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Voorwoord 
 
In september 1998 werd ik door de Faculteit Bouwkunde in de gelegenheid gesteld 
een eerstejaars ontwerpatelier te begeleiden. Voortbouwend op mijn ervaringen als 
onderwijskundig medewerker en oud-bouwkundestudent heb ik de gelegenheid 
aangegrepen voor het uitvoeren van het ‘leren-creëren’ experiment. 
Belangrijke bronnen voor de ontwikkeling van het ‘leren-creëren’ experiment waren 
de vele contacten met de P-atelierdocenten en de Propedeuse-onderwijscommissie en 
het promotieonderzoek van Anton van Bakel en zijn wetenschappelijke begeleiders 
Roel en Myriam Daru. 
Dank ook aan Ralph Brodrück, inspirerend atelierwerkdocent en trekker van het P-
spektakel, met wie ik P-informatiemateriaal heb uitgewisseld en uit wiens atelier ik 
mijn eerste student-assistente gekozen heb. Dank aan Bauke de Vries om zijn 
bereidheid de studenten bij specifieke 3-D Autocadproblemen te helpen. 
 
Bijzondere dank aan de student-assistenten Kim Diederen, Dianne Flim en Liesbeth 
Broeders voor hun collegialiteit, enthousiaste inzet, improvisatie en Autocad-
ondersteuning, waardoor we als hecht team hebben kunnen opereren. 
Bijzondere dank aan de studenten, die het intensieve onderwijsexperiment hebben 
meegemaakt en bereid waren de uren verslindende enquête in te vullen.  
 
Zeer bijzondere dank aan Peter Schmid, oud-voorzitter van de Propedeuse-onderwijs-
commissie, die mij aanraadde om mijn bevindingen uit te werken tot een promotie-
onderzoek. Het waren Peter Schmid en Gabriella P’al, die mij door middel van inspi-
rerende gesprekken door de dieptepunten heen hielpen, waaronder de computercrash 
in juni 2005, die door Erik te Nijenhuis en zijn team voortvarend werd opgelost.  
 
Dank aan mijn promotoren: Peter Schmid, want zonder zijn kennis, positieve 
instelling en de vele stimulerende gesprekken zou dit onderzoek nooit zijn afgerond;  
Johan Van der Sanden, voor zijn uitgebreide kennis en expertise van de didactiek 
gericht op gecombineerde kennis en vaardigheid.  
En voorts dank aan de overige leden van de commissie: Kees Duijvestein, voor zijn 
deskundigheid en voortvarendheid; Mathieu Weggeman, voor zijn bijdragen op het 
raakvlak van strategie, organisatie en innovatie en in het bijzonder Wynand Wijnen, 
voor zijn uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het PGO en OGO en voor 
zijn inzet om het proefschrift in de finale fase nogmaals in een recordtijd van tik- en 
spelfouten te ontdoen. 
  
Dank aan de directeur bedrijfsvoering Herman Rikhof, die dit buiten de onderzoeks-
programma’s vallende promotieonderzoek met raad en daad ondersteunde.Voorts 
dank ik iedereen die mij met raad en daad hebben bijgestaan bij het atelierwerk en het 
onderzoek, waaronder Annemieke Kingma, Loes Mutsaers, Theo Arentze, de 
secretariële ondersteuning en zij die mij geholpen hebben met het verwerken van 
teksten, schema’s en vormgeving: Petra Blijleven, Wendy Regeer en Bert Lammers.  
 
De universiteit dank ik voor de geboden gelegenheid tot onderzoek en voor de 
ondersteunende cursussen die dit mogelijk maakten.  
 
Tot slot bijzondere dank aan mijn familie voor de nodige persoonlijke ondersteuning, 
waardoor deze bijzondere inspanning succesvol kon worden afgerond. 
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Figuur 1: ‘Leren-Creëren’ Kernstrategie: LCK 
 
De negen onderwijskundige instrumenten: 

1 Activering van de student. 
2 Creativiteit uitlokkende opgaven. 
3 Een zelfontwikkeling stimulerende didactische praxis. 
4 Een canon ter ondersteuning van de kennisopbouw. 
5 Ontwerpondersteunende oefeningen. 
6 Informatieaanbod dat aansluit op diverse vormen van ervaringsgericht 

leren. 
7 Een ideeënrijke, stimulerende leeromgeving. 
8 Holistische én rationele beoordeling. 
9 Evaluatie van en (zelf)verwijzing door de student. 

 
En de vier ontwerpcategorieën van de canon: 

1 Vorm en Concept 
2 Programma 
3 Omgeving 
4 Techniek en Toetsing 
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‘Leren-creëren’ binnen het universitair bouwkunde ontwerponderwijs; een 
kernstrategie voor het eerstejaars atelierwerk 
promotie-onderzoek ir. A.G.W.J. Proveniers 
 
Samenvatting van het onderzoek, gebruikte methodieken en relevant geachte 
resultaten 
 
Aanleiding tot het onderzoek; geïdentificeerde problemen 
De gebruikelijke vorm voor het bouwkundig ontwerponderwijs is het atelierwerk. Het 
atelierwerk is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, dat te typeren is als ‘Black- 
Box’. 
 
Voordeel van deze vorm van onderwijs is de grote diversiteit. Het leidt ertoe dat er 
evenveel substromingen zijn binnen de bouwkunde als Masters. Dit is op zich niet 
ongunstig, omdat er vanuit cultureel en economisch perspectief juist vraag is naar 
creatief unieke producten. 
Probleem bij het atelierwerk is het gebrek aan methode, transparantie en continuïteit. 
Door het ‘Black-Box’ karakter ontbreekt een methodische benadering en is het 
atelierwerk relatief ontoegankelijk voor gewone docenten (niet-Masters) en voor 
studenten. 
 
Gerenommeerde professionals, die worden ingehuurd als Masters storen zich niet aan 
allerlei onderwijskundige conventies. Zij worden immers gevraagd voor hun 
specifieke inbreng en qua methode vertrouwen zij geheel op hun ontwerpvaardigheid.  
Er is een relatief gebrek aan Masters, zeker voor het eerstejaars ontwerponderwijs. 
Hun plaats wordt ingenomen door gewone docenten. Zij missen de inzichten, allure 
en autoriteit om de Masterrol in de ‘Black-Box’ succesvol uit te oefenen. Zij dienen 
wel aan allerlei onderwijsprogrammatische conventies te voldoen. Methodiek, 
transparantie en continuïteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 
 
Studenten ontbreekt het begrijpelijkerwijze meestal aan ontwerpervaring, daar 
ontwerpen grotendeels in het VWO-curriculum ontbreekt. Het atelierwerk heeft voor 
studenten een mythische aantrekkingskracht maar brengt hen eveneens in verwarring 
omdat zij dagelijks heen en weer moeten schakelen tussen verschillende, hun deels 
onbekende, methodologieën. 
 
Gebrek aan methode in het ontwerponderwijs kan worden gecompenseerd met 
continuïteit in de opleiding. Indien de student vroegtijdig voor een bepaalde leerstoel 
met een bepaalde ontwerpopvatting kan kiezen, garandeert hij zichzelf een zekere 
continuïteit en kan hij gedurende zijn studietijd een zekere kwaliteit opbouwen.    
De invoering van de onderwijswet WHW en van het Bachelor-Master systeem 
verhoogt de discontinuïteit door afnemende zeggenschap van de wetenschappelijke 
staf over de inhoud van het onderwijs en door fragmentatie van de vijfjarige opleiding 
in een driejarige Bacheloropleiding gevolgd door een scala aan keuzemogelijkheden 
aan (inter)nationale Masteropleidingen.  
 
Probleemstelling van het onderzoek 
De klassieke ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk als vorm van eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs is aan vervanging toe. Het moderne eerstejaars 
atelierwerk dient zich minder te richten op het aanleren van ‘niet nader gespecificeerd 
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ontwerpgedrag’ en meer te richten op een methodologisch onderbouwde 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie 
van de student. In deze dissertatie wordt nagegaan op welke wijze een dergelijk 
alternatief in de praktijk van het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs kan 
worden vormgegeven. 
 
Inkadering  
Dit onderzoek richt zich uitdrukkelijk op een eerstejaars ontwerponderwijs waarin 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën worden gefaciliteerd. Uit 
onderzoek blijkt dat ontwerpstrategieën aan persoonlijkheidskenmerken zijn 
gerelateerd. Studenten hebben door gebrek aan ontwerponderwijs in het VWO hun 
persoonlijke voorkeuren nog niet kunnen ontdekken. Het eerstejaars 
ontwerponderwijs dient derhalve de zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie te faciliteren.    
 
Uitgangspunt: architectuur-onderwijs of architectuur-onderwijs 
Tegenover de ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk staan rationeel-cognitieve 
benaderingen. Deze zijn veelal toegesneden op één ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie, terwijl er aantoonbaar meerdere, in bepaalde mate aan 
persoonskenmerken te relateren ontwerpstrategieën zijn. In deze benaderingen wordt 
als het ware creativiteit gedeeltelijk ingeleverd in ruil voor meer systematiek. 
Hierdoor ontbreekt het deze rationeel-cognitieve benaderingen aan de mythische 
aantrekkingskracht van het ongrijpbare creatieve moment. 
 
Andere benaderingen vanuit de architectuur zijn: 

• Taxonomische benaderingen (Bax & Trum, 1992; zie ook paragraaf 1.9) 
• Typologische benaderingen (De Jong, e.a., 2000, Nieuwenhuis, e.a., 2000) 
• Fenomenologische benaderingen (Smienk & Niemeijer, 2000; zie ook 

paragraaf 1.4)  
• Epistemologische benaderingen (Dunin-Woyseth & Noschis, 1998) 

 
Opvallend aan bovenstaande benaderingen is dat ze eerst de complexe wereld van de 
architectuur met zijn veelvoud aan ontwerpopvattingen en paradigma’s op orde 
trachten te brengen, voordat men aan de onderwijsaspecten toekomt. 
Het vormgeven van architectuuronderwijs is in principe een interdisciplinair 
vraagstuk. In dit onderzoek wordt de invalshoek van het onderwijs gekozen; de 
ontwikkeling van ontwerpcompetenties van de student is daarbij het uitgangspunt. 
 
Er wordt niet uitgegaan van de meer objectivistische taxonomische 
onderwijsbenadering, omdat men dan op hetzelfde type problemen stuit als bij de 
‘architectuurbenadering’: men dient dan eerst een consistent totaalbeeld te verkrijgen 
van de architectuur voordat men aan het onderwijzen toekomt. 
In plaats daarvan wordt gekozen voor een meer constructivistische 
onderwijsbenadering en wordt onderzocht op welke wijze een veelheid aan 
ontwerpopvattingen aan de orde komt, binnen één coherent onderwijssysteem. 
Centraal staat een ‘leren-creëren’ kernstrategie, waarbij integraal recht wordt gedaan 
aan meerdere ontwerpopvattingen. 
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In dit onderzoek worden onderwijskundige benaderingen en theorieën rond het 
concept van ‘leren-leren’ aangewend om een adequate, meer toegankelijke invulling 
van het bouwkundig atelierwerk te kunnen bieden. 
De ‘leren-leren’ benadering werd reeds in algemene zin vertaald naar het 
technologisch universitair onderwijs: het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO). Het is 
echter nog niet specifiek toegesneden op het universitair ontwerpgericht 
bouwkundeonderwijs. 
 
Doelstelling van het onderzoek 
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-creëren’ 
kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze ‘leren-creëren’ 
kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, omvat meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student en 
koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding, waarbinnen de student kan 
kiezen uit afstudeerrichtingen met verschillende ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën, die méér of minder op architectonisch-conceptueel ontwerpen 
zijn gericht. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is het 
eerstejaars bouwkundig atelierwerk geanalyseerd aan de hand van de theoretische 
begrippenkaders van het bouwkundig ontwerpen en van het onderwijskundig 
constructivisme. De toetsing vindt plaats binnen een pilot-atelier met een ‘leren-
creëren’ atelierwerkprogramma. 
 
Uitwerking van het onderzoek  
Het onderzoek is als volgt uitgewerkt: 

• Een verkennend onderzoek naar relevante aspecten rond het atelierwerk. 
• Het formuleren van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
• Het uitwerken van deze kernstrategie in een uitvoeringsgericht 

atelierwerkprogramma met een nadere specificatie van te verwachten 
leereffecten. 

• Het uitvoeren van het atelierwerkprogramma in de periode 1998-2003 met per 
jaar telkens een ateliergroep van circa 12 studenten. 

• Het toetsen van de ‘leren-creëren’ kernstrategie door vergelijking van de te 
verwachten leereffecten met de werkelijk opgetreden leereffecten. 

• Het evalueren van de resultaten van deze toetsing en het formuleren van 
hieruit volgende conclusies en aanbevelingen.  

 
Opbouw van het onderzoek en toegepaste methoden (empirische cyclus) 

• Verkennend onderzoek naar het atelierwerk (hoofdstuk 1). 
• Theoretisch literatuuronderzoek binnen bouwkunde (hoofdstuk 1), 

onderwijskunde (hoofdstuk 2) en bedrijfskunde (hoofdstuk 3). 
• Inductie: formulering van de ‘leren-creëren’ kernstrategie (hoofdstukken 4 en 

5). 
• Deductie: afleiding van het atelierwerkprogramma en de te verwachten 

leereffecten (hoofdstuk 6). 
• Toetsing: het vergelijkend evalueren van de te verwachten leereffecten en de 

gerealiseerde leereffecten door middel van een expert-enquête onder de 
studenten die het atelierwerkprogramma in de jaren 1998 tot 2003 hebben 
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gevolgd (per jaar één atelierwerkgroep van circa 12 studenten)(hoofdstukken 7 
en 8). 

• Evaluatie en discussie: terugkoppeling van de toetsresultaten naar de ‘leren-
creëren’ kernstrategie en de probleemstelling en doelstelling van het 
onderzoek (hoofdstuk 9). 

 
De ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
Uitgangspunt is de representatie van het ontwerpproces als ‘reflection-in-action’, 
zoals het door Schön wordt beschreven (paragraaf 1.11). Het ontwerpproces kan 
inderdaad zeer divers zijn, zoals in paragraaf 1.4 reeds indicatief wordt aangegeven. 
En zeker voor het eerstejaars ontwerponderwijs is er geen reden om dit op voorhand 
al in te perken door middel van een rationeel-cognitieve ontwerpmethode (paragraaf 
1.9). In een later stadium van de studie kan de student – mede op grond van zijn in dit 
eerstejaars atelier ontdekte favoriete ontwerpstrategie – alsnog kiezen voor bepaalde 
ontwerpmethoden. 
 
De zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen, subjectieve ontwerpstrategie 
wordt optimaal ondersteund door de ‘didactische praxis Apon’, zoals die in paragraaf 
1.12 wordt omschreven. Deze didactische praxis stimuleert de reflectie bij de student, 
door hem eerst zijn verhaal achter het ontwerp te laten vertellen en hem vervolgens op 
veelbelovende aspecten in zijn ontwerp te wijzen. De praxis is niet dwingend en laat 
de student voortdurend de vrijheid om met totaal andere dingen te komen, zodat het 
zelfontdekkings- en zelfontwikkelingsproces blijvend wordt ondersteund. De 
‘didactische praxis Apon’ is onderdeel van de expliciete methodologie van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie. De onderwijskundige praxis zoals die in algemene zin door 
Schön werd ontwikkeld (‘Model II theories of use’, zie paragraaf 1.11) wordt niet 
overgenomen, omdat die teveel gericht is op het imiteren van het ontwerpgedrag van 
de docent. 
 
Aangesloten wordt bij het onderwijskundig constructivisme, wat aan het ‘leren-leren’ 
ten grondslag ligt. Het atelierwerk wordt daardoor niet gericht op het imiteren van niet 
nader gespecificeerd ontwerpgedrag, maar op een actieve constructie van de 
individuele, subjectieve leertheorie en praktijktheorie met betrekking tot het 
ontwerpen. Dit is onderdeel van de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie.  
 
De onderwijsdoelen achter de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn: 
 

• Zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student. 

 
• In een lerende in plaats van selecterende onderwijsbenadering. 

 
• Gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen een brede opleiding met 

zowel meer architectonische als ook meer technische afstudeermogelijkheden. 
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De expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is opgebouwd uit 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. 
De kenmerken van de ‘leren-creëren’ kernstrategie kunnen als volgt schematisch 
worden weergegeven (nummers 1 t/m 9 verwijzen naar de negen in onderlinge 
samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten): 
 
Uitgangspunt van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De ‘reflection-in-action’ van Schön: het ontwerpen als voortdurend reageren 
op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt. 
Het toetsen verloopt via het principe van ‘het zoeken van steun’, zoals door 
Standaert en Troch beschreven. 
 

Didactische praxis:  
• Niet de didactische aanpak van Schön: het voortdurend demonstreren van de 

docent. 
• Wel de ‘didactische praxis Apon’ (3): het stimuleren van het bijzondere in 

het ontwerp van de student (ten behoeve van zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de subjectieve ontwerpstrategie). 

• Gebruik van ‘ruim geformuleerde’, ideeënrijke en transferrijke opgaven 
(2) om zelfontdekking en zelfontwikkeling mogelijk te maken. 

• Gebruik van ondersteunende oefeningen (5), waarbij langs meerdere, 
activerende manieren informatie aangeboden wordt volgens de leercyclus 
van Kolb (6) 

 
Kennisopbouw: 

• Niet door voortdurend demonstreren zoals bij Schön. 
• Wel via het onderwijskundig constructivisme: 
• Gebruik van atelierwerk als een tot actieve kennis-constructie 

uitnodigende onderwijsvorm (1) 
• Gebruik van ideeënrijke en transferrijke opgaven (2) voor activering eigen 

voorkennis. 
• Gebruik van een canon (4): 4 van de 5 ontwerpcategorieën van Van Bakel (de 

basis achter de professionele ontwerpstrategieën). 
• Gebruik van een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving (7) 

 
Beoordeling en evaluatie: 

• Niet selecteren op aangeboren creativiteit 
• Wel een beoordelingsprotocol (8) bestaande uit onder meer holistische en 

rationele beoordelingsmethoden. 
• Evaluatiegesprekken (9) gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen 

een brede bouwkundige opleiding. 
 
 
Resultaat van het onderzoek: de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie bevat een negental onderwijsinstrumenten die 
gezamenlijk de expliciete methodologie vormen en in onderlinge samenhang worden 
ingezet bij het atelierwerk als vorm van eerstejaars universitair bouwkundig 
ontwerponderwijs. 
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie sluit aan bij de stroming van het (onderwijskundig) 
constructivisme. Uitgangspunt is dat kennis ‘in de hoofden van de studenten wordt 
geconstrueerd’ door middel van voortdurende (her)interpretatie, aanvulling en 
toetsing van reeds aanwezige voorkennis. Deze kennis is dus altijd subjectief en wordt 
beïnvloed door reeds bij de student aanwezige denkbeelden omtrent het vakgebied 
(subjectieve praktijktheorie) en omtrent het leren van dit vakgebied (subjectieve 
leertheorie) en door de wil van de student om deze aan te passen (actieve student-
oriëntatie). 
De opvatting dat creativiteit grotendeels kan worden aangeleerd wordt hieraan 
verwant verondersteld: de docent formuleert een creativiteit uitlokkende opgave en 
faciliteert vervolgens zo optimaal mogelijk het zelfontdekkings- en 
zelfontwikkelingsproces. 
 
Tegenover het onderwijskundig constructivisme staat het onderwijskundig 
objectivisme. Hierbij is kennis een objectief, van het individu losstaand geheel, dat 
met behulp van kopiërende informatieverwerkingsprocessen wordt ‘opgenomen in de 
hoofden van de studenten’. De docent biedt de objectieve kennis aan en meet na 
afloop objectief het behaalde resultaat en selecteert aldus als het ware op aangeboren 
intellectuele vaardigheid (er is nauwelijks tot géén aandacht voor een subjectieve 
leertheorie, waardoor het ‘hoe te leren’ grotendeels onder de individuele 
verantwoordelijkheid van de student valt). 
De opvatting dat creativiteit grotendeels is aangeboren is hieraan verwant: de docent 
formuleert een creativiteit uitlokkende opgave met een gewenst selectie-niveau en 
selecteert aldus op aangeboren creatieve vaardigheid.  
 
 

 
 
Figuur 2: ‘Leren-Creëren’ Kernstrategie: LCK 
De negen onderwijskundige instrumenten en de vier ontwerpcategorieën van de 
canon 
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De negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijsinstrumenten die 
gezamenlijk de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vormen  
zijn: 
 

1. Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student 
reproduceert niet maar construeert actief – letterlijk en figuurlijk – zijn 
ontwerp én construeert daarmee actief zijn individuele, subjectieve kennis 
over het ontwerpen. 

 
2. Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 

relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

 
3. De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel’, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

 
4. Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 

student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 

 
5. Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
 

6. De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

 
7. Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 

informatieverstrekking en facilitering zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 

 
8. Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 

beoordelingsmethoden. 
 

9. Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties.  
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie en haar negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijsinstrumenten zijn gebaseerd op zes bekende (onderwijs)concepten: 
 

1. Het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO), zoals op de TU Eindhoven voor het 
technologisch universitair onderwijs ontwikkeld. 

 
2. Het onderwijskundig constructivisme, dat er vanuit gaat dat kennis in de 

hoofden van de studenten wordt geconstrueerd door voortdurende 
(her)interpretatie, aanvulling en toetsing en dus altijd subjectief is. Deze 
subjectieve kennisopbouw is afhankelijk van het individueel leervermogen 
bestaande uit drie onderdelen (A, B, C): 
A: de student dient te beschikken over de vaardigheden om binnen een 
bepaald domein relevante en constructieve leeractiviteiten te ontplooien; 
B: de student moet de daadwerkelijke bereidheid hebben om deze relevante 
constructieve activiteiten uit te voeren; 
C: de student dient te beschikken over een adequate subjectieve 
praktijktheorie/leertheorie voor aansturing van leer- en ontwerpactiviteiten en 
interpretatie van de gebeurtenissen in de leeromgeving; 
 

3. ‘De Zevensprong’ van het Probleem Gestuurd Onderwijs uit Maastricht en de 
12 stappen van de Methode Holistische Participatie (MHP) van Schmid zijn 
als onderwijskundig voorbeeld voor de ‘leren-creëren’ canon gebruikt. 

 
4. Het promotieonderzoek van Van Bakel aan de TU Eindhoven, dat aangeeft dat 

er in de professionele praktijk meerdere professionele ontwerpstrategieën 
worden toegepast, die bovendien aan persoonlijkheidskenmerken gerelateerd 
zijn. 

 
5. De ‘didactische praxis Apon’ als vorm van begeleiding aan de tekentafel, die 

gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het individuele 
ontwerp van de student. 

 
6. De bedrijfskundige benadering van het programma-management, dat 

doelengestuurd is in plaats van resultatengestuurd zoals het 
projectmanagement. 

 
Toetsing van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
Het ‘leren-creëren’ pilot-atelierwerkprogramma maakte drie vormen van toetsing 
mogelijk: 

• Toetsing van de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie als onderdeel van de reguliere kwaliteitsmonitoring van het 
eerstejaars atelierwerk. Deze vorm van toetsing vond in 1999 en 2003 plaats. 

• Toetsing van de werking van de negen onderwijskundige instrumenten van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie, die de expliciete methodologie van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie vormen. Deze vorm van toetsing vond in 2005 plaats 
door middel van een uitgebreide enquête onder de betrokken studenten. 

• Informatie over de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van 
belang geachte componenten van het leervermogen is verzameld voor het 
verklaren van de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’. Deze ex-post 
student-evaluatie vond in 2005 plaats met behulp van de student-assistenten. 
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Resultaten van de uitgevoerde toetsing 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie is onderwijskundig uitvoerbaar. In het kader van de 
kwaliteitsmonitoring van alle eerstejaars ateliers die door de kwaliteitsmedewerker 
van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven in 1999 en 2003 werd uitgevoerd, is het 
‘leren-creëren’ pilot-atelierwerkprogramma bij beide metingen positief beoordeeld. 
 
De resultaten van de toetsing van de werking van de negen ‘leren-creëren’ 
onderwijsinstrumenten door middel van de uitgebreide student-enquête zijn als volgt: 
 
De geënquêteerde studenten herkennen de bij onderwijskundige instrumenten 
behorende leereffecten en onderkennen de werking ervan op de ontwikkeling van hun 
ontwerpcompetenties. Met enkele uitzonderingen was het bereiken van deze 
leereffecten statistisch significant meetbaar zowel met 97,5 % betrouwbaarheid als 
ook met 99,95 % betrouwbaarheid (zie voor de scores op de afzonderlijke items 
Bijlage 1).  
 
De uitzonderingen zijn redelijk gespreid op één concentratie na binnen 
onderwijsinstrument 9: 
9: Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 

verwerving van competenties. 
(gemiddelde 3,1met standaarddeviatie 0,75) 

Onderwijsinstrument 9 bevat 3 items waarvan de score statistisch niet significant is. 
De inzet van dit instrument dient men zwaarder te accentueren. Gelet op het 
specifieke karakter van dit instrument lijkt een betere communicatie met de student 
vooralsnog voldoende. Voor de aanpak hiervan wordt verwezen naar de scores op de 
afzonderlijke items in bijlage 1. 
 
 
Uitgaande van de gemiddelde score (vijf-puntsschaal) en de bijbehorende 
standaarddeviatie kan men de overige acht instrumenten in twee groepen verdelen:     
Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 3,7.  
2:  Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven.  

(gemiddelde: 3,8 met standaarddeviatie 0,6) 
5: Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,45) 

6: De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,67) 

8: Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 
(gemiddelde 3,6 met standaarddeviatie 0,55) 

Voor het bereiken van een hogere score van rond de 4,0 dient men deze instrumenten 
zwaarder te accentueren dan in de onderhavige pilots het geval was. Voor de aanpak 
hiervan wordt verwezen naar de scores op de afzonderlijke items in bijlage 1. 
 
 
 
 



 20 

Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 4,0.  
1: Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm. 

(gemiddelde 4,0 met standaarddeviatie 0,41) 
3: De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,42) 

4: Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,58) 

7: Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving. 
(gemiddelde 4,1met standaarddeviatie 0,6) 

Gelet op de hogere gemiddelden en relatief geringe standaarddeviaties lijkt de wijze 
waarop deze instrumenten in de pilots zijn ingezet vooralsnog toereikend. 
 
De drie binnen het onderwijskundig constructivisme van belang geachte componenten 
van het leervermogen geven een verklaring voor de leerprestaties van het merendeel 
van ‘bijzondere gevallen’. De resultaten zijn als volgt (indicatief ten gevolge van 
geringe aantallen): 

• Bij studenten met 1 jaar HTO-vooropleiding is duidelijk reeds sprake van een 
bepaalde impliciete subjectieve praktijktheorie en subjectieve leertheorie.  

