door het gebouw.[31] 
 
Gebouwschil 
Voor de wanden wordt een lichte constructie aanbevolen, hiervoor dienen materialen gebruikt te worden 
met een lage warmte capaciteit. Het is niet duidelijk welke waarde warmte capaciteit de wand mag 
hebben, de aanbeveling wordt als wens meegenomen in het PVE. 
 
Voor het dak wordt een licht en geïsoleerd dak aanbevolen. Een enkele laag met staalplaten is hiervoor 
minder geschikt, het is mogelijk om een warmte accumulerende laag aan te brengen onder de eerste laag 
zodat straling opgenomen wordt en de dakschil geventileerd kan worden. Er is als eis gesteld dat ten 
minste een laag (van 25mm) materiaal aangebracht moet worden onder de stalen dakplaten met een 
warmte accumulerend vermogen gelijk aan dat van hout. 

 
figuur 32, Voorbeeldprincipe geventileerd dak, de ruimte tussen de dakbeplating en het plafond wordt 
geventileerd [32] 
 
Neerslag 
In Puerto Cabezas zijn er gemiddeld 7 maanden waarin er meer dan 200mm neerslag valt. Aanbevolen 
wordt daarom om beschutting tegen de regen toe te passen. Doorgaans wordt in Nicaragua luifels 
gebruikt zodat gevelopeningen beschut zijn tegen neerslag. Een luifel met een overstek van ten minste 1 
meter dient op een hoogte van 1,8 tot 2,4 meter toegepast te worden. Het luifel hoeft niet te voldoen aan 
de constructienormen. Stichting SamenScholen vindt dat de hoofddraagconstructie bestand moet zijn 
tegen extreme weersinvloeden, een luifel niet.  
 
 

3.3.3 Eisen aan gebouwvorm met betrekking tot wind 
Hellingshoek dak 
Bij wind heeft de hellingshoek van het dak invloed op de kracht die op de dakplaten komt en op de 
dakconstructie. De constructie kan zodanig sterk gemaakt worden dat deze de krachten op de constructie 
kan weerstaan. De dakplaten zijn veel gevoeliger omdat deze niet gemakkelijk op een andere manier 
bevestigd kunnen worden zodat ze meer kracht kunnen weerstaan. Daarom wordt een hellingshoek 
gekozen die gemiddeld genomen het meest geschikt is voor de krachten op het dakvlak. Het dak wordt 
uitgevoerd onder een hoek van 30o [Mayo, 2012]. 
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Overstek 
Een overstek is windgevoelig en niet gewenst. Een overstek vanuit de hoofddraagconstructie tot 
maximaal 20cm is toegestaan.  
 
Schoorsteendak 
Schoorsteendak, Stichting SamenScholen heeft in eerdere projecten altijd een schoorsteendak toegepast. 
Een dakje dat los van het dakvlak is geplaatst waardoor er een opening ontstaat welke bij zou dragen aan 
ventilatie. De naam van het dak wordt door Stichting SamenScholen schoorsteendak genoemd, wat zou 
vermoeden dat dit het bouwfysisch verschijnsel genaamd schoorsteeneffect veroorzaakt. Dit is incorrect, 
de meerwaarde van het schoorsteendak is de opening boven in het dak waardoor het zogenaamde stack 
effect op kan treden. Opgewarmde lucht stijgt op en verlaat de ruimte door de opening in de nok. 
Stichting SamenScholen vindt het schoorsteendak een meerwaarde voor het gebouw en wil deze in te 
toekomstige projecten behouden. Het schoorsteendak hoeft net als het luifel niet te voldoen aan de 
constructienormen. 

 
figuur 33, links het schoorsteen effect wat uitgaat van de opwarming van een schoorsteen die door de 
opstijgende warme lucht onderdruk creëert en zodoende lucht uit de ruimte aanzuigt. Rechts is het stack 
effect afgebeeld. 
 

3.3.4 Eis aan ontwerp met betrekking tot direct zonlicht.  
Naast het feit dat zonlicht het gebouw opwarmt, wil stichting SamenScholen dat er geen direct zonlicht in 
de lokalen schijnt. Het wordt als hinderlijk ervaren [Krijger, 2011]. Daarom moet het mogelijk zijn om 
gedurende de lesuren (08:00 – 17:00) direct zonlicht te weren. 
  

3.4 Algemene	eisen	aan	bouwproject	
Ruimtelijk ontwerp 
De projecten van Stichting SamenScholen worden gebouwd in eens stramien van 6000 x 6000mm. Eén 
lokaal bestaat dus uit een ruimte van 6 x 6 meter (36m2). Alhoewel dit vrij klein is in tegenstelling tot de 
lokalen die de “standaardscholen” van de overheid hebben (48m2), heeft de stichting niet eerder negatief 
commentaar ontvangen van schoolbesturen of docenten omtrent de afmetingen van lokalen. Daarom 
worden de lokalen uitgevoerd met een afmeting van 6x6 meter. 
 
Stichting SamenScholen heeft eerder een bouwproject gerealiseerd waarbij in de langsgevel blinde 
gevels van 3 meter waren ontworpen. Dit is slecht bevallen, de stichting wil in toekomstige ontwerpen 
waar 2 stuks blinde gevel van meer dan 2 meter in de langsgevel is verwerkt.  
 
Budget 
Het bouwproject moet gerealiseerd worden binnen het bepaalde budget.  
 
Bouwtijd 
Het project moet voltooid zijn binnen de beschikbare bouwtijd. In de probleemanalyse is beschreven dat 
de stichting geen invloed kan uitoefenen op alle factoren die het bouwproces kunnen vertragen, zoals 
aanloop van vrijwilligers of regen. De stichting eist dat het bouwproject afgerond moet zijn voor de 
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oplevering, hierbij is flexibel het aantal lokalen dat uitgevoerd gaat worden. voorafgaand aan de 
uitvoering is het nog niet bekend hoeveel lokalen er gerealiseerd gaan worden. Er dient tijdens het 
uitvoeringsproces beslist te kunnen worden hoeveel lokalen worden gemaakt. Dit wordt gedaan aan de 
hand van een gefaseerd uitvoeringsproces.  
 
Gefaseerd bouwproces 
Met een gefaseerd uitvoeringsproces wordt het volgende bedoeld. Het bouwproject in een aantal fases. In 
figuur 34 is als voorbeeld een project weergegeven waarbij het de bouw in 4 fases is opgedeeld. 

 
figuur 34, het bouwproject is opgedeeld in 4 fases. 
 
Een planning waarbij het gehele bouwproject in één keer wordt uitgevoerd (dus niet gefaseerd) wordt 
gestart met de fundering van het gehele bouwproject waarna vervolgens de vloer, gevels en het dak van 
de gehele bouw tegelijk wordt uitgevoerd. De planning van dit fictieve project is weergegeven in figuur 
35. 

 
           
 
figuur 35, planing van een fictief bouwproject waarbij het gehele project per gebouwdeel wordt 
uitgevoerd. Dis is geen gefaseerd uitvoeringsproces. 
 
Wanneer het uitvoeringsproces vertraging oploopt dan verschuift de opleveringsdatum, of het gebouw 
wordt opgeleverd waarbij het niet voltooid is. dit is weergegeven in figuur 36. Voor Stichting 
SamenScholen is het overschrijden van de opleverdatum geen optie. Vrijwilligers gaan na het project 
naar huis, en er is geen budget om het project langer draaiende te houden. 

 
 
 
figuur 36, wanneer het uitvoeringsproces vertraging oploopt wordt de opleverdatum overschreden. 

Geplande opleverdatum 

Geplande opleverdatum wordt overschreden 

vertraging 
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In een gefaseerd bouwproces wordt gestart met de bouw van 1 fase. Er wordt dus gestart met de 
fundering van alleen de 1e fase, waarna vervolgend de opvolgende gebouwdelen van fase 1 uitgevoerd 
worden. Tijdens de uitvoering van de eerste fase wordt beslist of de 2e fase uitgevoerd kan worden. Dit 
gebeurt op basis van de tijd die nog over is, en op basis van het inschatten van de factoren die invloed 
hebben op vertragingen in het uitvoeringsproces. Tijdens de uitvoering van de 2e fase wordt beslist of de 
3e fase uitgevoerd kan worden etc.. Op deze manier kan later in het bouwproces beslist worden hoeveel 
fasen er gemaakt kunnen worden. Dit is weergegeven in figuur 37. 

 
 
 
 
 
 
 
figuur 37, het uitvoeringsproces wordt gefaseerd uitgevoerd. besloten is dat de 3e fase nog gemaakt kan 
worden. echter de 4e fase zou niet klaar zijn voor de opleverdatum. Er wordt daarom niet gestart met de 
4e fase. 
 
Het voordeel is van gefaseerd uitvoeren is niet alleen dat er een planning of inschatting gemaakt kan 
worden over een kortere periode. Er is op het beslismoment al ervaring met het bouwproces, hierdoor is 
beter in te schatten hoe groot de groep vrijwilligers zal zijn en in welke periode het bouwteam kan de 
fasen kan voltooien.  
 
Gewenst is dat de fasen zo klein mogelijk zijn. De eerste twee lokalen worden in één keer uitgevoerd, de 
stabiliteit van het schoolgebouw wordt gehaald uit de stabiliteit van deze twee lokalen (zie paragraaf  
3.2.2). De eerste fase is dus de eerste twee lokalen. Elk opvolgende fase is één lokaal.  
Om de sterkte en stabiliteit van het schoolgebouw te handhaven moet er voorzieningen worden 
opgenomen in het ontwerp om de lokalen constructief te koppelen. 
 
Hufterproof 
Het gebouw dient zo hufterproof mogelijk te zijn. Geëist is dat het gebouw geen openingen mag hebben 
groter dan 100mm. Wenselijk is het daarnaast om de kans op vernieling zo klein mogelijk te houden. 
Bepaald is dat kans op vernieling op vijf punten beperkt kan worden. 

 Materiaal keuze. Verschil is er in materiaal tegen de mogelijkheid dat deze te beschadigen zijn. 

 Bevestiging, hoe steviger bevestigd hoe minder makkelijk er schade aan kan komen. 

 Beweging, Een element dat los zit of waar speling op zit, is de kans groter op beschadiging dat 
een element dat vast zit. 

 Bereikbaarheid, hoogte. Een element wat binnen het bereik van kinderen of volwassenen is, 
heeft een grotere kans om vernielt te worden dan elementen die hoger geplaatst zijn. 

 Locatie, een element dat binnen is geplaatst is bereikbaar voor een kleinere groep mensen, de 
kans op vernieling is daardoor kleiner dan dat het buiten geplaatst is. Elementen die onder de 
grond zijn geplaatst zijn buiten bereik. 

 
 

De 4e fase wordt niet 
uitgevoerd 

Beslismoment waarbij voor een kortere 
periode ingeschat moet worden of het 
haalbaar is om een fase te kunnen 
uitvoeren en voltooien
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School functioneert niet als shelter 
Tijdens een orkaan treden windkrachten op gepaard met grote hoeveelheden regen. Deze kunnen hoog 
water en modderstromen veroorzaken. Men spreekt van een shelter als een gebouw gebruikt kan worden 
om tijdens een orkaan in te schuilen, waarbij men beschermt is tegen de schadelijke effecten van zware 
wind en heftige regenval.  
Stichting SamenScholen wil niet streven naar het bouwen van shelters. In eerder projecten is deze optie 
wel bekeken. Echter de eisen aan het gebouw worden dan te hoog dat dit de algemene functie van school 
te veel in de weg zit. De stichting wil de focus leggen op het bouwen van scholen welke zowel voor als 
na een orkaan nog steeds de functie van schoolgebouw kan vervullen.  
 

3.5 Eisen	uitvoeringsplan	
In het afstudeerrapport is een methode beschreven die Stichting SamenScholen kan gebruiken voor het 
maken van werktekeningen voor in het uitvoeringsplan. Zowel de methode die hiervoor gebruikt wordt, 
als het uitvoeringsplan zelf moeten voldoen aan eisen. De eisen zijn opgesteld op basis van de ervaringen 
en wensen van Stichting SamenScholen en op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd op het 
bouwproject El Caminante in 2013. 
 
Met uitvoeringsplan wordt bedoeld de complete verzameling werktekeningen opgenomen in een 
werkboek. Met werktekening wordt bedoeld een tekening waarop alle benodigde informatie staat 
waarmee een bouwactiviteiten op de gewenste wijze kunnen worden uitgevoerd.  
 

3.5.1 Eisen aan methode waarmee werktekeningen ontwikkeld kunnen worden 
De methode moet gebruik worden door het ontwerpteam van Stichting SamenScholen. Aan de hand van 
het definitief ontwerp (wat volgens de methode zoals beschreven in hoofdstuk 4, ontwikkeld is) moeten 
werktekeningen worden uitgewerkt die voldoen aan de eisen (zoals hier is beschreven). Voor het maken 
van het uitvoeringsplan is het ontwerp dus al klaar. Het gaat er om dat de werktekeningen zodanig 
worden uitgewerkt dat er geen onduidelijkheid ontstaat over de manier van uitvoeren van 
bouwactiviteiten. 
 
De methode bestaat uit een aantal stappen die doorlopen moeten worden om te komen tot de 
werktekeningen. De methode is een hulpmiddel voor het ontwerpteam waarmee in de ontwerpfase wordt 
bepaald op welke wijze de bouwactiviteiten worden uitgevoerd. De methode moet ervoor zorgen dat over 
elke processtap wort nagedacht, het is niet nodig dat het een keuze maakt voor de meest geschikte manier 
van uitvoeren. Het ontwerpteam zelf maakt de keuze voor de manier van uitvoeren. Er wordt dan ook 
geadviseerd om voor het kiezen van de werkwijze, gebruik te maken van rapporten over eerdere 
bouwprojecten en de expertise en ervaringen van oud vrijwilligers. 
 

3.5.2 Eisen aan gebruik uitvoeringsplan 
In paragraaf 2.2.3 is het probleemgebied beschreven waarbij de oorzaak ligt bij de aansturing en de 
werktekeningen. De volgende eisen aan het uitvoeringsplan zijn hierop gebaseerd. 
 
Het uitvoeringsplan wordt gebruikt door de uitvoerder en de voormannen op de bouwplaats. De 
uitvoerder moet het uitvoeringsplan gebruiken om uitleg te geven aan de voormannen, over hoe de 
bouwactiviteiten uitgevoerd moeten worden. De voorman dient samen met de uitvoerder de 
werkzaamheden door te nemen, en besproken moet worden of de voorman begrijpt wat de 
werkzaamheden zijn en of dit duidelijk is aan de hand van het uitvoeringsplan. Vervolgens gebruikt de 
voorman het uitvoeringsplan als geheugensteun om op de bouwplaats hetgeen wat besproken is terug te 
vinden in het uitvoeringsplan.  
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Gebruik werktekeningen op de bouwplaats 
Problemen ontstaan omdat de papieren werktekening niet geschikt zijn voor gebruik op de bouwplaats. 
De volgende eisen worden gesteld aan het gebruik van het uitvoeringsplan op de bouwplaats. 

 Het uitvoeringsplan moet meegedragen kunnen worden op de bouw. 

 Er moet gewerkt kunnen worden met het uitvoeringsplan op zak. 

 Het uitvoeringsplan mag niet zodanig kreuken, scheuren of vuil worden, wanneer het 
meegedragen wordt, dat het onbruikbaar wordt. 

 
3.5.3 Eisen werktekeningen 

Informatie op werktekeningen met betrekking tot bouwactiviteiten 
Problemen met het gebruik van de werktekeningen ontstaan omdat er slechts informatie over het 
bouwproduct wordt beschreven. Geëist is daarom dat de werktekeningen niet alleen informatie geeft over 
het product wat gemaakt moet worden. De werktekeningen moeten ook informatie weergeven over 
proces van uitvoeren. 
 
Onderzocht is dat problemen ontstaan met het gebruik van werktekeningen wanneer er overbodig veel 
informatie opstaat, of wanneer er meerdere tekeningen nodig zijn voor de uitvoering van een 
bouwactiviteit. Bepaald is daarom dat de werktekeningen moeten worden uitgewerkt per bouwactiviteit. 
Het komt voor dat bouwactiviteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden worden, bijvoorbeeld het 
mengen van beton en het storten, dit gebeurt altijd samen en wordt daarom beschouwd als een 
bouwactiviteit. 
 
Wanneer de informatie van een bouwactiviteit niet op één werktekening uitgewerkt kan worden dient de 
tekeningen opgesplitst te worden in meerdere tekeningen waarbij elke tekening een chronologische stap 
in het proces van de bouwactiviteit beschrijft. Op die manier wordt vermeden dat tijdens het uitvoeren 
van 1 processtap meerdere tekeningen nodig zijn. 
 
Het uitwerken van de werktekeningen gebeurt door het ontwerpteam, zij moeten dus bepalen hoe het  
bouwproces eruit ziet en welke bouwactiviteiten uitgevoerd gaan worden. Met behulp van de volgende 
criteria moet worden bepaald welke werkzaamheden als één bouwactiviteit wordt beschouwd. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door één bouwploeg 

 Het onderbreken of loskoppelen van de werkzaamheden resulteert in een knelpunt. 
 

Informatie op werktekeningen met betrekking tot bouwcultuur 
Uit de probleemanalyse is gebleken dat het gebruik van de werktekeningen problemen oplevert omdat ze 
niet aansluiten bij de bouwcultuur. Daarom is bepaald dat de werktekeningen moeten worden beschreven 
in zowel het Spaans als Nederlands. Wanneer hout op de werktekening is weergegeven moet deze altijd 
een beschrijving met de inch-maat krijgen. Zo wordt een balk van 50 x 100mm altijd een “2 bij 4” 
genoemd, er dient dan als beschrijving “2 x 4” weergegeven te worden.  
 
Ook wapeningsstaal wordt benoemd naar de dikte in inches, een wapeningsstaal met een doorsnede van 
10mm wordt een “tres-octavo” (3/8e inch) genoemd. Bij de beschrijving van wapeningsstaal op 
werktekeningen dient de benaming in inches beschreven te zijn. 
 
De werktekeningen worden gebruikt door de voormannen, zij worden geselecteerd op onder andere hun 
ervaring in de bouw. Daarom wordt aangenomen dat voormannen ervaring hebben met het lezen van 
werktekeningen. De werktekeningen mogen worden gemaakt met een schematische weergave zoals dit 
gebruikelijk is bij werktekeningen. Opgelet moet worden met het gebruik van  abstracte figuren. In figuur 
38 is weergegeven hoe op werktekeningen driehoeken worden gebruikt om de positie van de wapening 
aan te geven. Dit is niet geschikt om toe te passen op werktekeningen omdat dit niet gebruikelijk is in 
Nicaragua. 
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figuur 38, de positie van de wapening in de funderingspoer is aangegeven met dubbele of enkele 
driehoek. Dit is in Nicaragua niet gebruikelijk en daardoor niet geschikt om toe te passen op 
werktekeningen. 
 
Eis aan uitvoeringsplan met betrekking tot detailniveau informatie 
Een bruikbare instructie moet afgestemd zijn op de gebruiker [Inaba, 2004]. In dit geval wordt het 
uitvoeringsplan gebruikt door de voormannen, van hen wordt verwacht dat ze bekend zijn met 
handelingen van bouwactiviteiten. Het uitvoeringsplan moet daarom zo gemaakt worden dat het 
informatie geeft over de bouwactiviteiten en niet over handelingen.  

 
figuur 39, Bij het maken van wapeningsringen is de afmeting van de ring voldoende informatie voor een 
voorman om de ringen te maken. De voorman weet welke handelingen hij moet verrichten (het buigen 
van het wapeningstaal onder een hoek van 90o) om de ring te maken. Deze handelingen worden niet op 
de werktekening beschreven. 
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3.6 Programma		van	eisen	en	wensen	
In de voorafgaande paragrafen is op basis van de visie en doelstellingen van de stichting, bouwnormen 
literatuuronderzoek en praktijkonderzoek eisen geformuleerd. De eisen hebben niet betrekking op het 
hele afstuderen, elke eis heeft betrekking op één onderdeel van het ontwerp of uitvoeringsplan. Elk 
onderdeel is in één paragraaf beschreven, de eisen zijn per onderdeel en dus per paragraaf gerangschikt. 
 

