PORTFOLIO
Toegepaste Architectuur
Matthias Schepers
matthias.schepers@live.nl
Tel: 0495816867

INHOUDSOPGAVE

PERSONALIA
BL 6

LEZING
BL 8

BOEK
BL 12

MUSEUM
BL 18

EEN WONING
BL 20

BOUWBEURS
BL 22

KLEINE WERF
BL 26

MASSIEFBOUW VS SKELETBOUW
BL 28

PROJECTATELIER
BL 30

PERSOONLIJKHEIDSTEST
BL 58

LEERDOELEN
BL 62

PERSONALIA
Naam: Schepers
Voornaam: Matthias
Adres: Isschotweg 153
Postcode/Woonplaats: 2222 Itegem
Tel: 0495816867

Geboortedatum: 12/09/1996
E-mail: matthias.schepers@live.nl
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Ongehuwd

Ervaring

Opleiding

4 jaar bij distributie bedrijf CASA waaronder:
-Orderpicker
-Afladen van vrachtwagens

GITHO Nijlen: TSO 7de jaar houtbewerking

Stage van school: algemene schrijnwerkerij en
dakwerken.

Bedrijfsbeheer behaald 2X

Stage: interieur en maatkasten.

Hoge school Thomas More Mechelen

Stage: plaatsing bijgebouwen.

Interieurvormgeving & Design

1 week bij Arjo & Partners als algemeen schrijnwerkerij.

(specialisatiejaar: detail afwerking in klein tot middelgrote
ruimtes)

2 maanden fietsen maken en herstelingen.

Toegepaste architectuur eerste jaar

2 maanden bij Bobbejaanland.
Stage BURO 2018 (architectenbureau) als 3D tekenaar en
2D plannen maken
Orderpicking Greenyard (studentenwerk)
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VCA attest behaald

Vaardigheden

Hobby’s
muziek, computers en dieren.

Word

Sketch up

Excel

Thea Render

Solid Works

Photoshop

Vectorworks

Indesign

AutoCAD

Revit

Piano spelen,
muziek maken op de pc.
aan oldtimer brommers sleutelen en maken.
speakers maken

Enscape

Taalkennis
Nederlands: moedertaal
Engels: mondeling: goed, schriftelijk:
redelijk goed.
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GYPROC LEZING
De lezing vond plaats in onze campus
Faydherbe, in de zaal Paradiso.
De mensen van het bedrijf Gyproc
kwamen een lezing geven. Niet hoe de
Metal stud of gipsplaten
worden gemaakt, maar hoe innovatief
om te gaan met recyclage, vervoer,
plaatsten en vooruit denken over het
bouwproces.
Ze vertelde een beetje over de
samenstelling van de gipsplaten
(Gyproc platen). Ze zijn 100%
recycleerbaar en zijn ook zo
geproduceerd, elke misproductie en
afval wordt weer hergebruikt. Zowel
het gips als het papierkarton aan de
zijkant. Het bedrijf heeft ook een
service voor grote werven waar ze
containers plaatsen voor het
recycleren van de gipsplaten. Met het
afval gaan ze nieuwe gipsplaten
(Gyproc platen) produceren.
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Ze denken ook aan de toekomst voor
het vervoer van de producten. Voor
grote bouwwerven waar ze al weten
hoe groot de binnenruimtes worden
maken ze de gipsplaten (Gyproc
platen) al op maat. Niet alleen op lengte en breedte zagen maar ook het
stopcontact gat, raamopeningen,
gaten voor lichtschakelaars, enz. Maar
dat is nog niet alles. Ze gaan het zo
vervoeren dat ze de volgorde van de
platen al in de vrachtwagen zetten en
genummerd op de werf plaatsen. Dit
is om tijd te besparen. Want zo kun je
de eerst volgende plaat van de stapel
pakken voor de muur.
Om nog meer werkefficiëntie te
creëren maken ze in de fabrieken
prefab modellen voor
gestandaardiseerde huizen. Op die
manier kunnen mensen die weinig
werkervaring hebben zo de modellen
plaatsten waar het moet.

Zelf vond ik het een interessante
lezing. Ben blij dat ik te weten gekomen
ben dat de gipsplaten 100%
recyclebaar zijn gemaakt. Ik vond
het ook leuk om te weten met welke
pdrachten het bedrijf Gyproc te maken
heeft. en dat ze ook nadenken over de
toekomst betreft efficiënt bouwen en
vervoer.
Alleen jammer dat ze niet vertelden
welke toepassingen je kon doen met
de gipsplaten (Gyproc platen). Ik weet
wel dat je gebogen muren en plafonds
kan maken, maar misschien kun je wel
meer doen zodat je mooie ontwerpen
kan maken.
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WHY GREAT ARCHITECTURE SHOULD TELL A STORY
Voor de online lezing heb ik het
platform ‘Ted Talk’ gekozen. Op deze
site heb je duizenden lezingen over
van alles.
Ik koos voor een architecturale lezing
van Ole Scheeren. Hij heeft over de
hele wereld gebouwen ontworpen
zoals in China, Duitsland, Engeland en
nog meer.
De lezing ging over hoe hij gebouwen
ontwerpt met zijn team. Hij denkt niet
enkel dat een wolkenkrabber beton,
glas of staal moet zijn. Hij wil anders
zijn in de ontwerpen. Hij ziet gebouwen
als verhalen, verhalen over mensen die
daar leven, over de mensen die daar
werken. En vandaar uit gaan ze verder
met een ontwerp. Hij geeft extra
aandacht voor de functionaliteit voor
het gebouw en de mensen die er gebruik van gaan maken.
Hij verandert het citaat van Bernard
Tschumi
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(Franse-Zweedse architect, 76 jaar
oud) van ‘form follows function’ naar
‘form follow fiction’. Zo ontwerpt hij
heel fictief gebouwen voor de
bewoners, werken en voor de mensen
in de omgeving.
En dat liet hij zien in 5 voorbeelden van
zijn eigen werk. Ik zal er 2 bespreken.
In het gebouw Loop zit het
hoofdkwartier van de Chinese televisie.
In die tijd waren de wolkenkrabbers in
opkomst en moesten ze verticaal
denken. Maar ze dachten even verder
na over andere kwaliteiten van een
gebouw. een mediacenter wil niet
geisoleerd zijn wat je hebt bij een
wolkenkrabber maar wil
samenwerking met andere bedrijven.
Zo ontworpen ze een ongebroken lus
die samenhangt met interne
connecties. Ze gebruikten de lus ook
als een circulatieplan voor aparte
departementen.

Het 2de voorbeeld gaat over het
gebouw ‘Vertical Village’ in
Singapore. In Singapore wordt de
verticale wolkenkrabber gedomineerd.
Op deze manier heb je veel geïsoleerde
plekken in de wolkenkrabber.
Ze moesten 1,040 appartementen
maken in 12 appartementsblokken
met max. 24 verdiepingen hoog. Op
deze manier heb je privacy en zit je ook
geïsoleerd. Daarom hadden ze een
voorstel om diezelfde lengteblokken
horizontaal te maken. Op die manier
creëer je een collectieve open ruimte
en met het juiste ontwerp creëer je ook
privacy. Ze moesten ook rekening
houden met de lichtinval. Zodat
iedereen genoeg zonlicht heeft en
schaduw voor de binnenplaats.
Omdat het ontwerp horizontaal is heb
je meer plek voor daktuinen en andere
collectieve plekken. Op de grond heb
je veel plaatsen waar mensen kunnen
samenkomen. Ook om de gebouwen
op elkaar te plaatsen heb je een kleine
voetafdruk met veel groen.