• HTO-Studenten met een uitgebreid bouwtechnisch eerste jaar (sterk 
bouwtechnisch georiënteerde subjectieve praktijk-/leertheorie) en een minder 
uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie hebben een extra aansturing 
nodig richting creatieve durf/vrijheid. In de volgende trimesters is hun 
subjectieve praktijk-/leertheorie veelal zodanig aangepast dat dit niet meer 
noodzakelijk is en de zo ontstane combinatie zelfs tot verrassende resultaten 
kan leiden. 

• HTO-studenten met een uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie 
hebben hier nauwelijks hinder van en beschikken van meet af aan over 
voldoende creatieve durf/vrijheid.  

• VWO-studenten met een zeer ongerichte leerstijl zijn creatief maar kunnen 
deze creativiteit uiteindelijk niet verzilveren in een samenhangend ontwerp. 

• VWO-studenten met een lichte ongerichte leerstijl lijken echter zelfs in het 
voordeel. 

• VWO-studenten met een op reproductie gerichte leerstijl haken veelal snel af. 
 
Gebruiksmogelijkheden 
Het atelierwerk als vorm van Meester-Gezel onderwijs maakte - in een bestendige 
situatie gedurende de gehele looptijd van de opleiding - een intensieve 
kennisoverdracht mogelijk. Deze klassieke vorm van het eerstejaars atelierwerk dreigt 
mede door de invoering van de onderwijswet WHW en het Bachelor-Master systeem 
in versneld tempo achterhaald te worden.   
De opleiding raakt gefragmenteerd en gerenommeerde professionals zijn steeds 
minder bij de opleiding betrokken. Zo zij al aan de opleiding verbonden zijn, dan vaak 
op kortlopend contract en uitsluitend voor een stukje van de Masters-opleiding. 
De lange opleidingsduur, die vaak voor het bereiken van het gewenste niveau in 
architectuuronderwijs van essentieel belang wordt geacht, verbrokkelt.  
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De voor de student binnen dit Meester-Gezel onderwijs zo belangrijke continuïteit 
van ontwerpopvatting en ontwerpstrategie verandert op meer dan één wijze in 
discontinuïteit. 
 
De opleiding ziet de gevolgen van de optredende discontinuïteit als een terugval in het 
algemene kwaliteitsniveau van de student. De opleiding zal daarom geneigd zijn tot 
strengere selectie op het ontwerpvermogen van de student. 
 
De vraag is echter of dit mogelijk is: 

• De student heeft op het VWO geen tot nauwelijks ontwerponderwijs gehad. 
• Het is niet duidelijk waarop men moet selecteren: het Bachelor-Master 

systeem kent immers meerdere discontinuïteiten. 
 
Alleen zij die rotsvast geloven in het volledig aangeboren zijn van creativiteit, zijn 
overtuigd van het nut van een selectiesysteem. Deze aangeboren creativiteit dient dan 
bovendien nog van een zodanige kwaliteit te zijn, dat éénmaal geconstateerd dit een 
‘garantie’ biedt dat voor alle creativiteitsproblemen afdoende creatieve oplossingen 
worden gevonden.  
 
Het atelierwerk kan in de toekomst beter gericht worden op de zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van een eigen ontwerpstrategie: het ‘leren-creëren’  
 
Dit is zinvol vanuit de volgende overwegingen: 

• Met bewustwording van de eigen ontwerpstrategie is de student minder 
kwetsbaar binnen de rest van het relatief discontinue Bachelor-Master-traject. 

• De student zal beter in staat zijn om zijn strategie te ontwikkelen en te 
cultiveren en beter in staat zijn om vanuit tactische overwegingen zijn 
strategie aan te passen, indien een docent of een ontwerpteamverband 
(multidisciplinair projectwerk in latere studiejaren) er om vraagt. 

• De student zal beter in staat zijn om een gepast Masters(variant)-traject te 
kiezen. Dit kan een Masters(variant)-traject zijn, dat gericht is rond één 
professionele persoonlijkheid (ófwel met één ‘Master’ verantwoordelijk voor 
de gehele betreffende Masters(variant)-traject, ófwel met enkele parallelle 
leerstoelen die ieder van begin tot einde van het Masters(variant)-traject eigen 
verantwoordelijkheid hebben).  

• Het atelierwerk wordt hierdoor meer gericht op verwijzing in plaats van 
selectie. 

• Door zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele ontwerpstrategie 
en de mogelijkheden tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding met 
zowel meer architectonische afstudeermogelijkheden als ook meer technische 
afstudeermogelijkheden, wordt maatschappelijk gezien beter omgegaan met de 
door toenemende vergrijzing steeds verder afnemende aantallen jong toptalent.     

 
Beperkingen van het gebruik 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie past bij de onderwijs-theoretische inzichten op het 
gebied van het ‘leren-leren’ en sluit aan bij het onderwijskundig constructivisme. 
Opvattingen die vallen binnen het onderwijskundig objectivisme worden door de 
‘leren-creëren’ kernstrategie niet ondersteund, zoals de hieraan verwante opvatting dat 
creativiteit aangeboren is en dus niet kan worden aangeleerd, en slechts op 
‘aanwezigheid’ kan worden getoetst. 
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie gaat uit van een zeer beperkte voorkennis binnen het 
domein van het universitair bouwkundig ontwerpen. De strategie is niet ontwikkeld 
voor ontwerponderwijs in de daarop volgende studiejaren, alhoewel ze hier 
grotendeels wel bruikbaar is. 
 
Uiteraard zijn de negen onderwijsinstrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
ieder afzonderlijk of in willekeurige combinatie te gebruiken binnen programma’s 
met zelf geformuleerde onderwijsdoelstellingen. 
 
Slotconclusies 
De ontwikkelde ‘leren-creëren’ kernstrategie is een aantrekkelijk alternatief voor het 
klassieke atelierwerk. De volgende kenmerken van deze kernstrategie zijn daarbij met 
name van belang: 

• De expliciet te doceren methodologie in de vorm van de negen in onderlinge 
samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. 

• De methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is empirisch 
verifieerbaar. De inzet van de onderwijskundige instrumenten leidt tot 
omschreven leereffecten. Het bereiken van deze leereffecten kan statistisch 
significant worden vastgesteld. 

• Bij de ‘leren-creëren’ kernstrategie kan gelijktijdig een veelheid aan 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën worden onderwezen binnen één 
coherent onderwijssysteem. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de 
student en leidt tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is expliciet gericht op de vaardigheid van het 
ontwerpen én is expliciet gericht op persoonlijke kennisopbouw van de student 
omtrent het ontwerpen. 

De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt als kernstrategie mogelijkheden om in een 
waaier van atelierwerkprogramma’s te worden uitgewerkt, ieder met unieke opgaven 
en ondersteunende oefeningen, zodat de gewenste diversiteit binnen het 
bouwkundeonderwijs behouden blijft. 
 
Wetenschapsgebieden en wetenschappelijke relevantie 
Het onderzoek bestrijkt de wetenschapsgebieden van de bouwkunde, onderwijskunde 
en bedrijfskunde (strategie-ontwikkeling en organisatie). 
 
Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bouwkunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van het creatieve in het ontwerpen. 
De onderwijs-theoretische inzichten rond het ‘leren-leren’ en de ontwerptechnische 
inzichten rond het bouwkundig creëren worden samengevoegd tot het ‘leren-creëren’. 
 
De theorie van de ‘reflection-in-action’ van Schön wordt in zijn context geplaatst. 
De ‘reflection-in-action’ van Schön is gesitueerd binnen de traditionele ‘Schools of 
Architecture’, waarin één ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie heerst, die door 
middel van demonstratie en imitatie van docent op student wordt overgebracht. De 
didactische praxis van Schön is voornamelijk gericht op beheersing van conflicten 
tussen docent en student, die voortkomen uit de door de ‘School of Architecture’ 
eenzijdig opgelegde ontwerpopvatting en ontwerpstrategie. 
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Met behulp van de onderwijskundige theorie van het Cognitive Apprenticeship van 
Collins, Brown en Newman is het mogelijk om de ‘reflection-in-action’ theorie van 
Schön nader te beïnstrumenteren. Het Cognitive Apprenticeship hanteert zes 
onderwijsmethoden verdeeld in drie groepen. Modeling, Coaching en Scaffolding 
vormen het centrale deel en zijn gericht op demonstreren en imiteren. Articulation en 
Reflection zijn gericht op nadere bewustwording. Exploration stimuleert het 
zelfstandig handelen. 
Het Cognitive Apprenticeship is methodologisch verder uitgewerkt dan de ‘reflection-
in-action’ van Schön en het kan hierdoor succesvol worden aangewend voor het 
onderwijs ter stimulering van tal van cognitieve en meta-cognitieve expert-processen. 
Blijft echter – in geval van bouwkunde – de inperking tot één ontwerpopvatting en 
één ontwerpstrategie.    
 
Dit onderzoek neemt de Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen tot 
uitgangspunt, waar binnen één opleiding meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën coëxisteren. 
Het eerstejaars ontwerponderwijs krijgt binnen deze Nederlandse universitaire 
bouwkundeopleidingen een nieuwe dimensie, namelijk het ontdekken en ontwikkelen 
van de individuele, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerpstrategie van de student. 
 
Dit onderzoek ontwikkelt de ‘leren-creëren’ kernstrategie, die deze creatieve 
ontdekkingstocht van de student binnen meerdere parallele ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën faciliteert. 
Het onderzoek maakt hierbij gebruik van: 

• Onderwijskundig constructivistische principes. 
• De binnen Bouwkunde Eindhoven ontwikkelde ‘didactische praxis Apon’. 
• Het protocolonderzoek naar professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel 

(promotieonderzoek 1995 aan de TU Eindhoven).  
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie begint waar Cognitive Apprenticeship eindigt: de 
student wordt direct – zonder voorbeelden en demonstraties –  zelfstandig aan het 
ontwerpen gezet en wordt hierbij intensief begeleid. De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
doet een intensief beroep op het leervermogen van de student en vereist grote 
motivatie en grote inzet van zowel student als docent. Een eventuele toepassing van 
de ‘leren-creëren’ kernstrategie binnen andere wetenschapsgebieden dient men 
daarom eerst zorgvuldig af te wegen. 
De modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt echter een gedeeltelijke en/of incidentele vertaalslag 
naar andere wetenschapsgebieden mogelijk. 
 
Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bedrijfskunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van strategie en organisatie. Het 
onderzoek geeft een exemplarisch voorbeeld van de impact, die schijnbaar losstaande 
maatregelen op bestuurlijk-organisatorisch vlak (invoering nieuwe onderwijswet 
WHW) en onderwijs-organisatorisch vlak (invoering Bachelor-Master systeem) 
kunnen hebben op de didactiek van een wetenschapsgebied.   
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Maatschappelijke relevantie 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie verankert de gebruiksaspecten binnen het eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs, doordat zij een essentieel onderdeel zijn van vier van 
de negen onderwijskundige instrumenten. Binnen de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn 
hierdoor de gebruiksaspecten gelijkwaardig aan technologische aspecten en aan de 
vormgevingsaspecten.  
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie kan mogelijk bijdragen aan het innovatiebeleid. De 
modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt een vertaalslag mogelijk naar andere 
wetenschapsgebieden waar technologie, vormgeving en gebruiksaspecten min of meer 
creatief samenkomen. 
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Inleiding 
 
Wanneer een bouwkunde student voor de eerste maal een studentenhuis betrekt heeft 
hij of zij benauwend veel uit te leggen aan de technische medestudenten. Waarom al 
die contacturen ? Waarom dat gefröbel met die maquettes, die schetsjes en die 
vormgeving ?  Waarom die afwijkende onderwijsvormen en die vreselijke 
hoeveelheid vakken ? Gelukkig zit er ook nog wiskunde, mechanica en bouwfysica in 
het pakket !  
 
Bouwkunde vormt de wereld van de uitzonderingen binnen de technische wereld van 
de regels. Opdrachtgevers wensen unieke woningen en gebouwen waarmee zij zich 
kunnen profileren, ook al rijden ze allemaal in dezelfde auto, met hooguit 
verschillende bekleding en een duurdere GPS. 
 
Ontwerpen is een complexe bezigheid waarin naast de technische mogelijkheden met 
name de culturele en esthetische aspecten centraal staan. Met name de diversiteit aan 
wensen en mogelijkheden van de opdrachtgevers en de diversiteit aan ruimtelijke 
locaties en juridische mogelijkheden onderscheiden het bouwkundig ontwerpen van 
bijvoorbeeld het ontwerpen van auto’s, CD-spelers en TV’s. In tegenstelling tot deze 
serieproducten zijn bouwkundige ontwerpen vaak één-stuks-producties. Nog minder 
dan bij deze seriematige producties zijn er ontwerpregels te geven maar er is echter 
geen vrijblijvendheid en willekeurigheid: 

• Het ontwerp moet in de omgeving passen en aan culturele en esthetische eisen 
voldoen. 

• Het ontwerp moet aan de technische eisen en financiële randvoorwaarden 
voldoen. 

• Het ontwerp moet aan de prestatie-eisen voldoen. Het moet in staat zijn om 
datgene te leveren wat de opdrachtgever vraagt: ‘de oplossing moet werken’. 

 
De uitzonderingen overheersen de regels en het is de ontwerper die bij elke nieuwe 
opdracht zich al tastend een weg zoekt in de ook voor hem nieuwe wereld. Het is 
Donald Schön die in de tachtiger jaren van de vorige eeuw aangeeft dat een dergelijk 
professioneel handelen niet synoniem is aan toegepaste wetenschap. De problemen in 
de complexe, onzekere en conflictueuze professionele praktijk van architecten, 
doctoren, managers, ingenieurs en advocaten zijn veel complexer dan de relatief 
eenduidige oplossingen die de toegepaste wetenschap hier tegenover kan stellen. 
Wellicht moet de bouwkundestudent de bal terug kaatsen en aan de overige 
technische huisgenoten vragen waarom die technische studie van hen zo veraf staat 
van hun toekomstige professionele praktijk! 
 
Schön beschrijft het professioneel handelen als reflection-in-action (zie paragraaf 
1.11). Al ontwerpend ontdekt de architect een eventuele nieuwe, aansprekende 
combinatie van vormen en gebruiksmogelijkheden. Hij stopt zijn routinematige 
zoektocht, analyseert de potentiële mogelijkheid en toetst die vervolgens op 
haalbaarheid. Naar gelang de uitkomst van de diverse toetsingen verandert langzaam 
de houding van de ontwerper van ‘tentatief proberen’ naar ‘uiteindelijke, definitieve 
instemming’: een nieuw ontwerp is geboren! 
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De gebruikelijke vorm voor het bouwkundig ontwerponderwijs is het atelierwerk. Het 
atelierwerk is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, dat te typeren is als ‘Black- 
Box’. 
De typering van atelierwerk als ‘Master-Class’-onderwijs en als ‘Black-Box’ is 
ontleend aan de publicatie ‘De hand van de Meester; het ontwerponderwijs in de 
praktijk’ (Smienk & Niemeijer, 2000). Op een niet te evenaren wijze geven zij een 
beeld van de pluriformiteit van het atelierwerk door een dertigtal gelauwerde 
professionals aan het woord te laten (zie paragraaf 1.4). 
 
Voordeel van deze vorm van onderwijs is de grote diversiteit. Het leidt ertoe dat er 
evenveel substromingen zijn binnen de bouwkunde als Masters. Dit is op zich niet 
ongunstig, omdat er vanuit cultureel en economisch perspectief juist vraag is naar 
creatief unieke producten. 
 
Probleem bij het atelierwerk is het gebrek aan methode, transparantie en continuïteit. 
Door het ‘Black-Box’ karakter ontbreekt een methodische benadering en is het 
atelierwerk relatief ontoegankelijk voor gewone docenten (niet-Masters) en voor 
studenten. 
 
Gerenommeerde professionals, die worden ingehuurd als Masters storen zich niet aan 
allerlei onderwijskundige conventies. Zij worden immers gevraagd voor hun 
specifieke inbreng en qua methode vertrouwen zij geheel op hun ontwerpvaardigheid.  
Er is een relatief gebrek aan Masters, zeker voor het eerstejaars ontwerponderwijs. 
Hun plaats wordt ingenomen door gewone docenten. Zij missen de inzichten, allure 
en autoriteit om de Masterrol in de ‘Black-Box’ succesvol uit te oefenen. Zij dienen 
wel aan allerlei onderwijskundige conventies, zoals methode, transparantie en 
continuïteit te voldoen. 
 
Gebrek aan methode in het ontwerponderwijs kan worden gecompenseerd met 
continuïteit in de opleiding. Indien de student vroegtijdig voor een bepaalde leerstoel 
met een bepaalde ontwerpopvatting kan kiezen, garandeert hij zichzelf een zekere 
continuïteit en kan hij gedurende zijn studietijd een zekere kwaliteit opbouwen. 
De invoering van de onderwijswet WHW en van het Bachelor-Master systeem 
verhoogt de discontinuïteit door afnemende zeggenschap van de wetenschappelijke 
staf over de inhoud van het onderwijs en door fragmentatie van de vijfjarige opleiding 
in een driejarige Bacheloropleiding gevolgd door een scala aan keuzemogelijkheden 
aan (inter)nationale Master opleidingen.  
 
Ook vanuit de professionele hoek is er kritiek op het atelierwerk als ‘Master-Class- 
Black-Box’-onderwijs. Hans van Dijk en Rem Koolhaas noemen het 
‘onderwijsmodernisme’: een ongevaarlijke vormtraditie, die “in het merendeel van de 
opleidingen en in bureaus waarin meester-leerling verhoudingen nog steeds 
overheersen (…) via ikonen en hogepriesters van generatie op generatie wordt 
overgedragen” (Verstegen, 1992).  
 
Kortom, het klassieke eerstejaars atelierwerk als ‘Master-Class-Black-Box’-
ontwerponderwijs is aan vervanging toe. Het moderne eerstejaars atelierwerk dient 
zich minder te richten op het ‘aanleren van niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag’ 
en meer te richten op een methodologisch onderbouwde zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student. 
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Uitgangspunt: architectuur-onderwijs of architectuur-onderwijs 
Tegenover de ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk staan rationeel-cognitieve 
benaderingen. Deze zijn veelal toegesneden op één ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie, terwijl er aantoonbaar meerdere, in bepaalde mate aan 
persoonskenmerken te relateren ontwerpstrategieën zijn. In deze benaderingen wordt 
als het ware creativiteit gedeeltelijk ingeleverd in ruil voor meer systematiek. 
Hierdoor ontbreekt het deze rationeel-cognitieve benaderingen aan de mythische 
aantrekkingskracht van het ongrijpbare creatieve moment. 
 
Andere benaderingen vanuit de architectuur zijn: 

• Taxonomische benaderingen (Bax & Trum, 1992; zie ook paragraaf 1.9) 
• Typologische benaderingen (De Jong, e.a., 2000, Nieuwenhuis, e.a., 2000) 
• Fenomenologische benaderingen (Smienk & Niemeijer, 2000; zie ook 

paragraaf 1.4)  
• Epistemologische benaderingen (Dunin-Woyseth & Noschis,1998) 

 
Opvallend aan bovenstaande benaderingen is dat ze eerst de complexe wereld van de 
architectuur met zijn veelvoud aan ontwerpopvattingen en paradigma’s op orde 
trachten te brengen, voordat men aan de onderwijsaspecten toekomt. 
Architectuur-onderwijs is in principe een interdisciplinair vraagstuk. Dit onderzoek 
hanteert de andere benadering en onderzoekt de mogelijkheden vanuit het onderwijs. 
 
De onderwijskundige benadering van dit onderzoek gaat niet uit van de meer 
objectivistische taxonomische onderwijs-benadering, daar men dan op hetzelfde type 
problemen stuit als bij de ‘architectuur-benadering’: men dient dan eerst een 
consistent totaalbeeld te verkrijgen van de architectuur voordat men aan het 
onderwijzen toekomt. 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de constructivistische onderwijsbenadering en 
wordt de mogelijkheid onderzocht om een veelheid aan ontwerpopvattingen te 
onderwijzen binnen één coherent onderwijssysteem. De mogelijkheid van een ‘leren-
creëren’ kernstrategie wordt onderzocht, die integraal meerdere ontwerpopvattingen 
kan onderwijzen. 
 
In dit onderzoek worden onderwijskundige benaderingen en theorieën rond het 
concept van ‘leren-leren’ aangewend om een adequate, meer toegankelijke invulling 
van het bouwkundig atelierwerk te kunnen bieden. 
De ‘leren-leren’ benadering werd reeds in algemene zin vertaald naar het 
technologisch universitair onderwijs: het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO). Het is 
echter nog niet specifiek toegesneden op het universitair ontwerpgericht bouwkunde-
onderwijs. 
 
De in paragraaf 1.15 vermelde doelstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt: 
Het aaneensmeden van het atelierwerk als vorm van eerstejaars bouwkundig 
ontwerponderwijs en de huidige onderwijs-theoretische inzichten rond ‘leren-leren’ 
tot een ‘leren-creëren’ kernstrategie met een expliciet te doceren methodologie. 
Deze ‘leren-creëren’ kernstrategie omvat meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën en is gericht op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student.  
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De opbouw van het onderzoek is als volgt: 
In hoofdstuk 1 vindt een verkennend theoretisch literatuuronderzoek plaats naar de 
achtergronden van het atelierwerk. In paragraaf 1.15 worden de probleemstelling, 
doelstelling en aanpak van het onderzoek geformuleerd. 
 
In hoofdstuk 2 worden de relevant geachte onderwijstheoretische inzichten rond het 
‘leren-leren’ verkend op hun toepassingsmogelijkheden voor het atelierwerk. 
 
Bij de start van dit onderzoek in 1998 lag het accent op verbetering van het 
atelierwerk binnen de toen geldende situatie: de vijfjarige universitaire opleiding 
Bouwkunde. 
Sindsdien is de situatie door een verdere effectuering van de nieuwe onderwijswet 
WHW en de invoering van het Bachelor-Master systeem aanzienlijk gewijzigd. Het in 
1998 als vanzelfsprekend verondersteld onderwijskundig uitgangspunt komt hiermee 
ter discussie. 
In paragraaf 1.5 en 1.14 wordt de zich wijzigende situatie met name belicht vanuit de 
zijde van de student. Daar het eveneens strategisch-organisatorische veranderingen 
betreft, worden in hoofdstuk 3 twee bedrijfskundige analysemodellen gehanteerd om 
de problematiek in dit breder perspectief te plaatsen. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan 
op de vraag of het onderwijskundig uitgangspunt onverkort gehandhaafd kan blijven.  
 
In hoofdstuk 4 vindt de inductie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie plaats vanuit de 
theoretische concepten van hoofdstuk 1 en 2. 
 
In hoofdstuk 5 wordt een volledige beschrijving en uitgebreide toelichting gegeven 
van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De uitgangspunten. 
• De drie onderwijsdoelstellingen. 
• De negen integraal in te zetten onderwijsinstrumenten. 
• De zes achterliggende onderwijsconcepten. 

 
In hoofdstuk 6 vindt deductie plaats: de afleiding van het atelierwerkprogramma en de 
te verwachten leereffecten uit de ‘leren-creëren’ kernstrategie.  
 
In hoofdstuk 7 wordt de opzet van de toetsing van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
beschreven: het vergelijkend evalueren van de te verwachten leereffecten en de 
gerealiseerde leereffecten door middel van een expert-enquête onder de studenten die 
het atelierwerkprogramma in de jaren 1998 tot 2003 hebben gevolgd (per jaar één 
atelierwerkgroep van circa 12 studenten). 
 
In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de toetsing beschreven. 
 
In hoofdstuk 9 volgt evaluatie en discussie: de terugkoppeling van de toetsresultaten 
naar de ‘leren-creëren’ kernstrategie en de probleemstelling en doelstelling van het 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: Het atelier als traditionele vorm van bouwkundig 
ontwerponderwijs 
 
1.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 wordt het atelierwerk als traditionele onderwijsvorm voor het 
eerstejaars universitair bouwkundig ontwerponderwijs beschreven. Het hoofdstuk 
vormt aldus de achtergrond van de probleemstelling en doelstelling van het 
onderzoek, alsmede van de in dit onderzoek gekozen oplossingsrichting: de keuze van 
en inperking en afbakening tot: 

• Het eerstejaars universitair bouwkundig ontwerponderwijs. 
• Ontwerpen vanuit meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. 
• De ‘leren-creëren’ benadering, die past binnen de onderwijstheoretische 

opvattingen rond ‘leren-leren’ en het onderwijskundig constructivisme. 
 
Het atelierwerk wordt gedeeltelijk geschetst door middel van beknopte beschrijvingen 
en gedeeltelijk aan de hand van intermezzo’s die sfeerbeelden van het enthousiasme 
voor de fascinaties binnen en de veelvormigheid van het atelierwerk als ‘object van 
onderzoek’ weergeven. 
Dit eveneens ter illustratie van de typering van het atelierwerk als ‘Master-Class’-
onderwijs binnen een relatief ontoegankelijke ‘Black-Box’, die in paragraaf 1.3 
beschreven wordt. 
In paragraaf 1.3 wordt eveneens gewezen op de verschillen tussen de ‘Black-Box’ 
benadering van dit ‘klassiek’ atelierwerk en het Cognitive Apprenticeship. Het 
Cognitive Apprenticeship neemt weliswaar het Meester-Gezel model tot voorbeeld 
maar werkt dit methodologisch uit in zes expliciete methoden: Modeling, Coaching, 
Scaffolding, Articulation, Reflection, Exploration. 
  
De typering van atelierwerk als ‘Master-Class’-onderwijs en als ‘Black-Box’ is 
ontleend aan de publicatie ‘De hand van de Meester; het ontwerponderwijs in de 
praktijk’ (Smienk & Niemeijer, 2000). Op een niet te evenaren wijze geven zij een 
beeld van de pluriformiteit van het atelierwerk door een dertigtal gelauwerde 
professionals aan het woord te laten (zie paragraaf 1.4). 
Zij kiezen deze beschrijvende en typologiserende onderzoeksbenadering, daar zij 
constateren dat het overgrote deel van de publicaties over het bouwkundig 
ontwerponderwijs merkwaardigerwijs uitmondt in beschrijvingen en vergelijkingen 
van onderwijsprogramma’s en kwaliteitscriteria of in resultaatbeschrijvingen. 
De resultaten van hun onderzoek zijn niet zonder meer eensluidend en vol open 
einden maar laten een facinerende veelkleurigheid aan ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën zien. 
 
In paragraaf 1.5 wordt de ‘Black-Box’ benadering geproblematiseerd. De binding van 
de gerenommeerde professional met het eerstejaars ontwerponderwijs is niet sterk en 
verzwakt verder door de invoering van onderwijswet WHW en Bachelor-Master 
systeem. Gewone docenten moeten het ontwerponderwijs overnemen en ervaren de 
gebrekkige methodologie. 
WHW en Bachelor-Master systeem leiden tot grotere discontinuïteit in de opleiding. 
Dit leidt tot grotere discontinuïteit in het van de student verlangde ontwerpgedrag. 
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De ‘Black-Box’ als instrument voor het aanleren van eerstejaars ontwerpgedrag wordt 
door de onderwijsorganisatorische omstandigheden achterhaald. Met behulp van de 
literatuur wordt naar mogelijke oplossingsrichtingen gezocht. 
 