3.6.1 Programma van eisen 
Basisontwerp (paragraaf 3.1)   

Algemeen	
 Basisontwerp is uitgewerkt voor zover dat deze voldoet aan de eisen betreft  ruimtelijke indeling, stabiliteit 

en bouwfysica, die locatie onafhankelijk zijn. 

 Basisontwerp is onafhankelijk van locatie of materiaal.  

Ruimtelijke	indeling	
 Stramienmaat van lokalen moet zijn 6000x6000mm. 

 Het ruimtelijk ontwerp mag niet afwijken van voorkomende gebouwen in Puerto Cabezas. 

 Gebouw moet bestaan uit een enkele rij lokalen die aan twee zijden grenzen met buitenlucht. 

 Het dak moet worden uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o . 

 De school moet oost-west georiënteerd worden.  

Stabiliteit	
 Hoofddraagconstructie moet voldoen aan sterkte en stabiliteitsnormen 

 Per lokaal moet hetzelfde stabiliteitsprincipe worden toegepast. 

 Gebouw moet stabiel zijn voor een ontwerp van 2 lokalen. 

 Maximaal 2 stuks blinde gevel van maximaal 2 meter in de langsgevel per lokaal.  

 Gebouw moet stabiel zijn door het gebruik van de buitenwanden van een lokaal (geen tussenwand in een 
lokaal).  

Bouwfysica	
 Het dak moet voorzien zijn van een schoorsteendak. 

 Er moet ten minste 40% gevelopening zijn in de langsgevel in het deel van de gevel dat niet wordt 
uitgevoerd als draagstructuur of stabiliteitswand.  

 Het dak moet worden uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o 

 Een luifel moet geplaatst worden van ten minste 1 meter breed op een hoogte tussen de 1,8 tot 2,4 meter 

 De ruimte onder de het dakvlak moet geventileerd worden. 

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking 

 De school moet oost-west georiënteerd worden. 

Eisen ontwerpmethode (paragraaf 3.2 en 3.3) 

 Het ontwerpteam is de gebruiker van de ontwerpmethode en moet aan de hand van de beschreven stappen 
uitgaand van het basisontwerp het ontwerp kunnen ontwikkelen voor elk bouwproject van Stichting 
SamenScholen. 

 De ontwerpmethode moet beschrijven hoe op de projectlocatie een selectie gemaakt kan worden van 
verkrijgbare materialen en voorkomende bouwmethoden.  

 Het maken van keuzes voor materiaal en bouwmethode dient gedaan te worden waarbij zo goed mogelijk 
aan de wensen van Stichting SamenScholen  wordt voldaan.  

 De ontwerpkeuzes moeten duidelijk beargumenteerd en gedocumenteerd worden.  

 De geïnventariseerde informatie moet duidelijk gedocumenteerd worden. 

 Op basis van de gemaakte ontwerpkeuzes moet een definitief ontwerp gemaakt kunnen worden. bepaald 
moet zijn: 

o Materialisatie ontwerp 
o Positionering materiaal 
o Afmetingen materiaal 
o Verbinding en bevestiging materialen.  

 De ontwerpmethode moet steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 

 De ontwerpmethode moet aangepast kunnen worden aan de wensen van Stichting SamenScholen.  
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Eisen bouwmethodiek en materiaal 

 Er moet gewerkt worden met lokaal verkrijgbaar materiaal en lokale methoden 

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd. 

 In de gebouwschil (muren en dak) moet gebruik gemaakt worden van materialen met een hoog isolerend 
vermogen (steen, beton, hout) met een minimale dikte van 25mm. 

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking 

 Er moet gewerkt worden met de bouwmethodiek die past bij de wensen van de stichting. 

 Hufterproof, geen openingen groter dan 100mm, en geen losse onderdelen buiten de gebouwschil. 

 Dak bestaat uit ten minste één laag van  25mm materiaal met warmte accumulerend vermogen gelijk aan 
dat van hout 

 Direct zonlicht moet weerbaar zijn gedurende schooltijd (8.00 – 16.00)  

 Er moet ten minste 40% gevelopening zijn in de langsgevel in het deel van de gevel dat niet wordt 
uitgevoerd als draagstructuur of stabiliteitswand.  

Voor het bouwproject in Puerto Cabezas is ook de volgende eis opgenomen 

 Bamboe, bladeren en riet worden niet gebruikt als bouwmateriaal. 

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd. 

 

Eisen gefaseerd bouwproces 

 De eerste fase bestaat uit 2 lokalen. De opvolgende fasen bestaan uit de aanbouw van steeds 1 lokaal. 

 Om de sterkte en stabiliteit van het schoolgebouw te handhaven moet er voorzieningen worden opgenomen 
in het ontwerp om de lokalen constructief te koppelen. 

 Het beslismoment vindt plaats bij aanvang van de uitvoering van de dakconstructie. Dit is dus wanneer de 
wapening in de bovenste ringbalk geplaatst wordt. 

 
3.6.2 Eisen Uitvoeringsplan  

Eisen methode voor maken uitvoeringsplan 

 De methode wordt gebruikt door ontwerpteam 

 De methode gebruikt definitief ontwerp als input 

 Methode beschrijft de stappen die gemaakt moeten worden om de werktekeningen voor in het 
uitvoeringsplan te maken. 

 Het ontwerpteam moet aan de hand van de methode over elke processtap nadenken (De methode maakt 
geen keuze voor de manier van uitvoeren van de bouwactiviteiten) 

Eisen gebruik uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruikt door uitvoerder om uitleg te geven aan voormannen 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruik door voormannen op de bouw als geheugensteun. 

Eisen aan werktekeningen 

 Werktekeningen moeten de nodige informatie beschrijven om de bouwactiviteiten en daarmee het project 
uit te kunnen voeren.  

o De werktekening moet het product beschrijven, wat als input of output van een bouwproces 
dient. bij gebruik van de werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over welke producten 
gebruikt worden of wat het eindproduct is van het bouwproces. 

o De werktekening moet het proces voor de voorman beschrijven. Bij gebruik van de 
werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over processtappen. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan geven geen informatie over andere bouwactiviteiten, dan waar de 
tekening voor bedoeld is. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan moeten gebruikt worden voor één bouwactiviteit  

 Teksten op werktekeningen moeten beschreven zijn in het Spaans en Nederlands 

 De beschrijving van hout en wapeningsstaal moet op werktekeningen worden weergegeven in inches. 
Overige maataanduidingen worden in millimeters weergegeven. 

Eisen vormgeving uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan moet meegedragen kunnen worden op de bouw. 

 Er moet gewerkt kunnen worden met het uitvoeringsplan op zak. 

 Het uitvoeringsplan mag niet zodanig kreuken, scheuren of vuil worden, wanneer het meegedragen wordt, 
dat het onbruikbaar wordt. 
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3.6.3 Programma van wensen 

Wensen schoolontwerp Stichting SamenScholen 

 Kosten: Wenselijk is dat de kosten van het bouwproject zo laag mogelijk blijven. 

 Tijd: Het is wenselijk om de totale tijdsduur van het bouwproces zo veel mogelijk te beperken. 

 Onderhoud: Het gebouw dient zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te zijn. 

 Hufterproof: Het zo veel mogelijk beperken van de kans dat een gebouwdeel vernield kan worden.  
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4 ONTWIKKELEN	SCHOOLONTWERP	
De doelstelling die in dit hoofdstuk wordt behandeld is: 

 Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe met de ontwerpmethode een schoolontwerp wordt ontwikkeld. De 
ontwerpmethode doorloopt stappen waarbij als input het basisontwerp wordt gebruikt. Daarnaast wordt 
een keuzemodel gebruikt om een afgewogen keuze te maken voor het gebruik van een bouwmethodiek. 
Aan de hand van figuur 40, is de ontwerpmethode verder uitgelegd. 
 

- Selectie bruikbare 
bouwmaterialen
- informatie inkoop en 
transport

Stap 1.
Inventariseren 
materiaal
§4.2

Stap 3.
Kiezen 
bouwmethodiek
§4.3

Stap 2.
Inventariseren 
bouwmethodieken
§4.3

- Materiaallijsten
- Vrijwilligers op 
projectlocatie

- Methodieklijsten
- werkvoorbereidingsteam

- werkvoorbereidingsteam

Projectlocatie
ontwerpmethode

Basisontwerp §4.1

Eisen schoolontwerp

- Selectie geschikte 
bouwmethoden

- informatie definitief ontwerp

Stap 4.
Uitwerken 
definitief ontwerp

Keuzemodel §4.3

 
figuur 40, De stappen die worden doorlopen in de ontwerpmethode. Het basisontwerp wordt gebruikt als 
input bij het inventariseren van bruikbare bouwmethodieken. Het basisontwerp is dikgedrukt, deze is 
eenmalig ontwikkeld en wordt in paragraaf 4.1 toegelicht. Om een keuze te maken voor een 
bouwmethode wordt een keuzemodel gebruikt. Het keuzemodel is dikgedrukt, deze wordt uitgebreid 
toegelicht in paragraaf 4.3. 
 
Het basisontwerp dient als onderlegger voor de toekomstige bouwprojecten. Deze is eenmalig 
ontwikkeld en wordt uitgebreid beschreven in paragraaf 4.1. Het basisontwerp wordt gebruikt als input 
bij het inventariseren van bouwmethodieken.  
De ontwerpmethode bestaat uit een aantal stappen. In eerste instantie dient een beschrijving gegeven te 
worden van op de projectlocatie verkrijgbare bouwmaterialen. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. 
Vervolgens dient ook een selectie gemaakt te worden van bruikbare bouwmethodieken. Waarna de meest 
gewenste methodiek gekozen wordt, dit gebeurt aan de hand van een keuzemodel. In paragraaf 4.3 wordt 
dit uitgebreid besproken. Voor een bouwproject in Puerto Cabezas is volgens de ontwerpmethode 
ontwikkeld, in paragraaf 4.4 wordt het ontwerp toegelicht. 
 
De ontwerpmethode moet voldoen aan de volgende eisen.  

Eisen ontwerpmethode  

 Het ontwerpteam is de gebruiker van de ontwerpmethode en moet aan de hand van de beschreven stappen 
uitgaand van het basisontwerp het ontwerp kunnen ontwikkelen voor elk bouwproject van Stichting 
SamenScholen. 

 De ontwerpmethode moet beschrijven hoe op de projectlocatie een selectie gemaakt kan worden van 
verkrijgbare materialen en voorkomende bouwmethoden.  

 Het maken van keuzes voor materiaal en bouwmethode dient gedaan te worden waarbij zo goed mogelijk 
aan de wensen van Stichting SamenScholen  wordt voldaan.  

 De ontwerpkeuzes moeten duidelijk beargumenteerd en gedocumenteerd worden.  

 De geïnventariseerde informatie moet duidelijk gedocumenteerd worden. 

 Op basis van de gemaakte ontwerpkeuzes moet een definitief ontwerp gemaakt kunnen worden. bepaald 
moet zijn: 
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o Materialisatie ontwerp, positionering materiaal, afmetingen materiaal, verbinding en 
bevestigingsmaterialen. 

 De ontwerpmethode moet steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 

 De ontwerpmethode moet aangepast kunnen worden aan de wensen van Stichting SamenScholen.  

 

4.1 Ontwikkelen	basisontwerp	
Het basisontwerp is de onderlegger waarop de ontwerpen van de stichting gebaseerd worden. Aan de 
hand van de eisen voor het basisontwerp is in drie stappen het basisontwerp ontwikkeld.  
 

Ontwikkelen 
ruimtelijk ontwerp

§4.1.1
Bepalen stabiliteit 

ontwerp
§4.1.2 Bepalen bouwfysische 

aspecten ontwerp
§4.1.3

- Algemene eisen basisontwerp
- Eisen ruimtelijk ontwerp

- Algemene eisen basisontwerp
- Eisen stabiliteit

- Algemene eisen basisontwerp
- Eisen bouwfysica

Basisontwerp

 
figuur 41. In drie stappen is het basisontwerp ontwikkeld. Bij elke stap zijn de specifieke eisen gebruikt 
voor het verder ontwikkelen van het basisontwerp. De algemene eisen zijn continu meegenomen in het 
proces. 
 

4.1.1 Ontwikkelen ruimtelijke indeling 
 

Algemeen	
 Basisontwerp is uitgewerkt voor zover dat deze voldoet aan de eisen betreft  ruimtelijke indeling, stabiliteit 

en bouwfysica, die locatie onafhankelijk zijn. 

 Basisontwerp is onafhankelijk van locatie of materiaal.  

Ruimtelijke	indeling	
 Stramienmaat van lokalen moet zijn 6000x6000mm. 

 Het ruimtelijk ontwerp mag niet afwijken van voorkomende gebouwen in Puerto Cabezas. 

 Gebouw moet bestaan uit een enkele rij lokalen die aan twee zijden grenzen met buitenlucht. 

 Het dak moet worden uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o . 

 De school moet oost-west georiënteerd worden.  

 
De eis dat het schoolontwerp niet mag afwijken van voorkomende gebouw in Pueto Cabezas, is als 
uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Gekeken is naar andere schoolgebouwen in de regio noord oost 
Nicaragua. Ter illustratie is in figuur 42 t/m figuur 45 een aantal schoolgebouwen weergegeven. 
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figuur 42, school in Larisal, noordelijk gebied van de Regio RAAN, langs de Rio Coco 
 

 
figuur 43, School In Puerto Cabezas. 
 

 
figuur 44, School in Puerto Cabezas 
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figuur 45, School in de wijk Loma Verde, Puerto Cabezas. Typische overeenkomsten met andere scholen 
uit de regio RAAN zijn de uiterlijke overeenkomsten, zoals, schakeling lokalen, schuin dak, 
gevelopeningen in lange zijde. 
 
De lokale scholen voldoen aan de eisen die gesteld zijn. Ze bestaan ze uit een enkele rij lokalen grenzend 
aan de buitenlucht. Deze indeling is gebruikt waarbij een stramienmaat voor de lokalen is gehandhaafd 
van 6 bij 6 meter. In figuur 46 is de indeling weergegeven voor 3 lokalen. Het dak is geplaatst onder een 
hoek van 30o. 
 
 

 

 
figuur 46, ruimtelijke indeling voor een school met 3 lokalen. 
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4.1.2 Bepalen stabiliteit ontwerp 

Voor de stabiliteit gelden de volgende eisen. 

Stabiliteit	
 Hoofddraagconstructie moet voldoen aan sterkte en stabiliteitsnormen 

 Per lokaal moet hetzelfde stabiliteitsprincipe worden toegepast. 

 Gebouw moet stabiel zijn voor een ontwerp van 2 lokalen. 

 Maximaal 2 stuks blinde gevel van maximaal 2 meter in de langsgevel per lokaal.  

 Gebouw moet stabiel zijn door het gebruik van de buitenwanden van een lokaal (geen tussenwand in een 
lokaal).  

 
Gekozen is om in het basisontwerp vlakken (wanden) te maken waardoor het ontwerp stabiel is. Op die 
manier kan het ontwerp uitgevoerd worden in verschillende materialen zoals hout of beton. In beton is 
het mogelijk om moment vaste knopen te maken waardoor de constructie stabiel is, en is het niet nodig 
om een stabiel vlak geheel van beton te maken. Wanneer het ontwerp in hout wordt uitgevoerd dienen de 
vlakken stabiel gemaakt worden zodat dit met hout is uit te voeren door bijvoorbeeld windverbanden te 
maken.  
 
De stabiliteitswanden voor 2 lokalen zijn als volgt geplaatst. De volle wanden op tekening worden 
uitgevoerd als stabiliteitswand 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 47, bovenaanzicht stabiliteitsprincipe van 2 lokalen.  
De gele wanden moeten uitgevoerd worden als stabiliteitswand. 
 

Gekozen is om de wand tussen de 2 
lokalen te koppelen met de achtergevel, 
en deze wanden uit te voeren als 
stabiliteitswand, op die manier werkt dit 
als vormvast lichaam.  

 

Ook de  zijgevels waarborgen stabiliteit 
in de dwarsrichting. 
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figuur 48, stabiliteitsprincipe voor 2 lokalen. 
 
Stabiliteit meerdere lokalen 
Dit stabiliteitsprincipe is toe te passen bij 2 of meer lokalen. Bij het uitvoeren van meer lokalen 
veranderd het ontwerp niet, hetzelfde principe wordt doorgezet. 
 
 
 

 
 
Basisontwerp voor 2 lokalen 
     
Aanbouw 3 lokalen waarbij stabiliteitsprincipe van 1 lokaal is doorgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stabiliteitswanden in de langsgevel 
zijn constructief verbonden bovenin. Op 
die manier is de langsgevel stabiel 
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4.1.3 Bepalen bouwfysische aspecten aan ontwerp 

Het basisontwerp moet voldoen aan de volgende bouwfysische eisen. 

Bouwfysica 
 Het dak moet voorzien zijn van een schoorsteendak. 

 Er moet ten minste 40% gevelopening zijn in de langsgevel in het deel van de gevel dat niet wordt 
uitgevoerd als draagstructuur of stabiliteitswand.  

 Een luifel moet geplaatst worden van ten minste 1 meter breed op een hoogte tussen de 1,8 tot 2,4 meter 

 De ruimte onder de het dakvlak moet geventileerd worden. 

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking 

 De school moet oost-west georiënteerd worden. 

 
Toegepast wordt een dubbel laags dak met schoorsteendak. Warme lucht in het lokaal stijgt op en verlaat 
de ruimte door de opening in de nok. Opwarming van de ruimte, doordat het dakvlak opwarmt, is beperkt 
door het aanbrengen van een laag dakbeschot onder de dakplaten. De ruimte tussen het dakvlak en het 
dakbeschot wordt geventileerd om warme lucht af te voeren. In onderstaand figuur is het bouwfysisch 
concept van de school weergegeven. Om opwarming van het dak te beperken wordt het dakvlak 
uitgevoerd in een witte kleur. 
 
 

 
 
 
 
 

figuur 49, een aantal technieken worden toegepast om opwarming van het gebouw te reduceren. zo 
wordt het dak met een witte laag afgewerkt. De ruimte tussen de dakafwerking en het dakbeschot 
wordt geventileerd. Een open nok (schoorsteendak) wordt toegepast zodat warme lucht de ruimte 
kan verlaten. Openingen in de  langsgevel voorzien gebouw van natuurlijke ventilatie. 
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Luifel 
Een luifel wordt rondom de school geplaatst. De luifel wordt los van het dakvlak, tegen de gevel 
geplaatst. De luifel is 1400mm breed en is op het laagste punt 1900mm. 
 
 
 
 
 
 

      1900mm 
 
 
 
 
 
figuur 50, de luifel rondom het schoolgebouw. 
 
Percentage gevelopening 
Het percentage gevelopening in de langsgevel moet 40% zijn van het deel dat niet tot de 
hoofddraagstructuur behoort. In het basisontwerp is bepaald dat de gevel naast het raam en de balk boven 
de ramen tot de draagconstructie behoren (blauw gemarkeerd). Het totale oppervlak (voor en achterkant 
lokaal) wat niet tot de draagconstructie behoort is 17,6 m2. De totale oppervlak gevelopening is 8,6m2. 
Dit is  48,9% van de gevel (exclusief draagconstructie).  
 