Ik vond het een interessante lezing. In
ons vak cultuurgeschiedenis leerden
we vaak over grote verticale
wolkenkrabbers die allemaal een
beetje eentonig zijn. Ole Scheeren
inspireerde mij om op een andere
manier te denken dan alleen verticaal.
Een gebouw kan meer zijn, het kan een
verhaal vertellen over zijn functie.

CCTV-toren in de Chinese
hoofdstad Peking.
Hoogte: 234 m Council on Tall Buildings
and Urban Habitat
Bouwstijl: Deconstructivisme
Hoogte constructie: 234 m
Verdiepingen 54
Vloeroppervlak 473.000 m²

The Interlace in Singapore
appartementencomplex met
1.040 eenheden
Hoogte: 89 m
Geopend: september 2013
Verdiepingen: 24
Bouw gestart: 2007
Vloeroppervlak 170,000 m²
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PRINCIPLES FOR BUILDING BETTER CITIES
De lezing gaat over het herontwerpen
van grote steden. Peter Caltherpe
verteld in ‘TED Talks’ (online lezingen)
hoe we dit kunnen doen.
In deze tijd proberen we het klimaat te
redden maar naast dit moeten we ook
steden ontwerpen voor 3 miljard
mensen over de wereld. Hoe we het
klimaat kunnen redden hangt af van
hoe we de steden gaan ontwerpen. We
doen dit niet alleen voor het klimaat
maar ook voor het sociaal welzijn,
economie, samenleving en
geconnecteerd te zijn met de
medemens. De klimaatsverandering is
niet alleen onstaan door de grote olie
bedrijven ect… maar ook door ons, hoe
de mens leeft. Mensen leven niet alleen
in de stad maar ook in de buitenwijken
en op het platteland. Dit zijn
woningen die niet compact zijn en heel
verspreid zijn (zoals de buitenwijken in
Amerika). Omdat mensen op deze
manier leven isoleert de mens van
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elkaar. Het is duur om in de stad of in
een buitenwijk te leven. Als je je moet
verplaatsen met de auto kost dan veel
geld.
Daarom willen grote steden zoals Los
Angeles hun infrastructuur
veranderen voor een betere
verplaating. Je hebt lange wegen met
drie banen voor auto’s.
Als je al één baan wegneemt kan je
daar een trambaan van maken. En als
je nog een baan weg haalt heb je een
breed fietspad om alles met de fiets te
kunnen doen. Maar om het nog
interessanter te maken kan je ook
langs de weg meer woonwijken
bouwen met winkels.
Winkels onder en wooneenheden
boven. Dan hoef je niet kilometers lang
met de fiets te fietsen. En op deze
manier krijg je ook minder auto’s.
China is al heel dicht bebouwd. Hoe
kan je het daar oplossen? 30 jaar
geleden zag je niks hoger dan 100m

hoge gebouwen. In de oudere
gedeeltes van de steden heb je
autoloze straten waar winkels en
eetkraampjes zijn. Je spreekt met
elkaar, je kent elkaar.
Nu staat het met torenhoge
gebouwen. De nieuwe ‘super Blocks’
zijn zo dicht op elkaar gebouwd dat je
zelfs geen stoep hebt, alleen een weg
voor auto’s, geen winkels, geen
eetkraampjes. Enkel garages.
De bewoners gaan zelfs illegaal in de
garages eetkraampjes uitbaten. Enkel
voor een lokaal sociaal gevoel opnieuw
te krijgen. Mensen willen dit, nu
moeten de stadsplanners het ook
willen.
Een stad in China heeft aan Peter
Caltherpe gevraagd om een
alternatieve stad te plannen. Zo wil hij
voor transport in de stad de
stations op wandelafstand maken
voor de mensen. Op sommige plekken
in de stad wil hij de auto weg hebben.
Dat er straten zijn voor de wandelaars

en voor de fietsers. Ook al heb je grote
appartementsgebouwen, je hoeft
alleen de onderkant van het gebouw
(de sokkel) ombouwen naar winkels en
of eetkraampjes. Op deze manier
verhelp je het vervoersplobleem met
de auto. En als je de auto gebruikt zijn
het langere kilometers (beter voor het
klimaat).
Als interieurvormgever en als
toegepaste architectuur student leren
we goed om te gaan met materiaal en
duurzaamheid van een huis. Maar we
denken niet altijd verder dan de
voordeur. En Peter Caltherpe heeft zijn
project goed verwoord waar we
naartoe willen gaan in de toekomst
met de steden. Want de bevolking
groeit en mensen trekken meer naar
de steden voor werk. Ik vind het een
goed idee voor een autoloze stad en
dat de straten omgebouwd worden
naar wandel en fiets paden.
Paar steden in Europa is dit er al. Je

parkeert de auto aan de rand van de
stad en je gaat met het openbaar
vervoer de stad in. Er zijn wel straten
maar dan zonder stoep en als je gaat
verbouwen dat er wel werfvoertuigen
kunnen geraken. Of je bestelt iets
online en ze bezorgen het met de fiets
naar je huis (dit doen ze al in
Antwerpen). Dit idee is goed als je
nieuwe steden gaat ontwerpen. Maar
wat doe je met oude historische
steden. Het gaat veel geld kosten om
zo’n Utopia te maken. Laat staan dat
het zelfs kan. ik ben van mening dat
het openbaar vervoer gratis moet zijn
voor iedereen. Dan lossen we het
autoprobleem op en de vervuiling in de
steden. Verdubbel de benzine
prijzen zodat mensen geneigd zijn om
het openbaar vervoer te gebruiken.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben
al blij dat de grotere steden hieraan
begonnen zijn.
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BOEK: JE HEBT WÉL IETS TE
VERBERGEN - Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis
Het tweede boek wat ik gelezen heb,
ging over het gedrag van de mens op
het internet. We gebruiken elke dag
het internet, of het nu op onze laptop,
desktop, gsm is. Sommige mensen
hebben een smarthuis
installatie, een smart koelkast of een
Google home.
Het boek gaat ook over hoe websites
onze gegevens opslaan in een data
base zonder dat wij het zelfs weten,
en als we het weten. We weten niet
eens welke gegevens ze bij houden en
waarvoor ze het gebruiken. De
gegevens worden niet alleen gebruikt
om specifiek gerichte reclame aan ons
te laten zien, maar de gegevens
worden ook bij andere bedrijven
gebruikt zoals: de belastingdienst, de
overheid en zelfs de ‘NSA’. De auteurs
hebben ook verschillende mensen
geïnterviewd over deze situaties. Ze
14

hebben ook zelf experimenten
gedaan op het volk. Ze zijn naar een
café gegaan waar er openbare wifi is,
de persoon die meegekomen is was
een hacker en met zijn laptop kon hij
op een programma zien wie er
verbonden was op het wifi netwerk. De
hacker had ook een apparaatje bij dat
ook wifi uitzond, het speciale van het
apparaat was dat het andere gsm’s en
laptops ermee verbindt. Met een
speciaal software kon je perfect alle
gegevens van het apparaat zien. Wie
het was, welke apps die gebruikte, wat
zijn geschiedenis was van het internet,
maar ook exact wat die persoon deed
met de gsm zelf, wie hij belde wat die
persoon sms’te. Je kunt iedereen
gewoon in de gaten houden of zijn
diepste geheimen zien met een simpel
apparaatje en dat is best wel eng.
In dit boek leerde ik ook over een