Tot de publicaties die volgens Smienk en Niemeijer uitmonden in programma- en 
kwaliteitsbeschrijvingen behoren wellicht de drie publicaties van het 
Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) die als serie 
‘Architectuuronderwijs in Nederland’ zijn uitgebracht: 

• ‘Wortels in het architectuuronderwijs’ (Kooijman, 1995) 
• ‘Beroepspraktijk en het architectuuronderwijs’ (Straub, 1995) 
• ‘Architectuuronderwijs; didactiek, methoden en technieken’ ( De Scheemaker, 

1995) 
 
In de publicatie ‘Wortels van het architectuuronderwijs’ wordt de complexe historie 
beschreven op grond van formele publicaties. Dit resulteert in een schets van de 
voortdurende maatschappelijke interferentie van de vertegenwoordiging van de 
kunstzinninge invalshoek, de technische invalshoek, de overheid en de opleidings-
instituten. 
In concreto trekken hier de vormgevers van Nederland voorbij. Van de 19e eeuwse 
overheid als samenbundeling van maatschappelijke krachten van Koning, Hogere 
Burgerij, Staat en Waterstaat als regulator maar vooral als initiatior tot het huidige op 
ontwikkelingsplanologie gerichte kabinet, de ontwerpers en bouwers van spoorwegen, 
kanalen, wegen met bijbehorende civieltechnische werken maar ook de bijbehorende 
gebouwen, zoals stations, gemalen, bedrijfsgebouwen. De industralisatie van 
Nederland komt aan de orde, alsmede de 19e eeuwse, 20e eeuwse en huidige 
stadsuitbreidingen, stadsvernieuwingen, binnenstedelijke vernieuwingen, de 
architecten van theaters, musea, stadhuizen, scholen en kantoren. 
Het is duidelijk dat een dergelijke benadering leidt tot een bredere, dan louter in 
meerdere opzichten ‘academische’ discussie tussen meer kunstzinnige en meer 
technische ontwerpopvattingen en ontwerpsystemen. Een samenvatting is 
weergegeven in het intermezzo in paragraaf 1.6. 
 
De geboden historische informatie is voor wat betreft de ontwerponderwijspraktijk 
niet zo eenduidig. Decennia lang is er nauwelijks sprake van ontwerponderwijs en 
bestaat de ontwerpactiviteit uit het zorgvuldig kopiëren en imiteren van de 
voorgeschreven classicistische ontwerpstijl. In de jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw ontstonden er weliswaar meerdere stijlen maar had elke opleiding 
veelal zijn eigen stijl, die door de studenten gekopieerd en geïmiteerd moest worden. 
Pas na de tweede wereldoorlog treedt er een verbreding op in de zin dat binnen één 
opleiding meerdere ontwerpstijlen en ontwerpopvattingen kunnen bestaan en het 
ontwerpen dus méér wordt dan het kopiëren en imiteren gedurende de tekenles. 
Dit moet consequenties gehad hebben voor het ontwerponderwijs maar hiervan is in 
de formele stukken niet zoveel terug te vinden. Wellicht wordt aan de 
studentenrevolte van 1968 en de hierop volgende democratiseringsgolf te veel impact 
toegeschreven en was verbreding van het ontwerponderwijs zonder meer 
onvermijdelijk door de erkenning van meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën binnen één opleiding. De echte explosie aan ontwerpopvattingen 
lijkt pas op te treden in de negentiger jaren, getuige paragraaf 1.4 en 1.12. 
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Met de invoering van het Bachelor-Master systeem treedt er wellicht weer een 
terugval op, nu het Bachelors wordt gezien als basisprogramma. Het is echter de 
vraag of dit ‘terugtrekken’ in de nabije toekomst gevolgd zal worden door een ware 
‘tsunami’ aan nationale en internationale Master-programma’s, alle met eigen 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategie. 
 
De publicatie ‘Architectuuronderwijs; didactiek, methoden en technieken’ is geënt op 
de ‘Wortels van het architectuuronderwijs’ en beschrijft de situatie van de acht 
opleidingen in de negentiger jaren van de 20e eeuw: twee faculteiten bouwkunde en 
zes (neven)vestigingen Academies van Bouwkunst.  
 
In paragraaf 1.7 worden de kennismodellen beschreven die in de publicatie 
‘Architectuuronderwijs; didactiek, methoden en technieken’ voor de classificatie van 
het bouwkundig ontwerponderwijs worden gebruikt. De benadering is te weinig 
gedetailleerd voor uitspraken op het niveau van het ontwerp maar was hier uiteraard 
ook niet op gericht. Eén van de interviews levert echter de ‘missing link’ in het 
Eindhovens ontwerponderwijs (paragraaf 1.12): de tot op dat moment nog niet op 
schrift gestelde, impliciete Eindhovense onderwijskundige praxis. 
 
In paragraaf 1.8 wordt in de vorm van een intermezzo ingegaan op de 
onderwijskundige perspectieven van de korte maar heftige geschiedenis van het 
Bauhaus. De dynamiek van het Bauhaus heeft niet geleid tot één instituut met hierin 
verschillende, naast elkaar levende stromingen maar tot een snelle opeenvolging van 
stromingen. 
 
In paragraaf 1.9 wordt ingegaan op de onderwijskundige perspectieven van het 
drager-inbouw concept. Complexiteitsreductie vindt plaats door definiëring van één 
systeem van democratische besluitvorming, ontwerp en productie. Dit systeem is 
‘gesloten’ in de systeemtheoretische betekenis en ‘open’ in de zin van een veelheid 
aan bouwkundige varianten en hieraan gekoppelde besluitvormingsmogelijkheden. 
Het begeleidende wetenschappelijk onderzoek leidt tot een elegant geformuleerd 
heuristisch paradigma: ‘ontwerpen is denken in varianten’ 
 
In paragraaf 1.10 wordt de Methode Holistische Participatie (MHP) beschreven. Deze 
methode biedt bij uitstek de mogelijkheid tot integratie van een veelheid aan 
technische disciplines en participanten. De methode kan voor ontwikkeling, 
onderzoek en onderwijs worden gebruikt. De methode heeft een zeer elegant 
paradigma: ‘de weg en het doel zijn een’. 
 
In paragraaf 1.11 wordt het internationaal bekende werk van Donald Schön ‘The 
reflective practitioner’ behandeld, dat in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zeer 
belangrijk was voor de erkenning van de professionele praktijk van architecten, 
ingenieurs, managers, doctoren en advocaten. Hij constateert dat het tot dan toe 
heersende beeld dat de professionele praktijk gelijk is aan toegepaste wetenschap niet 
juist is. De problemen in de professionele praktijk zijn veel complexer dan de relatief 
eenduidige oplossingen die de toegepaste wetenschap hier tegenover stellen. 
Opleidingen kunnen niet wachten tot de wetenschap adequate toepassingsmodellen 
ontwikkeld heeft en kunnen leren van zorgvuldige protocol-analyses van de 
professionele praktijk. 
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Een beroemd voorbeeld van reflection-in-action is de dialoog tussen docent Quist en 
studente Petra over het ontwerp van een basisschool op een hellend terrein. De lezer is 
hierbij getuige van de professionele opmerkingsgave van Quist, die aldoende (door 
Schön knowing-in-action genoemd) iets bijzonders ontdekt, hier over nadenkt 
(reflection-in-action) en dan direct begint te experimenteren, net zo lang tot het 
ontwerp deze nieuwe ‘feature’ bevat: ‘al doende leert men’. 
Jammer dat Quist hier in de hoofdrol staat en niet Petra, die toch met haar L-vormige 
compositie van twee klaslokalen de potentiële aanzet gaf. 
 
Dit is anders in de onderwijskundige praxis die in de loop der zeventiger jaren aan de 
faculteit Bouwkunde TU Eindhoven ontstond en in paragraaf 1.12 beschreven wordt. 
In deze praxis die eveneens gaat over begeleiding aan de ‘teken’tafel, staat de student 
en zijn ontwerp centraal. De docent en student-assistent gaan ieder systematisch alle 
tekentafels langs en vragen de student zijn schetsontwerpen en werkmaquettes toe te 
lichten. De begeleider wijst dan vooral op wat potentieel bijzonder is en zet de student 
aan tot reflection-in-action. De begeleider vraagt eveneens naar mogelijke thema’s of 
concepten die het geheel nog kunnen versterken. Over ‘fouten’ in het ontwerp wordt 
nauwelijks gesproken en die zijn meestal bij de volgende rondgang vanzelf 
verdwenen, omdat de student zich op de sterke punten van zijn of haar ontwerp 
concentreert. Begeleidingsproblemen, waar zich het latere werk van Schön op 
concentreert (Schön 1987, zie ook paragraaf 1.11) doen zich nauwelijks voor. 
Het zich richten op het eigen ontwerp en op de sterke punten ervan zorgt ervoor dat de 
student met zijn eigen ontwerp en eigen ontwerpproces bezig is. Er is weinig ruimte 
voor pure imitatie van toevallige ‘ontwerpmodes’ uit de vaktijdschriften en een 
standaard-ontwerpproces past eveneens niet op deze reflection-in-action benadering. 
Dit geldt eveneens voor de docent. Binnen de faculteit was er in de jaren negentig 
minimaal sprake van drie ontwerpopvattingen die in coëxistentie naast elkaar staan en 
elkaar versterken. 
 
In paragraaf 1.13 wordt gerefereerd aan een promotie-onderzoek uit 1995 aan de TU 
Eindhoven naar professionele ontwerpstrategieën van Anton van Bakel. Dit 
onderzoek rechtvaardigt de noodzakelijke coëxistentie van meerdere 
ontwerpopvattingen binnen een opleiding. Ontwerpstrategieën blijken aan 
persoonlijkheidskenmerken gerelateerd. VWO-studenten die nauwelijks 
ontwerpervaring hebben, kennen de eigen ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën 
nog niet en hebben dus belang bij een brede opleiding die meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën faciliteert. 
De relatering aan persoonlijkheidskenmerken vormt echter gelijktijdig ook de 
‘achilleshiel’ van een dergelijke brede opleiding, waarover in hoofdstuk 3 meer. 
 
Ontwerpopvattingen zijn niet synoniem aan stijlen en niet synoniem aan 
ontwerpstrategieën.  
Stijlen of stromingen zijn vrij algemene bewegingen met relatief vastomschreven 
regels, zoals het in paragraaf  beschreven classicisme, traditionalisme en 
functionalisme. 
Ontwerpopvattingen zijn meer persoonlijker en zijn over het algemeen minder strikt 
gereguleerd, zoals de in paragraaf beschreven conceptuele historisch-beschouwende 
opvatting, het zintuiglijk intuïtief maken en het rationeel instrumentaliseren. 
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Ontwerpstrategieën zijn persoonlijk en gericht op een favoriete volgorde van 
handelingen in het ontwerpproces, zoals de in paragraaf 1.13 beschreven syntactische 
ontwerpstrategie, waarbij geometrische proporties en maatrasters essentieel zijn. 
Ontwerpstrategie en ontwerpopvatting kunnen samenvallen, zoals bijvoorbeeld de 
syntactische ontwerpstrategie en een rationeel-instrumentele ontwerpopvatting maar 
dat hoeft niet het geval te zijn. 
Dit zelfde geldt uiteraard ook voor stijl, opvatting en strategie: classicisme, rationeel-
instrumentele ontwerpopvatting en iconische ontwerpstrategie kunnen samenvallen 
maar dit behoeft niet. 
 
In paragraaf 1.14 worden uit deze veelheid aan informatie relevante conclusies 
getrokken voor het onderwerp van dit proefschrift: het eerstejaars universitair 
bouwkunding ontwerponderwijs. 
 
In paragraaf 1.15 worden de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en 
onderzoeksopzet van dit onderzoek weergegeven.  
 
In paragraaf 1.16 wordt de globaal inhoudelijke opbouw van het onderzoek 
beschreven. Het onderzoek voldoet zowel aan de methodologische criteria van de 
empirisch-wetenschappelijke onderzoekscyclus als aan methodologische criteria van 
systematische onderwijsontwikkeling. 
De in paragraaf 1.15 geformuleerde doelstelling van het onderzoek is gericht op een 
systematische ontwikkeling en verbetering van het bestaande atelierwerkonderwijs. 
Onderwijskundig spreekt men van ‘ontwerpen van onderwijs’ (Mettes & Pilot, 1980; 
Mettes, Pilot & Terlouw 1984; Valcke, 2000). 
Als leidraad voor de onderwijskundige beïnstrumentering van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie wordt in paragraaf 1.16 de ‘Functional Design procedure’ voor 
systematische onderwijsontwikkeling beschreven. 
 
In paragrafen 1.17 en 1.18 worden de eerste stappen van deze procedure beschreven. 
In paragraaf 1.17 wordt een probleemanalyse uitgevoerd door het klassiek 
atelierwerk, de reflection-in-action van Schön, het Cognitive Apprenticeship (als 
mogelijke nadere beïnstrumentering van reflection-in-action) en de ‘didactische praxis 
Apon’ met de globale contouren van de te formuleren ‘leren-creëren’ kernstrategie te 
vergelijken. Eveneens wordt hierbij vermeld welke nieuwe theoretische elementen de 
‘leren-creëren’ kernstrategie in het atelierwerk inbrengt en welke problemen aldus 
worden opgelost.  
Ter voorbereiding van de beschrijving van relevante onderwijskundige theorieën in 
hoofdstuk 2 worden in paragraaf 1.18 de theoretische verschillen tussen de 
verschillende atelierwerk-concepten nader gedetailleerd. 
 
 
1.2 Het atelierwerk als gebruikelijke onderwijsvorm voor ontwerponderwijs 
 
De gebruikelijke vorm voor het eerstejaars universitair bouwkundig ontwerponderwijs 
is het atelierwerk. In een atelier werken circa 12 studenten het gehele eerste jaar 
gedurende 16 uur per week individueel aan ontwerpopdrachten en bijbehorende 
oefeningen. Zij doen dit onder leiding van een docent en veelal een student-assistent. 
Gedurende de atelierwerktijd zijn docent en student-assistent grotendeels aanwezig, 
gedeeltelijk samen en gedeeltelijk ieder afzonderlijk. 
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De ontwerpopdrachten variëren qua bouwkundige omvang ‘van stoel tot stad’. Hierbij 
is veelal sprake van een oplopende complexiteit van object naar gebouw naar 
stedebouwkundige, sociale, economische, maatschappelijke omgeving. Bij elke 
schaalsprong zijn veelal bepaalde bouwkundige disciplines van belang: 

• Bij kleine objecten gaat het, naast vormgeving, veelal om de 
verbindingstechnieken, productietechnieken en om de constructieve aspecten. 

• Bij afzonderlijke ruimtes gaat het om de binnenhuisarchitectuur. 
• Bij (kleine) gebouwen om de architectuur, constructie en bouwtechniek. 
• Bij stadsdelen om de architectuur, stedenbouw, planologie en 

landschapsarchitectuur. 
 
Uiteraard zijn er allerlei interessante mengvormen mogelijk, die nieuwe raakvlakken 
bieden tussen de verschillende schaalniveau’s en de verschillende bouwkundige 
disciplines. Bijvoorbeeld de mengvorm van stedelijk plein en stedelijk park, zoals het 
Museumplein in Amsterdam, waarop bovendien specifieke objecten en 
ondersteunende horeca en leisure gebouwtjes dienen te worden ontworpen. 
 
Al dan niet binnen de atelierwerktijd of in afzonderlijk geroosterde vakken worden 
een aantal ontwerpondersteunende vaardigheden onderwezen. De meest belangrijke 
hiervan is het handtekenonderwijs, wat weer varieert van schetsen tot perspectief-
tekenen. Daarnaast zijn er nog maquettebouw, collage-technieken, computertekenen, 
stedebouwkundig tekenen, etc.  
 
 
1.3 Atelierwerk als ‘Master-Class’-onderwijs in een ‘Black-Box’ 
 
Het atelierwerk is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, waarbij, in principe, een 
professioneel gerenommeerd docent een groep studenten bij het ontwerpen begeleidt. 
Het atelierwerk is een ondeelbaar geheel van methoden, kennis en vaardigheden, dat 
ervaringsgewijs wordt overgedragen. Hiervan komt nauwelijks iets op papier, met 
uitzondering van een gedeelte van de student-resultaten: de tekeningen en meestal een 
zeer beperkte schriftelijke toelichting. Maquettes, collages, etc. zijn moeilijk te 
bewaren, vallen snel uit elkaar en verdwijnen, een schaarse foto resteert. 
 
Smienk en Niemeijer constateren in hun publicatie ‘De hand van de Meester’ dat het 
proces van het leren ontwerpen nauwelijks aandacht krijgt. “Er wordt in het veld 
weliswaar veel nagedacht, gediscussieerd en geschreven maar merkwaardigerwijze 
gaan de meeste publicaties over programma’s, institutionele zaken en criteria waarop 
resultaten van onderwijsinspanningen kunnen worden gemeten. De praktijk van het 
onderwijs, de overdracht van het metier, komt daarin nauwelijks aan bod” (Smienk & 
Niemeijer, 2000, pag 8).  
 
Er is volgens hen sprake van een ‘Black-Box’ benadering. De Master poneert aan de 
inputzijde van de ‘Black-Box’ een creativiteit uitlokkende vraagstelling, die per 
atelier anders kan en moet zijn. Indien dat niet zo is en het atelier tot routine vervalt, 
zet de Master zijn reputatie op het spel. 
Gedurende de looptijd van de opgave reageren Master en studenten op elkaar. 
Op het einde produceren de studenten aan de outputzijde van de ‘Black-Box’ een 
ontwerp van een al dan niet voldoende creatief gehalte. Dit wordt in de ateliergroep 
gepresenteerd en bediscussieerd en later beoordeeld. 
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De ‘Black-Box’ eigenschappen van het atelierwerk zijn als volgt te typeren: 

• Het gaat om de inhoud maar de inhoud ligt niet vast en staat niet op papier: de 
inhoud is Master-afhankelijk en verschilt per keer. 

• Er is sprake van een inputzijde in de vorm van een creativiteit uitlokkende 
opgave, een throughput met ongedefinieerd tweerichtingsverkeer tussen 
Master en studenten en  

• Een outputzijde met slechts gedeeltelijk schriftelijke student-resultaten. 
• Het leereffect van het geheel wordt vaak geassocieerd met gedrag. Het beoogt 

veelal een niet nader gespecificeerde gedragsverandering, daar men veelal 
spreekt van ‘het aanleren van de juiste ontwerphouding of het juiste 
ontwerpgedrag’. 

• Het atelierwerk is sterk inputgestuurd en output-georiënteerd en over de 
didactiek van de throughput is niet zoveel bekend. Er zijn voornamelijk 
gevalsbeschrijvingen en typeringen op grond daarvan, die los van hun context 
niet zo bruikbaar zijn. 

• Het ontwerp als output en het ontwerpgedrag als leereffect verschilt van 
docent tot docent en is dus sterk input-afhankelijk. 

 
Het atelierwerk beantwoordt niet aan de theorie van het Cognitive Apprenticeship, die 
is beschreven door Collins, Brown en Newman (1989). Het Cognitive Apprenticeship 
werd ontwikkeld vanuit het klassieke Meester-Gezel model en is met name gericht op 
cognitieve en meta-cognitieve vaardigheden en processen. “De methode is primair 
gericht op het onderwijzen van vaardigheden en processen die experts hanteren bij het 
volbrengen van complexe taken”. (ibid, pag. 457)  
 
Bij het inrichten van onderwijsleersituaties volgens het Cognitive Apprenticeship 
model worden zes onderwijsmethoden gehanteerd, onderverdeeld in drie groepen: 

1. Modeling, Coaching en Scaffolding als kern. 
2. Articulation en Reflection. 
3. Exploration. 

 
Modeling, Coaching en Scaffolding vormen de kern en zijn gericht op demonstreren 
en imiteren, waardoor een samenhangend geheel van cognitieve en meta-cognitieve 
vaardigheden bij de student wordt ontwikkeld. 

• “Modeling vindt plaats door de demonstratie van de expert. De studenten 
observeren dit oplossingsgedrag en bouwen een conceptueel model van de 
noodzakelijke processen”. (ibid, pag. 481) 

• “Coaching vindt plaats op basis van observatie van de student en bestaat uit 
het aanreiken van hints, Scaffolding, Modeling en feedback. De Coaching is 
primair gericht op ondersteuning bij problemen bij de uitvoering van de 
complexe taken”. (ibid, pag. 481) 

• “Scaffolding refereert aan de ondersteuning die de docent bij de uitvoering 
van de complexe taak biedt. De ondersteuning heeft de vorm van suggesties of 
van hulp, door het uitvoeren van taken die de student nog niet beheerst. 
Onderdeel van de methode is het geleidelijk afbouwen van deze vorm van 
ondersteuning”. (ibid, pag. 482)  
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Articulation en Reflection zijn gericht op nadere bewustwording van de student. Het 
betreft bewuste observatie van het expertgedrag en bewuste toepassing van reeds 
verworven probleemoplossingsstrategieën. 

• “Articulation is gericht op methoden waarmee de student zijn kennis, 
redeneringen en probleemoplossingsprocessen onder woorden kan brengen. 
Een eerste methode is de student te vragen zijn ‘prototheorieën’ te articuleren 
en te verfijnen. Een tweede methode betreft de stimulering van het ‘hardop-
denken-protocol’. Bij de derde methode ligt het accent op het stimuleren van 
de kritische rol van de student binnen de groepsactiviteiten”. (ibid, pag. 482) 

• “Reflection stelt de student in staat om zijn eigen 
probleemoplossingsprocessen te vergelijken met die van een expert, een 
medestudent en uiteindelijk met het zelf ontwikkelde cognitief expertmodel. 
Hiertoe worden verschillende herhalingstechnieken gebruikt (o.a. audio-
visuele middelen) om de prestaties van expert en leerling onderling te 
vergelijken”. (ibid, pag. 482) 

 
Exploration stimuleert het zelfstandig handelen van de student. Niet alleen door het 
zelfstandig oplossen van expertprobleemprocessen maar ook door het zelfstandig 
laten definiëren en formuleren van problemen. 

• “Exploration is gericht op het aanzetten tot het zelfstandig oplossingsgedrag. 
Dit is noodzakelijk indien de student moet leren om zelf interessante vragen en 
problemen te formuleren, die met de betrokken stof zijn op te lossen. Bij 
Exploration als onderwijsmethode gaat het om het formuleren van 
hoofddoelen voor studenten en het aanmoedigen van studenten om zich 
hierbinnen op eigen interessevelden te richten. Of – indien ze iets interessants 
ontdekken – de hoofddoelen te herformuleren”. (ibid, pag 483)  

 
 
1.4 Intermezzo: ‘De Hand van de Meester: het ontwerponderwijs in de praktijk, 
Smienk & Niemeijer, 2000 
 
“Het proces van ... leren ontwerpen is bijna een ‘Black-Box’ waar je onbevangen 
instapt en na een aantal jaren gevormd en volleerd weer uit wordt geparachuteerd” 
(pag 8). 
Smienk en Niemeijer constateren dat er veel wordt nagedacht en geschreven over het 
bouwkundig ontwerponderwijs maar dat de publicaties merkwaardigerwijs veelal 
gaan over programma’s, kwaliteitscriteria, etc. maar de praktijk van het onderwijs 
nauwelijks aan bod komt. 
Smienk en Niemeijer gaan in hun onderzoek anders te werk. Vanuit de 
probleemstelling van de ‘Black-Box’ hebben zij een dertigtal bekende Nederlandse 
architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, kunsthistorici en grafisch 
ontwerpers die onderwijs verzorgen op binnenlandse en buitenlandse instituten hun 
visie gevraagd over het ontwerponderwijs in de praktijk. 
Aan de hand van de interviews brengen zij een typologische ordening aan. Het 
resultaat is een fascinerend verslag met vele herkenbare elementen. De auteurs wijzen 
in hun inleiding op de veelkleurigheid: ”Docenten hebben allemaal een methode 
gevonden, hoewel ze het zelf zo niet noemen, om over te dragen wat zij van belang 
vinden, of het nu het metier zelf is of het architectonisch denken in breder cultureel 
(en maatschappelijk) verband. En passant vertelt menig docent hoe hij zelf ontwerpt.” 
(pag 9) 
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Zij concluderen “dat er hiaten blijven en nieuwe vragen worden opgeroepen”. “Het 
beeld dat in het boek wordt geschetst van het ontwerponderwijs is opgebouwd uit 
fragmenten en kent vele open einden.” (pag 9) 
Hier volgen enkele enthousiasmerende fragmenten. 
 