Dit betekent niet dat het ontwerp per definitie voldoet aan de norm van 40%, in het ontwerp zullen 
ongetwijfeld ramen of luiken en kozijnen opgenomen worden die het open geveloppervlak reduceren. 
Aan de hand van het definitief ontwerp moet nogmaals deze eis getoetst worden. 

 
figuur 51, aanzicht van de langsgevel (met deur).Het blauw gemarkeerde deel behoort dot de 
draagstructuur en wordt niet meegenomen in de berekening voor het percentage gevelopening. Van het 
overige deel (10,12m2 ), is de gevel voorzien van 2 ramen en een deur (totaal oppervlak 5,4m2, rood 
gemarkeerd), dit is 53,4% van de gevel. De achtergevel meegerekend is het totale geveloppervlak 48,9%. 
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4.2 Maken	materiaalinventarisatie		
De eerste stap van de ontwerpmethode is het maken van de materiaalinventarisatie. De eisen die aan de 
ontwerpmethode worden gesteld zijn: 
 

Eisen ontwerpmethode  

 Het ontwerpteam is de gebruiker van de ontwerpmethode en moet aan de hand van de beschreven stappen 
uitgaand van het basisontwerp het ontwerp kunnen ontwikkelen voor elk bouwproject van Stichting 
SamenScholen. 

 De ontwerpmethode moet beschrijven hoe op de projectlocatie een selectie gemaakt kan worden van 
verkrijgbare materialen en voorkomende bouwmethoden.  

 Het maken van keuzes voor materiaal en bouwmethode dient gedaan te worden waarbij zo goed mogelijk 
aan de wensen van Stichting SamenScholen  wordt voldaan.  

 De geïnventariseerde informatie en ontwerpkeuzes moeten duidelijk beargumenteerd en gedocumenteerd 
worden.  

 Op basis van de gemaakte ontwerpkeuzes moet een definitief ontwerp gemaakt kunnen worden. bepaald 
moet zijn: 

o Materialisatie ontwerp 
o Positionering materiaal 
o Afmetingen materiaal 
o Verbinding en bevestiging materialen.  

 De ontwerpmethode moet steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 

 De ontwerpmethode moet aangepast kunnen worden aan de wensen van Stichting SamenScholen.  

 
In de inventarisatie zijn de materialen opgenomen die beschikbaar zijn op de projectlocatie (in de stad 
waar het project plaatsvindt). Beschreven zijn de materiaalspecificaties maar ook informatie over 
inkooppunten en transport.  
 

 
 

4.2.1 Inventarisatie materialen 
Een materiaalinventarisatie gebeurt op gestructureerde wijze door gebruik te maken van materiaallijsten 
en inkooplijsten. Deze zijn ontwikkeld om de benodigde informatie eenvoudig en overzichtelijk te 
kunnen beschrijven. Een materiaalinventarisatie aan de hand van deze lijsten is gemaakt voor de locatie 
Puerto Cabezas. Er zijn lege materiaallijsten en inkooplijsten in de bijlage opgenomen om zodoende de 
materiaalinventarisatie op een andere locatie eenvoudig en overzichtelijk uit te kunnen voeren. 
 
Aan de hand van de materiaallijst hout, die is ingevuld voor de locatie Puerto Cabezas, is toegelicht 
welke informatie nodig is en hoe deze wordt ingevuld. De materiaallijst is weergegeven in Tabel 5, De 
materiaallijst voor hout geeft de benodigde informatie die nodig kan zijn tijdens de werkvoorbereiding. 
Omdat straatnamen niet gebruikt worden zijn locaties met coördinaten weergegeven die zijn in te vullen 
bij Google maps. 
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Materiaal:  Hout    

Type	
 Hout is in te delen in 2 soorten, pijnboomhout (madera de pino) en hardhout (madera preciosa) 

 Hout is ruw (bruto) of geschaafd* (cepillada) verkrijgbaar  

Afmeting	
Hout is verkrijgbaar in de volgende afmetingen. 

  1x4 1x6 1x8 1x10 1x12   25x100 25x150 25x200 25x250 25x300 

2x2 2x4 2x6 2x8 2x10   50x50 50x100 50x150 50x200 50x250  
 4x4 4x6      100x100 100x150    

   Maten in inches,     Maten in millimeters 

 De dikgedrukte maten zijn standaard maten en vaak op voorraad. Andere maten zijn minder makkelijk te 
leveren. Hout in andere afmetingen zijn vaak op aanvraag mogelijk. 

 Naast rechthoekige balken zijn ook ronde balken (postes) verkrijgbaar in verschillende afmetingen. 

Eenheid 
 Inkoopeenheid is per strekkende feet (pies). Zo wordt bijvoorbeeld 400 pies van 1x4 (24x100mm) besteld. 

Dat staat gelijk aan 20 stuks van 20pies (bijna 6 meter). 

 Gebruikseenheid = m1 of feet (pies) 

Prijs	
 Afhankelijk van het soort hout en de bewerking (geschaafd of ruw), wordt een houtprijs per partij hout 

afgesproken met de verkoper. Prijzen hieronder zijn prijzen van maart 2013. 
C$ 12,- pijnboomhout, ruw 
C$ 15,- pijnboomhout geschaafd 
C$ 15,- hardhout, ruw 
C$18,- hardhout, geschaafd 

 De prijs voor een balk wordt berekend met de volgende formule: 
LENGTE (feet/pies) x BREEDTE (inch/pulgada) x HOOGTE (inch/pulgada) 
              x houtprijs
     12 

 voorbeeld, een balk (pijnboom geschaafd) van 1x4x20 
(20x1x4)  /  12  x 15  = C$100,- 

 houtprijzen fluctueren, dit kan 1 of  2 cordobas op de houtprijs schelen. 

Verkrijgbaarheid en levertijd 
 Hout wordt ingekocht bij de houthandel, er zijn diverse houthandels in Puerto Cabezas een bekende 

houthandel zit bij puento nipco (+14° 2' 3.71", -83° 23' 38.86") 

 Stichting SamenScholen koopt haar hout in bij Silvia (contactinfo) 

 De gemiddelde levertijd voor hout van standaardafmetingen is 14 dagen. 

Toepassing 
Hout wordt gebruikt als constructiemateriaal, als afwerking of als bouwmateriaal bijvoorbeeld, constructiebalken, 
gevelbekleding, vloeren. Maar ook als bekisting, steigers, werktafels of meubilair.  

Materieel	en	gebruik	
Hout	wordt	bewerkt	met	de	volgende	gereedschappen	

 Zaag (handzaag, elektrische cirkelzaag of kettingzaag) 

 Machete (de machete wordt veel gebruikt voor inkepingen, rondingen aanbrengen of hout te splijten) 
Houtverbindingen	worden	vooral	als	spijkerverbinding	of	boutverbinding	uitgevoerd.	
Hout	kan	bewerkt	worden	met:	

 zwarte olie (aceito negro), een mengsel van oude olie en diesel wat als residu verblijft in fabrieken. Het is 
gratis te verkijgen bij de gemeente. De gevolgen voor het milieu en gezondheid zijn slecht. 

 Cipermetrina 25, een chemisch insecticide dat bij de lokale bouwmarkt te verkrijgen is. Een liter kost C$ 
360,- en kan gebruikt worden met 4 liter water 

Status:	Hout heeft een lage status in vergelijking tot beton, het is goedkoop en gaat relatief minder lang mee. 

Opmerking:  Hout kan worden geschaafd bij de houtschaverij. (14° 3' 18.54", -83° 24' 15.09") 

 
Tabel 5, De materiaallijst voor hout geeft de benodigde informatie die nodig kan zijn tijdens de 
werkvoorbereiding. Omdat straatnamen niet gebruikt worden zijn locaties met coördinaten weergegeven 
die zijn in te vullen bij Google maps. 
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4.2.2 Inventarisatie inkooppunten en transport 

Er zijn inventarisatielijsten opgesteld voor inkooppunten en transport. Aan de hand van deze lijsten wordt 
in kaart gebracht welke materialen beschikbaar zijn bij de verschillende inkooppunten.  
 
Per inkooppunt wordt beschreven welke materiaal-categorie te koop is. het is onbegonnen werk om alle 
verkrijgbare materialen te beschrijven en dit levert nog geen zekerheid dat het betreffende materiaal 
voorradig is. op basis van de de verkrijgbare materiaalcategorie is tijdens het inkopen goed in te schatten 
bij welke bouwmarkt het goed mogelijk is of een materiaal aanwezig is. 
 
Tevens is beschreven wat de gebruikelijke methode voor transport is. De ene bouwmarkt levert zijn 
producten gratis, de andere heeft geen transportdienst maar het is vaak mogelijk om door externe partijen 
het transport te verzorgen.  
 
De inkooplijst voor de bouwmarkt Ferreteria Victor Chow is hieronder weergegeven. Enkele foto’s van 
de bouwmarkt zijn toegevoegd om een impressie te geven van het materiaalaanbod. 
 

Inkoop en transport: Ferreteria Victor Chow    

Beschrijving	
 Victor chow is een bouwmarkt die in Puerto Cabezas bekend staat als één van de betere (betrouwbaar,  

goed afspraken mee te maken, stabiele levering, grote voorraad) bouwmarkten in de stad. 

 Victor Chow wordt gerund door familie Chow, die naast de ferreteria ook gespecialiseerde diensten 
aanbieden 

 Eén van de zonen runt een ferreteria (op 100m afstand) die ook onder de naam chow spullen verkoopt. 
aangezien de voorraad van de bouwmarkten gekoppeld zijn worden deze onder 1 naam genoemd. 

 Op het terrein van Victor Chow werkt een lasser die staalproducten verkoopt en op maat kan maken, ook 
zijn werk en diensten worden onder de naam Victor chow verkocht. 

 Victor Chow produceert zelf zand-cementstenen die bekend staan vanwege de betere kwaliteit dan de 
concurrent. 

Locatie	
Bario 19 de Julio Fte Antigua Of Cepad  (verkoop adres) 
coördinaten: +14.036385,-83.37915 

Contact 
Winkel tel (505) 27922354 
Lasser  - (geen gegevens) 

Verkrijgbaar 
Bouwproducten  ja geen hout, bouwstenen extern 
Toeslagstoffen  ja geen zand, gruesso of grind 
Sanitair   ja 
Elektra    ja 
Keukeninrichting  nee 
Installatietechniek  ja 
Hang en Sluitwerk  ja 
IJzerwaren en profielen ja lasser en metaalbewerking diensten extern. 
Bevestigingsmateriaal ja 
Handgereedschap  ja 
Elektrisch gereedschap ja 
PBM   ja 
Huishoudelijke artikelen ja 
Tuingereedschap  ja 
Overig: 

Transport 
Pickup beschikbaar, geen extra kosten, bestelling voor de middag levering zelfde dag vaak mogelijk. 

Opmerking 
Samenwerking met lasser gaat sneller door direct contact met lasser 
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Tabel 6, Informatie over ferreteria Victor Chow, beschreven zijn de locatie, contactgegevens en welke 
producten verkrijgbaar zijn. 

 
figuur 52, De gevel van ferreteria Victor Chow, bekend vanwege de logos van bouwproducten op de 
muur geschilderd. De pick-up waarmee transport wordt verzorgd staat klaar voor het opslagdepot (de 
gele muur links van de winkel). 
 

  
figuur 53, impressie van de beschikbare producten in de winkel van Victor Chow. Handgereedschap 
zoals rolmaten, machetes hangen achter de toonbank. 
 

  
figuur 54, In het opslagdepot van Victor Chow liggen materialen als wapeningsstaal en leidingen voor 
waterinstallaties op voorraad. 
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4.3 Bepalen	geschikte	bouwmethodieken	
Het basisontwerp is bepaald en de beschikbare materialen zijn in kaart gebracht. In deze paragraaf zijn de 
volgende onderdelen beschreven van de ontwerpmethode. Stap 2, het inventariseren van de 
bouwmethodieken. Vervolgens is beschreven hoe het keuzemodel is opgesteld en hoe aan de hand 
hiervan een keuze gemaakt kan worden voor een geschikte bouwmethode, stap 3. (Het basisontwerp is 
reeds in paragraaf 4.1 beschreven) 
 

 
figuur 55, Een deel van de stappen uit de ontwerpmethode waarbij een inventarisatie wordt gemaakt van 
mogelijke bouwmethodieken en aan de hand van een keuzemodel een keuze wordt gemaakt voor de meest 
geschikte bouwmethodiek. 
 

4.3.1 Maken inventarisatie mogelijke bouwmethodieken  
Het inventariseren van mogelijke bouwmethodiek gebeurt per bouwdeel. Op die manier kan een 
overzicht gemaakt worden van de mogelijke methoden. De volgende onderdelen moeten ten minste in 
kaart gebracht worden. 
 

Gebouwonderdelen 
Gebouwonderdelen waarvoor mogelijke bouwmethodieken en varianten geïnventariseerd dienen te worden 
  

Hoofddraagconstructie	
 Fundering 

 Vloer 

 Draagstructuur 

 Verbindingen draagstructuur, vloer, en fundering onderling. 

Dak 
 Primaire constructie dak 

 Secundaire constructie dak 

 Verbindingen 

 Dakafwerking 

Wanden en gevels 
 Gevelopbouw 

 gevelafwerking 

 verbinding gevels met draagstructuur 

Gevelopeningen 
 Luiken en raamdichting 

 Deuren 

 Deur en raamvergrendeling 

 Tralies en bescherming raamopeningen 

Tabel 7, Voor de genoemde gebouwonderdelen dienen varianten (ten minste 1) beschreven te worden. 
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Aangeraden wordt om de volgorde van de onderdelen aan te houden en mits het mogelijk is een keuze 
maken voor een geschikte hoofddraagconstructie en vervolgens ook voor het dak, de gevels etc.. De 
overige onderdelen zijn vaak afhankelijk van de voorgaande gebouwdelen. Wanneer bijvoorbeeld is 
gekozen voor een hoofddraagconstructie in hout-skeletbouw dan is het niet logisch om de buitengevels 
op te metselen. De mogelijke bouwmethoden om de wanden en gevels uit te voeren worden dus beperkt 
door de keuze van de hoofddraagconstructie. Op deze manier hoeft er niet onnodig veel geinventariseerd 
te worden. 
 
Het inventariseren gebeurt door per gebouwdeel varianten te beschrijven die voldoen aan de eisen. Het is 
mogelijk om op de projectlocatie te bekijken welke methoden er gebruikt worden. Dit kan aangevuld 
worden met varianten die zijn uit te voeren met de lokaal verkrijgbare materialen.  
In Puerto Cabezas is onderzocht welke varianten voorkomen van luiken en raamdichtingen, een vijftal 
varianten is beschreven in Tabel 7. De varianten moeten voldoen aan de eisen die aan de bouwmethodiek 
en materiaal zijn gesteld. 
 

Eisen bouwmethodiek en materiaal 

 Er moet gewerkt worden met lokaal verkrijgbaar gereedschap en materieel. 

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd. 

 In de gebouwschil (muren en dak) moet gebruik gemaakt worden van materialen met een hoog isolerend 
vermogen (steen, beton, hout) met een minimale dikte van 25mm. 

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking 

 Er moet gewerkt worden met de bouwmethodiek die past bij de wensen van de stichting. 

 Hufterproof, geen openingen groter dan 100mm. 

 Dak bestaat uit ten minste één laag van  25mm materiaal met warmte accumulerend vermogen gelijk aan 
dat van hout 

 Direct zonlicht moet weerbaar zijn gedurende schooltijd (8.00 – 16.00)  

 Er moet ten minste 40% gevelopening zijn in de langsgevel in het deel van de gevel dat niet wordt 
uitgevoerd als draagstructuur of stabiliteitswand.  

Voor het bouwproject in Puerto Cabezas is ook de volgende eis opgenomen 

 Bamboe, bladeren en riet worden niet gebruikt als bouwmateriaal. 

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd. 
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Methodiek: Luiken en raamdichting 
   Elementen	met	als	doel	de	gevelopening	te	dichten	tegen	wind	en	of	zonlicht 

Geschikte	typen	luiken	en	raamdichting	  

 Houten louvres 
o Horizontale lamellen, vaak geplaatst onder een hoek. 
o Lamellen zijn gefixeerd, kunnen niet bewegen of scharnieren 
o Opening tussen lamellen is maximaal 100mm  
o Lamellen bevestigd in kozijn, kozijn bevestigd aan gevel 

 
 
 
 

 Houten shutters 
o Horizontaal scharnierende lamellen 
o Raamwerk wordt geprefabriceerd 
o Raamwerk bevestigen aan gevel 

 
 
 
 
 
 

 Houten luiken in kozijn 
o Houten luiken waarmee raam volledig afgesloten wordt 
o Bij uitbesteding wordt als prefabricage product geplaatst. 
o Ook mogelijk om in het werk uit te voeren. 
o Raamwerk bevestigen aan gevel 

 

 Houten luiken bevestigd aan casco 
o Houten luiken waarmee raam volledig afgesloten wordt 
o Luiken bevestigd direct aan gevel of kolom 
o Luiken en bevestigingen in het werk uitvoeren 

 
 

 Glazen shutters 
o Glazen horizontale lamellen. 
o Scharnieren uitgevoerd in aluminium kozijn. 
o Raamwerk bevestigen in gevel 

 
 

 
Tabel 8, De typen luiken en raamdichtingen die mogelijk bruikbaar zijn voor het bouwproject van 
Stichting SamenScholen zijn beschreven in de tabel methodiek. 
 

4.3.2 Ontwikkelen keuzemodel 
Om een afgewogen keuze te kunnen maken is een keuzemodel ontwikkeld waarmee bepaald kan worden 
welke bouwmethode variant het beste aansluit op de wensen van Stichting SamenScholen.  Het 
keuzemodel is ontwikkeld waarbij is uitgegaan van de volgende uitgangspunten. 

 Voor elke gebouwonderdeel moeten bouwmethodieken afgewogen kunnen worden op het 
programma van wensen. 



 

 

  

Pa
gi
na
	7
4	
 De hoedanigheid dat een bouwmethode aansluit bij de wensen van Stichting SamenScholen 

moet gekwantificeerd worden. 

 De zwaarte dat een wens ten opzichte van een andere wens weegt in het keuzemodel, moet 
afgestemd zijn op de wens van Stichting SamenScholen 

 Het keuzemodel heeft als input een aantal mogelijke bouwmethodieken 

 Het keuzemodel heeft als output de meest geschikte bouwmethodiek 

 De weging van de wensen en de wenskwalificatie moet aanpasbaar zijn wanneer de stichting 
andere wensen heeft.  

 
Het keuzemodel maakt gebruik van de wensen van Stichting SamenScholen zoals deze in hoofdstuk 3 
zijn beschreven. 

 Kosten: Wenselijk is dat de kosten van het bouwproject zo laag mogelijk blijven. 

 Tijd: Het is wenselijk om de totale tijdsduur van het bouwproces zo veel mogelijk te beperken. 

 Onderhoud: Het gebouw dient zo onderhoudsvriendelijk mogelijk te zijn. 

 Hufterproof: Het zo veel mogelijk beperken van de kans dat een gebouwdeel vernield kan 
worden.  

 
 
Bepalen weegfactor wensen. 
In eerste instantie is de weegfactor bepaald van de wensen, dit is als volgt gedaan. 
Een rangordematrix is ingevuld door 5 personen die actief betrokken zijn bij Stichting SamenScholen. Te 
weten; de directrice, technisch projectmanager, constructeur, bouwpatholoog en een van de tekenaars.. 
Allemaal, op deze tekenaar na, hebben ook ervaring met de bouwprojecten van de stichting. 
 