bepaalde wet. ‘Art. 35 wet
bescherming persoonsgegevens’.
Met deze wet heb je recht om jouw
gegevens op te vragen aan elke site.
Dit hebben de auteurs ook gedaan. Ze
hebben enkele websites
gecontacteerd. Een deel ervan zeiden
dat ze geen informatie hadden,
andere wilden dat niet delen en twee
websites gaven het wel. Wat ik zelf raar
vind dat sommige websites jouw
gegevens niet willen geven. Wat die
doen is tegen de wet maar zelf kun je
toch niets doen want meestal krijgen
ze dan gelijk bij de rechter. Er is een
Europese privacy wet voor
jongeren onder de 16 jaar. Dit is omdat
ze nog geen eigen keuzes kunnen
maken. Maar blijkbaar gaat dit anders
in de praktijk. De kindersite ‘Studio 100’
waar je kinderspelletjes kan spelen is
bedoeld voor kinderen. Maar zelfs zij
verzamelen gegevens van kinderen.

Een kind wil graag spelletjes spelen en
als je op die site komt krijg je een
‘pop-up’ venster om de ‘Cookies’ te
accepteren. Kinderen klikken
natuurlijk op ‘accepteer’. En op deze
manier wordt de privacy van
duizenden kinderen geschonden. De
auteurs confronteerde het bedrijf met
hun bewijs. ‘Studio 100’ ontkende het
eerst maar na hun bewijsstukken
gaven ze toe dat ze kinderen volgden
en hun gegevens verkochten aan
andere bedrijven.
Zelfs als je als koppel een gezin wilt
starten weten de bedrijven dit. De
vrouw of man zoekt informatie op de
websites over zwangerschap. De
websites die ‘Cookies’ gebruiken slaan
de zoekgegevens op en verkopen die
door naar andere data base bedrijven.
En die bedrijven verkopen het weer
naar reclamebureaus voor internet en
binnen enkele dagen krijg je reclames
op websites die je gebruikt. Je krijgt
zelfs gerichte reclames op social
media. En meestal weten deze
bedrijven eerder dat de vrouw zwanger

is dan familie en vrienden. De auteurs
hebben met deze info weer een test
gedaan. Ze vroegen aan vrienden of ze
hun zwangerschap wilde verbergen op
het internet. En dat deden ze. Het
gezin ging inkopen doen met cash of
met cadeau bonnen voor online
winkels. Of zochten informatie op, op
‘incognito mode’ op webbrowsers. Dit
lukte, tot een familie lid hun feliciteerde
via een privé bericht via Facebook. Je
zou denken dat je privé berichten privé
zijn. Niet dus, paar dagen later kregen
ze weer reclame op bepaalde sites en
social media.
Maar wat ik ook eng vind, is dat
sommige bedrijven weten waar je
bent, hoeveel km je rijdt of dat je
ergens de nacht doorbrengt met je
auto. Dit is omdat ze onze kentekens
volgen. Ik heb nu ook door dat er meer
camera’s zijn op de weg de laatste tijd
(en het zijn geen flitspalen). Je hebt
eigenlijk weinig privacy, ook al
zeggen ze dat privacy belangrijk is voor
het volk. Oké, de gegevens mogen niet
door iedereen zomaar gelezen worden,
maar

bijvoorbeeld de belastingdienst mag
zomaar wel alle gegevens opvragen bij
parkeer bedrijven. En dat vind ik
schending van privacy.
Ik vond het een leuk boek om te lezen,
maar hierdoor ben ik meer
allerter geworden op het internet. Ik
bekijk eerst de voorwaarden van de
cookies op websites en zet alles uit
zodat ze zo min mogelijk informatie
van me hebben. Voor ik dit boek las
klikte ik altijd ‘oké’ op de cookies en
dacht er niet verder aan. Maar nu weet
ik wat ze ermee doen en hoe het tegen
je gebruikt kan worden later. Maar de
verleiding is groot om een site toch te
gebruiken.
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BOEK: MODERNE ARCHITECTUUR – EEN KRITISCHE
GESCHIEDENIS - Kenneth Frampton

Ik ben blij dat ik dit boek gekozen heb
om te lezen. Cultuur geschiedenis
is één van mijn favoriete vakken op
school. Hierdoor heb ik meer interesse
gekregen in oud en hedendaagse
architectuur. Ik vind niet alleen de
gebouwen interessant maar ook de
architecten zelf hoe ze de gebouwen
ontwierpen. In welke stijl, materiaal,
duurzaamheid ze ontwierpen en welk
verhaal er achter staat bij het ontwerp.
In dit boek leerde ik veel over de
architecten zelf en hoe ze hun stijl
gecreëerd hebben.
Ik herkende veel namen in het boek
(wat ook logisch is) die ik als iconen
beschouw in architectuur. Het boek
heeft aparte hoofd stukken over
bekende architecten. In elk hoofdstuk
vertellen ze over hoe ze hun stijl
hebben ontwikkeld. Een beetje
biografie, hoogte punten in hun
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carrière en welke (niet allemaal)
gebouwen ze hebben ontworpen. Het
boek ging niet alleen over architecten
die een gebouw ontwierpen maar ook
over stedenbouw. Bv: Berlage heeft
Amsterdam-Zuid, het stadsdeel,
ontworpen. En dat Guimard de
ingangen van de Parijse metro’s heeft
ontworpen en nog meer.
Wat mij ook opviel bij de architecten,
ze zijn alleen groot geworden omdat
ze de allerbeste architecten als
leraar hadden. Bijvoorbeeld Antonio
Guimard had Viollet-le-Duc als leraar
en Frank Lioyd Wright had
Louis Sullivan als leraar.
Wat ik ook heb geleerd is hoe
architecten hun eigen stijl gecreëerd
hebben. Ze keken altijd op naar een
ander architect (bv: Antonio
Guimard bij Viollet-le-Duc) en verfijnde

daarvan de stijl naar hun eigen smaak.
Zo creëer je Neo-Stijlen en dat vind ik
indrukwekkend.
Over het boek zelf. Ik vond het heel
moeilijk te lezen. Kwam er moeilijk
doorheen. De auteur gebruikte vaak
moeilijke woorden waardoor ik dan
moeilijk de zin snapte. Maar in het
algemeen vond ik het een heel
interessant boek. Heb er veel van
geleerd.
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MUSEUM: VOORLINDEN
Via school ben ik mee gegaan naar
het Voorlinden museum in Wassenaar.
Helaas hadden we geen tijd meer om
de beeldentuin te bezoeken.
Ik koos voor dit museum omdat dit een
privé collectie was, en zag op sociaal
media ook vrienden naar dit museum
gingen. De andere reden was ook, we
gingen met school en na het museum
gingen we door naar de universiteit
van Delf bezoeken.
Toen we aankwamen stapte ik de bus
uit en ik was verbaasd dat het
museum op een groot terrein stond.
Het was ver stappen van de parking
naar het gebouw.
We gingen via de zijkant van het
gebouw naar de voorkant maar ik was
verbaasd hoe mooi de architectuur
was van het gebouw. De verhoudingen
klopten van het gebouw. Hiermee
bedoel ik de hoogte en de breedte van
18

