
Gegeven: 
 
Een lijstje met de belangrijkste stijlen of perioden uit de (wereld-) 
architectuurgeschiedenis. (Zie voor de daadwerkelijke lijst zelf de betreffende bijlage van deze 

modulewijzer, of klik op de volgende link: 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Deelvakgebieden/Architectuurgeschiedenis/Overzicht.html  .) 
 

 
 
Aanleiding van deze opdracht 
 
Als Bouwkundestudent ben je waarschijnlijk wel geïnteresseerd in gebouwen en ook 
de geschiedenis van de Bouwkunst. Helaas is het zo dat er in het kernprogramma 
van de studie Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam geen module 
Architectuurgeschiedenis voorkomt. Om aan dat gemis een (heel) klein beetje 
tegemoet te komen doet iedere deelnemende student  in deze IBP-deelopdracht 
naar één van de bekende stijlen/perioden een kort onderzoekje. De resultaten van 
dat onderzoek worden een week later gepresenteerd aan de docent en de 
klasgenoten. 
 
Omdat iedere student een ander item presenteert, wordt er niet alleen kennis 
opgedaan over het eigen onderwerp, maar via de presentaties van de mede-
studenten ook van de onderwerpen waar zij onderzoek naar gedaan hebben. 
 
 
 
Leerdoelen: 
 
 
(Eerste, globale) Kennismaking met de inhoud  van het vakgebied 
‘Architectuurgeschiedenis’ 
 
Kennis en ervaring opdoen met individueel presenteren voor de klas: welke 
verbeterpunten heeft de docent voor jou wat dit betreft, en wat vond je goed/slecht 
aan de presentaties van je medestudenten? Kun je iets hiervan gebruiken om de 
volgende presentatie die je gaat houden beter te laten zijn? 
 
 
 
 
OPDRACHT 
 
Je hebt zelf een stijl/periode uit de lijst met Architectuurgeschiedenis-items gekozen 
of je hebt er een door de docent toegewezen gekregen. 
 
Doe een onderzoek(je) (‘*, ‘**) naar dit onderwerp, en beantwoord er –onder 
andere/ten minste- de onderstaande vragen over in een presentatie die je over het 
onderwerp samenstelt en eventueel (‘***) voor de klas houdt: 
 
 

http://www.bouwonderwijs.net/Deelvakgebieden/Architectuurgeschiedenis/Overzicht.html


 
- Met welke periode (van welk jaar tot welk jaar) wordt ‘jouw’ item/stijl 

geassocieerd? 
(Misschien is het leuk om met enkele bekende feiten uit de wereldgeschiedenis te illustreren 
welke periode dat is?) 

 
- Wat zijn de meest specifieke (uiterlijke) kenmerken van deze stijl? 

(Vanzelfsprekend toon je deze in je presentatie).  

 
- Wat zijn enkele beroemde voorbeelden van deze stijl of periode? (Valt er 

over deze voorbeelden nog  iets (anders) bijzonders te vertellen? 
 

- Hoe is deze stijl (uit een voorgaande) ontstaan, en in welke andere stijl 
ging zij uiteindelijk zelf over? 

 
 
 
Ook als jij niet op de rol staat om deze opdracht te presenteren dien je te zorgen dat 
jouw presentatie op tijd ‘af’ is, en op tijd ingeleverd wordt, zodat de docent ‘m kan 
beoordelen. De teksten die je als spreker uitspreekt/zou uitspreken tijdens het 
presenteren noteer je in de notitieruimte onder iedere dia, zodat de docent die ook 
kan mee-beoordelen. 
 
 
 
 
 
‘* In de mediatheek en de Centrale Gemeentebibliotheek bij station Blaak tref je allerlei boeken aan 
waarvan je gebruik kunt maken, maar vanzelfsprekend kun je ook op het internet terecht. (Vergeet 
Wikipedia en YouTube niet). 
 
 
‘** Hoe uitgebreid/diepgaand moet het onderzoek zijn? Je hebt voor de IBP-module –net als alle 
andere modulen overigens- een bepaald aantal uren per week. Je wordt geacht DAT aantal uren …  
ook aan deze opdracht te besteden. Het aantal daadwerkelijke bestede uren kun je specificeren in de 
wekelijkse verantwoording die je voor alles wat je in het kader van deze module doet wekelijks 
bijhoudt. 
 
 
‘*** In het kader van de IBP-module houdt iedere deelnemende student gedurende het kwartaal dat de 
module gegeven wordt ten minste  één presentatie voor de klas. Welke presentatie dat is hangt af van 
het onderwerp van de week en welke studenten voor die week ‘op de rol staan’ om te presenteren. Zie 
voor het overzicht van de verschillende presentatie-data van jou en jouw klasgenoten de volgende 
pagina: 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Docenten-sites/Geraci/Voorstellen_NJS14/Presentatieschema.html 
 
(Onderling ruilen is toegestaan; uitstellen niet!) 

http://www.bouwonderwijs.net/Docenten-sites/Geraci/Voorstellen_NJS14/Presentatieschema.html