Het invullen van een rangordematrix wordt gedaan waarbij elk individu bedenkt welke wens hij ten 
opzichte van een andere wens het belangrijkst vindt (voor Stichting SamenScholen). Het gaat hierbij niet 
om absolute getallen maar om de prioriteit die je uitspreekt tussen de wensen onderling.  
In figuur 56 is als voorbeeld een rangordematrix weergegeven waarin 2 wensen, tijd en kosten, tegen 
elkaar worden afgewogen. De matrix wordt ingevuld met een 1 wanneer je vind dat de wens die in de 
horizontale regel staat zwaarder zou moeten wegen (dus belangrijker is) dan de wens die in de verticale 
kolom staat. In het voorbeeld staat een 1 in de regel van tijd, dus hier wordt tijd belangrijker beschouwd 
dan de wens om de kosten van het project te beperken. (Automatisch betekent dit dus dan in de regel 
kosten een 0 staat wanneer deze met tijd wordt afgewogen). De eindscore geeft aan het aantal dat die 
wens dus boven een andere wens is verkozen. 

 
figuur 56, in dit keuzematrix is het aspect "tijd" afgewogen tegen "kosten". Tijd wordt belangrijker 
gevonden en is daarom met een 1 gewaardeerd, boven kosten (0).  
 
De matrix is ingevuld door de genoemde leden van Stichting SamenScholen. De eindscore van de vier 
wensen is hieronder weergegeven. 
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kosten 4 1 

tijd 3 1 

onderhoud 13 3 

hufterproof 10 2
 
figuur 57, Uit de keuzenmatrices die zijn samengevoegd is hier de prioriteit voor elke wens weergegeven. 
De weegfactor geeft aan hoe zwaar een wens wordt meegenomen in het keuzemodel 
 
De weegfactor is bepaald aan de hand van de eindscore. Bij een score van 0-5 is de factor 1 toegekend. 
Een score van 6-10 krijgt een weegfactor 2. Weegfactor 3 is toegekend bij een score hoger dan 10. Uit de 
keuzematrix blijkt dat Stichting SamenScholen onderhoud en hufterproof meer belangrijk vindt dan 
kosten of tijd.  
 
Wensen kwantificeren. 
Vervolgens is voor elke wens een schaal beschreven waarmee een score bepaald kan worden voor elke 
bouwmethode variant. Bij het toekennen van een score geldt dat de hoogste score het meest gunstig is. Er 
kan voor elke wens maximaal 100 punten gescoord worden. De wensen zijn gekwantificeerd en 
beschreven in de beoordelingstabel.  
 

Beoordelingstabel 
Het toekennen van een score aan de verschillende varianten van bouwmethodieken. Dit gebeurt op basis van in 
hoeverre een bouwmethodiek aansluit bij de wensen van Stichting SamenScholen. 

Kosten	
Het bepalen van de score van de kosten gebeurt in verhouding tot de duurste variant uit dezelfde reeks varianten. De 
meest dure variant scoort dus altijd 0. De andere varianten zijn percentueel gewijs bepaald in verhouding tot de 
duurste variant. 

Tijd 
Bij de wens tijd is gekeken naar de tijdsduur van het uitvoeren van de methode. Hierbij is aan de langst durende 
variant een score van 0 toegekend. De andere varianten worden percentueel gewijs een score toegekend. 
Voorbereidende activiteiten en prefabricage worden niet meegenomen aangezien dit geen effect heeft op de totale 
tijdsduur van het bouwproject. 

Onderhoud 
Betreft onderhoud is gekeken naar de tijdsduur waarbinnen verwacht wordt dat er onderhoud gepleegd moet worden. 
hierbij gaat het om het aanvullen, repareren en vervangen van materialen. Er zijn 5 periodes bepaald. 
     score 

> 5 x per jaar   0 
5 – 1 x per jaar   25 
1x per jaar – 1x per 3 jaar  50 
1x per 3 jaar - 1x per 20 jaar  75 
< 1x per 20 jaar   100 

Hufterproof 
Met hufterproof wordt bedoelt dat het wenselijk is dat de kans op vernieling of afbreken van een materiaal beperkt 
wordt. op basis van 5 factoren kan een score van 100 gescoord worden waarbij per factor 20 punten gescoord kan 
worden. de volgende factoren zijn opgenomen met bijbehorende scores.  
        Score 

 Materiaalkeuze: 
Beton      20 
Staal      20 
Hout      5 
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Zand cement steen     15 

 Bevestiging, de manier waarop materialen bevestigd zijn. 
Ingestort in beton     20 
Lasverbinding     20 
Boutverbinding     15 
Schroefverbinding     10 
Spijkerverbinding     5 
Los of ingeklemd, niet gefixeerd   0  

 Beweging, onderdelen die bewegen zijn gevoelig voor schade, dit wordt los beschouwd van de manier 
waarop materialen zijn bevestigd).  
Geen merkbare vervorming    20 
Mogelijke vervorming na langdurig uitoefenen druk 15  
Speling zonder grote krachtsuitoefening   5 
Scharnierende beweging    5 

 Bereikbaarheid hoogte, aangenomen is dat het gemak waarmee materialen te bereiken zijn van invloed zijn 
op de kans dat deze vernield kunnen worden. 
<0mm      20 
0 – 1500mm     5 
0 – 2400mm     15 
>2400mm      20 

 Bereikbaarheid locatie, aangenomen wordt dat de locatie van invloed is op de kans dat er vernieling kan 
plaatsvinden.  
Binnen      20 
Buiten op afgesloten terrein    10 
Buiten afgesloten terrein    0 

 

Tabel 9, Om een score toe te kennen aan bouwmethodieken op basis van in hoeverre deze aansluit op de 
wensen van de stichting, is in deze tabel beschreven op welke punten beoordeeld wordt, welke score 
toegekend moet worden. 

 
Door elke variant van de bouwmethodiek te beoordelen met bovenstaande tabel wordt een score per wens 
verkregen, deze wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Deze scores worden bij elkaar opgeteld 
wat een eindscore geeft voor elke variant. 

 
4.3.3 Kiezen bouwmethodiek 

Voor de houten luiken (in kozijn, in het werk gemaakt) is de beoordeling weergegeven in Tabel 10. De 
berekeningen voor de scores zijn toegelicht. 
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Beoordeling: Methode Luiken en raamdichting 
Variant:  Houten luiken in kozijn (in het werk gemaakt) 

Beschrijving 
Houten luiken in stelkozijn, kozijn wordt geplaatst voordat de kolommen worden gestort. Na storten worden luiken 
ingemeten en met scharnieren aan stelkozijn geplaatst. 

Kosten 
Kosten	worden	uitgerekend	voor	het	aantal	luiken	voor	1	lokaal	
Prijzen	zijn	gebaseerd	op	de	prijsopgaven	van	verschillende	bouwmarkten	in	Puerto	Cabezas	in	het	voorjaar	
2013.	
	 	 	 	 C$	 	 US$	
Hout	voor	kozijn	 	 1652,40	 	 68,85	
Hout	voor	luiken	 	 1239,30	 	 51,64	
Scharnieren  1440,00  60,00 
Lak    160  6,67   
Toebehoren (spijkers etc) 100  4,17 
Subtotaal   4591,70  191,32 
 
% van meest dure variant   31.8% 
Score     68     

  

Tijd 
De tijdsduur wordt berekend voor een groep bouwvakker van 5 personen. Dit aantal wordt voor de verschillende 
varianten van de methode luiken en raamdichting gehanteerd. 
     Dagen 
Stellen kozijnen   1 
Plaatsen en afhangen luiken  1 
Maken luikvergrendeling  0,5 
Subtotaal    2,5 
% t.o.v. meest tijdrovende variant 52% 
Score    48 

 

Onderhoud 
Verwachting is dat de houten luiken 1 x per 2 jaar het schilderwerk moet worden bijgewerkt. Dit geeft en score van 
50. 

 

Hufterproof 
Voor de score van hufterproof is gekeken naar de zwakste punten. Het stelkozijn wordt ingestort in het beton, maar 
de luiken worden vastgeschroefd op het kozijn, de score voor de laagst scorende verbinding wordt gebruikt. De 
punten op de 5 factoren is als volgt: 
    score 

 Materiaalkeuze   Hout   5 

 Bevestiging    schroefverbinding  10 

 Beweging    scharnierend  5 

 Bereikbaarheid hoogte  0 – 1500mm  5 

 Bereikbaarheid locatie  binnen (binnen de tralies) 20 
Subtotaal       45 

Totaal score: netto score weging   subeindscore 
Tijd  68  1  68 
Kosten  48  1  48 
Onderhoud  50  3  150 
Hufterproof  45  2  90 
Einscore  	 	 	 	 365	

Tabel 10, scoretabel waarin  de score is beschreven voor de methode houten luiken (uitgevoerd in 
stelkozijn, in het werk gemaakt)   
 

Duurste variant is het raamwerk van 
glazen shutters in alluminium kozijn van  
US$ 600 per lokaal. 
(191,32 / 600) x 100 = 31,8% 

Score wordt bepaald door de kosten 
percentage van de maximum score af te 
trekken. 
100 – 31,8 = 68,2 
Dit is afgerond op hele cijfers. 

Meest tijdrovende variant is het maken 
van houten luiken bevestigd aan het 
casco wat 4,8 dagen duurt 
(2,5  /  4,8) x 100 =52% 

De weging van de wensen 
wordt meegenomen in de 
eindscore. Dit geeft een 
totaalscore per variant. 
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Beoordeling: Methode Luiken en raamdichting 
Beoordeling op basis van scores 

Varianten	met	eindscores	
     Eindscore 
Houten louvres   358 
Houten shutters   334 
Houten luiken kozijn (prefab)  289 
Houten luiken kozijn (in het werk) 365 
Houten luiken casco   263 
Glazen shutters   148 

Conclusie: gekozen is om houten luiken in een kozijn, toe te passen. Ze worden in het werk gemaakt. 

Tabel 11, De hoogste eindscore van de verschillende varianten is gekozen als bouwmethode die het beste 
aansluit op de wensen van de stichting. 
 
Op basis van de scores wordt de hoogst scorende variant gekozen als meest geschikte. Deze sluit het 
beste aan op de wensen van Stichting SamenScholen. Door het keuzemodel te gebruiken voor alle 
varianten van bouwmethodes voor de verschillende gebouwdelen, wordt een keuze gemaakt voor het 
definitieve ontwerp. 
 
Door te kiezen op basis van het beschreven keuzemodel is op gestructureerde wijze weergegeven welke 
varianten zijn meegenomen in de keuze, en het is duidelijk op basis van welke afweging gekozen is voor 
een bepaalde bouwmethodiek. 
Het ontwerp voor het bouwproject in Puerto Cabezas is bepaald met behulp van het keuzemodel. 

Gekozen wordt voor de hoogst 
scorende variant. 
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4.4 	Toelichting	ontwerp	school	Puerto	Cabezas		
In de voorgaande paragraven is beschreven de methodiek waarmee schoolontwerpen kunnen worden 
ontwikkeld. Aan de hand van deze methodiek is een schoolontwerp gemaakt voor bouwproject van 
Stichting SamenScholen dat wordt uitgevoerd in Puerto Cabezas. In deze paragraaf is het ontwerp 
beschreven.  
 
Met behulp van 3D-plaatjes wordt het ontwerp besproken. De technische tekeningen zijn opgenomen in 
de bijlage. 
 

4.4.1 Bouwmethodiek 
In de bouwmethodiek wordt per gebouwdeel toegelicht hoe het ontwerp eruit ziet, dit is weergegeven 
voor het ontwerp bij 2 lokalen. 
 
Fundering 
De fundering wordt uitgevoerd als poerfundering 

 
 
De poeren hebben een afmeting van 750 x 750 x 200mm. Door de constructeur is bepaald dat de 
draagkrachtige laag op een diepte van  800mm onder maaiveld is. Op deze diepte worden de poeren 
geplaatst. De poeren worden in het werk gestort, waarbij het gegraven gat dient als bekisting. De gaten 
worden geprepareerd, hierbij wordt folie in de gaten en tegen de wanden van het gat geplaatst. Bovenop 
de poer wordt een stuk kolom gestort. 
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Randbalk en vloer 
De fundering wordt verbonden met een randbalk, deze wordt samen met de betonnen vloer op het 
maaiveld gestort. De randbalk heeft een doorsnede van 400x200mm.  
 

 
 
 
 
 
Hoofddraagconstructie 
De hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in betonnen kolommen en balken.  
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De kolomstructuur op het stramien gelijk aan de fundering (geel) is nodig voor de stabiliteit. De 
kolommen in de langsgevel (blauw) zijn niet nodig voor de stabiliteit maar worden geplaatst zodat de 
ramen en deuren bevestigd kunnen worden. 
 

 
 
Hoofddraagconstructie  met betrekking tot stabiliteit 
De verbinding van de kolommen aan de balken is verzwaard uitgevoerd waardoor een moment vaste 
knoop ontstaat. Hierdoor worden de kolommen en balken als portaal beschouwd. 
 

 
 

Verbinding kolommen met balk 
verzwaard, waardoor knooppunt 
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figuur 58, vanwege de verzwaarde knoppunten tussen de balk en kolommen wordt de construcite als 
portaal beschouwd. 
 
Gevels. 
Tussen de kolommen wordt de gevel opgemetseld met zandcementstenen, de aanname is gedaan dat deze 
stenen zwak zijn waardoor een gemetselde muur niet als stabiliteitswand wordt beschouwd.  
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Dak 
Het dak is opgebouwd uit een spantconstructie, de spanten liggen 1500mm h.o.h.  
 

 
figuur 59,dakconstructie bestaand uit spanten 

 
figuur 60, spant. 
 

 
figuur 61, de spantdelen worden met bouten en moeren verbonden. 
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figuur 62, Een draadeind wordt ingestort waarmee het spant wordt bevestigd op het casco. 
 
De dakopbouw ziet er vervolgens als volgt uit. Op de spanten worden gordingen geplaatst. Een laag 
dakbeschot wordt hierop bevestigd. Tengels en panlatten worden aangebracht waarna de verzinkte 
dakplaten worden geplaatst. 
 

 
figuur 63, op de spanten worden gordingen geplaatst 

 
figuur 64, op de gordingen wordt dakbeschot geplaatst. 
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figuur 65, op het dakbeschot worden tengels en panlatten. 

 
figuur 66, Verzinkte dakplaten worden bevestigd op de dakconstructie 
 
 

 
figuur 67, de nokconstructie wordt bevestigd op de makelaar. 
 

 
figuur 68, de nok wordt met zinkplaten afgewerkt 
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Ramen en deuren 
 

 
 
De ramen bestaan uit luiken in een kozijn. In de ramen worden tralies geplaatst. Het kozijn wordt als 
stelkozijn uitgevoerd. het kozijn wordt als bekisting gebruikt en met ankers die ingestort worden in de 
kolommen, bevestigd aan het casco. 
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figuur 69, raam opgebouwd uit het stelkozijn. De luiken worden met scharnieren op het kozijn 
gemonteerd. Om het geheel winddicht te maken wordt een afdichtlat in de het kozijn gemaakt.  
 
 
 

tralies afdichtlat stelkozijn luik 
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Deur 
Het deurkozijn wordt eveneens als stelkozijn uitgevoerd. De deur bestaat uit een stalen raamwerk met 
tralies. De deur wordt met planken dichtgetimmerd. 

 
 
Voor de technische specificaties van de onderdelen wordt verwezen naar de technische tekeningen in de 
bijlage. 
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4.5 Uitwerking	gefaseerd	bouwproces	
Het bouwproces wordt gefaseerd uitgevoerd. In paragraaf 3.4 is reeds het principe beschreven van een 
gefaseerd uitvoeringsproces. De eisen die gesteld zijn aan het gefaseerd uitvoeringsproces zijn de 
volgende. 
 

Eisen gefaseerd bouwproces 

 De eerste fase bestaat uit 2 lokalen. De opvolgende fasen bestaan uit de aanbouw van steeds 1 lokaal. 

 Om de sterkte en stabiliteit van het schoolgebouw te handhaven moet er voorzieningen worden opgenomen 
in het ontwerp om de lokalen constructief te koppelen. 

 Het beslismoment vindt plaats bij aanvang van de uitvoering van de dakconstructie. Dit is dus wanneer de 
wapening in de bovenste ringbalk geplaatst wordt. 

 
4.5.1 Beschrijving principe van constructieve verbinding 

Met het gefaseerd uitvoeren van het bouwproject, wordt ook de uitvoering van de hoofddraagconstructie 
opgeknipt. De hoofddraagconstructie moet blijven voldoen aan de sterkte en stabiliteitsnormen. De 
verbinding van de balken en de vloer van verschillende fases worden toegelicht.  
 
Vloerverbinding 
De vloeren van verschillende fases moeten een constructief geheel worden. De gewenste situatie is 
weergegeven in figuur 70. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
figuur 70, Gewenste situatie van een vloerveld die doorloopt van lokaal 2 naar lokaal 3. 
 
Vanwege de gefaseerde uitvoering worden de vloeren van lokaal 2 en lokaal 3 niet in één keer 
uitgevoerd. Op het moment dat de vloer van lokaal 2 wordt uitgevoerd is het nog niet zeker of lokaal 3 
wel uitgevoerd zal worden. Er moet wel de mogelijkheid zijn om deze later alsnog uit te voeren waarbij 
de vloer verbonden moet zijn. Er is gekozen om koppelwapening te plaatsen in de vloer van lokaal 2, 
welke doorsteekt in de richting waar later de vloer van lokaal 3 mogelijk uitgevoerd wordt. Dit is 
weergegeven in figuur 71. 

Vloer lokaal 3 Vloer lokaal 2 

De vloer loopt door van lokaal 2 naar 
lokaal 3, de stippellijn geeft de 
denkbeeldige scheiding aan tussen de 2 
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figuur 71, De vloer van lokaal 2 is uitgevoerd waarbij koppelwapening (de rode wapening) doorsteekt op 
de plaats waar mogelijk de vloer van het volgende lokaal wordt uitgevoerd. 
 
Wanneer lokaal 3 wordt uitgevoerd wordt de vloerwapening verbonden met de koppelwapening, waarna 
de vloer gestort kan worden. zie figuur 72. 
 

 
figuur 72, De vloer van lokaal 3 is gestort, de wapening is verbonden met de koppelwapening welke in de 
vloer van lokaal 2 is geplaatst. 
 

4.5.2 Uitvoering vloerverbinding. 
In deze paragraaf is beschreven hoe het principe van het constructief verbinden van de vloervelden kan 
worden uitgevoerd.  
 
De bekisting van de vloer wordt geplaatst. 

 
figuur 73, plaatsen vloerbekisting 
 
Vervolgens wordt de bekisting van de randbalk en de vloer wapening geplaatst 
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figuur 74, plaaten wapening randbalk 
 

 
figuur 75, plaatsen vloerwapening 
 
Vervolgens wordt op de vloerkist markeringen aangebracht waar de koppelwapening moet doorsteken. 
Met een boormachine worden gaten gemaakt ter grootte van de dikte van de wapening 
 

 
figuur 76, met een boormachine worden gaten gemaakt op gemarkeerde plaats waar later de 
koppelwapening wordt geplaatst. 
 
Vervolgens wordt wapening door de bekisting geplaatst en bevestigd aan de vloerwapening. De 
koppelwapening moet ten minste 500mm overlappen, dus staven van 1000mm worden geplaatst, waarbij 
500mm wordt ingestort. 
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figuur 77, wapening is door de bekisting gestoken en aan de vloerwapening bevestigd. 
 
De vloer wordt gestort en de bekisting verwijderd.de wapening die uitsteekt wordt vervolgens aan de 
vloerwapening van de volgende vloer gemaakt. 
 

 

 
figuur 78, de vloer is gestort en na ontkisten blijft de koppelwapening uitsteken waar de volgende vloer 
aan kan worden bevestigd.  
 