het gebouw. Zoals het pantheon
Griekenland.
Binnen klopten de verhoudingen ook.
Je had een lange gang die wel
ongeveer 15m hoog en 6m breed was.
Maar wat ik wel raar vond was het dak
van het gebouw. Het steunde niet op
het gebouw en had allemaal schuine
gaten naar één richting. De gids
vertelde dat ze op die manier enkel het
noorden licht binnen wilde hebben
omdat je dan het perfecte zonlicht
kreeg. De schuine gaten richtten naar
het noorden en als je zuiden licht kreeg
weerkaatste dat op de buis zo naar
binnen om diffuus licht te hebben.
Maar omdat de binnenkant van het
gebouw hoog was kun je ook veel
grote werken erin krijgen. Doordat ze
dit deden voel je zelf een klein persoon,
verzonken in je eigen gedachten en het
overdadige gevoel over je laten gaan.
Dit gevoel had ik in de collectie ‘Anselm

Kiefer’. Anselm Kiefer is een
kunstenaars van onze tijd. Zijn werken
zijn bijna drie keer groter dan een
persoon en als je het mooi vind
verdwaal je in zijn werken.
De andere collecties zelf was ook zeker
indrukwekkend. Maar niet alles. Ik ben
geen een grote liefhebber van
beeldhouwkunst. En dat had je wel
veel in de collectie. Maar één
beeldhouwwerk vond ik wel leuk. Dat
was een 2m hoge oranje pompoen
met zwarte stippen van de kunstenaar
Yayoi Kusama. Naast de grote
pompoen was er een schilderwerk aan
de muur dat ook van haar was. Het
had zwarte patronen op een gele
achtergrond en dat sprak me heel erg
aan. Het schilderij is gebaseerd op de
golven in de zee.
En verder was er een hyper realistisch
beeld van mensen die niet op schaal
waren, het beeld was wel drie keer

groter dan mensen. En ik voelde me er
heel ongemakkelijk bij.
Toen gingen we verder naar de
bibliotheek van het museum waar 40
duizend boeken opgeborgen waren.
Enkel op afspraak mocht je daar naar
binnen. De gids legde ook uit hoe de
interieurarchitect veel met ijzer, glas en
hout werkte. En het plaatje klopte ook.
Het was heel bijzonder op dit te
kunnen zien. Maar wat ik het mooiste
vond was de grote ijzeren/houten
wenteltrap. Dat is zeker het pareltje
van het bibliotheek.

Daarna gingen we naar de collectie
“less is more” waar wel leuke
kunstwerken tentoongesteld werden
maar ook van wat je denkt “…waarom”
ook al heeft de gids een paar werken
uitgelegd en dan denk je er nog zo over.
Maar dat is een kwestie van smaak.
Over het algemeen is dit echt een heel
mooi uniek gebouw met heel veel
mooie moderne kunstwerken. Ik zou.
zeker terug willen gaan voor een
andere collectie.
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BESPREEK EEN WONING:
VILLA SAVOYE VAN LE CORBUSIER
Ik koos voor dit gebouw omdat ik met
deze school op uitstap ernaartoe ben
geweest. Ik verschoot ervan wanneer
ik hoorde dat dit gebouw eind jaren ’20
is gebouwd. Villa Savoye gebruik ik nog
altijd als inspiratie als ik een gebouw
moet ontwerpen. Het gebouw ziet er
moderner uit dan hedendaagse
architectuur.
Toen ik er was vond ik het
architecturaal heel mooi, alles klopte.
De verhoudingen van de steunpilaren
op de grond klopte ook gevoelsmatig.
Corbusier heeft ook goed nagedacht
over de verhoudingen in het interieur,
alleen vond ik het interieur wel saai.
Misschien omdat er geen meubels
stonden in de ruimtes. Qua
vormgeving vond ik het wel saai in het
interieur. Ik vond ook de indelingen van
de kamers raar. De keuken klopte
ergonomisch niet en je moet ver lopen
met je eten om naar de eetruimte te
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gaan. Het dakterras is heel
interessant. Niet alleen omdat het
verschillende niveaus heeft maar om
de vorm en de belevenis van de ruimte.
Als je op het dak staat kan je niet heel
de omgeving zien, je bent voor het
grootste gedeelde beschut op het dak.
Er zijn veel openingen om doorheen te
kijken als je op het terras staat.
Hierdoor krijg je veel zonlicht op de
binnenplaats op het dak maar ook krijg
je veel zonlicht binnen.
De omgeving oogt niet erg interessant.
Het gebouw is afgesloten door bomen
en struiken. Als je op het dak staat heb
je het gevoel dat je afgesloten bent van
de buitenwereld.
Op technisch gebied is dit gebouw half
goed, half slecht. Het is een
skeletbouw met een vrije
indelingsplan. Le Corbusier had ook
een grote interesse in auto’s.

In het huis is ook een garage. Le
Corbusier wou geen saaie rechte oprit
voor de garage ontwerpen. Je moest
onder het huis tussen de pilaren en het
huis naar binnen rijden. Le Corbusier
heeft zo het indelingsplan ontworpen
dat de auto in de bocht zo door kon
rijden in de garage. Alleen het grote
probleem was, hij heeft het zo
ontworpen dat maar één soort auto de
draai kon maken.
Totaal ook niet geïsoleerd, zowel
thermisch als akoestisch. Le Corbusier
is één van de eerste architecten die het
platte dak heeft geintroduceerd. Maar
omdat het een nieuw ‘product’ is had
het platte dak veel problemen.
Thermisch was het heel slecht.
De eigenaren klaagden ook over de
akoestiek in de slaapkamer (deels van
het probleem was ook dat het dakraam
teveel lawaai maakte wanneer het
regende). Het grootste probleem was

dat het overal lekte. Hierdoor moest het
gebouw al na 30 jaar gerenoveerd
worden. In het algemeen heeft Le
Corbusier niet echt naar de klant
geluisterd en meer zijn eigen ding
gedaan want de eigenaren waren niet zo
heel blij mee met hun huis.
Het gebouw is zeker een aanrader als je
in de buurt van Parijs bent.
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BOUWBEURS
Voor de bouwbeurs zijn we met een
groep naar Batibouw gegaan in
Brussel. We zijn niet zo lang gebleven,
we hebben enkel de interessante zalen
bekeken.
Ik vond de beurs zelf een beetje
teleurstellend, er waren veel
aannemers die met merkproducten
werk zochten. Er waren weinig
innoverende standen. Maar er waren
ook een aantal boeiende standen. Er
was een bedrijf die een soort predals
maakte uit geëxpandeerd polystyreen
(bv isimo) en dragende muren. De
dragende muren zijn sandwich
panelen en daartussen ter plaatse
gestorte beton. Door de geëxpandeerd
polystyreen (isimo) is het ook sterk
geïsoleerd maar op het dak moet je
nog extra isoleren om de u-waarde te
halen. Ook met dit product heb je geen
koude bruggen. Dit product is wel
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bedoelt voor kleine woningen want de
overspanning mag niet meer dan 10 m
zijn. Maar als je een overspanning hebt
van 10 m wordt de vloer al heel dik en
moet het extra verstevigt zijn met
balken.
Er was ook een ander bedrijf
‘Woodscape’ die gespecialiseerd is
in duurzaam vlechtwerk in hekken en
scheidingen van buren. Het product is
een soort mengeling van duurzaam
hout en plastiek dat weinig onderhoud
nodig heeft. Het product gaat ook lang
mee.
De laatste stand waar we geweest
zijn voor duurzaam materiaal noemde
‘Isohemp’. Dit bedrijf fabriceert
isolerende hennepblokken en zijn
gemaakt van de mannelijke wietplant.
Dit is de toekomt voor nieuwbouw en
renovatie projecten want het is