“Warming up” 
De geïnterviewde coryfeën geven aan dat zij in ieder geval geen les geven om de in 
hun ogen lage honorering. 
Jo Coenen geeft ontwerponderwijs vanwege de fascinatie voor het bouwvak, het 
ontwerpen en het onderwijs op zich. Voor hem is het een rustpunt en een acculader. 
(pag 12) 
Max Risselada vindt architectuur fascinerend om met anderen te delen (pag 13). 
Alle geïnterviewden wijzen op het essentiële contact tussen docent en student. Het 
leren ontwerpen is individueel en persoonsgebonden. Zelf hebben zij het vak ook 
geleerd van docenten en van elkaar. 
Ank Bleeker vindt dat ontwerpen nooit routine is. Bij haar zelf verloopt het proces 
absoluut niet systematisch. “er zijn verschillende manieren om een ontwerproces aan 
te pakken en dat het niet altijd even systematisch hoeft te gebeuren.” (pag 13) 
Tjeerd Dijkstra beschouwt het als een soort inwijdingsritueel, waarbij je de realiteit 
gedoseerd krijgt aangereikt. “De kern van het lesgeven bestaat uit het opbouwen van 
een gemeenschappelijk referentiekader tussen docent en studenten. Dat wil zeggen 
dat in het onderwijs bepaalde kennismogelijkheden en associatiemogelijkheden in je 
hersenen worden opgebouwd, waardoor je vanaf nul, bij wijze van spreken, 
behoorlijk opgeladen het vak ingaat en voor tachtig procent klaar bent na de studie.” 
(pag 15) 
 
“De Ambiance” 
“Belangrijk is een werksituatie waarbij al dan niet gezamenlijk aan projecten wordt 
gewerkt; in ateliers, studio’s of gewoon rond de tafel” (pag 15) 
Jo Coenen beschouwt zijn bureau eveneens als onderwijsatelier. Terwijl Rem 
Koolhaas dat uitdrukkelijk niet doet omdat hij vindt dat bij onderwijs de prioriteit ligt 
bij de ontwikkeling van de student terwijl bij het werk de prioriteit ligt bij de 
ontwikkeling van het bureau. (pag 19) 
Carel Weeber beschouwt het Nederlandse ontwerponderwijs als een soort 
zorginstituut. In Venetië en Milaan is dat volkomen anders. Daar hebben ze 
tienduizend architectuurstudenten en een paar docenten. “Ze leren volgens mij van 
elkaar.” (pag 20) 
 
“Het formuleren van de opgave” 
Hans Tupker geeft studenten een opgave die ze goed kennen, bijvoorbeeld een huisje 
als tweede huis. Hier kan je goed over communiceren en ze kunnen ook prioriteiten 
leggen omdat het voor henzelf is.“Ik geef ze wel dingen mee, probeer ze zich te laten 
inleven in wat ze aan het doen zijn.” “Ik draag heel veel dingen aan. Ik sjouw altijd 
met een enorme stapel boeken en als het maar even kan ga ik met de studenten nog 
steeds overal naar toe.” (pag 21) 
Wiel Arets spreekt de student direct op hun persoonlijke voorkeuren aan. Laat ze dan 
een paar dagen zelf aanklooien en gaat daarna reflecterend op hun persoonlijke 
voorkeuren en ideeën al vragen stellend aan de slag. “ Omdat die studenten allemaal 
anders zijn. Ik vind dat iedereen vanuit zijn eigen randvoorwaarden moet kunnen 
opereren” (pag 22) 
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Rein Saariste laat als ondersteunende oefening de studenten maquettes maken van 
beroemde gebouwen. In een andere oefening laat hij een beroemd huis herontwerpen. 
“Je maakt het werk van de ‘meesters’ als het ware tot de dagelijkse ervaring.” “Je 
relativeert het en je krijgt er greep op. Dat zou wel eens heel essentieel kunnen zijn 
voor een architectuuropleiding.” (pag 26) 
   
“De onmogelijke opgave” 
Herman Hertzberger is er geen voorstander van dat de opgave altijd realistisch is en 
eisen uit de beroepspraktijk moet bevatten. “Ik heb één educatief  principe en dat is 
dat je niet in elke opgave alles moet proberen te leren. Ik vind dat je ook een educatief 
thema moet hebben: hiér gaat het om bij deze oefening. Want een leraar kan altijd 
wel wat vinden. De docent is helaas principieel in een machtspositie tegenover de 
student. Die heeft reuze zijn best gedaan en dan denkt de docent: waar zal ik hem nou 
eens even treffen.” (pag 28) 
“Bij de ontwerpopdrachten van Tom Frantzen ontbreekt altijd een van de aspecten 
die normaal zijn.” “Op die manier wordt het niet zomaar een opgave die je moet 
vormgeven.” “Op het moment dat je de veronderstelling gaat wantrouwen, krijg je 
een compleet andere perceptie van datgene wat normaal is. Het weglaten van een 
aspect trek ik ook door naar de presentatie. Ik verlang bijvoorbeeld alléén maar een 
maquette, alléén maar een recept of alléén maar tekeningen 1:1 en 1:500.” (p28) 
Carel Weeber vindt een opgave vol tegenstrijdigheden ”een ontzettend goed 
voorbeeld van een opgave waarmee je kunt ontwerpen door de regels heen.” De 
studenten “zitten er duizend procent naast, omdat ze meteen volgens een aangeleerde 
manier beginnen te werken en vergeten om na te denken.” (p29) 
 
De maquette-werkplaats 
Mick Eekhout legt de nadruk op het maakbare. Hij geeft aan dat architecten als 
Renzo Piano en Foster eigen modellenwerkplaatsen hebben. Hij wijst ook op de 
verschillende ontwerpstrategieën. “Piano is de prima donna op het gebied van 
conceptueel ontwerpen en materialiserend uitwerken. Als hij in staal werkt, dan komt 
hij bijvoorbeeld met een structuur van gebogen ruggenwervelachtige stalen draden 
waar de ruimtelijkheid van zijn ontwerp helemaal inzit en waarbij hij 100 % gebruik 
maakt van de materiaal-eigenschappen.” “Bij Foster, Rogers en Hopkins zie je dat 
ook wel, maar hun ontwerpen zijn ruimtelijk meer ondergeschikt aan het 
materiaalconcept, de constructie en het stramien. Als Piano een prachtige ruimte 
maakt, dan maken zij een gestructureerde doos die ze vervolgens perfect uitwerken.” 
(pag 30) 
 
“De Ontwerpmotor op gang brengen” 
Jan Heeling is voorstander van het direct beginnen met ontwerpen. Onderzoek vooraf 
ziet hij eerder als een rem op het ontwikkelen van ideeën. “Ik heb gemerkt dat mensen 
de neiging hebben te gaan inventariseren om dat denken uit te stellen” “Ik heb het lef 
om te zeggen: ik denk, ik neem een voorlopig standpunt in, ik kies een voorlopig 
oordeel omtrent het vraagstuk, ik begin te tekenen. En de tekening vertelt me of er een 
nader onderzoek nodig is of dat er misschien een ander standpunt moet worden 
gekozen.” (p34) 
Tjeerd Dijkstra vindt situaties met weinig houvast essentieel. “De beste manier van 
leren is mensen in een situatie brengen waarin ze zich de kennis en vaardigheden van 
het vak wel eigen moeten maken, omdat ze anders ten onder gaan. In doodsnood 
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verkeren dus. Bij de student moet doodsnood worden gecreëerd, zal ik maar zeggen, 
om te zorgen dat hij leert.” (p35) 
 
Begeleiding aan tafel 
De geïnterviewden zijn het er over eens dat er vrij snel eerste ontwerpideeën moeten 
komen, omdat dan de dialoog met de docent kan beginnen. 
Bert Dirrix geeft aan dat het vrij simpel is om dat eerste idee onderuit te halen maar 
dat dat volgens hem juist niet de bedoeling is. De student moet gemotiveerd worden 
om door te gaan, indien er voldoende aanleiding toe is. (pag 38) 
Max Risselada benadrukt het belang van het visuele beeld. “ik kan dingen in het plan 
lezen die de student er nog niet eens in heeft gestopt, bij wijze van spreken. Dat 
probeer ik ze duidelijk te maken. En ook dat het goed is te proberen dat zelf te 
ontdekken. Dat vind ik didactisch heel belangrijk, daar houd ik van.” (pag 39) 
Herman Zeinstra is voorstander van het gelijktijdig werken op verschillende 
schaalniveau’s en aan verschillende aspecten. Het tussentijds vastleggen van 
ontwerpuitgangspunten vindt hij remmend werken op het ontwerpproces. Het ontwerp 
moet kunnen groeien vanuit de verschillende schaalniveau’s en aspecten. “In feite is 
je concept klaar als je ontwerp klaar is.” (pag 41) 
Sjoerd Soeters omschrijft het ontwerpen als trial and error, zoals Donald Schön het 
omschreven heeft in de ‘Reflective Practitioner’ een voortdurend associatief sleutelen 
aan je ontwerp. “Die manier trekt natuurlijk over het algemeen chaoten aan. Ik 
bedoel dat het een levensgevaarlijke manier van lesgeven is.” (pag 45) Hij geeft aan 
dat het daarom in een zeer intensieve onderwijssituatie moet plaatsvinden om te 
zorgen dat de studenten echt met ontwerpen bezig zijn: “Maar als je die eigen weg 
niet heel goed begeleidt, dan zijn er veel te weinig gedachtecycli, dan worden er veel 
te weinig mogelijkheden onderzocht, dan wordt er veel te weinig gedaan aan de soort 
hersengymnastiek die je nodig hebt om voortdurend andere standpunten in te nemen. 
En dat is nou juist de kunst.” (pag 47) 
 
“Het resultaat” 
  De geïnterviewden legden de nadruk op het ontwerpen als proces maar vinden het 
eindresultaat belangrijk. Het eindresultaat geeft aan waar het ontwerpproces 
uiteindelijk toe heeft geleid. Het maakt het beoordeelbaar, presentabel en 
overdraagbaar. De tekening op schaal wordt hierbij zeer belangrijk gevonden. 
Intentie-verklaringen, concepten, schema’s, etc. zijn van ondergeschikt belang. 
Datgene wat men wil bereiken dient ook kwalitatief in de tekening aanwezig te zijn. 
Over de architectuur als kunst wordt nauwelijks gesproken. De auteurs zien dit nog 
als relicten uit een veraf en uit een nabij verleden. “Schoonheid is als beleving 
immers ongepast in dit van Calvinistische somberheid doortrokken land.’ (pag 57) 
Het ontbreken van het kunstzinnig element in de discussie verwijst eveneens terug 
naar het functionalisme en naar de jaren zeventig toen schoonheid niet aan de orde 
was. 
Gerard van Zeijl wijst echter op het verschil tussen de boot en de gondel. “Zonder 
gevoel voor schoonheid van wat ontstaat blijft architectuur metselwerk en blijft een 
ontwerp een schema.” (pag 56) 
Belangrijk is dat studenten hun ontwerp ”op een hoger plan” weten te brengen. 
Herman Zeinstra; “Je bent toch een beetje medeplichtig, zeg maar. Daar kan je je 
niet aan onttrekken. Je hebt ze natuurlijk een aantal dingen verteld, je probeert ze op 
sporen te zetten en je oordeelt ook vaak aan de hand van je idee en of ze daar wat 
mee gedaan hebben.” “Wat ik vooral van belang vind is dat je het gevoel moet 
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hebben dat een student zichzelf overstijgt. Hij of zij moet aan het eind van het project 
het gevoel hebben: ‘Goh, nou heb ik iets gemaakt waarvan ik niet had verwacht dat 
dat in mij zat.” (pag 58)  
 
 
1.5 Problematisering van de ‘Black-Box’ benadering 
 
Op zich wordt het ‘Black-Box’ karakter van het atelierwerk zelden als probleem 
ervaren. 
Maatschappelijk gezien is er behoefte aan een grote verscheidenheid, aan een zich 
voortdurend vernieuwende architectuur en een grote diversiteit aan ontwerpgedrag 
draagt hiertoe bij. De markt vraagt juist om creatief unieke producten en de 
bouwwereld als geheel van bouwkundige disciplines kan hier door haar projectmatig 
karakter uitstekend op inspelen. 
De Master als bekende coryfee heeft geen boodschap aan allerlei onderwijs-
organisatorische conventies. De Master wordt gevraagd vanwege zijn of haar 
ontwerpprestaties en vertrouwt volledig op zijn ontwerproutines. Ter compensatie 
zorgt de opleiding voor een programmatisch kader waar de ‘Master-Class’ in te 
plaatsen is. 
De opleiding kan een bepaalde continuïteit van eerste tot en met het vijfde studiejaar 
garanderen indien de Master een gerenommeerde professional is, die gedurende lange 
tijd aan een opleiding verbonden is en hier een bepaald stempel op kan drukken.  
Ondanks gebrek aan ontwerpervaring bij binnenkomst uit het VWO en het ontbreken 
van een expliciete methodologie binnen de opleiding kan de student langs impliciete 
weg voldoende ontwerpervaring opdoen, zolang de opleidingsduur voldoende lang is. 
 
Zijn gebrek aan ontwerpervaring onderkennend, kiest de student veelal een brede 
opleiding waar naast architectuur meerdere afstudeerrichtingen aanwezig zijn, zodat 
er bij tegenvallende ontwerpresultaten kan worden doorgestroomd naar andere 
afstudeerdifferentiaties. 
  
De maatschappelijke behoefte aan architectonische diversiteit neemt ten gevolge van 
de marktwerking sterk toe en kan bovendien bouwtechnisch en uitvoeringstechnisch 
en daardoor ook economisch beter worden gerealiseerd. 
Andere ontwikkelingen geven echter voldoende aanleiding tot problematisering van 
het specifieke ‘Black-Box’ karakter van het atelierwerk. 
 
Zo de gerenommeerde professional al binding met het eerstejaars ontwerponderwijs 
had, vermindert dit meer en meer door veranderende zeggenschapsstructuren en 
veranderende opleidingsstructuren. Door invoering van het Bachelor-Master systeem 
werd de min of meer ondeelbare vijfjarige opleiding opgesplitst in een zelfstandige 
Bacheloropleiding en een zelfstandige Masteropleiding. De professionele Master zal 
veelal aan de gelijknamige Masteropleiding verbonden zijn. Bovendien heeft de 
invoering van de nieuwe onderwijswet WHW tot gevolg dat de opleiding niet meer 
onder zeggenschap van de faculteit, in de betekenis van faculteitsgemeenschap, valt 
maar een professioneel management kent. 
Gewone docenten zullen het merendeel van het eerstejaars ontwerponderwijs 
verzorgen. Van hen worden wél vastomlijnde opgaven en resultaatbeschrijvingen 
verwacht, evenals te verifiëren methoden en technieken. 
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Door invoering van het Bachelor-Master systeem kan een faculteit geen continuïteit 
van het eerste tot en met het vijfde studiejaar garanderen. Het betreft twee 
verschillende opleidingen. De Bacheloropleiding van drie jaar en een Master-
opleiding van twee jaar, die relatief onafhankelijk van de Bacheloropleiding opnieuw 
wordt opgezet.  
Gerenommeerde professionals krijgen in vergelijking met de oude situatie een relatief 
overwicht in de Masters en een tot nul dalende zeggenschap in de Bachelors. 
Bovendien krijgen de professionals meer en meer tijdelijke leeropdrachten, wat 
discontinuïteit in het van de student verlangde ontwerpgedrag te weeg brengt: immers 
de ene Master is de andere niet. 
De ‘Black-Box’ als mechanisme voor het aanleren van door een individuele Master 
inputgestuurd specifiek ontwerpgedrag wordt hierdoor meer en meer een door de tijd 
achterhaald verschijnsel. 
 
De bouwkunde-studenten hebben een overvol onderwijsprogramma. Het atelierwerk 
heeft voor studenten een mythische aantrekkingskracht maar brengt hen eveneens in 
verwarring, daar zij dagelijks heen en weer moeten schakelen tussen verschillende, 
hen deels onbekende methodologieën. 
Door opsplitsing van de vijfjarige opleiding in twee opleidingen van drie jaar 
(Bachelors) en twee jaar (Masters), wordt de tijd verkort waarbinnen de student langs 
impliciete weg voldoende ontwerpervaring kan opdoen. 
 
 
1.6 Intermezzo: Historische terugblik 
 
Het atelier als onderwijsvorm grijpt in principe terug op het atelier van de beeldend 
kunstenaar, waar in Meester-Gezel-vorm werd onderwezen, alhoewel de werkrelatie 
hier primair was.  
 
Schilt noemt als eerste vorm van regulier bouwkundeonderwijs in Nederland de 
oprichting van weeshuizen, waar getalenteerde wezen onderricht kregen in wiskunde, 
dijk- en sluisaanleg, scheepsbouw en bouwkunst om zo in hun onderhoud te kunnen 
voorzien. Dit initiatief kwam voort uit de Fundatie van Renswoude van 1756, die 
mogelijk gemaakt werd door een legaat van Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe 
van Renswoude. (Schilt in Goldhoorn, 1996). 
 
In 1817 stichtte de overheid een aantal stadstekenscholen en de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam en Antwerpen. De opleiding aan de academie 
werkte met het prijsvragensysteem, zoals aan de Franse Ecole des Baux Arts 
gebruikelijk was. Het Bouwkunde onderwijs was verdeeld in vier rangen, die men 
behaalde op grond van door de docenten goedgekeurde prijsvraaginzendingen. Na 
het doorlopen van de vier rangen kon men mededingen naar de Grand Prix, waaraan 
een studieverblijf van twee jaar in Italië of Frankrijk gekoppeld was (ibid).  
 
In het Franse Baux Arts onderwijs werd het atelier georganiseerd en gefinancierd 
buiten de school door de studenten zelf. Op de Ecole des Baux Arts werden uitsluitend 
lezingen gehouden en kon men gebruik maken van de bibliotheek. 
De studenten huurden atelierruimte en betaalden het salaris van de docent, die hen 
assisteerde bij de prijsvragen en met wie ze oude prijsvraagopdrachten oefenden. 
Binnen de prijsvragen was er een onderscheid in schetsen en projecten. Schetsen 
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hadden betrekking op een klein object en moesten binnen 12 uur worden ingeleverd. 
Projecten waren complex en moesten binnen twee maanden worden ingeleverd. Het 
onderwijs stond in het teken van het ontwerpen in één stijl. De student moest een 
acceptabele hoofdvorm ontwikkelen binnen de regels van de stijl: de ‘parti’. 
Ontwerpproblemen met betrekking tot plattegronden en gebouworganisatie waren 
ondergeschikt aan de regels van de stijl. Er waren eveneens afzonderlijke prijsvragen 
die betrekking hadden op de constructie en er werden eveneens examens afgenomen. 
Naast het atelier was het handboek belangrijk bij deze op reproductie gerichte 
kennisoverdracht. De bekende handboeken van Durand werden in die tijd zowel voor 
de Ecole Polytechnique als voor de Ecole des Baux Arts gebruikt (Kooijman, 1995, 
Goldhoorn, 1990)  
Het huidige universitaire bouwkundeonderwijs heeft zijn wortels zowel in de 19e 
eeuwse Polytechnische School als ook in het Baux Arts onderwijs van de Koninklijke 
Academie van Beeldende kunsten in Amsterdam (Schilt in Goldhoorn, 1996). 
Veel actuele thema’s die thans centraal staan in de discussie over de inrichting van 
het universitaire bouwkunde onderwijs zijn terug te voeren op deze periode. Hierbij 
kan worden gedacht aan titelbescherming, breedte van de beroepenvelden binnen 
bouwkunde, kunstzinnige benadering versus rationeel-technische benadering, 
ontwerpopvattingen, beantwoording van de maatschappelijke bouwopgave, 
onderwijsvormen en inrichting hiervan, overheidsbemoeienis met titelbescherming, 
beroepenvelden en inrichting onderwijs op hoofdlijnen, etc. hebben hun oorsprong in 
deze tijd.  
 
De in 1842 in Amsterdam opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en 
het in 1855 eveneens in Amsterdam opgerichte Genootschap Architectura et Amicitia 
zijn voorvechter van de kunstzinnige benadering en zijn eveneens belangenbehartiger 
van de toenmalig gevestigde architecten. Zij richten zich op titelbescherming, 
opleiding tot assistent-tekenaars, public relations, etc. (Kooijman, 1995). 
 
Reeds gedurende de Franse tijd trachtte men naar Frans voorbeeld een Ecole 
Polytechnique te stichten. In 1842 werd bij Koninklijk Besluit de Koninklijke 
Academie ter opleiding van burgelijk ingenieurs opgericht, een burgelijke opleiding, 
onafhankelijk van de militaire opleiding. In 1864 start de Polytechnische School te 
Delft, als vorm van middelbaar onderwijs. De Polytechnische School heeft zes 
studierichtingen, waaronder een richting Bouwkunde en een richting Civiele 
Techniek, die relatief gezien een groot gemeenschappelijk programma hadden. Er 
was voorlopig een hoogleraar met een volledig bouwkundige leerstoel, die bezet werd 
door de uit Duitsland afkomstige professor Gugel. (Kooijman, 1995). 
 
Als gevolg van de start van het bouwkundeonderwijs aan deze eveneens door de 
overheid opgerichte Polytechnische School, werd het bouwkunde onderwijs aan de 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 1869 opgeheven. Dit leidde tot fel 
verzet van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die op haar beurt pleitte 
voor het verplaatsen van het bouwkundeonderwijs van Delft naar Amsterdam 
(Kooijman, 1995). 
Naar aanleiding hiervan schreef bouwkundehoogleraar Gugel in 1869 zijn rede 
‘Akademiën en het Kunstonderwijs’ waarin hij de Polytechnische School verdedigde 
door te verwijzen naar de maatschappelijke bouwopgave:”juist de Baux Arts 
academies belemmeren de artisticiteit met hun opgaven voor heidense tempels en 
grote paleizen in Grieks-Romeinse stijl, waar allang geen vraag meer naar is. De 
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moderne tijd vraagt om postkantoren, stations en fabrieken. Technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen vereisen van de architect letterlijk constructieve 
oplossingen” (J. Schilt in Goldhoorn, 1996, p 14).  
 
Wat nu ontwerpen wordt genoemd was op de Polytechnische School rond 1880 
voornamelijk onderdeel van het tekenonderwijs en was erg op het overnemen van een 
bepaalde stijl gericht. In het eerste en tweede jaar werd niet ontworpen. Deze jaren 
waren voorbereidend met de tekenvakken bouwstoffen en onderdelen van gebouwen. 
In het derde en vierde jaar waren er de tekenvakken projecteren, geschiedenis van de 
bouwkunst, decoratieve bouwkunst en ornament, met als onderwerpen kleine en 
middelgrote woonhuizen en houten gebouwen. In het vierde jaar worden eveneens 
stationsgebouwen getekend (Kooijman, 1995). 
 
In het begin van de twintigste eeuw worden de Technische Hogeschool Delft en de 
(voorloper van) de Academie van Bouwkunst in Amsterdam opgericht.  
In 1905 wordt de Polytechnische School Delft opgeheven en start de Technische 
Hogeschool Delft, waarbij bouwkunde een van de zes studierichtingen is (ibid pag 
13). 
In 1908 start in Amsterdam het Voortgezet Hoger Bouwkunst Onderricht (VHBO) wat 
als directe voorloper van de Academie van Bouwkunst wordt gezien; die pas na de 
tweede wereldoorlog deze naam kreeg. De VHBO werd opgericht door het 
Genootschap Architectura et Amicitia, dat vond dat de Technische Hogeschool Delft 
te weinig aan architectuur deed en daardoor te weinig architecten afleverde (Schilt in 
Goldhoorn, 1996). In 1908 werd gelijktijdig door het genootschap Architectura et 
Amicitia de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) opgericht. Het genootschap 
Architectura et Amicitia was een stimulator voor de architectuur in Nederland, onder 
meer door de uitgifte van bekende tijdschriften zoals De Architect, Wendingen en 
Forum, door de organisatie van architectuurprijsvragen, architectuurlezingen en 
discussies, als initiator van de schoonheidscommissies en door het wederom instellen 
van de Prix de Rome. 
In het onderwijs van het VHBO kwamen verschillende gebouwtypen aan bod, 
waaronder ook arbeidershuisvesting. Een groot aantal Nederlandse architecten 
behoorden tot de docenten, waaronder Cuypers, Berlage, Kromhout en Kalf. Voor 
toelating diende men de middelbare technische school te hebben afgerond of een 
vergelijkbaar niveau te bezitten (Kooijman, 1995). 
 
De studieduur van de in 1905 gestarte Technische Hogeschool Delft is ten opzichte 
van de Polytechnische School met een jaar verlengd tot vijf jaar. Het vijfde jaar heeft 
nauwelijks verplichte vakken. Het ontwerponderwijs blijft onderdeel van het 
tekenonderwijs. In de periode tot 1918 is het vakkenpakket vergelijkbaar met dat van 
de Polytechnische School, echter met een lichte verschuiving in de richting van de 
technische en natuurwetenschappelijke vakken. 
In de periode 1918-1932 komt er een A-richting en een B-richting. De A-richting is 
een voortzetting van het bestaande onderwijs. In de B-richting ligt de nadruk op de 
utiliteitsgebouwen en zijn de kunstzinnige vakken niet verplicht. De B-richting was 
voornamelijk bedoeld voor ingenieurs voor Nederlands Indië. Het nieuwe vak 
stadsaanleg behoort tot de B-richting en is voor de A-richting niet verplicht (Ibid). 
 
Het ontwerponderwijs blijft grotendeels onderdeel van het tekenonderwijs. Door het 
meer technische karakter van de opleiding wordt de inbreng van het handtekenen 
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verminderd tot losse voorwerpen, pleisterwerk, ornament en landschap. In het eerste 
en tweede jaar zijn er voorbereidende vakken die ontwerpachtige zaken bevatten, 
zoals architectonische vormleer, geschiedenis der architectuur, onderdelen van 
gebouwen en bespreking van het woonhuis. In het derde jaar komen eenvoudige 
gebouwen aan de orde. In het cursusjaar 1918-1919 is er in het derde jaar het vak 
oefeningen in het ontwerpen en detailleren van eenvoudige gebouwen en in het vierde 
jaar het vak oefeningen in het ontwerpen en detailleren van verschillende soorten 
gebouwen. Gelijktijdig met de oefeningen worden de verschillende soorten gebouwen 
op verschillende soorten colleges besproken (ibid). 
Met de opdeling in een A- en B-richting ziet men eveneens een tweedeling in 
opvattingen tussen enerzijds de constructeurs en anderzijds de meer esthetisch-
filosofisch en sociaal ingestelde architecten (ibid). 
 
In 1932 komt door de bezuinigingen ten gevolge van de economische crisis van 1929 
de B-richting te vervallen. Inmiddels neemt ook de invloed van Grandpré Molière toe, 
die vanaf 1924 een leerstoel bekleedt. Hij geeft dan minder les in het tweede jaar en 
meer in het derde jaar. Ook heeft hij het vak stadsaanleg overgenomen van Van der 
Steur dat in het vierde en vijfde jaar is geprogrammeerd. De dominante positie van de 
classicistische stijl werd ingeruild voor die van de traditionalistische stijl. Grandpré 
Molière liet zich inspireren door ambachtelijke, traditionele bouwkunst, op zoek naar 
fundamentele, blijvende waarden, die tegenwicht konden bieden tegen sterke 
veranderingen. Samen met onder meer Van der Steur vormde hij de Delftse School. 
Zijn colleges waren sterk filosofisch getint en hadden grote invloed op de studenten in 
de dertiger en veertiger jaren (Schilt in Goldhoorn, 1996). 
 
Doordat Grandpré Molière bekend stond om zijn grondige afkeer van het Nieuwe 
Bouwen, werd in de jaren dertig deze stroming (naast andere stromingen) alleen 
onderwezen aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam (VHBO). Bekende 
architecten van het Nieuwe Bouwen, zoals Van Tijen, Boeken, Groenewegen en Stam 
waren als docent aan de Amsterdamse VHBO verbonden. 
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw werd ook de basis gelegd voor de 
latere Academies van Bouwkunst in Tilburg en Groningen (Kooijman, 1995). 
In 1931 aanvaart de BNA het rapport van de Commissie tot bestudering van het 
vraagstuk van de opleiding van den architect, die de Technische Hogeschool Delft als 
enige Nederlandse opleiding tot architect aanwijst. Later in 1949 erkent ook de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam het primaat van de TH Delft (ibid). 
 
In 1946 komt de BNA-studiecommissie Berghoef met een rapport dat tot de vorming 
van afzonderlijke driejarige vbo en tweejarige hbo opleidingen leidt. Op negen 
plaatsen in Nederland komen de vbo-opleidingen en Tilburg en Amsterdam krijgen 
een hbo opleiding, die vanaf 1946 Academie van Bouwkunst gaat heten. 
Evenals bij het voormalige VHBO staat de kunstzinninge vorming van architecten 
voorop (Schilt in Goldhoorn, 1996). Ontwerpopgaven van het hbo waren 
volkswoningbouw in de stad, grote openbare gebouwen, detailleren, tuinaanleg en 
utiliteitsbouw waarin eveneens aandacht was voor construeren in steen, beton, staal 
en hout. De vakken en ontwerpopgaven van het hbo kwamen grotendeels overeen met 
die van de Technische Hogeschool Delft (Kooijman, 1995).        
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In 1965 worden de vbo en hbo opleidingen samengevoegd tot een zesjarige hbo 
opleiding Academie van Bouwkunst, die in zes steden werd gevestigd: Amsterdam, 
Rotterdam, Tilburg, Groningen, Arnhem en Maastricht. 
 