 
 

4.5.3 Uitvoeren balkverbinding. 
Voor de balkwapening geldt hetzelfde als voor de vloer. De balk wordt geprepareerd en voorzien van de 
nodige wapening. Echter wordt bij de balken eerst de wapening geplaatst die doorsteken voor de 
volgende fase. De balkwapening is gebogen en zodoende wordt deze verbonden met de randbalk die 
haaks op de richting van de wapening staat. Wanneer de wapening is geplaatst en bevestigd, wordt de 
sluitkist geprepareerd met gaten en over de wapening geschoven. De kist wordt bevestigd en de balk kan 
worden gestort. De stappen zijn weergegeven in de volgende figuren. 
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figuur 79, beginsituatie, waarbij de gevels zijn opgemetseld en de kolomwapening reeds geplaatst is. 

 
figuur 80, de wapening voor de randbalk wordt op de gevels geplaatst. 
 

 
figuur 81, de koppelwapening (rood gemarkeerd) is geplaatst. de buitenwapening steekt door in de 
wapening van de ringbalk die in het verlengde (langsgevel) ligt. de binnenwapening wordt geplaatst met 
een bocht, zodat de ze gekoppeld wordt aan de ringbalkwapening van de tussenwand. 
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figuur 82, De bekisting voor de kolom en de ringbalk is geplaatst. Voor de sluiting van de kist in de 
overgang van de ringbalk met de ringbalk van de nieuwe fase wordt een sluitkist geplaatst met gaten in 
de kist. Deze wordt over de koppelwapening geschoven. 
 
De vloerkist is gekozen om de wapening aan te brengen nadat de bekisting is geplaatst, de wapening 
wordt dan door de kist gestoken. In de aansluiting van de ringbalk is gekozen om eerst de wapening te 
plaatsen en later de kist eroverheen te schuiven. Dit is gedaan omdat de “koppelwapening” in de 
ringbalk, bestaat uit gebogen delen, dit maakt het lastig om de wapeningsdelen later door de bekisting te 
steken. Omdat elk sluitstuk van de bekisting met de hand gemaakt wordt is het gemakkelijk om de 
koppelwapening in te meten en een sluitkist te maken met de juiste gaten, en deze later over de wapening 
te plaatsen. Omdat er altijd wat speling op de wapening zit, is het gemakkelijk om de kist over de 
wapening te schuiven. 
 

 
figuur 83, foto van een kistdeel die passend is gemaakt om over de wapening te schuiven.  
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figuur 84, de gehele kist wordt gedicht en voorbereid voor de stort. 
 

 
figuur 85, De balk is gestort. 
 

 
figuur 86, na ontkisten steekt de koppelwapening nog door. 
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figuur 87, De volgende ringbalk wordt aangesloten waarbij de wapening van de volgende ringbalk wordt 
bevestigd aan de koppelwapening. 
 
Deze methode waarmee de betonnen hoofddraagconstructie van het ontwerp voor de school in Puerto 
Cabezas gefaseerd kan worden uitgevoerd, is getoetst tijdens het project El Caminante. De toetsing en 
conclusie zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 
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5 ONTWIKKELEN	UITVOERINGSPLAN	
De doelstelling die in dit hoofdstuk wordt behandeld is: 

 Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan 
 
In paragraaf 5.1 is de methode beschreven, een deel van het uitvoeringsplan voor het bouwproject in 
Puerto Cabezas is volgens de methode uitgewerkt. In paragraaf 5.2 is beschreven hoe de vormgeving van 
het werkboek is ontwikkeld. De werktekeningen uitgewerkt in een werkboek vormen als geheel een 
bruikbaar uitvoeringsplan wat bruikbaar is op de  bouwprojecten in Nicaragua. 
 
De methode en het uitvoeringsplan moeten voldoen aan de volgende eisen: 

Eisen methode voor maken uitvoeringsplan 

 De methode wordt gebruikt door ontwerpteam 

 De methode gebruikt definitief ontwerp als input 

 Methode beschrijft de stappen die gemaakt moeten worden om de werktekeningen voor in het 
uitvoeringsplan te maken. 

 Het ontwerpteam moet aan de hand van de methode over elke processtap nadenken (De methode maakt 
geen keuze voor de manier van uitvoeren van de bouwactiviteiten) 

Eisen gebruik uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruikt door uitvoerder om uitleg te geven aan voormannen 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruik door voormannen op de bouw als geheugensteun. 

Eisen aan werktekeningen 

 Werktekeningen moeten de nodige informatie beschrijven om de bouwactiviteiten en daarmee het project 
uit te kunnen voeren.  

o De werktekening moet het product beschrijven, wat als input of output van een bouwproces 
dient. bij gebruik van de werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over welke producten 
gebruikt worden of wat het eindproduct is van het bouwproces. 

o De werktekening moet het proces voor de voorman beschrijven. Bij gebruik van de 
werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over processtappen. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan geven geen informatie over andere bouwactiviteiten, dan waar de 
tekening voor bedoeld is. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan moeten gebruikt worden voor één bouwactiviteit  

 Teksten op werktekeningen moeten beschreven zijn in het Spaans en Nederlands 

 De beschrijving van hout en wapeningsstaal moet op werktekeningen worden weergegeven in inches. 
Overige maataanduidingen worden in millimeters weergegeven. 

Eisen vormgeving uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan moet meegedragen kunnen worden op de bouw. 

 Er moet gewerkt kunnen worden met het uitvoeringsplan op zak. 

 Het uitvoeringsplan mag niet zodanig kreuken, scheuren of vuil worden, wanneer het meegedragen wordt, 
dat het onbruikbaar wordt. 
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5.1 Methode	ontwikkelen	werktekeningen	
De methode om werktekeningen te ontwikkelen beschrijft stapsgewijs hoe het bouwproces wordt 
verwerkt tot werktekeningen. De methode wordt gebruikt door het ontwerpteam om in de 
voorbereidingsfase werktekeningen te maken. In figuur 88 zijn de stappen weergegeven, waarbij de 
paragraven zijn genoemd waarin de stappen zijn uitgewerkt.  

- Weergave bouwproces volgens 
methode SADTStap 1.

Bepaal bouwproces
§5.1.1

Stap 3.
Beschrijven bouwactiviteiten 
in uitvoering informatie lijst
§5.1.3

Stap 2.
Afkaderen 
bouwactiviteiten
§5.1.2

- werkvoorbereidingsteam

Methode SADT

Eisen afkaderen
bouwactiviteiten

- bouwactiviteit per 
werktekening

- informatie t.b.v. 
werktekeningen

Stap 4.
Uitwerken 
werktekenignen

Definitief 
ontwerp

- werktekeningen 
bestemd voor 
uitvoeringsplan

- werkvoorbereidingsteam

- werkvoorbereidingsteam

Uitvoering informatie lijsten §5.1.3

 
figuur 88, Stapsgewijs wordt het bouwproces verwerkt tot werktekeningen. 
 

5.1.1 Bepalen bouwproces 
In eerste instantie moet het bouwproces van het bouwproject bepaald worden. Het ontwerpteam moet de 
uitvoering van het ontwerp beschrijven volgens de methode SADT.  
 
De SADT methode beschrijft “activiteiten” en “data”, weergegeven met kaders en pijlen. Activiteiten 
worden in een kader geplaatst en worden beschreven met een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. 
De data wordt gelinkt met de activiteit met een pijl en wordt beschreven in zelfstandige naamwoorden. 
“Data” kan zijn, informatie, objecten of  personen. De inkomende “data” die verbruikt worden tijdens de 
activiteit, worden links van de activiteit geplaatst. Inkomende data zoals informatie, of regelgeving die de 
activiteit aansturen en controleren worden boven de activiteit geplaatst. Uitgaande data (output), hetgeen 
geproduceerd is door de activiteit wordt, rechts van het kader geplaatst. “Mechanismen” en middelen die 
gebruikt worden om de activiteit uit te voeren (bijvoorbeeld personen of gereedschap) worden onder de 
activiteit met een inkomende pijl geplaatst [TUE1]. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. 
 

 
figuur 89, weergave van activiteiten volgens de methode SADT. 
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Als voorbeeld is het proces met de methode SADT weergegeven van de activiteit “maken 
funderingspoer”. 
 

 
figuur 90, SADT schema van de activiteit” maken funderingspoer”. De deelprocessen zijn beschreven 
waarbij de inkomende data (objecten, informatie, personen), aansturing, middelen en geproduceerde 
data zijn weergegeven. 
 

5.1.2 Afkaderen bouwactiviteiten 
De volgende stap is het afkaderen van bouwactiviteiten. het doel hiervan is om werktekeningen te maken 
die aansluiten bij de bouwactiviteiten van één bouwploeg. Daarom moet bepaald worden wat als één 
bouwactiviteit beschouwd wordt. In paragraaf 3.5 is beschreven dat dit bepaald wordt door op de 
volgende 2 criteria te toetsen. 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd door één en dezelfde bouwploeg 

 Het onderbreken of loskoppelen van de werkzaamheden resulteert in een knelpunt. 
 
Aan de hand van de gemaakte SADT schema’s worden de deelprocessen onderling getoetst op de 
selectiecriteria. Alleen deelprocessen die met elkaar gelinkt zijn worden getoetst. Wanneer twee 
deelprocessen voldoen aan beide criteria worden de deelprocessen als één bouwactiviteit beschouwd. 
 
Ter illustratie zijn de deelprocessen getoetst op de criteria voor de deelprocessen van het maken van de 
funderingspoer, zoals dit is weergegeven in figuur 90. 
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Prepareren funderingsgat (221.) en plaatsen wapening (223.)  

criteria voldoet toelichting 
Eén bouwploeg. ja Gebeurt doorgaans door dezelfde 

bouwploeg 
Onderbreken werkzaamheden nee Het onderbreken van de werkzaamheden is 

geen probleem. Vaak wordt het prepareren 
voorbereid ruimschoots voordat de 
wapening geplaatst wordt. 

conclusie: twee losse bouwactiviteiten 

 

Prefabriceren wapening (222.) en plaatsen wapening (223.) 
criteria voldoet toelichting 
Eén bouwploeg. nee Gebeurt niet door dezelfde bouwploeg. Vind plaats 

in ander tijdvlak. 
Onderbreken werkzaamheden nee Prefabriceren gebeurt vaak ruim van te voren. 

Werkzaamheden worden juist gesplitst om niet 
afhankelijk te zijn van prefabricage 

conclusie: twee losse bouwactiviteiten 
 

Plaatsen wapening (223.) en storten beton (225.) 
criteria voldoet toelichting 
Eén bouwploeg. nee Gebeurt doorgaans niet door dezelfde bouwploeg 
Onderbreken werkzaamheden nee Er treden geen problemen op wanneer de 

werkzaamheden niet direct elkaar opvolgen. 
conclusie: twee losse bouwactiviteiten 

 

Maken beton (224.) en Storten beton (225.) 
criteria voldoet toelichting 
Eén bouwploeg. Ja Een bouwploeg is bezig met het maken en het 

direct storten van het beton 
Onderbreken werkzaamheden Ja Het proces kan niet onderbroken worden. Dan zou 

beton niet bruikbaar zijn.  
conclusie: één bouwactiviteit 

 

Storten beton (225.) en uitharden beton (226.) 
criteria voldoet toelichting 
Eén bouwploeg. ja Dezelfde bouwploeg die stort dient vervolgens 

maatregelen te treffen zodat het uithardingsproces 
zo optimaal kan verlopen (beschermen beton tegen 
weersinvloeden) 

Onderbreken werkzaamheden ja Het niet direct beschermen van beton na de stort 
kan het uitharden van het beton schaden. 

conclusie: één bouwactiviteit  

 
Het toetsen van de criteria gebeurt op basis van ervaring en inzicht. Het ontwerpteam dient dit in 
samenspraak met ervaren medewerkers van Stichting SamenScholen te doen om te voorkomen dat de 
toetsing verkeerd wordt ingeschat. 
 
Het SADT schema van het maken van de funderingspoer is nogmaals weergegeven in figuur 91. De 
deelprocessen die (op basis van de toetsing) als één bouwactiviteit worden beschouwd, hebben dezelfde 
kleur. Elke bouwactiviteit dient dus een eigen werktekening te krijgen. 
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figuur 91, Schematische weergave van de activiteit “maken funderingspoer”, met kleur is aangegeven 
welke activiteiten als één bouwactiviteit wordt beschouwd. Het prepareren van de funderingsgaten, het 
prepareren van de wapening en het plaatsen van de wapening worden elk afzonderlijk als bouwactiviteit 
beschouwd. Het maken, storten en het laten uitharden van het beton wordt als één bouwactiviteit 
beschouwd.( De inkomende data en output is in dit figuur niet weergegeven omdat de nadruk ligt op het 
onderscheiden van de bouwactiviteiten). 
 

5.1.3 Ontwikkelen uitvoering informatie-lijst 
In de vorige paragraaf  is bepaald welke bouwactiviteiten op een werktekening moet worden beschreven. 
De volgende stap is te bepalen welke informatie op de werktekening beschreven moet zijn. Als 
hulpmiddel is de uitvoering informatie-lijst ontwikkeld. Door het compleet en juist invullen van de lijst 
wordt bepaald welke informatie er nodig is op de werktekening en op welke manier deze moet worden 
beschreven. In deze paragraaf is beschreven hoe de lijst is ontwikkeld. 
 
Het doel van de uitvoering informatie-lijst is het beschrijven van de informatie die nodig is om het 
bouwproces uit te voeren.  Er moet informatie worden beschreven over het “product” en het “proces”, 
zoals in de eisen is beschreven: 

 Werktekeningen moeten de nodige informatie beschrijven om de bouwactiviteiten en daarmee 
het project uit te kunnen voeren.  

o De werktekening moet het product beschrijven, wat als input of output van een 
bouwproces dient. bij gebruik van de werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn 
over welke producten gebruikt worden of wat het eindproduct is van het bouwproces. 

o De werktekening moet het proces voor de voorman beschrijven. Bij gebruik van de 
werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over processtappen. 

 
Aan de hand van literatuur is een indeling gemaakt voor benodigde informatie die het “product” en 
“proces” beschrijven. Voor werktekeningen is het relevant om het product en de onderdelen te 
beschrijven (productidentificatie) en de technische gegevens te beschrijven, dit gebeurt in de volgende 
onderdelen. 
 
Productidentificatie: 

 Beschrijving bouwactiviteit,  

 Beschrijving eindresultaat, hier dient beschreven te worden wat het resultaat is als de 
bouwactiviteit is afgerond. (bijvoorbeeld  

 Positie in gebouw, hier dient beschreven te worden waar het product of bouwproces plaatsvind, 
dit gebeurt als beschrijving en ten opzichte van het peil en het stramien. (Bijvoorbeeld de 
ringbalk op de buitengevel, op P+2200 op stramien 3) 

 Onderdelen in gebouw die voorkomen tijdens de uitvoering, her worden de bestaande en nieuw 
toegevoegde onderdelen beschreven. met onderdelen wordt bedoeld materialen of materieel die 
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nodig zijn om de activiteit uit te voeren. bijvoorbeeld, een bekisting (nieuw) of het metselwerk 
dat al gerealiseerd is (bestaand) 

Er wordt steeds een beschrijving gegeven en eventueel een toelichting om relevantie van de beschrijving 
uit te leggen. 
 
Technische specificaties onderdelen: 
Voor de onderdelen dienen de technische specificatie nader beschreven te worden, de volgende aspecten 
dienen beschreven te worden. Materiaal, type, aantal, eenheid, en een eventuele toelichting. Daarnaast 
dient aangegeven te worden de manier waarop het onderdeel op de tekening verwerkt wordt. Dit kan zijn 
als figuur, beschrijving of maataanduiding: 

 Afmetingen en (peil)maten  worden d.m.v. maataanduidingen aangegeven (vermelden 
millimeters of inches zie eisen.) 

 Identificatie van onderdelen of materialen en aandachtspunten wordt d.m.v. beschrijving 
aangegeven 

 Gebouwdelen en materialen in aanzicht en doorsneden worden d.m.v. een figuur weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 92, Op tekening kan informatie worden weergegeven als beschrijving, figuur of maataanduiding. 
 
Informatieonderdelen proces 
Om de  informatieonderdelen te beschrijven van het onderwerp proces, is data gebruik van het vak 
maatbeheersing (7R730). Deze beschrijft het montageplan, hierin zijn stapsgewijs belangrijke punten 
genoemd welke gebruikt worden voor het positioneren van materialen en bouwproducten. Bij het 
doorlopen van het montageplan dient nauwkeurig nagedacht te worden over de wijze van plaatsen en 
monteren. Deze informatie is zeer geschikt om te verwerken in de procesinformatie-lijst. De volgende 
stappen worden hierbij gemaakt. 

 Bepalen kritieke punten. (kritieke punten zijn de delen of punten van een materiaal die bepalend 
zijn voor de positie van het materiaal, tijdens het positioneren dienen deze punten op de 
gewenste positie geplaatst te worden.) 

 Bepalen positioneerpunten (Positioneerpunten zijn de punten op het aan te brengen materiaal of 
bouwproduct van waaruit gemeten wordt.) 

 Bepalen referentiepunten (referentiepunten zijn punten op de bestaande constructie of omgeving 
waaraan de positie van het aan te brengen materiaal gerefereerd wordt. bijvoorbeeld een 
peilmaat, een markering of de hoogte van de afgewerkte vloer.) 

Weergave als 
beschrijving 

Weergave als 
figuur 

Weergave als 
maataanduiding 
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 Bepalen eventuele markeringen. (markeringen worden geplaatst die dienst doen als 
referentiepunt.) 

 Wijze van bevestigen, hierbij is relevant de manier van bevestigen en het gebruik van materiaal 
als hulpmiddel.  

Het montageplan dient beschreven te worden voor elke stap die gemaakt wordt tijdens de bouwactiviteit. 
Dit om al in de ontwerpfase na te denken over de montage van elk stuk materiaal waaruit het 
bouwproject is opgebouwd. 
 
De genoemde informatieonderdelen worden samen met het SADT schema zoals in paragraaf 4.1.1. is 
beschreven samengevoegd wat de uitvoering informatie-lijst wordt genoemd. Deze bevat dus de 4 
onderdelen: 

 Productidentificatie 

 Technische specificaties  

 SADT schema 

 Montageplan 
 
In de onderdelen specificatie onderdeel en montageplan per activiteit wordt ingevuld of hoe de 
beschreven informatie op de tekening weergegeven moet worden. 
 

Identificatie bouwproduct  
      Beschrijving    Toelichting 

Bouwactiviteit 
Eindresultaat 
Positie in gebouw 

 Beschrijving, ten opzichte van peil en stramien. 

Onderdelen gebruikt bij uitvoering 
 Onderdelen bestaand en nieuw 

figuur 93, De tabel waarin informatie zoals de specificaties van de bouwonderdelen, de processtappen en 
een montageplan worden beschreven. 
 
 

Specificaties onderdelen  
 materiaal    type    aantal eenheid toelichting
 tekening 

Eindresultaat 
Bestaande onderdelen 
Nieuwe onderdelen 

figuur 94,de onderdelen identificatie bouwproduct en specificatie onderdelen, is ingevuld voor de 
bouwactiviteit plaatsen wapeningskorf en bekisting. 
 
 

Weergave proces volgens methode SADT  

figuur 95, Het SADT schema voor het proces van het plaatsen van de wapeningskorf en het maken van de 
bekisting. 
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Montageplan bouwactiviteit 
Beschrijving     toelichting   tekening 

Beschrijving stap bouwactiviteit 
Positionering t.o.v. bestaande onderdelen 
Kritieke punten 
Positioneerpunten 

 Langsrichting  

 Dwarsrichting 

 Hoogterichting,  

Referentiepunten 
 Langsrichting 

 Dwarsrichting 
Hoogterichting,  

Markering 
Materieel of hulpmiddelen 
Bevestiging 

figuur 96, het montageplan bij het stellen van de bekisting, processtap 343.3 welke is terug te vinden in 
het SADT schema. 
 