compleet plantaardig. De lambda
waarde (λ) is 0.071 en dat is
redelijk goed voor isolatie. Pur platen
zijn 0.022-0.024 λ. Je hebt ook
verschillende diktes, van 7 cm tot 36
cm. Je kunt de hennepblokken
gebruiken als niet-dragende
scheidingswanden want de
geluidsreductie is goed . Die blokken
worden op elkaar gelijmd met
natuurlijke lijmmortel. Het bedrijf
maakt ook ‘natuurlijke’ binnenpleister
van gips.
Verder keken we ook naar een nieuwe
technologie inzake bouw.
Dit bedrijf noemt ‘Solartube’ en heeft
een milieuvriendelijke oplossing
gemaakt voor ventilatie op zolders. Het
is een klein rond zonnepaneel met een
propeller ingebouwd.

Het is een ‘systeem B‘ ventilatie en kan
geplaatst worden op platte en hellende
daken. Ik vond dit een interessant
concept vanwege de grote van het
product en dat het op zonne-energie
werkt.
Dan is er een bedrijf ‘Easyroof’ en die
zijn gespecialiseerd in EPDM. EPDM is
al langer op de markt. Er was een
demonstratie over het product hoe
makkelijk de EPDM te plaatsen is met
de vernieuwde lijm die ze gebruiken.
Hierdoor kan je veel sneller werken en
moet je minder lang wachten voordat
de lijm opdroogt.

23

Easyroof

Solatube
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Isohamp

Euromac 2

Woodscape
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WERF
Via een goeie vriend, Arjo die al meer
dan 15 jaar algemeen schijnwerker is,
heb ik één van zijn werven
bezocht. Ik heb bij hem ook in het
verleden vakantiewerk gedaan.
De werf was in Kampenhout. De
bouwheer heeft voor een
renovatiewerk gekozen omdat hij dan
6% btw betaalt in plaats van 21% bij
nieuwbouw.
Arjo heeft heel het dak gerenoveerD
met een blokgoot. De bouw duurde
twee maanden. Wanneer ik er was,
was hij bezig met de afwerking van de
zijgevel van het dak.
Maar op deze werf ging niet alles zoals
gepland. De metselaars hebben geen
goed werk verricht. Op de blokgoot
hebben ze zonder waterkering of
waterdichting de steen erop
gemetseld waardoor de steen alle
vocht opneemt en lekkages
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veroorzaakt. Ze hebben ook schade
aangericht op de blokgoot waardoor
het niet waterdicht is. En waardoor de
binnenkant lekkages veroorzaakt. Ze
hebben alles slecht afgewerkt. Maar
dat is ook een beetje de schuld van de
architect. Hij is wel vaak op de werf
geweest heeft niets gezegd tegen de
metselaars. Wie heeft de schuld nu?
Arjo heeft me heel het huis laten zien
wat hij heeft gedaan en ook wat uitleg
gegeven. Zo was er in een ruimte een
te grote overspanning voor de
gording. En heeft hij twee gordings
balken op elkaar geplaatst en twee
steunpunten gemaakt om alles te
ondersteunen.
Nu heb ik voor het eerst gezien hoe
een blokgoot wordt gemaakt. Ik heb
het wel in de theorieles gezien maar
nooit al te duidelijk.
In de theorieles hebben we ook gezien

hoe een raam en deur aansluiting in de
gevel wordt geplaatst. En dat het vast
zit met raamankers maar bij een
voordeur gebruiken ze raam-en
stelankers. De stelankers zijn om de
stevigheid voor de voordeur te
verzekeren.
Ik heb nu ook gezien hoe een
garagepoort vast zit in de gevel. Alleen
hebben de metselaars de dorpel niet
schuin gezet waardoor al het water
naar binnen wordd geblazen en dan
heb je weer lekkages.
Er was nog iets vreemds in het
ontwerp. Op de gelijkvloers hadden ze
een steunbalk recht voor de deur
geplaatst. Je kunt de deur nog wel
open doen, maar het staat daar niet
praktisch.
Nu heb ik ook geleerd dat niet elke werf
heel vlot verloopt. Er kan van alles fout
gaan.
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MASSIEFBOUW VS SKELETBOUW
Massiefbouw
Massiefbouw wordt grotendeels
gedaan voor woningen. Heel soms
ook voor utiliteits gebouwen. Maar dat
is dan heel uitzonderlijk. Massiefbouw
kan ook een combinatie zijn met
skeletbouw. Je hebt meerdere bouw
manieren. De meest voorkomende
bouwmethode is stapelen van
snelbouwstenen. Hiermee bouw je op
de klassieke manier met een
spouwmuur. De binnenkant kan je
makkelijk afwerken door te
plamuren of met een houten regelwerk
voor gipsplaten. Het nadeel hiervan is,
voor leidingen moet je in de muur gaan
frezen en dat is heel arbeidsintensief.
Ook een groot nadeel is, je hebt 30Kg
cement nodig voor 1M² om te
stapelen. Je kan ook lijmen maar dat is
op basis van PUR en dat is totaal niet
recycleerbaar.
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Je kunt ook kiezen voor de houten
skeletbouw waarbij de muren zijn
opgebouwd met verticalen houten
planken. Het is een duurzame
manier om te bouwen maar je hebt
wel veel hout nodig voor een woning.
Het is alleen ecologisch goed als je
hout gebruikt van de omgeving en niet
laat importeren. Dan is dit een slechte
manier om duurzaam te bouwen. Met
deze bouwmethode gebruik je geen
mortel of lijm (PUR) maar je gebruikt
houtschroeven. Voor de binnenafwerking kun je gipsplaten gebruiken (wat
100% recyclebaar is) maar je kunt ook
OSB gebruiken. Met deze methode kun
je zwaardere spullen ophangen aan de
muur, want met gipsplaat moet je de
balk achter de gipsplaat zoeken om
iets op te kunnen hangen.

Skeletbouw
Skeletbouw was een doorbraak in de
bouw. Op deze manier kunnen we hele
hoge gebouwen bouwen.
Skeletbouw heeft veel voordelen. Zo is
het minder arbeidsintensief.
En omdat het gebouw op kolommen
steunt en niet meer via de buitenschil
kan je grote glaspartijen gebruiken
zodat er meer licht inkomt in het
gebouw, dit is dit is heel duurzaam
omdat je minder elektriciteit nodig hebt
om de ruimte te verlichten. En omdat
de kolommen het gebouw draagt heb
je een vrije vloerplan. Dit wil zeggen dat
je geen vaste dragende muren
nodig hebt. Als het gebouw een andere
functie krijgt kan je makkelijk de
indeling veranderen. Zo kan je het
gebouw weer hergebruiken.