Op het einde van de jaren veertig werd het Nieuwe Bouwen aan Bouwkunde 
Technische Hogeschool Delft geïntroduceerd door het aantrekken van een aantal 
nieuwe hoogleraren. Tot dan toe was het Nieuwe Bouwen vooral vanuit de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam onderwezen en heerste in Delft het traditionalisme van de 
Delftse School, dat gekenmerkt werd door een specifieke maatschappij-opvatting, 
streng hiërarchische verhoudingen en een op imitatie geriche onderwijsmethodiek 
met een strikt gereglementeerde beoordeling (Kooijman, 1995). Het betrof Van den 
Broek, Holt en Berghoef voor Architectuur, Van Eesteren en Van Lohuizen voor de 
nieuwe afstudeerrichting Stedenbouw, Zweers voor Bouwtechniek en Utiliteitsbouw 
en Van Beusekom voor Volkshuisvesting. 
Met name Van den Broek fungeerde als ‘bruggenbouwer’ tussen het traditionalisme 
en het functionalisme en zocht naar consensus om zo een einde te maken aan de 
stijlenstrijd. In zijn intreerede in 1948, getiteld “creatieve krachten in de 
architectonische conceptie”, plaatst Van den Broek een aantal stromingen naast 
elkaar, inclusief het traditionalisme en het functionalisme. Hij zocht hierin langs 
rationele weg naar gemeenschappelijke kenmerken, zoals het beschermende van het 
huis, de omsluiting van de ruimte, het gezin en de samenleving als eenheid en als 
grondslag van elke stroming een bepaald levensgevoel en wereld- en maatschappij-
beschouwing (ibid). 
In zijn colleges typologie van gebouwen gaf hij door behoeftenanalyse en analyses 
van programma’s van eisen en constructiemogelijkheden een eerste aanzet tot een 
wetenschappelijke benadering van het ontwerpproces. In 1956 ontwikkelde hij het 
commentaarcollege waarbij hij aan de hand van dia’s internationale 
architectuurvoorbeelden besprak (Schilt in Goldhoorn, 1996). 
Ook andere vertegenwoordigers van het Nieuwe Bouwen, zoals Holt en Van 
Beusekom bewandelen de rationele weg en maken geen principiële keuze tussen 
eengezinshuis en flat maar stellen dat beide gewenst zijn, mede gelet op het 
woningtekort en de ontoereikende traditionele middelen (Kooijman, 1995). 
 
De commentaarcolleges worden ook in verband gebracht met de nieuwe 
onderwijsopzet die Van den Broek in 1957 initieert. Hierbij wordt het op imitatie 
gericht teken- en vormleeronderwijs als fundament voor het ontwerpen verlaten. 
Tot dan toe werd in het eerste en tweede jaar niet ontworpen. In de nieuwe opzet 
blijven het eerste en tweede jaar voorbereidende jaren. Er blijft ook een hiërarchische 
indeling van de ontwerpopgaven van ‘deel’ naar ‘geheel’ en de complexiteit van de 
ontwerpopgaven neemt toe van studiejaar tot studiejaar, conform de wensen van de 
BNA-commissie mbt de inrichting van de architectenopleiding in 1946. 
In het eerste jaar komen de verschillende bouwelementen aan bod, zoals deuren, 
kozijnen en detaillering hiervan. In het tweede jaar komen nu ook ontwerpoefeningen 
rond het begrip ‘ruimte’ en worden vakken ook meer op deze ontwerpoefeningen 
afgestemd. In het derde jaar waren er twee soorten ontwerpopgaven: het grote 
woonhuis en het utiliteitsgebouw. Het eerste, tweede en derde jaar stond onder 
supervisie van afzonderlijke jaarhoogleraren. In het vierde jaar werden vier grote 
ontwerpopdrachten gedaan onder begeleiding van een zelf te kiezen hoogleraar en 
het vijfde jaar was het afsluitend examenjaar (Kooijman, 1995). 
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Voortbouwend op zijn intreerede “creatieve krachten in de architectonische 
conceptie” ziet Van den Broek ook de positie van de architect veranderen. Uit een 
analyse van de nieuwe bouwopgave van wederopbouw en grootschalig woningtekort 
blijkt dat de architect steeds meer moet opereren in een team van planologen, 
sociologen, economen, constructeurs, ingenieurs en kunstenaars. Dit team heeft als 
geheel een maatschappelijke opgave te vervullen. 
In een lezing met de titel de eenheid der bouwkundige wetenschappen gaf hij in 1957 
een encyclopedisch overzicht waarin hij alle noodzakelijke elementen en mogelijke 
vormbepalingen op een rij zet. Hij ziet hier ook de negatieve kanten van de nieuwe rol 
van de architect als hij verwijst naar de praktijk en de hierin optredende 
betreurenswaardige scheiding tussen constructie en vormgeving, die de 
volwaardigheid van de architectuur afbreuk doet (ibid). 
 
Eind 1959 treedt er een nieuwe redactie aan van het architectuurtijdschrift Forum, 
die zich manifesteert met “het verhaal van een andere gedachte”. Hierin poneren zij 
dat de westerse samenleving geen aandacht meer had voor het individu en de 
leefomgeving. Dit geldt eveneens voor de architect, die zich geheel richt op de 
technische mogelijkheden. Het Forum-nummer leidde tot een brede 
architectuurdiscussie, waarbij de mens opnieuw de maat der dingen werd binnen de 
architectonische vormgeving. De schrijvers en redactieleden Hertzberger, Bakema, 
Van Eyck, Hardy en Apon werden later hoogleraar aan de Technische Hogescholen 
van Delft en Eindhoven (Schilt in Goldhoorn, 1996).  
In 1967 startte de faculteit Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven 
onder leiding van professor Habraken, eveneens oprichter en directeur van de 
Stichting Architecten Research (SAR) en de hoogleraren Huisman en Duyster, beiden 
civiel ingenieurs.  
Voor de inrichting van het onderwijsprogramma was advies ingewonnen van 
professor Zweers, hoogleraar utiliteitsbouw bij Bouwkunde Delft en Civiele Techniek 
Delft. Zweers benadrukte op zijn afscheidscollege in 1965 de noodzaak om 
architecten en constructeurs binnen één faculteit op te leiden. Dit ten behoeve van de 
noodzakelijke samenwerking van de verschillende specialisaties in de bouw. Zweers 
stelt dat de denkmethoden van architect en constructeur zo verschillend zijn dat deze 
slechts bij hoge uitzondering verenigbaar zijn in één persoon. Maar samenwerking 
kan bevorderd worden door het spreken van elkaars taal binnen één opleiding 
(Kamerling, 1992). 
Dit leidt tot een programma met de volgende kenmerken (ibid): 

• Het opleiden van ingenieurs die optimaal gebruik maken van de nieuwste 
technische en wetenschappelijke verworvenheden en deze eveneens verder 
kunnen ontwikkelen. 

• Integratie van de bijdragen van alle betrokken patrijen tot een harmonieus en 
optimaal ontwerp wordt als belangrijkste voorwaarde voor vernieuwing van 
de vakbeoefening beschouwd. 

• De architectonische vormgeving zal niet het belangrijkste uitgangspunt 
vormen 

• Het opzetten van een brede bouwkundige opleiding met een duidelijk andere 
signatuur dan Bouwkunde Delft 
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In het eerste jaar was er een gemeenschappelijke Propedeuse 
In het tweede en derde jaar (het Kandidaats)was er een aanzet tot specialisatie 
richting architectonisch ontwerpen of constructief ontwerpen, waarbij men 1/3 van 
het programma aan de specialiteit besteedt. 
In het Doctoraal in het vierde en vijfde jaar kiest men één van de zes 
afstudeerrichtingen: 

• Urbanisatie techniek 
• Architectonisch-stedenbouwkundig ontwerpen 
• Constructief ontwerpen 
• Industriële bouwproductie 
• Fysische milieubeheersing 
• Uitvoeringstechniek 

    
De eerste drie studiejaren werden gecoördineerd door drie jaarhoogleraren van 
architectonisch ontwerpen, constructief ontwerpen en afbouwtechniek. Deze moeten 
aan de samenwerking en integratie inhoud geven. 
Reeds in het eerste jaar werd ontwerponderwijs gegeven. De eerste drie jaren 
geschiedde dit in ateliervorm met ateliergroepen van circa 16 tot 20 studenten onder 
begeleiding van een docent en een student-assistent. In het eerste jaar werd een 
eenvoudig woonhuis ontworpen inclusief constructie en detailleringen volgens de 
SAR-methodiek. Het doel was om het ontwerpproces zichtbaar te maken, zodat het 
een communicatiemiddel werd bij de integratie van de bijdragen van de betrokken 
specialisten. De nadruk lag op het denken in varianten (zie ook paragraaf 1.9). Het 
eerste jaar werd afgesloten met een schetsweek waarbij groepen van vier studenten 
een eenvoudig gebouw moesten ontwerpen met de nadruk op de constructie. 
In het tweede jaar lag het accent op het onderwijs- en ontwerpthema 
‘meerverdiepingsgebouwen’. In de colleges werd de totstandkoming van een 
meerverdiepingengebouw behandeld van programma van eisen tot het definitief 
ontwerp (ibid). 
In september 1969 werd de toepassing van de SAR-methodiek in het eerstejaars 
atelier sterk bekritiseerd. De tweedejaars staf had ernstige twijfels over de algemene 
geldigheid van de methode. Het eerstejaars atelierwerk bleef maar men gaat niet 
verder met de methode (ibid). 
 
De studentenopstand van mei 1968 in Parijs en ook in Amsterdam heeft invloed op het 
ontwerponderwijs. Volgens progressieve studenten verkeren de architectuur en de 
architectuurstudenten in een identiteitscrisis, daar zij zich niet om maatschappelijk 
relevante zaken bekommeren, zoals de immer voortslepende woningnood, de 
noodzakelijke stadsvernieuwing en de planologische willekeur bij grote industriële 
locaties, bij binnenstedelijke vernieuwing en aanwijzing van groeikernen en overige 
nieuwbouwlocaties. In het najaar van 1969 zit de eerste reguliere lichting studenten 
in het derde studiejaar en komen de eerste verzoeken om als ontwerponderwijs vrij 
projectwerk te mogen doen. Hiertoe wordt een regeling voor beoordeling en 
puntenwaardering opgesteld (ibid). 
In het begin van de jaren zeventig wordt voor het tweede, derde en vierde studiejaar 
het projectwerk algemeen ingevoerd. Veel projecttijd gaat echter op aan formulering 
van probleemstelling en werkwijze en niet elke groep vindt een relevant probleem. 
Tegen het einde van de jaren zeventig ligt de organisatie van het projectwerk bij 
begeleidersgroepen, die zich betrekkelijk willekeurig hebben georganiseerd op basis 
van thema’s, affiniteiten en samenwerkingsmogelijkheden. De geformuleerde 
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projecten worden op een projectenmarkt aan het begin van het semester aan de 
studenten aangeboden (ibid). 
 
Het vrije projectwerk heeft echter eveneens tot enkele bloeiende 
samenwerkingsverbanden geleid, zoals het Bouwkundig Adviesburo voor 
Buurtbewoners (BAB) en het Planologisch Adviesburo voor Buurtbewoners (PAB), 
die de nieuwe markten van stadsvernieuwing en planologie- en milieu-wetgeving 
ontwikkeld hebben, waar tot dan toe architecten, bouwkundigen en planologen geen 
aandacht aan besteed hebben. Zelfs in de moeilijke arbeidsmarkt van de jaren tachtig 
vonden de betrokken studenten werk in de stadsvernieuwing en bezetten 
vooraanstaande posities in gemeentelijke diensten, woningcorporaties of zelfstandige 
architecten- en adviesbureau’s. 
 
Begin jaren zeventig ontstaat eveneens de milieubeweging, voortkomend uit onder 
meer het Rapport van de Club van Rome en de Energiecrisis. Binnen Bouwkunde 
Eindhoven resulteerde dit onder leiding van prof. Peter Schmid tot de groep AM: Af-
Bouwtechniek en Milieu-Integratie en de Methode Holistische Participatie (zie 
paragraaf 1.10). Binnen Bouwkunde Delft werd de groep SOM: StadsOntwerp & 
Milieu opgericht door onder meer prof. Kees Duijvestein. Beide groepen zijn sinds 
hun ontstaansperiode succesvol op het groeiend aandachtsgebied van Bouw, Milieu, 
Duurzaamheid en Gezondheid. (Aalbers, Duijvestein & Van der Wagt, 2001, pag. 79)  
 
Gedurende de zeventiger jaren verandert het organisatie-concept van het 
onderwijsprogramma meerdere malen, met name van het Kandidaats in het tweede en 
derde studiejaar. In 1978 wordt het kandidaats georganiseerd in drie hoofdstromen, 
die in 1981 worden doorgezet in drie afstudeerrichtingen in het Doctoraal (ibid): 

• Bouwtechniek 
• Architectuur 
• Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 

 
De democratiseringsgolf voortkomend uit de studentenopstand van 1968 had 
eveneens grote gevolgen voor het ontwerponderwijs op de Academies van Bouwkunst. 
De maatschappelijke betekenis van het ontwerp wordt belangrijk. De architect diende 
zijn ontwerp in samenspraak met de bewoners vorm te geven. Deze inspraak vergde 
nieuwe kwalificaties en het leek erop dat actiegericht onderzoek zo nu en dan 
belangrijker werd dan ontwerpvaardigheid. 
Op de academies werd het jaarsysteem afgeschaft en het projectonderwijs ingevoerd. 
In Rotterdam en Maastricht werden vertikale projectgroepen ingevoerd, waarin 
studenten van verschillende jaargangen deelnamen. In Tilburg werd de 
democratisering aangegrepen om de overheersende stijl van de Bossche School te 
vervangen door een meer open ontwerponderwijs (Kooijman, 1995). 
 
Op het ontwerponderwijs van de faculteit Bouwkunde van de Technische Hogeschool 
Delft had de democratisering soortgelijke effecten. Als gevolg hiervan werden aan 
studenten meer alternatieve mogelijkheden geboden. In de jaren zeventig werden de 
specifieke ontwerpexamens afgeschaft en vervangen door een puntensysteem. De staf 
kreeg een grotere rol bij de begeleiding van de ontwerpprojecten en niet meer 
uitsluitend de hoogleraar. En in de eerste drie jaren verviel het systeem van de 
jaarhoogleraar. In het onderwijsprogramma wordt aangegeven dat het doelmatig 
functioneren van de ruimtelijke omgeving niet alleen door technisch-constructieve en 
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visuele kwaliteiten wordt bepaald maar dat eveneens sociologische, psychologische, 
economische en besluitvormingsprocessen een rol spelen. 
 
De jaren tachtig staan vooral in het teken van de reorganisatie. In 1982 wordt de 
tweefasenstructuur in het universitair onderwijs ingevoerd. De studieduur van de 
opleidingen Bouwkunde aan de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven wordt 
ingekort van vijf jaar naar vier jaar (de eerste fase). De inkorting wordt opgevangen 
door het programma als het ware ‘in te dikken’, door van een semesterssteem naar 
een trimestersysteem te gaan en de afstudeerperiode in te korten. Ook laat men de 
stage als verplicht onderdeel vallen. 
De opleidingen worden schoolser en de mogelijkheden voor het vrije projectwerk 
verdwijnen, deels formeel en deels door gebrek aan tijd. De feitelijke studieduur blijft 
echter ruim 5,5 jaar. De beide faculteiten richten gezamenlijk een instituut op voor de 
tweejarige tweede fase, waar – gelet op het aantal afstudeerders eerste fase – relatief 
spaarzaam gebruik van wordt gemaakt. 
 
In 1983 start de Universitaire bezuinigingsoperatie Taakverdeling en Concentratie 
(TVC). Voor bouwkunde in brede zin zijn hierbij betrokken de faculteiten Civiele 
Techniek, Geodesie en Bouwkunde TU Delft en Bouwkunde TU Eindhoven. Civiele 
Techniek stoot bouwkundige ontwerpactiviteiten af en de beide faculteiten Bouwkunde 
leggen in 1985 afspraken voor onderlinge taakverdeling neer in een protocol. 
Bouwkunde Eindhoven richt zich nadrukkelijk op de bouwtechnische component, 
gebruikscomponent en op een wetenschappelijk methodische opleiding tot 
bouwkundig ingenieur voor een breed beroepsveld. Hierbij wordt de architectuur in 
afgeslankte vorm binnen de gebruikscomponent geplaatst. Bouwkunde Delft richt zich 
nadrukkelijk op de architectuur, stedebouwkunde en volkshuisvesting (Kamerling, 
1992). 
De Academies van Bouwkunst krijgen op het hbo-niveau eveneens te maken met de 
tweefasenstructuur en een nog ingrijpender bezuinigingsoperatie: de nota 
Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie. De academies worden tweede fase 
onderwijs binnen het hbo en gaan in het fusieproces op in het kunstonderwijs 
(Kooijman, 1995).  
 
In 1986 komt er opnieuw een bezuinigingsronde in het wetenschappelijk onderwijs 
genaamd Selectieve Krimp en Groei. Voor de academies en de bouwkunde-
opleidingen zijn de concrete bezuinigingsvoorstellen afhankelijk van de adviezen van 
de Verkenningscommissie Bouwkunde (Commissie van Wolferen) die in 1989 worden 
uitgebracht. Basis van het rapport zijn prognoses voor de bouwproductie en de 
arbeidsmarkt. Dit resulteert in een gemiddelde behoefte van circa 600 afstudeerders 
universteit en hbo waaronder eveneens de academies, verdeelt over 5 taakprofielen: 
technisch specialist, project/procesmanager, beheerder, vormgever en ruimtelijk 
planner. De Verkenningscommissie Bouwkunde onderstreept het belang van een 
brede faculteit, die zowel vormgevers als ook afstudeerders in de andere vier 
taakprofielen aflevert. Zij noemt de uit de TVC-operatie voortkomende taakverdeling 
tussen een faculteit die vooral vormgevers opleidt en een faculteit die voornamelijk 
all-round bouwkundigen opleidt op termijn onhoudbaar. Dit omdat de wisselwerking 
tussen vormgeving en andere taakprofielen essentieel is voor de kwaliteit van de 
opleiding en omdat een vormgevers-faculteit een veel grotere instroom heeft dan een 
all-round bouwkunde-faculteit omdat bouwkunde nog teveel geassocieerd wordt met 
louter architectuur. De commissie adviseert een tweejarig kernprogramma gericht op 
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een basisopleiding ontwerpen en dat gevolgd wordt door differentiatie naar 
verschillende afstudeerrichtingen. De faculteit Bouwkunde Eindhoven voldoet hier 
grotendeels aan (Kamerling, 1992). 
 
De Verkenningscommissie Bouwkunde geeft aan dat de faculteit Bouwkunde Delft 
teveel op vormgeving is toegerust en te weinig spreiding laat zien over de vijf 
taakprofielen. Voor de faculteit Bouwkunde Delft is dit in 1990 aanleiding tot een 
grote onderwijsvernieuwing. Hierbij wordt een tweejarige gemeenschappelijke 
basisopleiding ingevoerd met een blokverroostering en Probleem Gestuurd 
Onderwijs. In de tweejarige afstudeerfase kiest men voor een van de vijf 
afstudeerrichtingen. De afstudeerfase heeft eveneens een blokverroostering (hier 
module genoemd). 
Elk blok (basisprogramma) en elke module (afstudeerfase) heeft een kenniscomponent 
gericht op de ontwikkeling van theoretische kennis en een vaardigheidscomponent 
gericht op ontwerpen en onderzoeken. Uitgangspunt voor het basisprogramma is dat 
elke bouwkundestudent tot op bepaalde hoogte moet kunnen ontwerpen. Niet elke 
student behoeft een topontwerper te worden maar dient wel een bepaald basisniveau 
te bereiken. Het ontwerponderwijs binnen de vaardigheidscomponent vindt plaats in 
een atelieromgeving. Binnen de blokken wordt door middel van Probleem Gestuurd 
Onderwijs een betere afstemming dan voorheen bereikt tussen de kenniscomponent en 
de vaardigheidscomponent (De Scheemaker, 1995). 
 
De Verkenningscommissie Bouwkunde oordeelt positief over het onderwijs van de 
Academies van Bouwkunst. In het kader van de diverse bezuinigingsoperaties 
ondergaan zij echter nog een concentratie en een studieduurverkorting van zes naar 
vier jaar. Sinds 1993 zijn er drie Academies van Bouwkunst met zes lesplaatsen: 

• Amsterdam met Maastricht als nevenvestiging 
• Rotterdam met Arnhem en Groningen als nevenvestigingen 
• Tilburg 

 
De academies worden tweedefase opleidingen voor het hbo. Het zijn 
beroepsopleidingen die opleiden tot zelfstandig ontwerper/vormgever. De 
studieduurverkorting van zes naar vier jaar wordt gerealiseerd door ‘indaling’ in het 
hbo. Dit wordt mogelijk omdat de hbo-bouwkunde opleidingen een 
afstudeerdifferentiatie architectuur krijgen. Het academie-onderwijs is concurrency-
onderwijs, waarbij de studenten globaal gezien de helft van de tijd in de 
beroepspraktijk werkzaam zijn (verplichte toelatingseis) en de helft van de tijd aan de 
opleiding besteden. 
 
De Academie van Bouwkunst Rotterdam met nevenvestingen in Arnhem en Groningen 
hanteert ateliers bij het ontwerponderwijs. Binnen de afstudeerrichting architectuur 
heeft men de thema-ateliers woongebouw, openbaar gebouw en gebouw en omgeving. 
Elk thema-atelier wordt twee keer gehouden. In het eerste trimester staat één door de 
docent uitgedragen ontwerpbenadering/methode centraal. Het andere trimester is 
meer experimenteel en gericht op persoonlijke stellingname van de student. In 
Rotterdam kiest men bewust docenten met grote diversiteit aan ontwerpopvattingen. 
In Arnhem kiest men docenten die passen binnen de academie. 
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Kenmerkend voor het atelier zijn de volgende zaken (De Scheemaker, 1995): 
• Profilering van een specifieke ontwerpbenadering van de docent 
• Een deel van het ontwerp vindt plaats op de academie onder directe 

begeleiding van de docent (zoals op een architectenbureau) 
• De ruggengraat is een ontwerpopgave die een geheel semester duurt 
• Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende activiteiten gericht op 

praktische, theoretische en architectonische ‘instrumenten’.  
  
De Academie van Bouwkunst Amsterdam hanteert ontwerpprojecten en daarnaast 
oefeningen en colleges. Amsterdam werkt gedeeltelijk interdisciplinair. 
 In het introductiesemester zitten de studenten van de toekomstige afstudeerrichtingen 
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur bij elkaar. 
De tweede periode van drie semesters richt zich op de afzonderlijke bekwaming van 
vakkennis binnen de richtingen. 
In de derde periode van een jaar, wordt een semester weer gemeenschappelijk 
ingevuld. 
De vierde periode van een jaar is voor het afstuderen. 
 
In de nevenvestiging Maastricht hanteert men atelieronderwijs. De ontwerpopgave 
met eventuele deelopgaven loopt over een geheel jaar. Oefeningen en colleges zijn 
onderdeel van het atelier en zijn zowel qua tijdstip en inhoud op de ontwerpopgave 
afgestemd. 
Het eerste jaar is gericht op het zich losmaken van conventionele ontwerpregels 
(deconditionering) met behulp van betrekkelijk abstracte ontwerpopgaven (ibid). 
 
De Academie van Bouwkunst Tilburg hanteert een mengvorm van atelieronderwijs en 
projectonderwijs. Daarnaast zijn algemene werkcolleges en ontwerpgerichte colleges 
die het ontwerpwerk in een theoretisch kader plaatsen. 
De eerste periode van een jaar is bedoeld voor deconditionering. Men dient hiertoe 
over te schakelen van probleemoplossend denken naar probleemstellend denken. 
De tweede periode van twee jaar is voor de afstudeerrichtingen architectuur en 
stedenbouw verschillend. Hierin staan projecten centraal van elk tien weken met 
complexe ontwerpopgaven. 
De derde periode van een jaar bestaat uit een zelfstandig afstudeerproject (ibid). 
 
In 1997 wordt voor alle technisch universitaire studies de studieduur wederom 
verlengd van vier naar vijf jaar. De studieduurverlenging dient de studiedruk te 
verlichten en de studeerbaarheid te verbeteren. De universitaire bouwkunde-
opleidingen gebruiken dit om programma-activiteiten door te schuiven naar volgende 
jaren om zo het programma wat meer te spreiden. De formeel geprogrammeerde tijd 
voor het afstuderen wordt verlengd en de stage wordt opnieuw ingevoerd.  
 
In de jaren 2001 tot 2004 wordt het Bachelor-Master systeem op de beide bouwkunde 
faculteiten ingevoerd. In Eindhoven geschiedt dit uit universitaire 
beleidsoverwegingen wat vroeger, waardoor de eerste twee generaties studenten 
formeel nog tot de vijfjarige opleiding behoren. 
De Bacheloropleiding van Bouwkunde TU Delft van 2004-2005 heeft een 
gemeenschappelijk programma van vijf semesters. De eerste twee semesters vormen 
de propedeuse. Het ontwerponderwijs vindt hier in atelierverband plaats. In het zesde 
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trimester zijn een aantal keuzemogelijkheden geprogrammeerd en wordt het 
eindwerkstuk gemaakt, waarbij men kan kiezen tussen vier varianten. 
Elk trimester heeft een eigen thema waar de ontwerpopgave, de (werk)colleges en 
oefeningen rond zijn gegroepeerd (www.tudelft.nl): 

1. Huis en Nederzetting 
2. Gebouw en Materialisatie 
3. Stad en Woningbouw 
4. Klein Openbaar Gebouw 
5. Hergebruik en Functiemenging 
6. Keuzeprogramma en Bachelor-eindwerkstuk 

 
De Bacheloropleiding van Bouwkunde TU Eindhoven van 2004-2005 heeft een 
gemeenschappelijke propedeuse. Het onderwijs vindt hier in atelierwerkverband 
plaats rond de thema’s: 
1e trimester: Basisvaardigheden en Ontwerpproces 
2e trimester: Architectuur en Bouwtechniek op schaalniveau Gebouw en Bouwdeel 
3e trimester: Architectuur en Stedenbouw op schaalniveau Gebouw en Stad  
 
Het tweede en derde jaar heeft een gemeenschappelijk programma aangevuld met 
keuzemogelijkheden uit vier zogenaamde profielen: 
Architectuur en Techniek 
Architectuur en Stedenbouw 
Techniek en Management 
Management en Stedenbouw 
 
Het ontwerponderwijs vindt hier in projectvorm plaats en legt accenten op de 
genoemde disciplines.  
De trimesters 7 en 8 hebben een gecombineerd ontwerponderzoeksproject, waarbij in 
trimester 8 een thema uit het ontwerp van trimester 7 verder wordt uitgediept. 
In trimester 9 vindt het multi-disciplinair Bachelor-afstudeerproject plaats, waarbij in 
projectteams van 4 tot 6 studenten, samengesteld uit de verschillende 
Bachelorprofielen, een architectonisch-stedebouwkundig project wordt ontworpen dat 
op financiële en uitvoeringstechnische haalbaarheid wordt getoetst (www.tue.nl). 
 
