
Gegeven: 
 
Een artikel uit het tijdschrift ‘Bouwen met Staal’ met informatie over een woning met 
een stalen draagconstructie. (‘*). Het artikel bevat bouwtechnische informatie over de 
woning, onder andere het volgende detail met bijbehorende legenda: 
 
 

 
 
 
 
 
Als beginnende bouwkundestudent ben je waarschijnlijk met veel van de begrippen 
die in de legenda genoemd worden (nog) niet bekend. De bedoeling is dat daar via 
het uitvoeren van de volgende (groeps-)opdracht verandering in komt. De opdracht 
luidt als volgt: 
 



 
OPDRACHT 
 
Maak als groepje van 3-4 studenten een presentatie die je volgende week als groep 
aan de klas presenteert. In de presentatie worden alle (onbekende) begrippen 
uitgelegd die in de legenda voorkomen. Leg ieder begrip zo kort en helder uit als 
mogelijk is, hetgeen inhoudt: door  zoveel mogelijk gebruik te maken van 
afbeeldingen. Iedere groepslid dient in gelijke mate onderzoek gedaan te hebben 
naar 1/3 – ¼ van alle onbekende begrippen, en de uitleg daarvan ook zelf tijdens de 
presentatie van de volgende lesweek te geven. De presentatie als geheel –van/door 
3-4 studenten dus- mag maximaal 10 minuten duren. 
 
 
 
Leerdoelen bij deze opdracht: 
 
 
Kennismaken met een belangrijk deelvakgebied van Bouwkunde: ‘Bouwkundig 
Detailleren’; een Bouwkundige detail analyseren en verklaren 
 
Kennis op doen van enkele bouwmaterialen: de materialen die in het betreffende 
detail voorkomen, en waarnaar onderzoek gedaan gaat worden 
 
Oefenen met ‘Samenwerken in een groep’: taken verdelen bij het doen van 
onderzoek, samen discussiëren om er achter te komen hoe het detail nu eigenlijk in 
elkaar zit, samen de presentatie voorbereiden en geven 
 
Kennis en ervaring opdoen met (gezamenlijk) presenteren: hoor enerzijds van de 
docent wat de verbeterpunten van de eigen presentatie zijn, maar vergelijk 
anderzijds zelf ook eens de (kwaliteit van de) eigen presentatie met die van de 
zustergroepen uit je klas die presentatie over hetzelfde onderewerp hebben 
gehouden: wat doen zij beter dan jij met jouw groep? En omgekeerd? 
 
 
 
 
‘*Zie het complete artikel in de betreffende bijlage van deze modulewijzer of via de 
volgende link:  
 
http://www.bouwonderwijs.net/Docenten-
sites/Geraci/Voorstellen_NJS14/Opdrachten/Detailonderzoek/BmS-artikel.html 
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