Je kan gerecycleerd hout of metaal
gebruiken voor de afwerking. Maar wat
zeker belangrijk is, is je materiaal
kennis. Je kan ook zo ontwerpen dat
materialen een functie kunnen
aanbieden aan een gebouw.
Bijvoorbeeld dat het glaspartij warmte
afstotend is maar dat er veel licht
binnen komt, of dat je beton kan
gebruiken die de warmte kan opslaan
voor de winter of afkoeling geeft in de
zomer.
Wat ook kenmerkend is over
Skeletbouw is dat het grotere
overkragingen kan houden. Dat is één
van de vele voordelen van een
Skeletbouw.

Je hebt ook meer materiaal
mogelijkheden voor het gebouwschil.
29

PROJECTEN
OPDRACHT 1 - Opmeten van eigen woning
Dit was onze eerste opdracht van het
jaar. Dit was ook de eerste opdracht
dat we samen moesten werken in
groep. De opdracht was, we moesten
4 ruimtes van ons huis met de hand
tekenen volgens de juiste
tekenconventies. Eerst moesten we de
ruimtes opmeten en de maten
opschrijven op een kladblad. Het
opmeten en het tekenen was een
individueel werk.
Voor mij was het technisch tekenen
met de hand lang geleden. Ik heb
BSO-houtbewerking gedaan op de
middelbare school waar we ook met
de hand technische tekeningen
moesten tekenen. Voor mij was dit niet
nieuw, maar voor mijn medestudenten
van mijn groep was dit wel nieuw en
heb ik ze geholpen.
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Ook al was het individueel tekenen, we
zorgden er wel voor dat de vier van ons
hetzelfde blad en dezelfde blad
formaat hadden. Dat oogde
professioneler voor de jury. Wanneer
iedereen hun ruimtes hadden,
getekend kwamen we samen om te
bespreken hoe we juist de
tekenconventies moesten toepassen.
Op de dag van de jury zijn we nog
samengekomen om de tekeningen
van elkaar te verbeteren voordat we
naar binnen moesten. Tijdens het
presenteren voor de jury verliep alles
goed, iedereen deed zijn woord voor
zijn tekening. We hebben wel wat
commentaar gehad, dat we niet altijd
de juiste tekenconventie gebruikten.
Maar dit waren kleine fouten zei de
leraar. In het algemeen hadden we
samen een goede jury achter de rug.

Het samenwerken verliep ook zeker
heel vlot. We gaven elkaar feedback en
hielpen elkaar.
We hebben 16/20 voor onze eerste
opdracht.
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PROJECTEN
OPDRACHT 2 - Wonen op 30m2
De tweede opdracht was weer een
groepswerk met vier personen. We
moesten een Tiny house ontwerpen
op 30M². De vorm van het gebouw
mochten we zelf bepalen. Het huis
moest over de nodige functies
beschikken: keuken, woonkamer,
slaapkamer, badkamer en een
eetruimte.

De inkom begint op een hoogte van 90
cm. Je komt binnen in een open
kleine gang, vandaar uit kom je in de
open keuken waar je ook eet. Naast de
keuken heb je een trap die naar boven
gaat voor de woonkamer. De
woonkamer is compact ingericht.
Achter de zetel heb je een kast waar je
boeken kan plaatsen.

De opdracht was uitdagend, zeker in
groepswerk. Iedereen had een eigen
mening. Op deze manier leerden we
beter met elkaar werken. Het ontwerp
heb ik zelf grotendeels ontworpen
omdat de anderen moeite hadden met
ontwerpen. Wanneer ik mijn ontwerp
voorstelde aan mijn groep vonden ze
het direct goed. We hebben samen
besproken hoe we de functies beter
konden plaatsen.

In de keuken heb je een trap naar
beneden, dit is de begane grond. Onder
de woonkamer is de slaapkamer (zie
foto), onder het plafond heb je meer
dan genoeg ruimte om op je bed te
zitten. Rond het bed heb je circulatie
om rond te stappen om naar de kasten
te gaan.
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Vanuit de slaapkamer ga je ook naar
de badkamer. De badkamer heeft een
grote circulatie, dit is ook omdat de
technische ruimte erin zit.

Samen met de groep wilden we niet
een simpel Tiny house ontwerpen. We
wilden wat anders. Samen hebben we
gebrainstormd over wat we konden
doen. We bedachten wat we
wilden. “Transportbaar”. We hebben de
vorm van het huis zo ontworpen dat
het makkelijk transportbaar is. De
badkamer en de kast naast het
slaapkamer zijn afneembaar (zie foto).
Voor de presentatie heb ik met Sketch
Up, renders gemaakt van de
binnen- en buitenkant. Een andere
leerling heeft een klein boekje gemaakt
met de uitleg over ons idee. Twee
anderen hebben de tekeningen met de
hand getekend, alles op
hetzelfde bladsoort.

30M²

woning geheel
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30M² is niet alleen de naam van deze

De samenwerking verliep niet helemaal
vlotjes (volgens mij), ik heb de meeste
input gedaan in de opdracht. We hadden
afgesproken dat leerling 1 de maquette
ging maken, leerling 2 grondplan,
leerling 3 de doorsneden en aanzichten
en ik de 3D tekening. Nu heb ik de
maquette gemaakt, de aanzichten
getekend, 3D gemaakt en het
ontwerp van he gebouw gemaakt.
Leerling 1 heeft enkel het boekje op het
laatste moment gemaakt. Leerling 2
heeft met zuchten en puffen op het
laatste moment het grondplan gemaakt,
waar ik ook mee geholpen heb.
Alleen leerling 3 heeft zijn best gedaan in
de groep.

woning geheel

woning is uitneembaar

In het algemeen hebben we een goeie
jury gehad. Alleen een paar schoonheids
fouten in de plannen. We hebben een
16/20 gekregen voor dit project
uitzonderlijk
vervoer
voor transport
(Categorie 2)
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30M² is niet alleen de naam van deze
kleine woning maar is ook de exacte grond
oppervlakte.
Deze woning is niet bedoeld om voor altijd
op één plek te staan. Je hebt drie delen
die los kunnen. De keuken, woonkamer
en slaapkamer is één compartiment en de
grooste blok. De badkamer en de
opberging zitten aan de zijkenten vast en
die kunnen ook los gemaakt worden. Dan
kan alles op één opligger geplaatst worden
om dan de woning op aan andere locatie
gebracht te worden. Zo kan je andere
locaties een nieuwe fuctie geven.
Haydar Sevindik
Sven Kalkhoven
Jannes Heremans
Matthias Schepers
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Renders
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Plannen

Snede
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Grondplan
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OPDRACHT 3 - In de rij
Dit was een zelfstandige opdracht. We
kregen een handgetekend plan van een
herenhuis en daarin alleen de buiten
maten, vloerhoogtes en de maximale
dakrand hoogte. We moesten ook een
bijgebouw ontwerpen, hierin waren we
vrij in. Er waren een paar voorwaarden
wat het bijgebouw aan moest voldoen.
De twee opdrachten ervoor moesten
we laten zien dat we ergonomisch
konden ontwerpen. Bij deze opdracht
kregen we handgetekende plannen,
met de grondplannen moesten we zelf
de ergonomie bepalen. Veel ontwerp
vrijheid hadden we niet bij het
hoofdgebouw. We waren hard
gebonden aan de grondplannen.
Ik koos voor gebouw drie, dit was het
derde grootste gebouw waaruit je kon
kiezen. De mensen die erin gingen
wonen hielden van strak, symmetrie,
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evenwicht en soberheid. Hier
probeerde ik rekening mee te houden
met mijn materiaal en uitlijning met de
binnen muren. Voor mijn ramen koos
ik voor zwart aluminium kaders met
een zwarte façadesteen. Voor mij was
architecturaal als interieur belangrijk.
Ik probeerde mijn voor- en achtergevel
de ramen onder elkaar uit te lijnen,
hierdoor krijg je een strak en
evenwichtig gevoel in de gevels.
Voor het interieur probeerde ik alle
binnenmuren uit te lijnen op elkaar.
Ook op de ramen en deuren. Voor de
binnen afwerking koos ik voor witte
bepleistering van licht Europese Es. Ik
heb voor deze houtsoort gekozen voor
de unieke nerfstructuur. Ondanks dat
het een diep huis is kan het zonlicht
weerkaatsten op de grond door de
lichte houtsoort waardoor je veel
natuurlijk licht hebt.