5.1.4 Beschrijven bouwactiviteiten in uitvoering informatie-lijst 
Met behulp van de uitvoering informatie-lijst kunnen  bouwactiviteiten puntsgewijs worden beschreven 
waarbij wordt bepaald hoe de informatie op tekening gezet wordt. Als voorbeeld is voor het bouwproject 
in Puerto Cabezas is de uitvoering informatie-lijst ingevuld voor de activiteit maken funderingpoer: 
 
Uitvoering informatie lijst 

Identificatie bouwproduct  
 Beschrijving   Toelichting 

Bouwactiviteit 
Maken funderingspoeren lokaal 1 en 2, totaal 15 stuks. 
Poeren van gewapend beton worden in funderingsgaten gestort. De wapeningskorf voor zowel de poer als 
aansluitende kolom wordt gemaakt en in één deel geplaatst. 

Eindresultaat 
Poeren lokaal 1 en 2, 15 stuks 
Poer gewapend beton 750x750x200mm  
Wapening van kolom is ingestort. 

Positie in gebouw 
 Poeren ondersteunen kolomstructuur,  

 Poeren worden geplaatst op een stramien van 3000x3000mm 

 Poeren geplaatst op P-1200mm 

Onderdelen gebruikt bij uitvoering, bestaand 
 Terrein, en grond als fundering 

 Bouwraam en stramienkoorden 
Onderdelen nieuw 

 Plastic   plaats plastic om beton van degrond/terrein gescheiden te houden 

 Afstandhouders    

 Wapeningskorf  de wapeningskorf bestaat uit de poerwapening en de kolomwapening. 

 Beton 

Tabel 12, in het eerste deel wordt beschreven wat er gemaakt wordt bij de activiteit maken 
funderingspoer. Beschreven is waar de poeren worden gepositioneerd . Ook is beschreven welke 
onderdelen er gebruikt worden die als bestaand beschouwd worden, dit zijn het terrein en het bouwraam. 
Deze onderdelen zijn al geplaatst in een voorgaande bouwactiviteit maar worden bij deze activiteit weer 
gebruikt. Bij onderdelen nieuw zijn de materialen weergegeven die gebruikt worden. Er is toegelicht 
waarom plastic gebruikt wordt, dit om onduidelijkheid te voorkomen. Het is niet nodig om een hele 
uittreklijst te maken van bijvoorbeeld de wapeningsstaven. 
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Specificaties onderdelen  
  materiaal  type   aantal eenheid toelichting tekening 

Eindresultaat 
 Poer, gewapend betond 

Bestaande onderdelen 
  Terrein     1 stuks   figuur 
  Bouwraam    1 stuks   figuur 

Nieuwe onderdelen 
 plastic     30 m2   figuur 

 afstandhouders beton, zelf in het werk geproduceerd 80 stuks   figuur 

 wapeningskorf (poer en kolomwapening)  15 stuks   figuur 
wapeningsstaal (ringen) rond 6mm (1/4”) 144 m1 
wapeningsstaal (poer)  rond 10mm (3/8”) 246 m1 
wapeningsstaal (flank kolom) rond 10mm (3/8”) 249 m1 
vlechtdraad     1 libra 

 beton     1,7 m3  `. figuur 
zand     11 stuks 
grind     0.61 m3 
zakken cement    0.82 m3 

Tabel 13, de specificaties van de onderdelen en materialen die gebruikt worden tijdens de bouwactiviteit 
maken funderingspoer. De specificaties gaan over het hele proces van het maken van de funderingspoer. 
 
 

Weergave proces volgens methode SADT  
Maken funderingspoer (22.) 

 
figuur 97, Het SADT schema geeft aan welke bouwactiviteiten uitgevoerd worden bij het maken van de 
funderingspoer. Elke kleur geeft één bouwactiviteit aan die op een werktekening beschreven moet 
worden. per bouwactiviteit wordt het montageplan ingevuld.  
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Montageplan bouwactiviteit: Plaatsen wapening (223.) 
Beschrijving        tekening 

Beschrijving stap bouwactiviteit 
 Positioneren wapeningskorf wapeningskorf (223.) 
 Wapeningskorf wordt gepositioneerd op afstandhouders    figuur, beschrijving 

Positionering t.o.v. bestaande onderdelen 
 Positioneren t.o.v. bouwraam (koord) en terrein (zijkanten funderingsgaten)  figuur 

Kritieke punten 
 30mm ruimte tussen wapening en terrein    maataanduiding, beschrijving 

 Kolomwapening positioneren op stramien     figuur, beschrijving 

Positioneerpunten 
 Langsrichting  

o poerwapening, zijkant wapening    figuur,  
o kolomwapening, midden wapeningsring, op hoogte bouwraam figuur,  

 Dwarsrichting 
o poerwapening, zijkant wapening    figuur,  
o kolomwapening, midden wapeningsring, op hoogte bouwraam figuur,  

 Hoogterichting,  
o bovenkant wapening poer.     figuur,  
o onderkant wapeningskorf     figuur,  

Referentiepunten 
 Langsrichting 

o Poerwapening: zijkant funderingsgat (terrein)   figuur,  
o Kolomwapening, stramienkoorden (op 10 cm vanuit hart stramien) figuur,  

 Dwarsrichting 
o Poerwapening: zijkant funderingsgat (terrein)   figuur,  
o Kolomwapening, stramienkoorden (op 10 cm vanuit hart stramien) figuur, beschrijving 

 Hoogterichting,  
o koorden op bouwraam     figuur, beschrijving 
o bodem funderingsgat      figuur  

 

Markering 
Op het  bouwraam moet op 100mm vanaf het hart van het stramien een markering geplaatst worden, hier wordt een 
koord gespannen.         figuur, maataanduiding 
Materieel of hulpmiddelen 

 “Hoogtestok”        beschrijving 

Bevestiging 
Stukken wapeningsstaal worden in de grond geprikt, hier wordt met ijzerdraad de wapening aan geschoord.
 beschrijving 

figuur 98, in het montageplan is beschreven voor de bouwactiviteit plaatsen wapening, op welke wijze de 
wapeningskorf gepositioneerd en geplaatst wordt. Er wordt gemeten vanaf een punt op de omgeving, 
(zijkant funderingsgat, koord van bouwraam) positioneerpunt, naar een punt op de wapeningskorf 
(zijkant korf), referentiepunt. Hier moet voldoende ruimte (30mm) vrij zijn. Al deze informatie is exact 
beschreven in het montageplan. 
 

5.1.5 Maken werktekeningen  
De ingevulde uitvoering informatie-lijst levert de informatie die op de werktekeningen moeten staan. 
Daarbij is aangegeven op welke manier het op de tekening verwerkt moet worden. omdat het 
montageplan voor elke bouwactiviteit ingevuld wordt kan er eenvoudig per bouwactiviteit getekend 
worden.  
 
De werktekening voor het plaatsen wapening, zijn uitgewerkt voor het bouwproject in Puerto Cabezas. 
De funderingsgaten zijn reeds geprepareerd en de wapeningskorven zijn geprefabriceerd. In figuur 99 is 
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de bouwactiviteit weergegeven in het SADT schema, de bouwactiviteit plaatsen wapening is geel 
gemarkeerd. 
 

 
figuur 99, voor de bouwactiviteit plaatsen wapening is de werktekening gemaakt (geel gemarkeerd). De 
startsituatie zijn de geprepareerde funderingsgaten en de geprefabriceerde wapeningskorven die in 
voorgaande bouwactiviteiten gemaakt zijn. Tijdens het plaatsen van de wapening dient de poer en 
kolomwapening gepositioneerd te worden zoals gewenst, dit is uitvoerig beschreven in montageplan. 
 
Op de volgende twee pagina’s zijn de tekeningen weergegeven. 
Om inzichtelijk te maken dat de tekeningen met behulp van het montageplan zijn gemaakt wordt de 
eerste tekening bekeken waarbij de onderdelen van het montageplan zijn besproken. 
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Montageplan bouwactiviteit: Plaatsen wapening (223.) 
Beschrijving         tekening 

Beschrijving stap bouwactiviteit 
 Positioneren wapeningskorf wapeningskorf (223.) 
 Wapeningskorf wordt gepositioneerd op afstandhouders    figuur, beschrijving 

Positionering tov bestaande onderdelen 
 Positioneren tov bouwraam (koord) en terrein (zijkanten funderingsgaten)  figuur 

Kritieke punten 
 30mm ruimte tussen wapening en terrein     maataanduiding, beschrijving 

 Kolomwapening positioneren op stramien     figuur, beschrijving 

Positioneerpunten 
 Langsrichting  

o poerwapening, zijkant wapening    figuur,  
o kolomwapening, midden wapeningsring, op hoogte bouwraam figuur,  

 Dwarsrichting 
o poerwapening, zijkant wapening    figuur,  
o kolomwapening, midden wapeningsring, op hoogte bouwraam figuur,  

 Hoogterichting,  
o bovenkant wapening poer.     figuur,  
o onderkant wapeningskorf     figuur,  

Referentiepunten 
 Langsrichtin 

o Poerwapening: zijkant funderingsgat (terrein)   figuur,  
o Kolomwapening, stramienkoorden (op 10 cm vanuit hart stramien) figuur,  

 Dwarsrichting 
o Poerwapening: zijkant funderingsgat (terrein)   figuur,  
o Kolomwapening, stramienkoorden (op 10 cm vanuit hart stramien) figuur, beschrijving  

 Hoogterichting,  
o koorden op bouwraam     figuur, beschrijving 
o bodem funderingsgat      figuur  

 

Markering 
Op het  bouwraam moet op 100mm vanaf het hart van het stramien een markering geplaatst worden, hier wordt een koord 
gespannen.  
.          figuur, maataanduiding 

Materieel of hulpmiddelen 
 

Bevestiging 
Stukken wapeningsstaal worden in de grond geprikt, hier wordt met ijzerdraad de wapening aan geschoord. 
          beschrijving 

 

In het montageplan is bepaald welke informatie op de werktekeningen moet staan. Op deze pagina is weergegeven 
waar de informatie op de tekeningen is geplaatst. Het is niet in één oogopslag te zien waar de informatie staat. Met 
pijlen is aangegeven waar de informatie verwerkt is. Overeenkomende punten zijn met dezelfde kleur pijl 
aangegeven.  

Zie positioneerpunten
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5.2 Uitwerking	vormgeving	werkboek	
In deze paragraaf is beschreven hoe aan de eisen aan het uitvoeringsplan met betrekking tot de 
vormgeving is voldaan. Dit zijn de volgende.  
 

Eisen vormgeving uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan moet meegedragen kunnen worden op de bouw. 

 Er moet gewerkt kunnen worden met het uitvoeringsplan op zak. 

 Het uitvoeringsplan mag niet zodanig kreuken, scheuren of vuil worden, wanneer het meegedragen wordt, 
dat het onbruikbaar wordt. 

 
5.2.1 Keuze concept 

Doel is om een vormgeving te gebruiken waarmee de werktekeningen voldoen aan de eisen. Op de 
bouwplaats tijdens het project El caminante werden naast de bekende werktekeningen al andere 
vormgevingen gebruikt om werktekeningen mee te dragen. Deze drie varianten zijn bestudeerd waaruit 
bleek dat het gebruiken van een werkboekje voldoet. In deze paragraaf is dat verder toegelicht. 
 
Technische kaarten 
Om uitleg te geven aan lokale vrijwilligers zijn zogenaamde technische kaarten ontwikkeld waarmee op 
een eenvoudige manier theoretische of praktische informatie betreffende het bouwproces overgebracht 
kan worden. De kaarten zijn gemaakt van stevig papier. De kaarten zijn veel op de bouwplaats gebruikt 
naast de werktekeningen. 

 
figuur 100, vrijwilligers op de bouwplaats zijn zich aan het inlezen met behulp van technische kaarten. 
 
De technische kaarten kunnen meegenomen worden op de bouwplaats. Echter het is niet mogelijk om 
met de kaarten op zak te werken zonder dat ze beschadigen. De kaarten voldoen niet aan de eis en zijn 
niet geschikt om als vormgeving voor het uitvoeringsplan te gebruiken. 
 
Reader met tekeningen. 
Eén van de voormannen gebruikte tijdens het werken een reader (of snelhechter) waarin hij steeds zijn 
tekeningen stopte die hij die dag zou gaan gebruiken. De reader is gemakkelijk op zak te steken, en kan 
meegenomen worden tijdens het werk echter na langer tijd vertonen de tekeningen veel schade. De 
reader voldoet hierdoor niet aan de eisen en is niet geschikt als vormgeving. 
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figuur 102, Voorman Taco gebruikt een reader waarin hij zijn tekeningen opbergt tijdens het werken. 
 
Werkboekje 
Op de bouwplaats werd gebruik gemaakt van het zogenaamde “werkboekje”. Een notitieboekje dat door 
voorman Johan werd gebruikt waarin hij tekeningen overnam. Het boekje heeft een stevige kaft waardoor 
het ook op lange termijn de tekeningen netjes houdt.  Het boekje heeft een afmeting van 9 bij 16 cm en is 
daardoor gemakkelijk in een broekzak op te bergen. Het werkboekje voldoet aan de gestelde eisen en 
gekozen is om dit medium te gebruiken om het uitvoeringsplan in weer te geven.  

 
figuur 103, het "werkboekje" waarin een tekening is gemaakt voor het graven van de funderingsgaten 
voor het 3e lokaal. 
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5.3 Uitwerking	werkboekje	
Voor een deel van het bouwproject Puerto Cabezas zijn de tekeningen uitgewerkt in de vormgeving van 
werkboekje geplaatst. In onderstaande figuren is het uitvoeringsplan getoond. 
 

 
 
 
figuur 104, het uitvoeringsplan in de vorm van een werkboekje. Het werkboekje heeft een handzaam 
formaat. 
 
In het werkboekje zijn de  werktekeningen opgenomen voor het maken van de fundering. De tekeningen 
zijn gemaakt volgens de methode die paragraaf 5.1 beschrijft. 
 

 
figuur 105, De tekeningen voor het maken van de fundering zijn opgenomen in het werkboek. Dit is een 
voorbeeld van hoe het uitvoeringsplan er uit ziet. 
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Ook “standaard” tekeningen zoals plattegronden zijn opgenomen in het werkboekje 
 

 
figuur 106, naast een standaard plattegrond zoals hierboven weergegeven worden ook aanzichten in het 
boekje opgenomen 
 
Zoals beschreven is het uitvoeringsplan voor een klein deel van het bouwproces uitgewerkt. Er dient een 
complete uitwerking gemaakt te worden voor optimaal gebruik van het uitvoeringsplan. 
 
In de bijlage zijn meer tekeningen opgenomen op printformaat van het uitvoeringsplan. Dit zijn zowel 
“standaard” tekeningen als werktekeningen uitgewerkt zoals in hoofdstuk 5 is beschreven. 
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6 TOETSING,	CONCLUSIE	EN	AANBEVELING	
In dit hoofdstuk is beschreven of de resultaten uit het afstudeerproject voldoen aan de gestelde eisen.  
Enkele onderdelen zijn in de praktijk getoetst, hier wordt op ingegaan. Per onderdeel zijn de conclusies 
en bevindingen beschreven. Ter afsluiting is een eindconclusie beschreven. 
 
Stichting SamenScholen heeft als vraag gesteld of het mogelijk is om onderzoek te doen naar de 
bouwprojecten om in het ontwerp en uitvoeringsproces verbetering aan te brengen. Aan de hand van 
onderzoek is een probleemgebied bepaald, de volgende doelstellingen zijn geformuleerd voor het 
afstudeerproject. 
 

1. Het beschrijven van eisen aan ontwerp, uitvoeringsplan en de methoden om deze te 
ontwikkelen. 

2. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
3. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan. 

 
Gekozen is om een oplossing te ontwikkelen die Stichting SamenScholen kan gebruiken voor 
toekomstige bouwprojecten. Daarom is niet slechts één ontwerp en één uitvoeringsplan ontwikkeld. Het 
doel is juist om een methode te beschrijven waarmee Stichting SamenScholen voor elk bouwproject een 
schoolontwerp en uitvoeringsplan kan maken. Daarnaast is het ontwerp en uitvoeringsplan deels 
uitgewerkt voor een bouwproject in Puerto Cabezas. 
 

6.1 Toetsen	projecteisen	
In hoofdstuk 3 is beschreven hoe eisen aan het ontwerp, uitvoeringsplan en de methoden om deze te 
ontwikkelen, opgesteld zijn. Dit dient te voldoen aan de doelstelling: 

1. Het beschrijven van eisen aan ontwerp, uitvoeringsplan en de methoden om deze te 
ontwikkelen. 

 
De eisen dienen te voorkomen dat er onduidelijkheid is over de vrijheid die het ontwerpteam heeft tijdens 
de werkvoorbereidingsfase. Dit met betrekking tot het maken en uitwerken van een ontwerp en 
uitvoeringsplan. Voor de beschreven onderdelen zijn eisen opgesteld. Er is een lijst met eenduidige eisen 
geformuleerd die helder beschrijft waaraan de onderdelen van het afstudeerproject moeten voldoen. Elke 
eis is beargumenteerd en beschreven in hoofdstuk 3. 
 
Bevindingen 
De eisen die aan het ontwerp gesteld worden waren voorheen niet duidelijk. In de periode voordat de 
eisen duidelijk geformuleerd zijn, ervoer het ontwerpteam dat het lastig is om te bepalen welke 
“ontwerpvrijheid” er is. Veel ideeën met betrekking tot het verbeteren van het ontwerp werden 
verworpen door degene die al ervaring hebben op de nicaraguaanse bouwplaats. Echter deze beperkingsn 
stonden niet op papier, en moesten steeds “aangevoeld” worden. Het ontwerpteam geeft aan dat de lijst 
met eisen enorm bijdraagt aan het ontwerpproces, het is nu helder welke onderdelen er in het ontwepr 
veranderd kunnen worden. En er is geformuleerd wat de mogelijkheden zijn betreft uitvoering.   
 
Dit is een significant verschil met de situatie waarin het ontwerpteam zich twee jaar geleden bevond. Op 
dat moment was er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over wat de invloed van orkanen op het ontwerp 
was, en waren er geen eisen met betrekking tot bouwfysica. Ook was er niets bepaald over de werkwijze 
van gefaseerd bouwen.  
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Conclusie. Geconcludeerd is dat de eisen met betrekking tot het ontwerp en uitvoeringsplan duidelijk en 
eenduidig geformuleerd zijn. Er is een significante verbetering met de situatie voorafgaand aan het 
onderzoek, waardoor minder knelpunten voorkomen. Hiermee is de doelstelling behaald. 
 

6.2 Toetsing	ontwerpmethode	
In hoofdstuk 4 is een ontwerpmethode beschreven die gebruikt kan worden door Stichting SamenScholen 
om schoolontwerpen te maken. Deze beantwoord de volgende doelstelling: 

2. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
 
Toetsen aan eisen 
Aan de hand van de eisen die gesteld zijn is beschreven of de ontwerpmethode voldoet. 
 

 De ontwerpmethode moet beschrijven hoe op de projectlocatie een selectie gemaakt kan worden van 
verkrijgbare materialen en voorkomende bouwmethoden.  

 De geïnventariseerde informatie moet duidelijk gedocumenteerd worden. 

Er zijn lijsten opgesteld zoals beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3. Met behulp van de materiaallijsten kan 
nauwkeurig de benodigde informatie beschreven worden die nodig is voor het ontwerpproces. De 
methoden worden beschreven waarbij het doel is om te beschrijven welke methoden voorkomen op de 
projectlocatie. De methoden worden per gebouwdeel beschreven. Leden van het ontwerpteam ervaren het 
als prettig dat er een duidelijk overzicht is van de beschikbare materialen en mogelijke methoden. De 
lijsten geven een duidelijk overzicht van de gewenste informatie welke gedocumenteerd kan worden.  
Conclusie 
Het is mogelijk de benodigde informatie betreft verkrijgbare materialen en mogelijke methodieken te 
inventariseren en documenteren. Er is aan de eisen voldaan. 
 