 
1.7 Kennismodellen in het bouwkundig ontwerponderwijs 
 
In ‘Architectuuronderwijs: didactiek, methoden en technieken’ (De Scheemaker, 
1995) onderscheidt De Scheemaker een aantal kennismodellen dat als basis kan 
dienen voor ontwerpopvattingen en – vervolgens – als basis voor ontwerponderwijs. 
Het betreft enerzijds drie modellen om ontwikkelingen in de kunst te beschrijven en 
anderzijds vier modellen voor de technisch-wetenschappelijke benadering van de 
bouwkunde. 
 
De drie modellen voor beschrijving van de kunsthistorie zijn afkomstig van de 
Amerikaanse filosoof en kunsthistoricus Arthur Danto. 
“Bij het eerste model wordt kunst benaderd als representatie van de werkelijkheid en 
de geschiedenis van deze kunstvorm is gericht op de vervolmaking van deze 
representatie. Voor Architectuur zou dit het bereiken van de absolute vorm zijn, zoals 
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bijvoorbeeld het Classicisme en het streven van de Ecole Des Beaux Arts om dit doel 
in al zijn finesses te bereiken”. (ibid, pag. 12) 
“In het tweede model wordt kunst gezien als expressionistische weergave van ideeën 
en gevoelens van de kunstenaar. Dit model kan worden gelegd op de beginperiode 
van het Bauhaus met Johannes Itten”. (ibid, pag. 12) 
“Het derde model benadrukt de filosofische waarde van de kunst. Kunst als vorm van 
zelfbegrip, waarbij het theoretisch-conceptuele gehalte alsmaar toeneemt en waarbij 
kunst uiteindelijk in filosofie over gaat”. (ibid, pag. 13)  
 
Twee modellen voor de technisch-wetenschappelijke benadering van de bouwkunde 
zijn gebaseerd op het functionalisme van het Nieuwe Bouwen uit de jaren twintig van 
de twintigste eeuw. Uitgangspunt van het functionalisme was dat architectuur door 
toepassing van door de industrie geïnspireerde bouwmethoden voor een betere 
huisvesting van de arbeidersklasse kon zorgdragen. Het kende een deels sociaal-
maatschappelijke en deels technologisch-wetenschappelijke benadering. Op 
onderwijsgebied is de latere periode van het Bauhaus de meest toonaangevende 
vertegenwoordiger van dit vooroorlogs functionalisme. 
In de periode na de tweede wereldoorlog onderscheidt men twee substromingen 
binnen het functionalisme: een sterk rationeel-wetenschappelijke benadering en een 
sociaal-wetenschappelijke benadering.  
De rationeel-wetenschappelijke benadering richt zich op beslissingsprocedures en 
optimaliseringsmodellen voor complexe ontwerpproblemen. 
De sociaal-wetenschappelijke benadering richt zich op inspraakprocedures en 
alternatieve bouwvormen en bouwwijzen. 
 
De twee overige modellen voor de technisch-wetenschappelijke benadering van de 
bouwkunde relativeren de maatschappelijke impact van de architect: het bouwkundig 
rationalisme en het bouwkundig postmodernisme. De architect is alleen maar 
verantwoordelijk voor zijn ontwerp en niet verantwoordelijk voor de inrichting van de 
maatschappij.  
Het bouwkundig rationalisme sluit aan op het vooroorlogs functionalisme van het 
Nieuwe Bouwen, zij het dus met een geringe sociale betrokkenheid. 
Het bouwkundig postmodernisme gelooft eveneens niet meer in de rationeel-
wetenschappelijke aanpak. Het is zinloos om te zoeken naar dé wetenschappelijke 
ontwerpaanpak die naar dé ontwerpoplossing leidt. De architectuur kan en mag 
pluriform zijn. 
 
De Scheemaker past de kennismodellen toe op diverse fasen van het Bauhaus en 
verderop in het onderzoek naar de diverse bouwkunde-opleidingen in Nederland in de 
negentiger jaren van de twintigste eeuw. 
 
Zij signaleert een wijziging van het kennismodel bij het onderwijs in de diverse fasen 
van het Bauhaus. 
Op de periode dat Johannes Itten de Vorkurs opzette en leidde (1919-1923) past het 
kunstzinnige expressionistische kennismodel. Itten legde in de Vorkurs sterk de 
nadruk op stimulering van persoonlijke ontwikkeling, zintuiglijke waarneming en 
creativiteit. Vorm werd vanuit deze subjectieve, intuïtieve bronnen afgeleid. De 
elementaire samenhang van natuurwetenschappelijke grondwetten staat centraal en 
fysica en metafysica lopen in elkaar over.  
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Na 1922 wordt het onderwijsprogramma gewijzigd in de richting van de industriële 
productie. Op deze periode past het functionalistisch kennismodel. Vorm wordt 
bepaald door de bewerkings- en uitvoeringsmethoden, materiaalmogelijkheden en –
beperkingen en door programma’s van eisen. 
Later, rond 1927 komt ook het sociaal-maatschappelijke engagement. Rationalisatie 
en standaardisatie gericht op massa-woningbouw worden belangrijk. De werkplaatsen 
worden meer en meer gebruikt voor het maken van industriële prototypes.  
 
De onderwijsvorm blijkt niet direct gekoppeld aan het onderwijsinhoudelijk  
kennismodel en wijzigt zich in een ander, veel trager, tempo. Pas onder Mies van der 
Rohe worden in 1930 de atelierwerkplaatsen gesloten en alleen nog maar voor het 
maken van industriële prototypes gebruikt en wordt ook de Vorkurs afgeschaft 
(Kooijman, 1995).  
  
In het onderzoek naar de diverse bouwkunde-opleidingen in Nederland in de 
negentiger jaren van de twintigste eeuw leidt het onderscheiden van kennismodellen 
tot een onderverdeling van de acht opleidingen in drie clusters (De Scheemaker, 
1995):  

• De Academies van Bouwkunst van Arnhem, Maastricht, Tilburg en twee 
secties van de Faculteit Bouwkunde TU Eindhoven, die een culturele, 
conceptuele ingang in het ontwerponderwijs volgen. 

• De Academies van Bouwkunst van Amsterdam, Rotterdam, Groningen en de 
Faculteiten Bouwkunde TU Delft en Bouwkunde TU Eindhoven, die een 
pragmatische ingang op het ontwerponderwijs volgen, gericht op een sterke 
relatie met de beroepspraktijk, professionaliteit en vakinhoudelijkheid. 

• De Faculteiten Bouwkunde TU Delft en Bouwkunde TU Eindhoven, die 
daarnaast nog een technisch wetenschappelijke grondslag hebben met 
rationele ontwerpmethoden, functionele doelmatigheid en kwantificering. 

 
Het onderzoek leidt tot interessante accentverschillen tussen de opleidingen en de 
diverse onderwijsprogramma’s. Echter, bij het ontwerponderwijs op zich hanteren alle 
acht de opleidingen dezelfde onderwijsvorm, namelijk het atelierwerk. Er zijn wel 
enige verschillen in naamgeving van de onderwijsvorm, in samenstelling, in 
groepsgrootte, in omvang van de opdrachten, etc. maar de grootste verschillen lijken 
toch vooral te liggen in de overige onderwijsvormen die men naast het 
ontwerponderwijs hanteert: wel of geen colleges, werkgroepen, etc. 
Het onderzoek was uiteraard ook niet op het eerstejaars ontwerponderwijs gericht. 
Om tot een nadere invulling van de ‘Black-Box’ te komen worden in de volgende 
paragrafen enkele ontwerpopvattingen nader belicht.  
 
 
1.8 Intermezzo: Bauhaus: een nieuwe vorm van samengaan van Beaux Arts en 
Polytechnique, die gericht is op ‘het maken’: traditionele Arts and Crafts; en in een 
later stadium: moderne industriële materialen en technieken 
Voor de Modernisten was het Bauhaus de meest belangrijke inspiratiebron voor hun 
hervormingsideeën. Het was ook voor het eerst dat een architectonische stroming 
vereenzelvigd werd met een school in plaats van met gebouwen of theorieën. De 
oprichting van het Bauhaus door Walter Gropius in 1919 kan gezien worden als de 
culminatie van de pogingen om het ontwerponderwijs in Duitsland te hervormen.  
 



 55 

Het Bauhaus onderscheidde zich in twee opzichten van het traditionele onderwijs in 
de beeldende kunst (Schädlich, 1985). 
Het Bauhaus ontwikkelde een nieuw didactisch programma voor een gezamenlijke 
opleiding van architecten, vormgevers en beeldend kunstenaars, met als kern het 
daadwerkelijk creatief handwerk in kunstateliers en bouwwerkplaats, een 
gemeenschappelijke kunstzinninge basisopleiding (Vorlehre), en een specialisatie 
(Hauptlehre) in een beroep. 
Het Bauhaus vertegenwoordigde nieuwe esthetische stromingen die kunstzinnige 
vormgeving trachtten te verenigen met industriële massaproductie, met het 
nadrukkelijk doel om langs deze weg in de grote materiële behoeften van de bevolking 
te kunnen voorzien. 
  
De kern van het didactisch programma was gericht op het aanspreken van het 
vermogen om daadwerkelijk met de handen experimenteel te creëren. Het bevat echte 
handenarbeid in de werkplaats met het doel om een nauwe band te creëren tussen 
kunst en de kunst van het maken. 
De door Johannes Itten ontwikkelde Vorlehre of Vorkurs was een expressief 
kunstzinninge basisopleiding, die het creërend vermogen van de student moest 
opwekken en de grondslagen van het kunstzinnig vormgeven moest overbrengen. 
Onder Johannes Itten stond de studie van de natuur en studie van materialen 
centraal. Hierbij kwamen tweedimensionale en driedimensionale analyses van 
compositie en vorm van het werk van bekende kunstenaars.  
 
Itten beschouwde de Vorkurs als een spirituele, culturele hergeboorte, waarbij eerst 
allerlei vooroordelen en misconcepties moesten verdwijnen, voordat men werkelijk op 
eigen ervaringen en gevoelens gebaseerde kennis kon opdoen (onderwijskundig 
constructivisme). Individuele creativiteitsontwikkeling vond plaats door de directe 
relatie tussen experiment en zintuiglijke ervaring. Dit werd gestimuleerd door een 
opeenvolging van door de natuur geïnspireerde expressionistische oefeningen gericht 
op:  

• abstracte relaties van vormen, materialen en kleuren  
• probleemoplossen en expressieve vrijheid 
• het achtereenvolgens ontwikkelen van eenvoudig naar complex. 

 
Itten greep hierbij terug op onderwijskundige ontwikkelingsmethoden en theorieën 
van Cizek, Froebel, Pestalozzi en Dewey. Deze methoden en theorieën drongen ook 
langs andere wegen de architectuur binnen maar Itten leverde hierbij via het Bauhaus 
de grootste bijdrage (Frank Lloyd Wright experimenteerde bijvoorbeeld met de 
methoden van Froebel, Le Corbusier zou beïnvloed zijn door Pestalozzi’s 
geometrische tekenmethoden en Froebel was in architectuur geïnteresseerd (Crinson 
& Lubbock, 1994) 
 
Toen de Vorkurs-methode voor het eerst werd toegepast bij de opleiding van 
architecten, betekende dit een radicale breuk met de oude dominante – zij het 
impliciete – objectivistische ideeën over kennisvermeerdering, die ten grondslag 
lagen aan zowel academische opleiding als ook aan het leerlingschap. Het betreft de 
objectivistische opvatting dat kennis accumulatief aangroeit en dat objectieve kennis 
en vaardigheden voortbouwen op reeds door anderen opgedane kennis en dat er dus 
geen noodzaak is om telkens het wiel opnieuw uit te vinden. 
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Deze objectivistische opvatting staat in scherp contrast met de constructivistische 
didactische opvatting van Itten, dat elk probleem vanuit zijn basale elementen en 
belevingsaspecten onderwezen moest worden. Dit ondanks het feit dat er binnen het 
Bauhaus geen spake was van enig substantieel kunstgeschiedenisonderwijs of 
architectuurgeschiedenisonderwijs. 
  
Onder invloed van Theo van Doesburg en de Stijl veranderde Gropius het programma 
in 1922. Dit leidde ertoe dat Itten in 1923 vertrok. Het Arts en Krafts principe van 
opleiding van kunstzinnige handwerklieden in kunstateliers werd ingeruild voor dat 
van Industrial Design. De werkplaatsen werden meer en meer gebruikt voor het 
ontwerpen van prototypes van producten voor industriële massaproductie en van het 
bijbehorende productieproces. 
 
De Vorkurs bleef toen nog wel gehandhaafd maar de opvolgers van Johannes Itten: 
Laszlo Moholy-Nagy en Joseph Albers verlegden de nadruk van het meer mystieke, 
door de natuur geïnspireerd expressionisme naar de meer zakelijke, elementaire 
universele geometrie en het architectonisch constructivisme: geometrische 
vormgevingsproblemen en transparantie van objecten en statica, dynamiek en 
evenwicht van objecten (Crinson, & Lubbock, 1994). 
 
Het Bauhaus in Weimar wordt om politieke redenen in 1925 gesloten en in Dessau 
voortgezet, hier in 1932 gesloten en tot 1933 in Berlijn voortgezet, toen het definitief 
door de Nazi’s werd gesloten. 
Het duurde tot 1927 voordat onder leiding van Hannes Meyer de architectuurafdeling 
werd geopend. Voor die tijd bekwaamde men zich in architectuur op het privé-bureau 
van Gropius. Gropius verliet in 1928 het Bauhaus en werd als directeur opgevolgd 
door Hannes Meyer, die in 1930 om politieke redenen wordt ontslagen en opgevolgd 
wordt door Mies van der Rohe (Schädlich, 1985).  
 
Onder Meyer groeide de architectuurafdeling sterk, zodat ze het Bauhaus begon te 
domineren. Meyer richtte zich op de problemen van de massawoningbouw en 
standaardisatie en de aandachtsgebieden van planning, lichttoetreding, verwarming 
en akoestiek. Hij hanteert een functionalistische, rationalistische ontwerpbenadering 
met technische en sociaal geëngageerde grondslagen. Dit werd ondersteund door 
lezingen over sociologie, economie en psychologie.  
 
Mies van der Rohe breekt in 1930 geheel met de idee van het samengaan van kunst en 
(ambachtelijke) productie en maakt van het Bauhaus een echte School. De 
atelierwerkplaatsen worden gesloten en alleen nog maar voor het maken van 
industriële prototypes gebruikt. Ook de Vorkurs wordt afgeschaft. De sociale aspecten 
verdwenen uit het onderwijs, mede onder invloed van het politieke klimaat en er bleef 
een rationeel formalistische ontwerpbenadering over (Kooijman, 1995).  
 
De ontwikkeling van het Bauhaus bestaat uit een zeer dynamische opeenvolging van 
ideeën over de maatschappelijke bouw- en kunstopgave, ontwerpopvattingen en 
didactische opvattingen, die deels strijdig waren. Door de onbuigzame 
standvastigheid van karakters van de docenten heeft deze dynamiek niet tot een 
diversiteit geleid (één instituut met hierin meerdere stromingen) maar tot een snelle 
opeenvolging van stromingen. 
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In het merendeel van de publicaties van de betrokkenen zelf komen de snelle complexe 
ontwikkeling van de Vorkurs en de Atelierwerkplaatsen niet aan bod en wordt het 
Bauhaus weggezet als belangrijke basis voor het Moderne Bouwen. 
Zo beschrijft Gropius in ‘the New Architecture and the Bauhaus’, 1935 de 
werkplaatsen als ruimten waar prototypes voor massa-productie werden ontworpen. 
Het curriculum als een balans tussen praktisch onderwijs en formeel onderwijs. De 
Vorkurs als een bevrijding van het individu door elementaire zelf-expressie. Stijl werd 
gestigmatiseerd en afgewezen als toegepaste mode. Een vooronderstelde universele 
vormentaal zou kunnen voortkomen uit objectieve begripsvorming van de moderne 
maatschappij en de nieuwe technologie (Crinson, & Lubbock, 1994).    
Moholy-Nagy beschrijft het Bauhaus in ‘The New Vision’, 1934 als een synthese van 
een aantal principes: het losmaken van de individuele creativiteit, het gebruik van 
architectonisch constructivistische en elementair geometrische vormen, het gebruik 
van de functionalistische ideologie en de noodzaak om de gehele bandbreedte van 
industrial design tot en met planning in het onderwijs te betrekken. (Ibid) 
De benadering van Johannes Itten, weergegeven in ‘Design and Form’ 1964 geniet 
minder bekendheid (Ibid). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
1.9 Een rationeel-cognitieve benadering 
  
Tegenover het atelierwerk als ‘Black-Box’ staan meer rationeel-cognitieve 
benaderingen van het ontwerpen. Zij benaderen het ongrijpbare karakter van het 
ontwerpen gedeeltelijk door het in te tomen en af te bakenen en deels door 
instrumentalisatie: het aanreiken van ontwerphulpmiddelen gebaseerd op cognitief 
psychologisch onderzoek. 
 
Op bouwkundig gebied is de belangrijkste richting hiervan nauw gelieerd aan de 
faculteit Bouwkunde Eindhoven en is eveneens de grondslag voor deze faculteit: het 
Drager-Inbouw principe van prof.ir.dr.h.c. John Habraken, de oprichter van deze 
faculteit. (Habraken, 1961) Het Drager-Inbouw principe werd later uitgewerkt door 
prof.dr.ir. Thijs Bax en zijn staf en men is nu zeer succesvol in het onderzoek naar 
computerondersteunde ontwerpmethoden.  
Het Drager-Inbouw principe heeft historische banden met de Ecole Polytechnique en 
met het Nieuwe Bouwen. Het wordt uitgewerkt binnen de SAR-methodiek en vindt 
zijn voortzetting in het Open Bouwen en in het Industrieel, Flexibel en Duurzaam 
Bouwen (IFD-Bouwen). 
 
Binnen deze rationeel-cognitieve stroming wordt het ontwerpen rationeel benaderd 
door het in de dan geldende maatschappelijke, technologische en economische 
context te plaatsen en daardoor als het ware af te bakenen (Bax in Oxman, Bax & 
Achten, 1995).  
Bij Drager-Inbouw was dit de maatschappelijke opgave voortkomend uit de 
woningtekorten in de naoorlogse periode, die tot in de jaren tachtig voortsleepten. 
Technologisch en economisch werd gekeken naar massa-productie-methoden, zoals 
die toentertijd met name in de auto- en vliegtuig-industrie voorhanden waren. 
Het belangrijkste maatschappelijke principe was het principe van de woon-
consument. De woon-consument zou zijn gevelelementen en inbouw-interieur-
elementen als het ware consumeren door ze afzonderlijk van de hoofdconstructie 
(Drager) in te kopen, te vervangen en te vernieuwen. Deze inbouw-elementen, werden 
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in massa-fabricage geproduceerd, waren vervangbaar en verwisselbaar op grond van 
een vast maat- en bevestigingssysteem en hadden een relatief eigen identiteit, 
vergelijkbaar met verschillen in automerken en verschillen in modellen en accessoires 
binnen één automerk. 
 
Het ontwerpen op zich werd hierdoor aanzienlijk ingekaderd en leverde als het ware 
een aantal kunstzinnige vrijheidsgraden in, in ruil voor een aantal technische 
voorwaarden en het gebruik van maatrasters. Ontwerpen bleef ingewikkeld maar werd 
door technologie en rationaliteit beter te bevatten. Met name toen in de jaren zestig en 
zeventig de Systeemtheorie een hoge vlucht nam en alles in proces- en 
systeemvariabelen werd uitgedrukt, wat vanaf die periode uiteraard met bijna alle 
technische, maatschappelijke en economische verschijnselen geschiedde (Ibid). 
Toen in de jaren zeventig het maatschappelijk verschijnsel van de inspraak opgeld 
deed, werd dit op ingenieuze wijze ingepast door een meervoudige koppeling. Het 
inspraakproces werd gekoppeld aan een besluitvormingssysteem (hogere-orde 
besluiten vóór lagere-orde besluiten) .Het ontwerpproces werd gekoppeld aan een 
plaatsingssysteem (idem). En beide werden weer onderling gekoppeld door 
procedures, zodat het resultaat van inspraak rechtstreeks en ondubbelzinnig leidde tot 
één en eenduidig materieel resultaat. 
De volgende stap is de instrumentalisatie van het ontwerpproces met behulp van de 
computer, IT-technologie en artificiële intelligentie, waarbij cognitief-empirisch 
onderzoek van deze specifieke ontwerpbenadering een belangrijke rol speelt (Ibid).  
 
Toen er een verschuiving van de maatschappelijke opgave optrad van de acute 
woningnood in de wederopbouwperiode naar de meer kwalitatief gestuurde vraag 
medio jaren zeventig en vervolgens naar de toenemende differentiatie en diversificatie 
vanaf de jaren tachtig tot heden, leidde dit tot soortgelijke aanpassingen in de 
ontwerpsystematiek van Darger-Inbouw en haar opvolgers. De bijbehorende 
ontwerpsystematiek ontwikkelde zich van enkelvoudige methode tot wederom 
meervoudige ontwerpprocessen. 
 
Het begeleidende wetenschappelijk onderzoek leidde tot een rationeel cognitieve 
benadering van het bouwkundig ontwerpen, die elegant werd geformuleerd in een 
heuristisch paradigma: ‘ontwerpen is denken in varianten’ (Boekholt, 1984, 2000). 
Deze benadering vat het ontwerpen op als een vorm van probleemoplossen. Het 
ontwerpprobleem wordt hierbij niet opgevat als een relatief eenduidig geformuleerd 
probleem maar als een zogenoemd ‘ill-structured-problem’. Belangrijk hierbij is een 
actief structurerende en daarmee sturende ingreep in dit onvolledig geformuleerd 
probleem (fase 1). Vervolgens komt het formuleren van uitgangspunten (fase 2), 
genereren en presenteren van oplossingen (fase 3) en tot slot het evalueren van 
oplossingen (fase 4). De fasen worden iteratief doorlopen en men bouwt bewust bij 
elke cyclus een herformulering/aanvulling van elke afzonderlijke fase in. Het zich 
vastbijten in een definitieve oplossing moet als het ware, zolang als het nog zinvol is, 
worden uitgesteld. 
Mede door de gehanteerde voorbeelden en de historische ontwerpmethoden van 
Drager-Inbouw en Open Bouwen, wordt ‘ontwerpen in varianten’ sterk geassocieerd 
met het louter uitwerken van het programma van eisen in functies en plattegronden en 
niet zo zeer met drie-dimensionale vormgeving. Wellicht ontbreekt het daarom in het 
‘ontwerpen in varianten’ aan de aantrekkingskracht van het ongrijpbare creatieve 
moment. Dit beeld wordt nog versterkt door kritiek op de door de betreffende groep 
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ontwikkelde taxonomie voor de architectuur: de domeinentheorie, die binnen de EU-
richtlijn voor het Architectuuronderwijs (artikel 3) is toegepast (Bax & Trum, 1992). 
De kritiek geeft aan dat architectuur en stedebouw, als twee creatieve domeinen bij 
uitstek, toch wel een erg vanzelfsprekende (lees: marginale) rol krijgen toebedeeld 
naast tien overige, harde randvoorwaarden opleggende, technische domeinen 
(Doevendans in Bax & Trum, 1992). 
 
 
1.10 Methode Holistische Participatie (MHP) 
 
De kern van de Methode Holistische Participatie (Schmid & Pa’l, 2002)  is het 
basisgegeven van noodzakelijke maatschappelijke samenwerking. Om te kunnen 
overleven dienen ontelbare zaken in maatschappelijk verband, in kleine of grote 
groepen, te worden uitgevoerd. Het maatschappelijk bestaan wordt grotendeels door 
het ontwerp van de gebouwde omgeving bepaald. De doelen van de Methode 
Holistische Participatie hangen hier mee samen: 

• “Het omvatten van alle relevante aspecten of factoren en alle betrokken 
participanten, ieder persoonlijk of representatief; 

• Het bereiken van basale menswaardige en ecologische kwaliteiten; of anders 
uitgedrukt: een integrale bio-logische benadering, die gedragen wordt door de 
hoofdkarakteristieken van ‘bios’ en ‘logos’ en die leidt tot gezonde en 
bevredigende resultaten”. (ibid, pag. 2130) 

 
De Methode Holistische Participatie kan zowel bij ontwerp, ontwikkeling, onderzoek 
en onderwijs worden gebruikt en is momenteel ook onderwerp van promotie-
onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De Methode Holistische Participatie (MHP) is bij uitstek geschikt voor optimalisatie 
bij complexe ontwerpopgaven zoals huisvesting. De complexiteit betreft zowel het 
groot aantal verschillende participanten (overheden, onderzoeksinstituten, 
stedebouwkundige bureau’s, architectenbureau’s en vooral marktpartijen) als het 
groot aantal aspecten. De optimalisatie is holistisch omdat elk aspect binnen de 
methode een specifieke plaats krijgt toebedeeld. De methode bestaat uit een speciale 
vorm van teamwork, waarbij afwisselend in sub-teams wordt gewerkt en plenair in 
het grote team wordt gecommuniceerd. 
Er zijn evenveel sub-teams als er specifieke aspecten zijn en elk sub-team op zich is 
samengesteld uit een mix van verschillende categorieën participanten. Na elke 
plenaire bijeenkomst wisselen de sub-teams van aspect en na een aantal slagen 
verschuift het accent ‘als vanzelf’ van de ‘sub-team resultaten’ naar ‘plenair-team 
resultaten’ en komt een gemeenschappelijk en in alle aspecten uitgedetailleerd 
eindresultaat in zicht. De methode optimaliseert langs deze weg zowel de inbreng van 
alle aspecten als de inbreng van alle participanten.  
 