In het begin had ik moeite met de
berekeningen. Hoe je de u-waarde
moest berekenen, vloerdiktes,
overspanningen van balken en
kolommen. De berekeningen van
trappen vind ik makkelijk. Dat heb ik
al veel moeten doen. Maar na een tijd
snapte ik hoe je alles moest berekenen,
soms moest ik mijn medestudenten
helpen met de berekeningen.
Voor het bijgebouw moest ik een
ontwerp maken voor een
modeontwerpster. Ik me laten
inspireren door Le Corbusier. Hoe hij
simpel maar architecturaal kleine
appartementen ontwierp. Aan de
straatkant heb ik geen ramen, dat heb
ik allemaal een de tuinkant gedaan
want op die manier heb je de meeste
privacy. In de diepte heb ik ongeveer op
1/3 een terras gemaakt wat
ongeveer de helft overdekt is.

Kaasstraat

Architecturaal heb ik geprobeerd
hetzelfde te houden als het
hoofdgebouw.
Ik vond het een leuke opdracht, ik was
ook blij dat dit een zelfstandige
opdracht was. Ik vind het leuk om met
andere mensen te werken maar ik heb
liever dat ik zelf de touwen in handen
heb. Met deze opdracht heb ik veel
geleerd, niet alleen om de
berekeningen te maken maar ook het
ontwerpen van een gebouw. Ik heb
een diploma in interieurvormgeving en
weet hoe je het interieur moet
ontwerpen. Ik heb nu geleerd hoe je de
buitenkant moet intwerpen.
Mijn jury was heel goed. Ik heb ook
veel moeite in mijn plannen gestoken,
maar ook om mijn berekeningen
georganiseerd mogelijk te maken in
een bundel. Ik heb alles op A0 gezet
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omdat ik zo weinig mogelijk papier
wilde gebruiken. Ik heb ook wat extra’s
gemaakt. Ik heb in Sketch Up het
bijgebouw en de achterkant van het
hoofdgebouw 3D getekend. Met een
plug-in voor het programma liet ik heel
de 3D tekening renderen. Maar dit is
niet zo speciaal wat ik heb
gedaan met het programma. Ik heb
een Xbox controller aan mijn pc
aangesloten en met dit render
programma kun je in de 3D tekening
rondlopen, terwijl het realtime renderd.
Dit heb ik gedaan om te laten zien dat
je later naar de klant kan gaan en laten
zien wat je ontworpen hebt en hoe het
ruimtelijk aanvoelt.
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OPDRACHT 4 - 3 onder 1 dak
Voor deze opdracht moesten we een
wooneenheid maken van 2 to 3
verdiepingen hoog met een hoogte van
12m. De opp. is 12x12m. een
vierkante kubus. Er moeten drie
appartementen in en één collectieve
ruimte voor de buurtbewoners. Eén
studio voor 1 á 2 personen. Eén
slaapkamerappartement voor twee
personen en één drie
slaapkamerappartement voor vijf
personen. Elke woning heeft een
balkon nodig. Alles moet in ‘Revit’
getekend zijn.
Met de start van de opdracht had ik er
veel zin in. Nu kan ik heel creatief een
gebouw ontwerpen maar het was niet
eenvoudig. Ik begon eerst met
plattegronden te maken van elke
verdieping. Ik heb vier varianten
gemaakt en geprobeerd bij elke
plattegrond een verbetering te
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tekenen. Ik heb al eerder interieurs
schematisch ontworpen maar nu
moest ik met een schacht rekening
houden. Ik vond dit heel moeilijk en heb
er lang over gepuzzeld. Elke
wooneenheid heeft een schacht nodig.
Daarom probeerde ik met één schacht
te werken zodat je optimaal je ruimte
benut.
Wanneer ik klaar was met mijn
plattengronden uit te tekenen ging ik
de gevels van het gebouw
ontwerpen. Ik had al wat inspiratie
opgedaan op ‘Pinterest’. Ik ging voor
een moderne industriële look. De
ramen zijn opgedeeld in kleinere
vierkantjes. Aan de buitenzijde wilden
ik met een nieuw materiaal werken.
Ik koos voor gepolijste tegels (weet
nog niet welke soort of formaat).
Ik wilde het gebouw niet als een
massiefbouw doen lijken.

Aan de buitenkant zie je de
doorgetrokken kolommen met
horizontale balken die ingepakt zijn
met tegels. De draagvloer is
verbonden met een omgekeerde balk
waardoor alle buitenmuren niet
dragend zijn. Hierdoor kan ik slankere,
betere geisoleerde muren maken.
Het gebouw wordt ook grotendeels
opgevangen door de lift- en schacht
koker.
Mijn collectieve ruimte is op de 2de
verdieping gevestigd. Deze ruimte is
bedoeld voor verschillende workshops.
Hier kan je leren ‘urban’ tuinieren, les
volgen in digitaal muziek maken etc.
Ik wilden geen specifieke functie
geven aan deze ruimte. Want naast
deze ruimte heb je het gezamenlijk
dakterras. Hier kunnen ook andere
workshops gegeven worden. Op dit
terras heb ik ook een boom geplant en

je kan er naar toe gaan via de trap.
Helemaal boven heb je een groen
tuindak. Je kan met twee trappen er
geraken. Op het tuindak heb ik ook een
klein kroonjuweel ontworpen. Dit is een
glazen overdekking (vergelijkbaar met
een serre) voor de lift en de traphal. Het
idee is, omdat dit gebouw vlak naast
een kanaal wordt gebouwd wilde ik er
een soort vuurtoren maken. Nachts
wordt deze ruimte verlicht.
Het ontwerpen zelf vond ik een leuke
uitdaging maar heb het mijzelf
moeilijk gemaakt. Nu moet ik ook
alles zelf gaan uitrekenen. Maar op
deze manier leer je er veel uit. Er was
ook een groepsopdracht om zes
gebouwen op een groot perceel te
plaatsen. Maar dit is niet doorgegaan
vanwegen het virus.