 Het maken van keuzes voor materiaal en bouwmethode dient gedaan te worden waarbij zo goed mogelijk 
aan de wensen van Stichting SamenScholen  wordt voldaan.  

 Het ontwerpteam is de gebruiker van de ontwerpmethode en moet aan de hand van de beschreven stappen 
uitgaand van het basisontwerp het ontwerp kunnen ontwikkelen voor elk bouwproject van Stichting 
SamenScholen. 

Het keuzemodel is ontwikkeld waarin de wensen tijd, kosten, onderhoud en hufterproof, zijn opgenomen. 
De factoren zijn gekwantificeerd zodat een score bepaald kan worden voor elke variant bouwmethodiek 
per wens. In paragraaf 4.3.2 is het keuzemodel uitgebreid beschreven. 

 Voor de factor tijd is op basis van de ervaring van Stichting SamenScholen een goede 
inschatting te geven van de tijdsduur, van eerdere bouwprojecten is gedocumenteerd de 
tijdsduur die de bouwactiviteiten bedroegen. Daarnaast is met de ervaring van oud vrijwilligers 
een inschatting te maken. 

 De factor kosten is eenvoudig te kwantificeren, op basis van de gedocumenteerde materiaal 
prijzen is eenvoudig na te gaan welke kosten gemaakt worden voor een bouwmethode. 

 De factor onderhoud is bepaald waarbij een inschatting gemaakt dient te worden voor de 
tijdsduur dat er onderhoud nodig is. Dit vergt enige vorm van inschattingsvermogen. 

 Betreft hufterproof zijn er 5 categorieën opgesteld waarbinnen afzonderlijk een score bepaald 
wordt. Heel rechtlijnig kan bepaald worden hoeveel punten er gescoord worden op dit 
onderdeel. 

Voor de categorieën tijd, kosten en hufterproof is eenvoudig een score te bepalen. Betreft onderhoud is 
het meer een kwestie van schatten. 
 
De weging van de wensen is bepaald en is meegenomen in het keuzemodel. Dit betekent dat de wensen 
zijn meegenomen, een onderscheid is gemaakt in prioriteit en vervolgens de wensen meetbaar  zijn 
gemaakt. De eindscore na het invullen geeft een weergave van in hoeverre dit aansluit op de wensen van 
de stichting. 
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De wens onderhoud is bepaald waarbij een inschatting gemaakt dient te worden voor de tijdsduur dat er 
onderhoud nodig is. Er is niet bepaald wat precies onderhoud is. Wat voor een Nederlander om 
onderhoud vraagt zou voor een Nicaraguaan nog wel een jaar meekunnen. Wat daarnaast ook niet 
bepaald is, is de mate van kwaliteitsverlies wanneer onderhoud niet wordt uitgevoerd. Wellicht is het 
voor de ene bouwmethode veel belangrijker om frequent onderhoud te plegen omdat anders 
kwaliteitsverlies optreed. Terwijl het gebrek aan onderhoud voor een andere methode alleen een 
esthetisch nadeel heeft.  
 
Betreft hufterproof zijn er 5 categorieën opgesteld waarbinnen afzonderlijk een score bepaald wordt. De 
vraag kan gesteld worden of het wel zo is dat iedere categorie even zwaar meetelt in de beoordeling of 
het bouwdeel hufterproof is.  
 
Het is onduidelijk wat de relatie is tussen de weegfactor en de scores die gegeven worden. Theoretisch 
zou het kunnen dat de weging van zo’n grote invloed is dat de aspecten met een lage weegfactor (tijd en 
kosten) eigenlijk niet meer van invloed zijn bij de keuze.  
 
Het doel van het kwantificeren is het meetbaar maken van wensen zodat deze te vergelijken zijn, het 
echter de vraag of het vergelijken van totaal verschillende aspecten op deze wijze werkt. Het doel is dat 
de keuze het beste de negatieve gevolgen (die optreden bij het bouwproces) vermijdt. Het blijft lastig om 
de waarde te bepalen van verschillende wensen die betrekking hebben op verschillende factoren 
(negatieve gevolden) en dit in cijfers uit te drukken. 
 
Conclusies 

 Op basis van deze bevindingen is geconcludeerd dat er een afgewogen keuze gemaakt kan 
worden. De keuze kan gemaakt worden waarbij inzichtelijk is gemaakt op welke aspecten de 
varianten aansluiten bij de wensen van Stichting SamenScholen. Hiermee voldoet het model aan 
de eisen. 

 Met behulp van het keuzemodel en de beschreven stappen zoals weergegeven in hoofdstuk 4, is 
het mogelijk voor het ontwerpteam om een bouwmethodiek te bepalen, waaruit de informatie 
gehaald kan worden die nodig is om een definitief ontwerp te maken. Hiermee wordt voldaan 
aan de eis. 

 
Aanbevelingen 

 Het is aanbevolen om de wensen hufterproof en onderhoud nader te onderzoeken om in beide 
wensen meetbaar te maken wat het kwalitietsverlies is.  

 Tijdens het onderzoek zijn meerdere wensen bestudeerd maar zijn uiteindelijk niet in het 
keuzemodel geplaatst: 

o Luchtdichtheid gebouw, Tijdens het onderzoek is een aantal keer naar voren gekomen 
dat het wenselijk zou zijn om het gebouw luchtdicht te maken. Dit zou beter zijn, 
wanneer er een orkaan optreed, zodat er geen luchtverplaatsing in het gebouw optreedt 
en dus minder kans op schade in het gebouw.  
Een andere theorie luidt dat het beter is om het gebouw niet helemaal af te sluiten. 
Wanneer er openingen zjin kan de lucht zich naar binnen verplaatsen zodat het 
luchtdrukverschil verminderd wordt en hierdoor de belasting op de gevel relatief lager 
wordt.  
Uiteindelijk is gekozen om deze eis (of wens) niet mee te nemen in het verslag, 
vanwege het feit dat Stichting SamenScholen eist dat er een opening in de nok moet 
zijn vanwege ventilatie (schoorsteendakje). Er is verder geen uitspraak gedaan over het 
effect van een luchtdichte ruimte tijdens een storm. Aanbevolen wordt om dit effect 
nader te onderzoeken zodat deze als eis of wens opgenomen kan worden in het 
bouwproject. 
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o Lokale economie. Stichting SamenScholen claimt dat het als wens heeft de lokale 
economie zo veel mogelijk te steunen. Gebleken is ten eerste dat deze wens in de 
praktijk geen effect heeft op de keuze. In de praktijk wordt alleen gekozen om de 
lokale economie te steunen wanneer er 2 mogelijkheden zijn, waarbij de 
omstandigheden precies hetzelfde zijn (tijd, kosten) , slechts dan wordt gekozen om op 
basis van steunen lokale economie te gaan voor de variant waarbij de lokale economie 
gestimuleerd wordt. Ten tweede is het moeilijk te kwantificeren wat “het steunen van 
de lokale economie” betekent. Kijkend naar hoeveel geld er in het laatje komt is een 
lastige opgave. Van de materialen is het moeilijk te bepalen welk percentage nou 
daadwerkelijk de lokale economie ten goede komt, een groot percentage wordt 
afgestaan aan de producenten van de materialen die vaak in west Nicaragua 
gelokaliseerd zijn. Aanbevolen is om na te gaan in hoeverre deze wens echt relevant si 
voor de stichting. 

o Gemak van uitvoeren. In de praktijk worden keuzes ook gemaakt op basis van de 
inschatting dat een bepaalde bouwmethode gemakkelijker is om uit te voeren. 
Zodoende zou de kans op het maken van fouten en het oplopen van vertraging beperkt 
blijven. Het is veel werk om deze wens te onderzoeken en te kwantificeren en is 
daardoor niet opgenomen in het keuzemodel. Aanbevolen is om deze wens verder te 
onderzoeken. 

 Het is de vraag in hoeverre er afgegaan moet worden op de cijfers in de eindscore als het 
verschil tussen verschillende varianten niet zo groot is. Aanbevolen is dan ook dat er ten alle 
tijden het “boeren verstand” gebruik word. Denk na wat de meerwaarde is van die drie punten 
extra in de score, wanneer het hele ontwerpteam toch meer vertrouwen heeft in die andere 
werkwijze. 

 

 De ontwerpmethode moet aangepast kunnen worden aan de wensen van Stichting SamenScholen.  

In paragraaf 4.3.2 en 4.3.3 is beschreven is hoe het keuzemodel is ontwikkeld. Beschreven is hoe met 
behulp van keuzematrices de weegfactor is bepaald. De ingevulde keuzematrices zijn opgenomen in de 
bijlage. Tevens is beschreven hoe de wensen gekwantificeerd zijn.  
Conclusie: 
Inzichtelijk is gemaakt hoe een wens wordt verwerkt in het keuzemodel. Geconcludeerd is daarom dat, 
mochten de wensen van Stichting SamenScholen wijzigen, het mogelijk is het ontwerpmodel aan te 
passen. Hiermee is voldaan aan de eisn. 
 

 De ontwerpmethode moet steeds opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Er is geen denkbare beperking wat het niet mogelijk zou maken de ontwerpmethode meerder keren te 
gebruiken., Geconcludeerd is dat aan de eis is voldaan. 
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6.3 Toetsing	ontwerp	
Onderdeel van de 2e doelstelling is het uitwerken van een ontwerp voor de locatie Puerto Cabezas 

2. Het beschrijven van een methode voor het ontwikkelen van een schoolontwerp. 
 
Op basis van de eisen is bekeken of het ontwerp voldoet.  
Toetsing aan eisen 

Basisontwerp (paragraaf 3.1)        
 voldoet aan eis 

Algemeen 
Basisontwerp is uitgewerkt voor zover dat deze voldoet aan de eisen betreft  ruimtelijke indeling,  (zie 
hieronder) stabiliteit en bouwfysica, die locatie onafhankelijk zijn. 

Zie specifieke eisen hieronder. 
 Basisontwerp is onafhankelijk van locatie of materiaal.      

In paragraaf 4.1 is beschreven hoe het basisontwerp is opgesteld. Hierbij is uitgegaan van een 
stabiliteitsprincipe dat uitgaat van stabiele wanden (en niet van moment vaste knoopverbindingen) omdat 
stabiele vlakken gemakkelijk met allerlei materialen te maken zijn. Daarnaast zijn er geen bepalingen 
gedaan over het gebruik van een materiaal. Omdat in het basisontwerp geen bepalingen zijn gedaan over 
het type fundering is het ontwerp niet afhankelijk van de grondsoort op locatie. 
Conclusie: 
Op basis van de bevindingen is geconcludeerd dat het basisontwerp niet afhankelijk is van locaite of 
materiaalgebruik. Hiermee is aan de eis voldaan. 
 

Ruimtelijke indeling 
 Stramienmaat van lokalen moet zijn 6000x6000mm.      

 Het ruimtelijk ontwerp mag niet afwijken van voorkomende gebouwen in Puerto Cabezas.   

 Gebouw moet bestaan uit een enkele rij lokalen die aan twee zijden grenzen met buitenlucht.  

 Het dak moet worden uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o .     

 De school moet oost-west georiënteerd worden.       

In paragraaf 4.1.1 is beschreven dat de geëiste stramienmaat van 6000x6000mm gehanteerd is. Aan de 
hand van foto’s van scholen in de omgeving van Puerto Cabezas is laten zien dat het basisontwerp niet 
afwijkt, hierbij is gekeken dat het school bestaat uit een enkele rij lokalen met gevelopeningen aan de 
langszijde. Het dak is uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o.  Op basis van de plannen van Stichting 
SamenScholen voor het bouwproject van komend jaar, waarbij de school in oost-west oriëntatie zal 
worden geplaatst, is aan te nemen dat aan deze eis is voldaan.   
Conclusie: 
Hiermee wordt voldaan aan de eisen betreft ruimtelijk indeling van het basisontwerp.  
 

Stabiliteit 
 Hoofddraagconstructie moet voldoen aan sterkte en stabiliteitsnormen     

 Per lokaal moet hetzelfde stabiliteitsprincipe worden toegepast.     

 Gebouw moet stabiel zijn voor een ontwerp van 2 lokalen.      

 Maximaal 2 stuks blinde gevel van maximaal 2 meter in de langsgevel per lokaal.    

 Gebouw moet stabiel zijn door het gebruik van de buitenwanden van een lokaal    
 (geen tussenwand in een lokaal).  

In Het in de bijlage opgenomen constructierapport, is beschreven hoe de constructie voldoet aan de 
sterkte en stabiliteitsnormen zoals deze in paragraaf 3.2.2 zijn beschreven. In paragraad 4.1.2 is 
weergegeven hoe het stabiliteitsprincipe voor ieder lokaal (op het spiegelen van het principe na) exact 
hetzelfde wordt doorgevoerd. Tevens is beschreven dat het gebouw stabiel kan worden uitgevoerd 
wanneer er 2 lokalen gerealiseerd zijn. Er worden per lokaal per in de langsgevel maximaal 2 stuks 
blinde gevel (afhankelijk van locatie deur) van 1200mm geplaatst. Het gebouw is stabiel waarbij geen 
gebruik is gemaakt van tussenwanden in de lokalen (wel tussen de lokalen). 
Conclusie: 
Aan de hand van deze bevindingen is geconstateerd dat aan de eisen is voldaan. 
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Bouwfysica 
 Het dak moet voorzien zijn van een schoorsteendak.      

 Er moet ten minste 40% gevelopening zijn in de langsgevel in het deel van de gevel dat    
niet wordt uitgevoerd als draagstructuur of stabiliteitswand.       

 Het dak moet worden uitgevoerd onder een hellingshoek van 30o     

 Een luifel moet geplaatst worden van ten minste 1 meter breed op een hoogte tussen de 
 1,8 tot 2,4 meter          

 De ruimte onder de het dakvlak moet geventileerd worden.      

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking.      

In paragraaf 4.1.3. is beschreven hoe een schoorsteendak wordt toegepast. Daarnaast is beschreven hoe 
de gevel van het basisontwerp voor 48,9% open is. Het dak wordt uitgevoerd onder een hoek van 30o. 
Toegelicht is ook de plaatsing van de luifel volgens de eis. Het concept van het ventilerend dak met een 
2e daklaag is besproken.  
Geconcludeerd is dat hiermee aan de eisen is voldaan. 
 

Eisen bouwmethodiek en materiaal       
 voldoet aan eis 

 Er moet gewerkt worden met lokaal verkrijgbaar materiaal en lokale methoden   

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd.    

 In de gebouwschil (muren en dak) moet gebruik gemaakt worden van materialen met 
 een hoog isolerend vermogen (steen, beton, hout) met een minimale dikte van 25mm.   

 Het dak dient afgewerkt te worden met een witte afwerking      

 Er moet gewerkt worden met de bouwmethodiek die past bij de wensen van de stichting.   

 Hufterproof, geen openingen groter dan 100mm, en geen losse onderdelen buiten de gebouwschil.  

 Dak bestaat uit ten minste één laag van  25mm materiaal met warmte accumulerend vermogen  
gelijk aan dat van hout         

 Direct zonlicht moet weerbaar zijn gedurende schooltijd (8.00 – 16.00)      
     

Voor het bouwproject in Puerto Cabezas is ook de volgende eis opgenomen 

 Bamboe, bladeren en riet worden niet gebruikt als bouwmateriaal.     

 De hoofddraagconstructie moet in steenachtig materiaal worden uitgevoerd    

In paragraaf 4.4 is beschreven dat er met materiaal wordt gewerkt wat is geïnventariseerd volgens de 
methode beschreven in paragraaf 4.2, hiermee is aangetoond dat er met lokaal verkrijgbaar materiaal is 
gewerkt. Ook de methoden die gebruikt worden zijn geïnventariseerd op de manier zoals in paragraaf 
4.3.1 is beschreven, waaruit blijkt dat met lokale methodieken wordt gewerkt. Hiermee is bedoelt lokale 
methodieken zoals is beschreven in paragraaf 3.2.4.  
De hoofddraagconstructie is uitgevoerd in gewapend beton, zoals beschreven in paragraaf 4.4. De 
bouwmethoden zijn toegepast die zijn gekozen met behulp van het keuzemodel.  
Volgens opgave eis is het ontwerp uitgevoerd met een witte afwerklaag, zorden geen openignen groter 
dan 100mm toegepast, en bestaat de daklaag (naast het gebruik van verzinkte stalen golfplaten) uit een 
laag hout van 25mm dik. Met behulp van de luiken kan zonlicht worden geweerd.  
Het ontwerp is ontwerpen met in het achterhoofd dat het moet voldoen aan de gestelde eisen. Er wordt 
geen bamboe, bladeren of riet toegepast in het ontwerp.  
 
toetsing ontwerp  
In 2013 is een schoolontwerp op het project El Caminante, uitgevoerd. Naar aanleiding van de bouw van 
dit ontwerp zijn aanpassingen gemaakt in het ontwerp en zijn eisen aangepast en toegevoegd. Het 
ontwerp zoals dat in dit verslag is gepresenteerd is de verbeterde versie van het oude ontwerp wat eerder 
in het afstudeerproject is gemaakt. De onderdelen die zijn aangepast zijn dus nog niet eerder in de 
praktijk toegepast. De bevindingen zijn beschreven. 
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Bevindingen 
De gebruikers van de school zijn de kinderen en de schoolleiding van de school. Betreft de ruimtelijk 
indelding zijn ze erg tevreden met het ontwerp. De directrice van de school (Irma) geeft aan dat er niet 
iets is dat ze zij willen veranderen aan het ontwerp. 
 
In het oude ontwerp zijn is een ander type raam toegepast, deze waren niet naar wens en voldeden 
uiteindelijk niet aan de eisen. Op basis van het keuzemodel, is voor een andere variant gekozen zoals 
deze in dit verslag is gepresenteerd. De ramen zijn dus niet in de praktijk getoetst.  
 
Op de ramen en luiken na is het gehele ontwerp uitgevoerd in puerto cabezas. Vanwege de kennis die er 
was over beschikbare materialen en mogelijk bouwmethodieken, zijn geen problemen ontstaan over de 
toepassing van materialen of bouwmethodes. Deze problemen kwamen in de probleemanalyse wel voor. 
Er si dus een verbetering in het resultaat naar aanleiding van de beshcikbare informatie (kennis) over 
bruikbare materialen en methoden. 
 
Conclusie: 
Op basis van de bevindingen is geconcludeerd dat er een ontwerp is uitgewerkt dat als geschikt wordt 
bestempeld voor de locatie Puerto Cabezas. Daarmee is aan de doelstelling voldaan. 
 
Aanbeveling 
Aanbevolen is om de ramen toe te passen in het werk en deze te toetsen. 

6.4 Toetsing	methode	voor	maken	uitvoeringsplan	
Theoretisch: voldoet aan eisen 
 

Eisen methode voor maken uitvoeringsplan 

 De methode wordt gebruikt door ontwerpteam 

 De methode gebruikt het definitief ontwerp als input 

 Methode beschrijft de stappen die gemaakt moeten worden om de werktekeningen voor in het 
uitvoeringsplan te maken. 

 Het ontwerpteam moet aan de hand van de methode over elke processtap nadenken (De methode maakt 
geen keuze voor de manier van uitvoeren van de bouwactiviteiten). 

Eisen aan werktekeningen 

 Werktekeningen moeten de nodige informatie beschrijven om de bouwactiviteiten en daarmee het project 
uit te kunnen voeren.  

o De werktekening moet het product beschrijven, wat als input of output van een bouwproces 
dient. bij gebruik van de werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over welke producten 
gebruikt worden of wat het eindproduct is van het bouwproces. 

o De werktekening moet het proces voor de voorman beschrijven. Bij gebruik van de 
werktekeningen mag geen onduidelijkheid zijn over processtappen. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan geven geen informatie over andere bouwactiviteiten, dan waar de 
tekening voor bedoeld is. 