Konrad Wachsmann (Wachsmann, 1959) en Walter Gropius introduceerden in de 
veertiger jaren van de twintigste eeuw een bepaalde team-work methode voor de 
ontwikkeling van complexe bouwconcepten. Zij hebben echter nooit de mogelijke 
herkomst van het systeem vermeld. Peter Schmid heeft de methode voortgezet en 
verder uitgebouwd door toepassing in tientallen casussen en de mogelijke 
grondbeginselen van de essentie van de methode: het in consensus ontwerpen en 
besluiten, teruggevonden bij onder meer de oorspronkelijke bewoners van Amerika en 
Indonesië. Naast deze participatieve aspecten, heeft Peter Schmid de specifieke 
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kwaliteits- en gezondheidsaspecten en de milieu-aspecten aan de methode 
toegevoegd, zodat het holistisch meta-model voor integrale bio-logische architectuur 
ontstond. (Schmid, 1982) 
 
“Integraal, holistisch functioneren is een natuur-principe binnen afzonderlijke 
processen en in de natuur als geheel. Evenwicht, of beter gezegd dynamisch 
evenwicht, is het resultaat van holistische, zich telkens herhalende, op integratie 
gerichte processen. 
Vanuit de middeleeuwen kent men de mystieke zeven synchroniteiten (‘Die sieben 
Gleichzeitigkeiten’). Er wordt beweerd dat een mens – in topconditie – zeven items 
gelijktijdig kan overzien en onthouden om ze vervolgens creatief te combineren tot 
een nieuwe vinding, zoals een kunstwerk en technologisch-wetenschappelijke 
uitvinding of een oorspronkelijk architecturaal gebouwontwerp. Dus zelfs een 
individu kan de synchroniserende Methode Holistische Participatie aanwenden om 
uitgebalanceerde resultaten te verkrijgen”. (ibid, pag. 2127)  
 
De Methode Holistische Participatie kent de volgende twaalf aandachtspunten: (ibid, 
pag. 2128 ev) 
1 “De complexe interdisciplinaire opgave dient opgesplist te worden in 

deelproblemen, aspecten of factoren, dit naar gelang de voorkeur van de 
participanten. 

2 Het gehele team wordt opgesplitst in sub-teams, waarbij er evenveel sub-teams 
worden gevormd als er deelproblemen, aspecten of factoren zijn. De voorkeur 
gaat uit naar drie leden per sub-team. De samenstelling van de sub-teams vindt 
wederom plaats naar voorkeur van de participanten. 

3 De sub-teams onderzoeken elk een ander deelprobleem, aspect of factor. 
4 Vervolgens komt het gehele team plenair bij elkaar, waarbij iedereen wordt 

geïnformeerd over de resultaten. Bij elke plenaire ronde wisselt een subteam van 
woordvoerder. 

5 Na de plenaire informatieverstrekkings-, discussie- en consultatie-periode 
wisselen de subteams van deelprobleem en zetten hun onderzoek systematisch in 
het sub-team – plenair-team ritme voort. 

6 Dit spel of deze wedstrijd gaat zolang door totdat iedereen de gelegenheid heeft 
gehad om de deelproblemen, aspecten of factoren te onderzoeken. Op dat punt 
aangekomen wordt de cyclus van ‘roteren’ en ‘weven’ beëindigd. Het is 
belangrijk dat van een meer abstracte en algemene benadering naar een meer 
concrete en specifieke benadering wordt toegewerkt. Voortzetting van het werk 
van het ene sub-team door het andere, het verrichten van aanvullende 
werkzaamheden en het belang van het gebruik van elkaars gedachtegoed en de 
creativiteit van het conflict neemt in dit stadium toe. 

7 Er is altijd wel een praktische mogelijkheid te vinden om de participanten te 
groeperen, de deelproblemen zodanig te ordenen en het tijdsschema zodanig in te 
delen dat het zojuist geschetste integratieproces kan worden georganiseerd en 
gemanaged. 

8 Het gehele rotatie- en weefproces kan zelfs voor een tweede en derde maal 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om het ontwerp- en uitvoeringsgereed te maken. 
Zelfs de uitvoering zelf kan op vergelijkbare wijze ter hand worden genomen. 

9 Adviseurs en experts van buiten het team kunnen en moeten zo vroeg mogelijk in 
het proces deelnemen aan de plenaire bijeenkomsten. 
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10 Het is raadzaam om alle beschikbare audio-visuele methoden, maquettes, 
schetsen, tekeningen, toelichtingen, etc te gebruiken bij de onderzoeksfase en bij 
de wederzijdse informatie- en presentatieronde. 

11 In ideale omstandigheden en met een goed getraind team verloopt het proces in 
buitengewoon aangename sfeer en het eindresultaat komt – bij wijze van spreken 
– vanzelf. 

12 Hand in hand met de ‘zakelijke toepassing’ van de methode is het raadzaam om 
enkele socialiserende opdrachten en creativiteitsopdrachten uit te voeren”. 

 
“Het ‘geheim’ van de methode is dat het geniale idee door het gehele team tot stand 
komt en niet ergens in het team. Of conform de Zen-filosofie: “de weg en het doel 
zijn één”. 
Daarom is het ook belangrijk dat alle participanten: 
Ten eerste zich volledig inzetten en goed samenwerken, om zo in staat te zijn 

conflicten aan te pakken en stimulerend, enthousiast en efficiënt samen 
te werken. 

Ten tweede  zich in te zetten om acceptabele oplossingen te vinden, die 
beantwoorden aan de vragen en problemen als ook aan de behoeften en 
intenties van de participanten en/of klanten”. (ibid, pag. 2130)  

 
Met behulp van – of dankzij – deze optimalisatie-methode MHP wordt langs 
systematische weg consensus bevorderd en kunnen zelfs tegenstrijdige belangen tot 
gemeenschappelijke beslissingen omgevormd worden.   
 
Om dit te faciliteren zijn een twaalftal gedragsregels opgesteld: (ibid, pag. 2136)  
1 “Een ieder moet de kans krijgen om zichzelf te uiten. 
2 Spreek beknopt en to the point. 
3 Ontwikkel en presenteer ideeën. 
4 Luister als een bondgenoot. 
5 Sta verschillen in mening toe. 
6 Vat verschil in ideeën op als uitdaging en niet als persoonlijke aanval. 
7 Respecteer de tijd en de tijdslimieten. 
8 Iedereen kan de ene keer leerling zijn en de andere keer meester. 
9 Sta open en blijf open staan. 
10 Accepteer de (doorsnee) taak. 
11 Alle voorstellen, suggesties en ideeën, etc. zijn gemeenschappelijk eigendom 

van de gehele groep. 
12 Probeer in onderlinge overeenstemming elkaar te raadplegen en te besluiten”. 
 
  
 
1.11 Donald Schön: the reflective practitioner 
 
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw verwierf Donald Schön internationale 
bekendheid met zijn studies naar het atelierwerk als vorm van architectuuronderwijs. 
Befaamd is de dialoog bij een begeleidingsgesprek aan de tekentafel tussen docent 
Quist en studente Petra over de ontwerpopgave van een basisschool op een hellend 
terrein. 
Petra laat enkele van haar voorstellen zien om de klaslokalen trapsgewijs tegen de 
helling te leggen. Haar eerste voorstel is wat saai en komt niet goed uit met de 
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hellingshoek van het terrein. Haar tweede voorstel is veel interessanter. Hierbij vormt 
ze eerst een nieuw L-vormig element van twee lokalen en legt daarna de drie L-
vormige elementen tegen elkaar op een rij trapsgewijs tegen de helling. Ze vindt het 
L-vormig element qua vorm interessanter en het past ook goed bij haar 
gebruiksconcept om de klassen twee aan twee iets gemeenschappelijks te laten doen. 
Het L-vormig element heeft eveneens een besloten binnenhoek, die eventueel voor de 
circulatie in de school kan worden gebruikt en een meer open buitenhoek dat als 
speelplaatsje voor de kinderen gebruikt kan worden. Petra heeft echter nog enkele 
problemen met de plaatsing van de L-vormige elementen tegen de golvende helling. 
Quist introduceert op basis van de bezonningsoriëntatie een hoekverdraaiing van de 
L-vormige elementen en duwt de L-vormige elementen enigszins geforceerd in de 
helling. 
Ter controle tekent Quist enkele doorsnedes van de klaslokalen op de helling en 
ontdekt nu verspringingen van 5-foot (is circa 1,50 m; is de maximale hoogte van een 
kind). Deze verspringingen kunnen specifieke kinderhoekjes gaan vormen, waar 
volwassenen qua afmeting nauwelijks in passen. Het is psychologisch interessant om 
voor de kinderen een eigen wereld te creëren binnen de hiërarchische 
onderwijswereld. 
Verder doet Quist nog een aantal suggesties voor plaatsing en inrichting van de 
gangen, de buitenruimtes, de kantine en de administratie, die allemaal min of meer 
voortkomen uit zijn plaatsing van de L-vormige elementen op de helling. Met wat 
verschuiven, passen en meten ontstaat er zo een nieuw totaal-concept, waarbij de 
verspringingen in de ontsluitingsruimten/gangen van bijzaak tot hoofdzaak worden en 
er met name voor kinderen een interessant geheel van trappetjes en specifieke 
kinderhoekjes ontstaat (Schön, 1985). 
Schön voert dit protocol van dit begeleidingsgesprek in drie van zijn publicaties op als 
schoolvoorbeeld van reflection-in-action door Quist (Schön, 1983/1995, 1985, 1987). 
Quist herformuleert het probleem met behulp van de bezonningsoriëntatie en komt zo 
tot een hoekverdraaiing van de L-vormige elementen tegen de helling (‘reframing the 
problem’). 
Dan gaat hij in ‘reflective conversation with the materials of the design situation’ door 
het tekenen van situatieschetsen en doorsnedes en luistert naar de ‘situations back 
talk’. Hij beoordeelt de uitkomsten hiervan en doet vervolgens een nieuwe zet. 
Enzovoorts. In feite voert hij een soort experiment uit, waarbij hij zijn eigen ideeën 
telkens test aan de resultaten van het geheel. 
Schön constateert dat op het einde van dit proces van reflection-in-action een 
verschuiving optreedt van “tentatief proberen” naar “uiteindelijke definitieve 
instemming”, doordat vanuit meerdere gezichtspunten het ontwerp haalbaar is 
gemaakt (Schön, 1985, pag 49). 
 
Schön heeft samen met zijn medewerkers vele van dergelijke protocolstudies van 
begeleidingsgesprekken tussen docent en student uitgevoerd op het gebied van 
architectuur, advocatuur, management consultantcy, planologie, psychologie, etc. Hij 
constateert dat het tot dan toe heersende beeld dat de professionele praktijk gelijk is 
aan toegepaste wetenschap niet juist is. De problemen in de professionele praktijk zijn 
veel complexer dan de relatief eenduidige oplossingen die de toegepaste wetenschap 
hier tegenover kan stellen (Schön, 1983/1995). 
Schön stelt dat de opleidingen niet kunnen wachten totdat de wetenschap adequate 
toepassingsmodellen ontwikkeld heeft voor de complexe, onzekere en conflictueuze 
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professionele praktijkwereld en zich moeten afvragen wat zij kunnen leren van 
zorgvuldige protocol-analyses van de professionele praktijk (Schön 1987 pag 11-13). 
 
Schön reserveert in zijn theorie van reflection-in-action de term knowing-in-action 
voor kennis die spontaan tijdens het vakkundig uitoefenen optreedt en kenmerkend 
daarvoor is dat we deze kennis nauwelijks onder woorden kunnen brengen. 
Bijvoorbeeld een huisarts die bij het binnenkomen van een patiënt al aan bepaalde 
symptomen denkt. Dit is knowing  in-action, omdat dit proces tijdens de actie 
spontaan optreedt. 
Het is wel mogelijk om deze knowing-in-action achteraf te beschrijven in termen van 
reeksen handelingen en procedures die worden uitgevoerd en aanwijzigingen, 
strategieën en veronderstellingen die gevolgd worden. Maar dit blijven altijd 
constructies achteraf van de werkelijkheid, die zeer situatie-afhankelijk zijn. Dit in 
tegensteling tot feiten, procedures, regels en theorieën uit de toegepaste wetenschap, 
die een meer statisch karakter hebben. 
 
Naast dit spontane knowing-in-action onderscheidt Schön reflection-in-action. Deze 
reflectie vindt gedurende de actie zelf plaats, zonder deze te onderbreken. En deze 
reflectie kan de actie en daarmee de situatie nog beïnvloeden. Deze reflection-in-
action mag geen trial en error genoemd worden, omdat er een patroon achter zit: de 
reflectie op elke trial bepaalt de randvoorwaarden voor de volgende trial. 
 
Het onderzoekspatroon van het proces van reflection-in-action bestaat uit een 
opeenvolging van de volgende momenten (Schön, 1987 pag 28): 

• “Het begint met een actie-situatie waarin men spontane routine-handelingen 
verricht, zoals omschreven bij knowing-in-action. 

• Deze routine-handelingen leiden op een bepaald moment tot een verrassend 
antwoord dat niet past in het verwachte patroon dat bij de desbetreffende 
knowing-in-action hoort. 

• Deze verrassing leidt tot reflection-in-action. Hierbij gaat men in gedachte 
gelijktijdig terug naar het optreden van het fenomeen en naar de routine-
handelingen die men toen gelijktijdig verrichtte. 

• Deze reflection-in-action heeft als essentiële functie dat zij vraagtekens plaatst 
bij de met de knowing-in-action samenhangende veronderstellingen. Welke 
gedachtesprongen hebben tot deze nieuwe kansrijke situatie geleid ? en welke 
acties kan men ondernemen en hoe kan men de strategieën aanpassen en/of het 
probleem herformuleren om de nieuwe kansrijke situatie te benutten ? 

• De reflectie is aanleiding voor een ter plaatse uit te voeren experiment. Men 
bedenkt ter plaatse nieuwe acties om het geobserveerde nieuwe fenomeen te 
verkennen en te benutten. Dit resulteert in het gewenste succes of leidt 
opnieuw tot verrassingen en opnieuw tot reflection-in-action.” 

 
Evenals knowing-in-action kan reflection-in-action een proces zijn dat men niet direct 
duidelijk onder woorden kan brengen. Maar ook hier kan weer achteraf de situatie 
worden gereconstrueerd en deze reconstructie is weer van belang voor toekomstige 
reflection-in-action situaties. 
 
Een bepaalde professionele beroepsgroep deelt de reflection-in-action ervaringen 
binnen de sociale en institutionele context van de beroepsgroep en ontwikkelt een 
gemeenschappelijke body of knowledge (ibid). 
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De professionele praktijk kent, gelet op de methode van aanpak, de volgende 
praktijkgevallen (ibid): 

• Praktijkgevallen waarin de routines en regels van de toegepaste wetenschap 
van toepassing zijn. 

• Praktijkgevallen die de wat meer gestandaardiseerde routines van de 
reflection-in-action vereisen. 

• Praktijkgevallen die bij de toepassing van routines van refelction-in-action tot 
verrassingen leiden en die door nieuwe reflection-in-action aanleiding tot 
nieuwe routines kunnen zijn. 

 
Schön beschouwt de ware professional daarom meer als de bouwer van zijn eigen 
expert-systeem dan als een expert wiens expertgedrag wordt gemodelleerd in een 
extern expert-systeem. 
Schön plaatst daarom de reflection-in-action binnen het filosofisch constructivisme, 
dat er vanuit gaat dat alle percepties, beoordelingen en veronderstellingen geworteld 
zijn in eigen geconstrueerde werelden, die we als realiteit zijn gaan ervaren. 
Dit staat tegenover het filosofisch objectivisme, dat er vanuit gaat dat de realiteit 
bestaat uit objectieve feiten, die onafhankelijk zijn van de individuele percepties, 
beoordelingen en veronderstellingen. 
De professional herziet als het ware zijn wereldbeeld van de professionele praktijk 
telkens wanneer de reflection-in-action tot nieuwe verrassende uitkomsten leidt. 
 
Schön ziet het practicum als de meest geëigende leeromgeving voor reflection-in-
action. En dan met name practica zoals het bouwkundig atelierwerk (design studio) en 
de Master Classes van het conservatorium. 
Het practicum is een virtuele wereld, betrekkelijk vrij van spanningen, verstoringen 
en risico’s, zoals die in de echte praktijk voorkomen maar vormt toch een reële 
afspiegeling van die praktijk. Centraal daarom staan bepaalde zienswijzen, 
denkwijzen en handelswijzen, die de student op den duur een zekere professionele 
zelfstandigheid aanleren. 
Bij aanvang van het practicum wordt de student impliciet of expliciet geconfronteerd 
met de volgende fundamentele taken (ibid, pag 37): 

• “De student moet competent praktijkgedrag leren herkennen. 
• De student moet een beeld opbouwen van dit competent praktijkgedrag. 
• En een oordeel geven waar zijn eigen praktijkgedrag ten opzichte van dit 

competent praktijkgedrag staat. 
• Om zo het leerpad uit te stippelen van zijn huidige positie naar zijn gewenste 

positie. 
• Hij moet de verhouding bepalen tot de impliciete beweringen die aan het 

specifieke practicum verbonden zijn: bijvoorbeeld dat die bepaalde 
professionele praktijk werkelijk bestaat, dat die praktijk werkelijk te leren valt, 
dat die door hem te leren valt, en dat de essentiële onderdelen van die praktijk 
daadwerkelijk in het practicum verwerkt zitten en dat dat bepaalde practicum 
dus reprensentatief is voor die professionele praktijk. 

• Hij moet ‘de praktijk van het practicum’ leren: de gereedschappen, methoden 
en de mogelijkheden. 

• En zich het steeds groeiende ‘plaatje’ eigen maken hoe hij het beste datgene 
kan leren wat hij wil leren.”  
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In het practicum vindt een combinatie van drie manieren van leren plaats: 
• Het ‘learning bij doing’ van de student. 
• Zijn interacties met de docent en de overige studenten. 
• Een meer diffuus proces van ‘achtergrond leren’ dat men zich veelal pas 

bewust wordt als men in een andere situatie terecht komt. 
 
De docenten doceren soms op conventionele wijze, zoals bij het overbrengen van 
informatie, theorieën en het geven van voorbeelden. Maar over het algemeen 
vervullen ze meer de functie van coach door te demonstreren, adviseren, vragen te 
stellen en te kritiseren. 
 
Belangrijk is ook dat bij reflection-in-action niet voor alle problemen een oplossing 
voorhanden is en ook niet altijd een nieuwe oplossing kan worden ontwikkeld en 
daarom moet studenten ook worden geleerd om nieuwe begrippen-categorieën en 
nieuwe actie-strategieën te ontwikkelen om nieuwe problemen op verschillende 
manieren te (her)definiëren. 
 
Over de inhoudelijke opbouw van het practicum is Schön wat minder uitgesproken 
(ibid, pag 40). Enerzijds veronderstelt hij dat de reflection-in-action aan te leren is 
door: 

1. “Eerst standaard-regels, standaard-feiten en standaard-operaties te herkennen 
en toe te passen. 

2. Dan vervolgens het redeneren van standaard-regels naar problematische 
casussen toe aan te leren. 

3. Om dan tot slot nieuwe begripsvormen en nieuwe acties te ontwikkelen en te 
testen in situaties waar meer bekende categorieën en denkwijzen falen.”  

 
Anderzijds wijst hij erop dat: 

• “Deze derde vorm onderwijskundig niet per se door de tweede vorm dient te 
worden voorafgegaan en deze tweede vorm niet per se door de eerste vorm. 

• Dat de onder punt een en twee vermelde standaard-regels niet identiek zijn aan 
de toegepaste wetenschap maar eveneens uit knowing-in-action en reflection-
in-action kunnen voortkomen.  

• Dat ook professionals geen strikt onderscheid maken in kennis die gebaseerd 
is op toegepaste wetenschap en kennis die gebaseerd is op reflection-in-
action.” 

 
In het vervolg van ‘educating the reflective practitioner’ (Schön, 1987) concentreert 
Schön zich sterk op de gedrags-psychologische aspecten van de dialoog tussen docent 
en student binnen het reflective practicum als zijnde het gemeenschappelijke in het 
onderwijs aan de gehele range aan professionals, uiteenlopend van advocaten, 
architecten, managers, doctoren en psychologen.  
Schön en Argyris hebben samen een model ontwikkeld dat de effectiviteit van de 
dialoog in zowel de onderwijssituatie in het reflective practicum als ook in de latere 
professionele praktijk bevordert (Argyris & Schön, 1974). Kenmerkend voor dit 
‘Model II theories of use’ is dat een bepaalde open gedragsomgeving wordt gecreëerd 
waarin mensen onderling beargumenteerde informatie kunnen uitwisselen, die zelfs 
over moeizame en gevoelige onderwerpen gaat en waarbij ze eventueel privé-
dilemma’s openlijk ter sprake brengen en negatieve eigenschappen ten toon spreiden. 
Dit open gedragsmodel maakt double-loop learning mogelijk, waarbij ook de waarden 
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en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het individuele gedrag onderwerp 
van het leerproces kunnen zijn en misverstanden op dit gebied kunnen worden 
voorkomen. 
Dit in tegenstelling tot ‘Model I theories of use’ waarin betrekkelijk snel deels door 
misverstanden een pat-stelling kan ontstaan tussen docent en student, waarbij een 
win-verlies-situatie kan optreden en ieder eigen afgesloten, defensieve stellingen 
betrekt (Schön, 1987). 
 
 
1.12 Ontwerponderwijs Bouwkunde Eindhoven in de jaren negentig: een sociaal 
constructieve praxis 
 
Midden jaren negentig staat in de missie van de opleiding Bouwkunde Eindhoven ‘de 
breed opgeleide specialist’ centraal. De missie sluit aan bij het rapport van de 
Verkenningscommissie Bouwkunde die op universitair niveau vijf taakprofielen 
onderscheidt: technisch specialist, project/procesmanager, vormgever, beheerder en 
ruimtelijk planner 
 
De missie wordt gerealiseerd met behulp van het ‘Eindhovens Onderwijsmodel’, een 
weefsel van projectwerk, colleges en oefeningen (Faculteit Bouwkunde TU 
Eindhoven, 1993). 
De student oriënteert zich in het eerste jaar en kiest op het einde hiervan een 
specialisatie. Het tweede en derde jaar bevat naast deze specialisatie een algemeen 
gemeenschappelijk pakket. In het derde en vierde jaar voegt de student aan de 
specialisatie een eigen verbreding toe. Het vierde jaar is gericht op multi-disciplinair 
samenwerken (werkcollege en bijbehorend project) en op oriëntatie en participatie in 
de beroepspraktijk (stage). Het vijfde jaar wordt besteed aan een diepgaand 
afstudeerproject (vooronderzoek, eigen probleemstellingsformulering, 
onderzoek/ontwerp, evaluatie) . 
  
Er is sprake van één ongedeeld diploma bouwkundig ingenieur, met een specifieke 
vermelding bij het doorlopen van de richting architectuur (ten behoeve van het 
Architectenregister) of stedenbouw (Stedenbouwkundigenregister). Overige 
afstudeerspecialisaties zijn constructief ontwerpen, bouwfysica, uitvoeringstechniek, 
bouwtechniek, vastgoedbeheer en bouwinformatica. 
 
Het eerstejaars ontwerponderwijs vindt in atelierwerkverband plaats en is gericht op 
een oriëntatie op de gehele breedte van het vakgebied. Het bereidt voor op de keuze 
van de specialisatie, die door middel van (zelf)selectie en (zelf)verwijzing geschiedt. 
Gelet op het brede aanbod aan specialisaties, kan er vooral sprake zijn van 
(zelf)verwijzing en is de (zelf)selectie op een minimaal te behalen ‘ondergrens’ 
gericht. 
 
Ervaringen met het college Ingenieurspraktijk, dat onder meer op de begeleiding van 
de keuze tot specialisatie is gericht, leren dat het keuzeproces in twee stappen 
verloopt. Het eerstejaars ontwerponderwijs speelt hierbij een cruciale rol. In stap één 
kiest men, op grond van de resultaten van het atelierwerk, of men doorgaat in 
‘conceptueel’ ontwerpen (architectuur of stedebouw) of in ‘functioneel’ ontwerpen 
(constructief ontwerpen, bouwtechniek, bouwfysica, uitvoeringstechniek, 
vastgoedbeheer, bouwinformatica) . In stap twee volgt de nadere detaillering van stap 
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één op grond van eigen ervaringen met colleges en oefeningen van de vakken uit de 
specifieke richtingen. 
 
 
De inrichting en organisatie van het atelierwerk 
De organisatie van het eerstejaars ontwerponderwijs in de vorm van atelierwerk was 
begin jaren negentig in handen van de P-onderwijscommissie, een zelfstandige 
onderwijs-werkgroep in de zin der wet. 
Onder leiding van prof. Peter Schmid als hoogleraar-voorzitter werd gedurende het 
trimester tweewekelijks vergaderd over inhoudelijke en organisatorische zaken, zoals 
de onderlinge inhoudelijke afstemming van de diverse ateliers, de inhoudelijke 
afstemming van ateliers enerzijds en colleges en vakoefeningen anderzijds en de 
inhoud en organisatie van het jaarlijks terugkerend P-spektakel, gericht op het 
ontwerpen en werkelijk ‘hands-on’ maken van een object, binnen een tijdsspanne van 
twee dagen. 
P-begeleiders hadden, zoals alle wetenschappelijk medewerkers in die tijd, een hoge 
mate van zelfstandigheid, in die zin dat er vrijwel geen verantwoording aan de 
toezichtsrelatiehouder c.q leerstoelhouder werd afgelegd. De P-onderwijscommissie 
had dus met name een afstemmings- en voorbeeldfunctie en geen besluitvormende 
functie. 
 
De P-commissie organiseerde na elk trimester de rondgang langs de ateliers, waarbij 
de didactische opbouw van het trimester, de opgaven, de werkstukken en de 
beoordelingen de revue passeerden. Mede naar aanleiding hiervan maakte men – 
binnen een didactische vrijheid qua ontwerpopvattingen – gezamenlijke afspraken in 
de vorm van een kader.  
Belangrijk hierbij waren de toen gehanteerde atelierwerkboeken, die zowel voor 
docenten, student-assistenten als studenten een handleiding vormden. Elk trimester 
had een eigen atelierwerkboek met hierin onderwijsdoelen, een lijst met minimaal in 
te leveren resultaten, voorbeelden van projecten en een aantal algemene 
vaardigheidsinstructies en basisgegevens. De begeleiding van elk afzonderlijk atelier 
formuleerde aan de hand hiervan eigen opgaven, suboefeningen, inleveringseisen, 
aantal en data tussenbeoordelingen en eisen en datum eindbeoordeling. 
 
De coëxistentie tussen de ontwerpopvattingen bleek eveneens uit de in de 
atelierwerkboeken opgenomen, enthousiasmerende korte ontwerphandleidingen voor 
de eerstejaars studenten. Een van de Atelierwerkboeken bevat een enthousiasmerende 
bijdrage over de rationeel-functionele ontwerpopvatting en beschrijft de 
probleemstellende en probleemoplossende methode: ‘denken in varianten’. Een ander 
Atelierwerkboek bevat een enthousiasmerende bijdrage uit de conceptuele en 
intuïtieve op maken gerichte ontwerpopvatting en beschrijft een sterk aan de kunst 
gerelateerde associatieve methode. 
 
Op de jaarlijks georganiseerde P-onderwijsdag werden de meer onderwijskundige 
thema’s uitgediept, echter passend binnen de coëxistentie en vrijheid van 
ontwerpopvattingen. De P-onderwijsdag vormde ook de introductie voor nieuwe P-
begeleiders en student-assistenten. De student-assistenten hadden een belangrijke rol 
bij het doorgeven van de in het atelierwerk toegepaste didactische praxis. 
Voortbouwend op hun eigen – relatief recente – P-atelierervaringen gingen zij op een 
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rustige, bevragende wijze met de studenten om. Als oud-student herkende je dit 
onmiddellijk en nam je de reeds enigszins weggezakte praxis onmiddellijk weer op.    
 