57

PERSOONLIJKHEIDS TEST
16personalities
De ‘16personalities’ test was opzich
makkelijk. Ik kon snel mijn keuzes
maken. De vijf punten wat bij
eigenschappen horen komen wel
overeen bij mijn personaliteit. Puntje
één is je ‘geest’. Je bent Extravert of
Introvert, ik ben 71% Extravert en dat
klopt ook wel. Ik zoek graag contact op
met andere mensen, maar ben ook wel
graag op mezelf. Ik werk liever samen
met mensen in een ruimte dan in mijn
eentje.
Puntje 2 is jou ‘energie’. Bij dit puntje
bespreek je of je Intuïtief of realistisch
bent. Deze onderdeel klopt ook over
mijn persoonlijkheid. Ik ben en denk
heel realistisch maar ben iets meer
een creatieve dromer.
Puntje 3 is ‘natuur’, ben je op logica
gericht of meer op principes gericht.
Dit onderdeel klopt niet helemaal. Ik
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ben meer op logica uit dan op
gevoelens en principes. Ik ben te
eigenwijs om iets toe te geven als ik
denk dat ik gelijk heb. Maar als een
ander persoon een goed argument
en bewijs heeft, zie ik wanneer ik in de
fout ben.
Puntje 4 is ‘tactiek’. In de afgelopen
jaren op de hogeschool heb ik geleerd
dat je goed moet plannen en dat je met
opdrachten op tijd moet beginnen. Ik
kan er zelf niet tegen als alles op het
laatste moment moet gebeuren.
Daarom kan ik moeilijk werken in
groepsverband. Als de andere persoon
op het laatste moment begint, dan
begin ik te stressen want ik heb geen
controle over de situatie. Met de juiste
mensen kan ik perfect in
groepsverband werken.

Puntje 5 ‘Identiteit’, ben je assertief
of ben je voorzichtig. Ik zelf ben wel
assertief, ik kan direct zijn. Maar dat
hangt natuurlijk af van de situatie.
Ik doe een voorzichtige aanpak bij
nieuwe mensen die ik ontmoet. Maar
als ik samen werk met nieuwe mensen
ben ik direct en ik durf wel de leiding te
nemen.
Sommige vragen van ‘16personalities’
test waren een beetje dubbel voor mij.
De meeste vragen kon ik snel
beantwoorden maar bij andere vragen
is dan ook de situatie bepalend.
daardoor is de test niet 100% correct
voor mij. Zelf heb ik niet veel bijgeleerd
van deze test, maar wel leuk om te
doen.
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LEMO-test
De Lemo test klopte wel. Deze test
ging meer over studeren dan je eigen
persoonlijkheid. Met deze test heb ik
wel meer over mijzelf geleerd.
Je word getest in 3 categorieën:
verwerking, sturing en motivatie.
Categorie ‘verwerking’ klopt helemaal
bij mij. Ik leer graag met anderen en
daar leer ik ook van. Op deze manier
motiveert het mij om door te studeren
en ben ik meer gedreven. Ik probeer
ook mijn lesinhoud toe te passen in de
echte wereld. Op deze manier probeer
ik meer te leren om die theorie toe te
passen.
Categorie ‘sturing’ klopt ook. Ik heb
veel moeite om op de juiste manier te
leren. Ik vind het ook moeilijk om uit de
cursus te moeten leren. Ik studeer
altijd op tijd en probeer altijd aan mijn
planning te houden.
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Alleen weet ik niet goed hoe je moet
studeren uit een cursus. Ik leer soms
uit samenvattingen die ik van anderen
krijg maar ik weet dat dit niet goed is
want meestal is het samengesteld
op de manier hoe de andere persoon
leert. En dit kan dan nadelige gevolgen
hebben voor mij.
De laatste categorie is ‘motivatie’. Dit
klopt ook. Ik ben soms iets te snel
tevreden omdat ik dan lui ben en geen
motivatie hebt om het in orde te
maken. Maar dit hangt ook af aan
welke opdracht ik werk. Als ik in mijn
schetsboek moet tekenen of moet
schijven werk ik heel onverzorgd in
mijn boek. Maar ik streef naar perfectie
als ik plannen moet tekenen omdat dit
mij meer interesseert. In de categorie
staat ook in dat ik een gemiddelde heb
in ‘willen studeren’ maar dit klopt iets
minder. Ik studeer graag want deze

richting interesseert me enorm.
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FORMULEREN VAN LEERDOELEN
Op deze test heb ik een grotere
voorsprong dan mijn medestudenten.
Zoals in mijn cv vermeld staat, ik heb al
een diploma interieurarchitect. Ik wist
ongeveer hoe deze richting ging zijn en
hoe hard ik moest werken.
Maar natuurlijk heb ik veel bijgeleerd in
het eerste semester. Hoe je
architectuurplannen maakt,
bouwknopen moet tekenen en het
belangrijkste, hoe je moet
samenwerken. Dat laatste heb ik heel
weinig moeten doen omdat
binnenhuisarchitecten heel weinig
samenwerken met andere
binnenhuisarchitecten.
Ik probeer me ook bewust te maken
over duurzaamheid en hoe ik dit in mijn
projecten kan gebruiken. In de
theorielessen luister ik aandachtig
welke materialen ik kan gebruiken in de
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praktijk. Dan zoek ik het op, op
internet voor meer informatie.
Bijvoorbeeld voor isolatie wat de
lambda waarde is. Afmetingen van
welfsels en hoe alles in detail werkt.
Met onze huidige opdracht (opdracht
4) probeer ik ook zoveel mogelijk
duurzaam en recyclebaar materiaal
toe te passen in mijn ontwerp.
Ook heb ik geleerd hoe je de
vuistregels moet toepassen in
opdrachten. Zoals U-waarde
berekenen, breedte en dikte van een
kolom en de hoogte van een balk. Ik
probeer ook tijdens het ontwerpen
hiermee rekening te houden. Soms
kies ik eerst een duurzaam materiaal,
bijvoorbeeld isolatie op basis van
planten of een bepaalde vloerplaat,
vandaaruit ontwerp ik verder. Dan
bepaal ik de diktes van muren,
kolommen of hoogtes van ruimtes.

Ik heb opgemerkt dat ik snel gehecht
raak aan mijn eerste voorontwerp. Als
ik feedback krijg van mijn begeleider
dan heb ik moeite om dit aan te
passen. Tenzij mijn begeleider een
goeie reden heeft.
Als we feedback krijgen van de leraar
probeer ik altijd duidelijk te zijn met wat
ik bedoel. Ik laat zoveel mogelijk
tekeningen, schetsen, plannen en 3D
tekeningen zien om mijn uitleg te
verduidelijken. Als ik op consult ga print
ik alles af zodat ook de leraar op mijn
plannen kan tekenen om iets uit te
leggen. We tekenen ook veel in 2D, dit
is handig voor grondplannen,
snedes of aanzichten. Maar soms wil
ik ook meer laten zien. Dan teken ik in
‘Sketch Up’ dit is een 3D programma
waar ik al 3 jaar mee werk. Met het
programma kan ik ook goeie duidelijke
renders maken en dit laat ik zien aan

mijn docent om meer duidelijk te zijn in
mijn ontwerp. Voor mijzelf teken ik ook
3D om bepaalde details beter te
begrijpen. Op deze manier kan ik het in
2D beter uittekenen.
Ik werk ook samen met mensen uit de
klas op een individuele manier. We
helpen en steunen elkaar. Als iemand
iets niet begrijpt of die een vraag heeft,
help ik die ook graag. Op deze manier
leer je ook samen werken, maar zo leer
je ook van een andere persoon.

63

64

65