 Werktekeningen in het uitvoeringsplan moeten gebruikt worden voor één bouwactiviteit  

 Teksten op werktekeningen moeten beschreven zijn in het Spaans en Nederlands 

 De beschrijving van hout en wapeningsstaal moet op werktekeningen worden weergegeven in inches. 
Overige maataanduidingen worden in millimeters weergegeven. 

 
De methode is beschreven waarmee de werktekeningen voor in het uitvoeringsplan ontwikkeld kunnen 
worden. De methode is bruikbaar voor het ontwerpteam. Aan de hand van de lijsten en de bepalingen die 
zijn gedaan in paragraaf 5.1 heeft Ruben de lijsten gebruik voor het maken van de tekeningen voor het 
dak. Daarbij was het duidelijk welke stappen Ruben moest maken om te komen tot de juiste informatie. 
Ruben geeft aan dat de lijst hem verplicht om over elke stap na te denken waardoor heel bewust het 
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proces ingebeeld moet worden. al deze informatie kan op de lijst worden ingevuld. Hiermee is 
aangetoond dat de methode voldoet aan de gestelde eisen. 
 
In paragraaf 5.1.5 is beschreven aan de hand van de gemaakte tekeningen van de betonfundering dat deze 
de informatie beschrijven over het product en het proces, die nodig zijn om de bouwactiviteiten uit te 
kunnen voeren. Tevens is aangetoond dat de tekeningen alleen informatie beschrijven over één 
bouwactiviteit (zoals gedefinieerd in 5.1.2). De tekeningen (die ook zijn opgenomen in de bijlage) geven 
alle beschrijvingen in het Spaans en Nederlands, en de beschrijving bij hout en staal is gedaan volgens 
het meetsysteem wat gebruikt wordt in Nicaragua met pulgada en pies (inches en feet).   
 
Conclusie 
Er is aangetoond dat het uitvoeringsplan gemaakt kan worden met behulp van de methode zoals deze is 
beschreven. Het is aannemelijk gemaakt dat hiermee werktekeningen gemaakt kunnen worden die 
voldoen aan de eisen. Daarmee is bepaald dat er aan de eisen en doelstelling is voldaan.  
 
Aanbeveling: 
Tijdens de toetsing geeft Ruben aan dat het invullen van de uitvoering-infomatie lijsten erg 
arbeidsintensief is. Het invullen kost hem veel tijd en inlevingsvermogen, wat voor hem op dat moment 
te veel is gevraagd. Ruben is (mede vanwege) tijdgebrek niet in staat om de tekeningen te maken voor 
het dak volgens de methode zoals beschreven is.  
Aan Stichting SamenScholen wordt aanbevolen om ruim voor de start van het project (5 maanden) te 
starten met het maken van het uitvoeringsplan volgens de methode. Dit om te vermijden dat tijdgebrek 
een factor is waardoor het uitvoeringsplan niet ontwikkeld kan worden.  
Aanbevolen wordt tevens om verder onderzoek te doen naar de methode, het loont de moeite om te  
onderzoeken of deze aangepast kan worden waardoor deze minder arbeidsintensief is. 

6.5 Toetsing	werkbaarheid	uitvoeringsplan		
Het uitvoeringsplan is gemaakt waarvan het de bedoeling is dat deze gebruikt wordt op de bouwplaats. 
Het uitvoeringsplan moet voldoen aan de volgende eisen.  
 

Eisen gebruik uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruikt door uitvoerder om uitleg te geven aan voormannen 

 Het uitvoeringsplan wordt gebruik door voormannen op de bouw als geheugensteun. 

Eisen vormgeving uitvoeringsplan 

 Het uitvoeringsplan moet meegedragen kunnen worden op de bouw. 

 Er moet gewerkt kunnen worden met het uitvoeringsplan op zak. 

 Het uitvoeringsplan mag niet zodanig kreuken, scheuren of vuil worden, wanneer het meegedragen wordt, 
dat het onbruikbaar wordt. 

 
Op locatie in 2013 is voor de werkzaamheden van onder andere, het graven van de fundering, en het 
maken van een veranda met betonnen banken, een uitvoeringsplan gemaakt. 
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figuur 107, het "werkboekje" zoals dit in Nicaragua op de bouwplaats is gebruikt voor toetsing. Waarin 
een tekening is gemaakt voor het graven van de funderingsgaten voor het 3e lokaal. 
 
Taco werkte als voorman op de bouwplaats tijdens het project in 2013. Hij heeft voor het maken van de 
veranda met betonnen bankjes gebruik gemaakt van het uitvoeringsplan. Taco heeft aangegeven dat het 
uitvoeringsplan goed werkt. Ten eerst is hij erg tevreden over de vormgeving. Vanwege het geringe 
formaat neemt hij hem gemakkelijk mee op zak. Vanwege de stevige kaft kunnen de tekeningen lang 
mee en worden verkreuken ze niet. De tekeningen zijn wat kleiner dan de standaard werktekening, en 
zijn niet afgedrukt op gebruikelijke schaal. Dit is echter een kwestie van wennen wat na een paar uur 
geen probleem oplevert.  
 
Bij het maken van het betonnen bankje was hij vooral tevreden over de tekeningen van de bekisting. De 
bekisting moest demontabel zijn waardoor deze erg nauwkeurig in elkaar gezet moest worden. Om dit 
goed uit te kunnen leggen zijn duidelijke tekeningen nodig. 
 

 
figuur 108, In het werkboekje zijn werktekeningen opgenomen voor de uitvoering van de betonnen 
banken met behulp van een demontabele kist. 
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Met behulp van het uitvoeringsplan kon hij duidelijk uitleg geven aan zijn bouwvakkers over hoe hij de 
kist uit wilde voeren. De uitvoering ging zoals gewenst en ook het demonteren van de bekisting ging  
goed, dit was voor Taco een belangrijk eikpunt omdat het uitvoeren van deze demontabele kist erg 
foutgevoelig was. 
 

 
figuur 109, De bekisting voor de betonnen bank is in elkaar gezet en het beton is gestort. De  
 

 
figuur 110, Het demonteren van de kist gaat gemakklijk. Voor Taco een teken dat de uitvoering goed is 
gelukt. 
 

 
figuur 111, De betonnen bank zoals deze uit de kist is gekomen. 
 
Ook voorman Johan werkte mee op de bouwplaats in 2013. Het idee van het kleine werkboekje komt van 
hem. Hij gebruikte een klein boekje waarin hij de tekeningen steeds overnam. Hij heeft daarna ook het 
werkboekje gebruikt met tekeningen voor het maken van de spanten. Hij heeft aan dat het erg handig is 
om het boekje bij je te hebben om deze continu te kunnen raadplegen. Johan geeft aan dat het erg goed 
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werk om tekeningen te hebben die het proces laten zien. Dit helpt enorm bij het geven van instructies aan 
de lokale vrijwilligers. Naar eigen zeggen hoeft hij nu minder “in de lucht te wijzen”. 
 
Voor dit jaar zijn werktekeningen van het maken van de fundering met uitvoerder Mike besproken. Mike 
is een ervaren uitvoerder in Nederland en zet zich dit jaar in voor de stichting. Hij ziet het idee van de 
werktekeningen zeker zitten. Hij geeft aan dat de werktekeningen voor het uitvoeren van de funderingen 
perfect zijn. Gezien de taalbarrière lijkt het hem lastig om uitleg te geven aan de Nicaraguanen, zeker als 
het gaat om bekistingen en andere procesmatige informatie. Met deze tekeningen is het hele proces 
zichtbaar op tekening, dit geeft minder ruimte voor fouten.  

figuur 112, een van de werktekeningen die volgens uitvoerder Mike goed bruikbaar zijn om het 
bouwproces uit te leggen. Door deze tekeningen verwacht hij minder ruimte voor fouten. 
 
Conclusie 
Aannemelijk is gemaakt dat het uitvoeringsplan op papier duidelijk maakt hoe de uitvoering moet 
verlopen. Het uitvoeringsplan kan op de bouwplaats gebruikt worden en kan ingezet worden bij uitleg 
aan Nicaraguanen. Hiermee is aangetoond dat volgens de methode een geschikt uitvoeringsplan gemaakt 
kan worden wat zowel de uitvoerder als de voorman kan gebruiken op de bouw om uitleg te geven en als 
geheugensteun. Er is aangetoond dat de vormgeving van het uitvoeringsplan geschikt is voor het gebruik 
op de bouwplaats en dat de tekeningen minder makkelijk scheuren, kreukelen en vies worden. Hiermee is 
voldaan aan de doelstelling om een geschikt uitvoeringsplan te maken. 
 
Aanbevelingen: 
Er is slechts een deel van het bouwproces uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Aanbevolen wordt aan 
Stichting SamenScholen om het gehele uitvoeringsplan uit te laten werken zodat een compleet 
uitvoeringsplan voor elke voorman gebruikt kan worden op de bouwprojecten van Stichting 
SamenScholen. 
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6.6 Toetsen	gefaseerd	uitvoeringsproces	
Tijdens de uitvoering van het bouwproject El Caminante tussen februari en mei 2013 is het bouwproces 
gefaseerd uitgevoerd. Het proces wijkt af van het beschreven proces. Destijds is gestart met de uitvoering 
van 1 lokaal, waar in dit verslag is beschreven dat de eerste fase altijd uit 2 lokalen bestaat. Dit maakt 
voor de toetsing echter geen verschil.  De volgende eisen zijn gesteld aan het gefaseerd bouwproces. 
 

Eisen gefaseerd bouwproces 

 De eerste fase bestaat uit 2 lokalen. De opvolgende fasen bestaan uit de aanbouw van steeds 1 lokaal. 

 Om de sterkte en stabiliteit van het schoolgebouw te handhaven moet er voorzieningen worden opgenomen 
in het ontwerp om de lokalen constructief te koppelen. 

 Het beslismoment vindt plaats bij aanvang van de uitvoering van de dakconstructie. Dit is dus wanneer de 
wapening in de bovenste ringbalk geplaatst wordt. 

 
 

6.6.1 Beslismoment 
De eis is gesteld dat er op het moment dat de ringbalk op P+2200 wordt uitgevoerd, gekozen moet 
worden of een volgende fase (of een volgend lokaal) wordt uitgevoerd. De beslissing is zo laat mogelijk 
in het bouwproces geplaatst zodat ingeschat kan worden of een volgende fase voltooid kan worden. Dit 
wordt gebaseerd op onder andere het aantal vrijwilligers dat meehelpt op de bouwplaats. 
 
Tijdens het bouwproces is er steeds een grote opkomst van lokale vrijwilligers geweest, zo is vanaf de 
eerste week continu tussen de 25 tot 35 vrijwilligers geweest. Enkele dagen zijn meer dan 40 vrijwilligers 
gekomen om te werken, dit is een te groot aantal waardoor vrijwilligers naar huis zijn gestuurd.  
 
Met dit grote aantal vrijwilligers is gestart met de uitvoering van de eerste fase. Al in de eerste week is 
gebleken dat met een groep ter grootte van meer dan 25 vrijwilligers de uitvoering van 1 lokaal te weinig 
werk is. Er is in de 2e week gestart met de uitvoering van de volgende fase (2e lokaal). Ook is gestart met 
de uitvoering van een gemetselde omheining.  
 
Tijdens het uitvoeringsproces is de 3e fase in week 5 gestart, de 4e fase in week 7. Er is dus niet voldaan 
aan de eis om deze beslissing te maken voordat de bovenste ringbalk uitgevoerd wordt. De ruwbouw tot 
aan de ringbalk duurt ongeveer 4 weken en de totale uitvoering van 1 lokaal duurt ongeveer 7 weken. Dit 
betekent dat wanneer de beslissing, om de volgende fase te starten, gemaakt wordt na 4 weken er hooguit 
3 fases gerealiseerd kunnen worden.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd is dat er na 3 weken een goede inschatting gemaakt kan worden van de aanstroom van 
vrijwilligers en de voortgang van het bouwproces. Aanbevolen is daarom dat de beslissing om een 
volgende fase te starten moet gebeuren na 3 weken. Op dat moment kan eveneens beslist worden om af te 
stappen van de fasegrootte van 1 lokaal, en kan gekozen worden om de uitvoering van 2 lokalen te 
starten. 
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figuur 113, bij een fictieve planning waarbij steeds na 4 weken de volgende fase kan starten, kan er niet 
meer dan 3 fases worden uitgevoerd. de 4e fase overschrijd de oplevering met 3 weken 
 

6.6.2 Constructieve aansluiting vloer en balken 
De methode zoals deze beschreven is om de vloer en balken van verschillende fases constructief met 
elkaar te verbinden is toegepast tijdens de uitvoering van project El Caminante.  
 
Vloerverbinding  
De vloer is uitgevoerd met wapening die doorloopt door de bekisting. In figuur 114 is een foto te zien 
van de vloer waarbij de wapening doorloopt. 

 
figuur 114, gestorte vloer waarbij wapening doorloopt om volgende vloer te verbinden. 
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figuur 115, Het vloerveld is geprepareerd, en gestart wordt met het leggen van de wapening. 
 

 
figuur 116, de wapening van de randbalk is bevestigd aan de koppelwapening van de vorige fase. 
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figuur 117, De wapening van het vloerveld is verbonden met de wapening van het eerste vloerveld. Te 
zien is dat de wapening voor het derde vloerveld ook al doorsteekt in de bekisting. 
 

 
figuur 118, de wapening die doorsteekt uit het laatste lokaal, is netjes verpakt en beschermd tegen 
weersinvloeden, zodoende kan de wapening later alsnog gebruikt worden om een volgend lokaal te 
verbinden. 
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De wapening die uitsteekt uit het laatste lokaal in de reeks lokalen en die voorlopig niet gebruikt gaat 
worden, is omgebogen en “verpakt” in plastic, er is een houten kist omheen getimmerd zodat de 
wapening beschermd blijft en niet zal roesten. 
 
Balkverbinding 
Ook de randbalken (in de vloer en boven op het metselwerk) zijn uitgevoerd zoals beschreven, waarbij 
wapening doorsteekt. De volgende foto’s geven een impressie van de uitvoering. 
 

 
figuur 119, wapening steekt uit ten behoeve van aansluiting randbalk 
 

 
figuur 120, wapening van ringbalk steekt door de bekisting. 
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figuur 121, de wapening van de ringbalk in het knooppunt. Zowel de kolomwapening als de 
koppelwapening worden omgebogen en bevestigd aan de ringbalkwapening, deze overlap moet 
voldoende zijn. Zodoende is er veel wapening in de knooppunten. 
 
De uitvoeringsmethode van het verbinden van zowel de vloerwapening als de balkwapening is positief 
ontvangen. De voormannen begrijpen waarom het bouwproces gefaseerd uitgevoerd wordt en begrijpen 
de manier om de constructieve elementen te koppelen. Tijdens de uitvoering zijn geen problemen 
opgetreden met het verbinden van de balken of vloeren.  
 
In figuur 119 is weergegeven dat op de bouwplaats de bekisting bij de koppeling van de randbalken op 
een creatieve manier wordt uitgevoerd. in plaats van gebruik te maken van 1 sluitdeel met voorgeboorde 
gaten, worden drie afzonderlijke planken gebruikt. Vanwege de grotere openingen sijpelt er meer beton 
naar buiten, tijdens het storten wordt dan ook vanaf de buitenkant stukken van zakken cement gebruik 
om de spleten te dichten. Dit blijkt een effectief middel te zijn. Hiermee is aangetoond dat op de 
bouwplaats niet exact dezelfde methode gebruikt wordt, maar dat de creatieve geest van de Nicaraguanen 
somt tot oplossingen die binnen de eisen van de werkmethode ook geschikt zijn om toe te passen.  
 
Conclusie 
Het uitvoeren van een gefaseerd bouwproces waarbij de vloeren en balken uitgevoerd worden op de 
beschreven werkwijze, is en geschikte manier om het bouwproces gefaseerd te laten verlopen.  
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6.7 Eindconclusie	en	aanbevelingen	
In samenwerking met Stichting SamenScholen is dit afstudeeronderzoek uitgevoerd waarbij als vraag 
gesteld werd, of het mogelijk is om “verbeteringen” aan te brengen in het uitvoeringsproces. Dit is 
geïnterpreteerd waarbij een oplossing is gezocht voor de manier om een geschikt ontwerp te maken en 
een manier om geschikte werktekeningen (uitvoeringsplan) te maken om zodoende het aantal knelpunten 
te beperken.  
 
Op basis van de inhoudelijke conclusies beschreven in dit hoofdstuk, en op basis van de resultaten tijdens 
het bouwproject van 2013. En het ontwerpproces voor het project 2014, is de conclusie getrokken dat de 
kans op fouten tijden het uitvoeringsproces significant verkleind is.  
De uitwerkingen van zowel de eisen, als het ontwerp en uitvoeringsplan laten zien dat er minder 
onduidelijkheden zijn. Het product (de school) en het bouwproces worden beter voorbereid. Deze 
voorbereiding wordt duidelijker dan voorheen op papier gezet. Het is op papier gezet op een manier 
waardoor de informatie ook daadwerkelijk bij degene terechtkomt, op het moment en op de locatie dat 
dat nodig is. Namelijk, bij de voormannen en bouwvakkers op de bouwplaats, tijdens de uitvoering.  
 
Het is duidelijk gemaakt hoe het gewenst is dat het bouwproces wordt uitgevoerd. Er veel minder ruimte 
voor het anders interpreteren van de werktekeningen, daardoor is het aannemelijk dat de bouw uitgevoerd 
wordt op de manier die gewenst is. Dit maakt dat de kans maken van fouten minder is.  
Dit maakt het aannemelijk dat de oorzaken die ten grondslag liggen aan de knelpunten zoals deze is 
beschreven in hoofdstuk 2.3, weggenomen zijn. Daarmee is geconcludeerd dat dit afstudeerproject tot 
een succes is afgerond. 
 

6.7.1 Aanbevelingen 
Naast de inhoudelijke aanbevelingen zoals in de voorgaande paragraven is beschreven, zijn hier 
algemene aanbevelingen opgenomen 
 
Gebruik door Stichting SamenScholen 
Aan Stichting SamenScholen wordt aanbevolen dat de methode voor het ontwikkelen van een 
schoolontwerp en uitvoeringsplan bruikbaar zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met het 
resultaat uit het keuzemodel, wetende dat er meer wensen zijn waaraan de stichting wil voldoen. Daarbij 
moet rekening gehouden worden dat het uitwerken van het uitvoeringsplan erg arbeidsintensief waardoor 
het wenselijk is om vroegtijdig (5 maanden voor start project) met het ontwerpteam de starten met het 
ontwikkelen van het uitvoeringsplan.  
 
Wetende dat dit niet het enige rapport is wat op basis van onderzoek adviserende uitspraken doen 
richting deelnemers aan toekomstige bouwprojecten, wordt geadviseerd om dit rapport inclusief bijlage 
op te nemen in een standaard document of map, welke aan, eenieder die het betreft in de toekomst aan te 
bieden ruimschoots voor deze starten met hun bezigheden bij de Stichting SamenScholen 
 
Gebruik onderzoek voor andere locaties 
Gedurende het afstudeerproject is vaak de vraag gesteld of het mogelijk is om deze methoden ook op 
andere locaties (ander land of ander continent)  toegepast kan worden. Strikt genomen is er geen 
onderzoek gedaan op andere locaties dus is niet met zekerheid te zeggen dat dit zo is.  
Het toepassen op andere locaties brengt met zich mee dat de eisen herzien moeten worden. dit betreft de 
regelgeving,  bouwfysica en eisen die op basis van de cultuur zijn opgesteld. Tevens moeten eisen 
herzien worden die voortkomen uit de werkwijze of visie van Stichting SamenScholen. Aanbevolen is 
om deze eisen te herzien en de resultaten mee te nemen in de methode alvorens deze toe te passen. 
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