De coëxistentie van ontwerpopvattingen werd echter – mede gelet op de broosheid 
ervan – niet in de faculteitsbeleidsstukken vermeld. Een interview met Gerard van 
Zeijl in de publicatie ‘Architectuuronderwijs; didactiek, methoden en technieken’(De 
Scheemaker, 1995) voorziet in deze lacune. 
In dit interview onderscheidt hij binnen Bouwkunde Eindhoven drie verschillende 
ontwerpopvattingen (De Scheemaker, 1995, pag. 98) 

• “Het beschouwelijke historische in relatie met conceptualisering. 
• Het zintuiglijk intuïtieve met een sterke gerichtheid op het maken. 
• De instrumentalisering van het concept.” 

 
Hij vindt het onderscheiden van ontwerpopvattingen alleen zinvol indien het gaat om 
een onderlinge profilering. Polarisatie wijst hij af als nutteloos en contra-productief, 
daar het ten koste zal gaan van de inhoud van de afzonderlijke opvattingen (ibid). 
 
Dit geldt eveneens binnen het ontwerponderwijs zelf, waar de volgende praxis is 
gegroeid (Van Zeijl, ibid, pag. 102, 103): 
Gedurende de begeleiding van een project wordt de student gevraagd wat hij tekent en 
in de (werk)maquettes uitbeeldt: “hoe zit het ontwerp in elkaar ? wat is de interne 
logica ? zijn er ook interne tegenstellingen aanwezig en hoe hiermee omgegaan ?” 
“De hierbij gehanteerde onderwijsstrategie is het geven van een bevestiging dat het 
plan goed is.” 
“Vervolgens wordt er gewezen op bijzonderheden van het plan die nader uitgewerkt 
kunnen worden om het plan te versterken. Eventuele fouten in het plan worden dan 
vaak vanzelf opgelost.” 
Eveneens wordt gevraagd of er sprake is van een bepaald thema binnen het ontwerp, 
wat kan uitgroeien tot een of meerdere concepten binnen het plan; “een zienswijze om 
het ontwerp op diverse niveau’s te interpreteren”. 
Door versterking van de bijzonderheden in het plan (de mogelijke fascinaties van de 
student) groeit het ontwerp boven zijn modelmatigheid uit. 
Binnen deze praxis zijn de structuur (‘vorm’) en de inhoud (‘functie’) gelijkwaardige 
factoren. De volgorde van bovenvermelde vragen hangt af van het specifieke karakter 
van het ontwerp en is van ontwerp tot ontwerp verschillend. 
Langs deze weg wordt ook het zonder meer natekenen van ‘ontwerpmodes’ 
voorkomen. De student beperkt zich tot de tekening en maquette, die uit zijn eigen 
handen ontstaan en op grond van eigen argumenten en motivatie vallen te verdedigen. 
 
Binnen de bovenomschreven ontwerpdidactiek is er ruimte voor zowel meer 
conceptuele als meer functionalistische ontwerpopvattingen. Docenten kunnen hun 
eigen benadering hanteren en er is geen voorgeschreven model. Met name in het 
eerste jaar leren de docenten van elkaars methodieken en attitudes doordat binnen de 
P-onderwijscommissie regelmatig atelierwerkresultaten uitgewisseld en 
bediscussieerd worden. 
 
Met name prof. Dick Apon stond in Eindhoven aan de basis van deze positieve, 
sociaal constructivistische ontwerpdidactische praxis. Apon memoreerde dat hij uit 
eigen ervaring wist, hoe frusterend en demotiverend het werkte als docenten, zonder 
meer voorbijgaand aan eigen motieven en gedachten van de student in tekeningen 
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beginnen te krassen en ze meestal onherstelbaar beschadigden: een kras op de 
(be)ziel(ing) van elke beginnende ontwerper (Apon, 1988). 
 
Naast dit aanleren van associatief vermogen en bewustworden van eigen ideeën 
(fascinaties) wordt in ontwerpprojecten in latere jaren de student bewust gemaakt van 
andere, meer omvattende ideeën: de culturele componenten van het bouwen en de 
trends die hierbij aanwezig zijn. De collegereeksen Architectuurgeschiedenis leveren 
hiertoe de aanzet in de vorm van kennisoverdracht, werkcolleges en oefeningen (De 
Scheemaker, 1995). 
 
Historisch gezien ziet Van Zeijl vier belangrijke invloeden in het ontwerponderwijs in 
Eindhoven in het midden van de jaren negentig (ibid, pag. 98): 

• “Creativiteitsontwikkeling en ontwerpambacht als elementen uit het Bauhaus. 
• Traditie van de analytische aanpak, voortkomend uit de Ecole Polytechnique. 
• Nog altijd in ontwikkeling zijnde wetenschappelijke maatstaven gebaseerd op 

het Moderne Bouwen. 
• De culturele tegenbeweging tegen de functionalistische benadering.” 

  
 
1.13 Professionele ontwerpstrategieën 
  
De dissertatie van Anton van Bakel handelt over ontwerpstrategieën van professionele 
architecten en de relatie met persoonlijkheidskenmerken (Van Bakel, 1995). Van 
Bakel maakt een expliciet onderscheid tussen ontwerpmethoden/theorieën en 
persoonlijke ontwerpstrategieën. Uit ontwerpprotocol-onderzoek onder gevestigde 
gerenommeerde architecten bleek dat er sprake was van verschillende professioneel 
succesvolle ontwerpstrategieën.  
 
Op grond van observatiestudies onderscheidt Van Bakel vijf belangrijke categorieën 
in het professionele ontwerpproces: 
 

1. Oriëntatie op de omgeving  
2. Oriëntatie op het programma van eisen 
3. Oriëntatie op het concept (thematisch en/of vormconcept) 
4. Oriëntatie op de opdrachtgever en andere partijen 
5. Oriëntatie op de bouwkundige kennis (domeinkennis) 

 
Alle vijf categorieën dienen noodzakelijkerwijs voor te komen,wil er sprake zijn van 
een professioneel architectonisch ontwerpproces. De categorieën omgeving, 
programma van eisen en concept blijken bepalend voor een specifieke, 
persoonsgebonden ontwerpstrategie. Deze strategie wordt bepaald door de volgorde 
van belangrijkheid van deze drie categorieën binnen het ontwerpproces 
De categorieën opdrachtgever en andere partijen en bouwkundige domeinkennis zijn 
minder belangrijk voor het onderscheid in ontwerpstrategieën. 
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De zes ontwerpstrategieën worden als volgt omschreven (Bakel, A. van, 1995, pag 
245): 
 
“Pragmatische ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie O-P-C (Omgeving-
Programma-Concept) 
Bij de pragmatische ontwerpstrategie is sprake van het gebruik van ter plaatse 
aanwezige en zichtbare materialen (houtbouw in een bosrijke omgeving, bakstenen in 
een in bakstenen opgetrokken dorpsgezicht, etc.) en andere ter plaatse voor handen 
zijnde ‘inspiratiebronnen’ bij het ontwerpen. Het ontwerpen wordt gezien als het 
aanpassen/veranderen van het reeds aanwezige fysieke en culturele (sociaal, 
economisch, moreel, esthetisch, etc.) milieu.”   
 
“Syntactische ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie P-O-C (Programma-
Omgeving-Concept) 
De syntactische ontwerpstrategie leidt tot het gebruik van geometrische proporties en 
maatrasters voor de bepaling van beslissingsregels voor de vorm. De ontwerper 
gebruikt vooral het maatraster als beslissingscriterium bij een groot aantal 
ontwerpbeslissingen rond vorm en afmeting van het object en andere 
elementen/onderdelen, inclusief plattegronden (P) (alle kolommen moeten op de 
snijpunten van het raster staan, alle (binnen)muren op rasterlijnen, oppervlaktes van 
ruimtes moeten altijd een veelvoud van het raster zijn, etc.).”  
 
“Iconische ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie C-P-O (Concept-Programma-
Omgeving) 
De iconische ontwerpstrategie gebruikt een ‘vaststaand ideaalbeeld’ (een ‘icoon’) van 
hoe een gebouw er idealiter uit zou moeten zien (bijvoorbeeld de klassieke huisvorm 
met het zadeldak en het klassieke patroon van leven/wonen in het ontwerp van dat 
huis wederzijds op elkaar afgestemd).” 
 
“Analogische ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie C-O-P (Concept-Omgeving-
Programma) 
De Analogische ontwerpstrategie leidt visuele vormen af van bestaande vormen door 
middel van analoog denken (‘soortgelijk denken’). Bijvoorbeeld een symbolische 
analogie: een botanische tuin in de vorm van een bloem of een organische analogie: 
‘een woud van kolommen’, etc. De analogie zelf (de ‘bloem’) zal bijna altijd haar 
eigen regels opleggen aan het ontwerp (de botanische tuin in de vorm van de bloem) 
en aldus datgene verstoren/vervormen wat men oorspronkelijk van plan was (een 
gewone botanische tuin).” 
 
“Convergente ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie O-C-P (Omgeving-
Concept-Programma) 
Uitgangspunt is de omgeving (O). Sommige ontwerpers zijn bijvoorbeeld van mening 
dat de mens een deel is van de omgeving en maken het gebouw één met de omgeving. 
Anderen vinden dat de mens zich juist erg afzet tegen de omgeving en maken het 
gebouw contrasterend met de omgeving.” 
 
“Feasibility ontwerpstrategie: prioriteitshiërarchie P-C-O (Programma-
Concept-Omgeving) 
Het hoofddoel van de feasibility (haalbaarheid/uitvoerbaarheid) ontwerpstrategie is 
om de sleutelproblemen op te sporen, die in het ontwerp zouden moeten worden 
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opgelost. Vervolgens worden deze sleutelproblemen naar zodanige formats ‘vertaald’, 
zodat er keuzen gemaakt kunnen worden. Deze formats worden ter keuze aan de 
opdrachtgever voorgelegd. Deze probleemzoekende houding leidt ertoe dat er veel 
meer in hoofdstructuren wordt gedacht dan in gedetailleerde ontwerpoplossingen.”  
 
Geroutineerde professionele ontwerpers zijn - als de situatie er om vraagt 
bijvoorbeeld vanuit de andere partijen in het ontwerpproces – in staat om hun 
favoriete ontwerpstrategie in te ruilen voor een andere benadering. Ze zullen echter 
altijd proberen om deze aanpassing zo gering mogelijk te laten zijn. Van Bakel noemt 
dit ‘tactische aanpassingen’ van de favoriete ‘strategische ontwerpstrategie’.  
 
Uit bijbehorende persoonlijkheidsstudies bleek dat de strategische voorkeur 
gerelateerd was aan de persoonlijkheidsstructuur en niet aan de soort ontwerpopdracht 
of de ontwerpteamsituatie. 
Diepgaander onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidskenmerken en 
ontwerpstrategieën wees uit dat er geen één-op-één-relatie was tussen een specifieke 
persoonlijkheidsstructuur en een specifieke ontwerpstrategie. Wel waren er bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken binnen bepaalde ontwerpstrategieën significant over- of 
ondervertegenwoordigd. 
 
Met betrekking tot het eerstejaars ontwerponderwijs kan op grond van het 
ontwerpstrategieënonderzoek van Van Bakel het volgende worden geconcludeerd: 
De diversiteit aan persoonlijke ontwerpstrategieën sluit aan op een door de markt 
gevraagde diversiteit aan bouwwerken. 
Het onderzoek toont aan dat er sprake is van verschillende professioneel succesvolle 
ontwerpstrategieën en dat er een gespreide distributie is tussen ontwerpstrategieën en 
persoonlijkheidskenmerken. 
Uitgaande van een qua persoonlijkheidskenmerken gedifferentieerd aanbod aan 
studenten en een gedifferentieerde vraag naar ontwerpstrategieën van de markt, dient 
men het eerstejaars ontwerponderwijs te richten op meerdere ontwerpstrategieën. Dit 
mede gelet op de algemene propedeusedoelstellingen oriëntatie, (zelf)verwijzing en 
(zelf)selectie.  
 
Onderwijskundig betekent dit dat de aandacht binnen het eerstejaars 
ontwerponderwijs dient te verschuiven van het doorlopen van één specifiek Meester-
Gezel-traject gericht op het aanleren van één bepaalde ontwerpmethode naar het 
‘leren-creëren’: het ontdekken en verder ontwikkelen van een eigen - dus 
subjectgebonden - ontwerpstrategie.   
 
 
1.14 Evaluatie 
 
De gebruikelijke vorm voor het bouwkundig ontwerponderwijs is het atelierwerk. Het 
atelierwerk is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, dat te typeren is als ‘Black- 
Box’. 
 
In paragraaf 1.5 is de ‘Black-Box’ benadering geproblematiseerd: er is gebrek aan 
methode, transparantie en continuïteit. Door het ‘Black-Box’ karakter ontbreekt een 
methodische benadering en is het moeilijk de werkwijze te expliciteren aan gewone 
docenten (niet-Masters) en aan studenten. 
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Gerenommeerde professionals, die worden ingehuurd als Masters storen zich niet aan 
allerlei onderwijskundige conventies. Zij worden immers gevraagd voor hun 
specifieke inbreng en qua methode vertrouwen zij geheel op hun ontwerpvaardigheid. 
Er is een relatief gebrek aan Masters. Hun plaats wordt ingenomen door gewone 
docenten. Zij missen de inzichten, allure en autoriteit om de Masterrol in de ‘Black- 
Box’ succesvol uit te oefenen. Zij dienen wel aan allerlei onderwijskundige 
conventies, zoals methode, transparantie en continuïteit te voldoen. 
 
Studenten ontbreekt het aan ontwerpervaring, daar ontwerpen grotendeels in het 
VWO-curriculum ontbreekt. Gebrek aan methode in het ontwerponderwijs kan 
worden gecompenseerd met continuïteit in de opleiding. Indien de student vroegtijdig 
voor een bepaalde leerstoel met een bepaalde ontwerpopvatting kan kiezen, 
garandeert hij zichzelf een zekere continuïteit en kan hij gedurende zijn studietijd een 
zekere kwaliteit opbouwen. De invoering van de onderwijswet WHW en van het 
Bachelor-Master systeem verhoogt de discontinuïteit. 
 
Gelijktijdig ontstaat er een pluriformiteit aan ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën binnen één opleiding. Decennia lang is er nauwelijks sprake van 
ontwerponderwijs en bestaat de ontwerpactiviteit uit het zorgvuldig kopiëren en 
imiteren van de voorgeschreven classicistische ontwerpstijl. In de jaren twintig en 
dertig van de twintigste eeuw ontstonden er weliswaar meerdere stijlen maar had elke 
opleiding veelal zijn eigen stijl, die door de studenten gekopieerd en geïmiteerd moest 
worden. Pas na de tweede wereldoorlog treedt er een verbreding op in de zin dat 
binnen één opleiding meerdere ontwerpstijlen en ontwerpopvattingen kunnen bestaan 
en het ontwerpen dus méér wordt dan het kopiëren en imiteren gedurende de tekenles. 
De echte explosie aan ontwerpopvattingen lijkt pas op te treden in de negentiger jaren, 
getuige paragraaf 1.4 en 1.12. Het traditionele model van de ‘School of Architecture’ 
met één overheersende ontwerpopvatting en één overheersende ontwerpstrategie, 
waarop het onderzoek van Donald Schön is gebaseerd (paragraaf 1.11), wordt 
verlaten. De erkenning van meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën 
binnen één opleiding maakt verbreding van het ontwerponderwijs zonder meer 
onvermijdelijk.  
 
Het atelierwerk in de vorm van ‘Master-Class’-onderwijs in de ‘Black-Box’ is als 
instrument voor het aanleren van niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag door de 
onderwijsorganisatorische omstandigheden achterhaald. 
 
Door middel van een literatuuronderzoek  is vervolgens naar mogelijke 
oplossingsrichtingen gezocht. Het schema 1.14 geeft een beknopt overzicht van de 
resultaten. In de linkerkolom staan diverse theorieën, methoden en concepten 
vermeld. De overige kolommen geven de onderwerpen aan, waarop zich de diverse 
theorieën, methoden en concepten concentreren. 
 
Als eerste wordt in het schema 1.14 het ‘klassiek’ atelierwerk beschreven (zie 
paragrafen 1.2 en 1.3). De onderwijsmethode kan omschreven worden als ‘Master-
Class’-onderwijs in een ‘Black Box’. Het is gericht op het aanleren van het niet nader 
gespecificeerd ontwerpgedrag. Er kunnen allerlei impliciete ontwerpopvattingen en 
ontwerpmethoden achterzitten en – conform het ‘Black-Box’ karakter – is er geen 
sprake van een echte onderwijs-praxis.  
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Schema 1.14: Evaluatie van diverse theorieën, methoden en concepten 
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In paragraaf 1.3 wordt eveneens het Cognitive Apprenticeship van Brown, Collins en 
Newman beschreven. Hierbij werd gewezen op de verschillen tussen de ‘Black-Box’ 
benadering van dit ‘klassiek’ atelierwerk en het Cognitive Apprenticeship. Het 
Cognitive Apprenticeship neemt weliswaar het Meester-Gezel model tot voorbeeld 
maar werkt dit methodologisch uit in zes expliciete methoden: Modeling, Coaching, 
Scaffolding, Articulation, Reflection, Exploration. 
Het Cognitive Apprenticeship kan worden aangewend om het klassiek atelierwerk en 
de ‘reflection-in-action’ van Schön (paragraaf 1.11) nader te beïnstrumenteren. De 
theorie is bruikbaar binnen meerdere kennismodellen en ontwerpopvattingen. De 
toepassing blijft beperkt tot één kennismodel, één ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie, omdat er een sterke gerichtheid is op demonstratie door en imitatie 
van de docent.  
 
In paragraaf 1.4 is ingegaan op een fenomenologische benadering van het probleem, 
uitgevoerd door Smienk en Niemeijer. Hun publicatie: ‘de Hand van de Meester: 
het ontwerponderwijs in de praktijk’ geeft een treffende illustratie van de 
veelzijdigheid van de problematiek van het ‘klassieke atelierwerk’. De fascinerende 
beschrijvingen laten zo nu en dan iets van onderwijs-praxis zien, waar de lezer zijn 
voordeel mee kan doen. De auteurs komen zelf tot de conclusie dat de resultaten van 
hun benadering niet zonder meer eensluidend zijn en vele open einden hebben. 
 
In de paragrafen 1.6 en 1.7 zijn een aantal aspecten uit het onderzoek ‘Architectuur-
onderwijs in Nederland’ behandeld. Acht Nederlandse Architectuuropleidingen zijn 
vergeleken met behulp van het onderscheid in kennismodellen en 
ontwerpopvattingen.  
Uit paragraaf 1.6 (en paragraaf 1.12) blijkt - indirect - dat de probematiek van de 
‘Black-Box’ van recente datum is en pas urgent wordt als er daadwerkelijk sprake is 
van meerdere ontwerpopvattingen binnen één opleiding. Het atelier als begrip bestaat 
reeds eeuwen maar eeuwenlang was het ontwerpen niet meer dan kopiëren en 
imiteren tijdens het tekenonderwijs. 
 
In paragraaf 1.9 is aandacht besteed aan de participatieve en rationeel-cognitieve 
benadering van het Drager-Inbouw concept. Er is sprake van een zeer complete 
uitwerking van één ontwerpopvatting. Deze uitwerking gaat van bewonersparticipatie 
enerzijds, via ontwerpsystematiek, computergesteund ontwerpen en systeembouw tot 
onderwijsmethodiek anderzijds. Met betrekking tot ontwerp en onderwijs kan worden 
gesproken van een zeer elegant heuristisch paradigma: ‘ontwerpen is denken in 
varianten’. Men benadert het ongrijpbare karakter van het ontwerpen door het in te 
tomen en af te bakenen. Wellicht ontbreekt het daarom in ‘het ontwerpen in varianten’ 
aan aantrekkingskracht van het ongrijpbare creatieve moment. 
 
In paragraaf 1.10 wordt ingegaan op de Methode Holistische Participatie. De 
Methode Holistische Participatie is geschikt voor meerdere technologieën en 
meerdere groepen participanten. De methode is systematisch uitgewerkt en 
beïnstrumenteerd. Ook bij deze methode is sprake van een zeer elegant paradigma: 
‘de weg en het doel zijn één’. De methode is voor ontwerponderwijs geschikt. De 
Methode Holistische Participatie is momenteel onderwerp van promotie-onderzoek 
aan de Technische Universiteit Eindhoven.  
De in paragraaf 1.11 besproken theorie van de ‘reflection-in-action’ van Donald 
Schön beschrijft hoe het creatieve moment in ontwerpprocessen verweven zit. De 
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ontwerper voert een aantal relatief bekende handelingen uit (in de categorie knowing-
in-action) wanneer plotseling iets bijzonders zijn aandacht trekt. Hier over nadenkend 
(reflection-in-action) past hij zijn ontwerpproces aan en gaat experimenteren met deze 
nieuwe ‘feature’ door hier onder meer weer een aantal standaard-routines op los te 
laten (wederom uit de categorie knowing-in-action). Wanneer het resultaat van deze 
experimenten vanuit meer gezichtspunten bevredigend is treedt er in de gedachtegang 
van de ontwerper een verschuiving op van “tentatief proberen” naar “uiteindelijke, 
definitieve instemming” met het (deel)resultaat. In zijn latere werk voegt Schön ook 
een onderwijsmethode toe gebaseerd op het atelierwerk (design studio) en de Master-
Classes van het conservatorium: the reflective practicum. 
Alhoewel dit elementen van het filosofisch constructivisme bevat (zie hoofdstuk 2) is 
het sterk op de voorbeeldfunctie van de Master geënt. Dit blijkt ook uit de 
bijbehorende zeer algemene ‘onderwijskundige praxis’: ‘the Model II theories of use’ 
een soort gedragstherapeutische cursus, die men voorafgaand aan het reflective 
practicum moet situeren en die gericht is op de beheersing van machtsconflicten 
tussen de Master en zijn leerling. De toepassing blijft hierdoor beperkt tot één 
kennismodel, één ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie.  
 
Paragraaf 1.12 behandelt het ontwerponderwijs van de faculteit Bouwkunde TU 
Eindhoven in de jaren negentig ten tijde van de start van dit onderzoek. 
Essentieel hierbij is dat: 

• De opleiding meerdere ontwerpopvattingen ondersteunde, die in coëxistentie 
naast elkaar bestonden. 

• Er in de opleiding een impliciete onderwijskundige praxis heerste, die niet 
algemeen verbreid was en niet formeel op schrift was gesteld. Deze 
onderwijskundige praxis past binnen de theorie van de reflection-in-action van 
Schön en gaat uit van het bijzondere in het ontwerp van de student en laat dus 
als het ware ‘de student aan het woord’ en niet de Master, zoals in het model 
van Schön. 

• Voor het eerstejaars ontwerponderwijs ontbreekt vooralsnog een  - expliciete -  
op meerdere onderwijsopvattingen en onderwijsstrategieën (paragraaf 1.13)  
afgestemde onderwijsinhoud. In het eerste jaar worden in de tweede helft van 
de jaren negentig de Atelierwerkboeken gehanteerd, die door middel van 
voorbeeld-opgaven en voorbeeld-uitwerkingen richting aan de inhoud van het 
atelierwerk geven. 

• Het ontwerponderwijs is gericht op een brede opleiding, waarbinnen de 
studenten – mede gelet op hun ontwerpvaardigheden – zelf hun weg kiezen 
naar richtingen met conceptueel ontwerpen (architectuur, stedenbouw) en 
richtingen met functioneel ontwerpen (constructief ontwerpen, bouwtechniek, 
bouwfysica, uitvoeringstechniek, vastgoedbeheer, bouwinformatica).   

  
Paragraaf 1.13 gaat in op het promotie-onderzoek van Van Bakel naar 
professionele ontwerpstrategieën. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er 
verschillende professionele ontwerpstrategieën zijn en dat deze aan 
persoonlijkheidskenmerken gerelateerd zijn. Dit rechtvaardigt een brede opleiding die 
verschillende ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën faciliteert. VWO-studenten 
hebben immers nauwelijks ontwerpervaring en hebben dus belang bij een dergelijke 
brede opleiding, die zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen 
ontwerpstrategie mogelijk maakt. 
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In zijn onderzoek onderscheidt Van Bakel vijf belangrijke categorieën binnen het 
professionele ontwerproces. Deze kunnen van belang zijn bij het vormgeven van de 
inhoud van het ontwerponderwijs.  
 
Vooruitlopend op paragraaf 1.15 wordt als laatste element in het schema 1.14 de 
‘leren-creëren’ kernstrategie vermeld. Daarbij zijn de ontwerpeisen waaraan de 
‘leren-creëren’ kernstrategie moet voldoen reeds globaal aangegeven:  

• Expliciete methodologie. 
• Expliciete onderwijskundige praxis. 
• Faciliteert meerdere ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën; ook 

expliciet inhoudelijk. 
• Is gericht op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele 

ontwerpstrategie van de student. 
• Past binnen een brede opleiding, waar studenten door (zelf)verwijzing hun 

weg vinden naar meer ontwerpgerichte of minder ontwerpgerichte 
afstudeermogelijkheden. 

 
 
1.15 Aanleiding, probleemstelling, doelstelling, afbakening en uitwerking 
 
Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 1 problematiseert het atelierwerk als 
onderwijsvorm voor universitair bouwkundig ontwerponderwijs. 
Het literatuuronderzoek geeft geen eenduidige alternatieven. Het geeft wel een aantal 
aanknopingspunten: 

• De reflection-in-action van Schön. 
• De studentgerichte onderwijskundige praxis van de faculteit Bouwkunde TU 

Eindhoven in de negentiger jaren. 
• De vijf belangrijke categorieën die ten grondslag liggen aan professionele 

ontwerpstrategieën uit het onderzoek van Van Bakel.  
• Meerdere onderzoeken refereren aan het filosofisch constructivisme (Schön, 

Bauhaus) wat aan de basis ligt van de huidige onderwijs-theoretische inzichten 
rond het ‘leren-leren’. 

 
Het literatuuronderzoek wijst ook op een aantal benaderingen waar weinig 
aanknopingspunten zijn te vinden: 

• De brede fenomenologische benadering van Smienk en Niemeijer. 
• De brede algemeen vergelijkende benadering ‘Architectuuronderwijs in 

Nederland’. 
• Een relatief smalle benadering, door beperking tot één ontwerpopvatting. 

   
Een gedifferentieerde benadering lijkt wenselijk, bestaande uit enerzijds een inperking 
tot het eerstejaars universitair ontwerponderwijs en anderzijds een verbreding tot 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. Onderwijs-theoretische 
inzichten rond het ‘leren-leren’ kunnen wellicht tot een meer toegankelijke invulling 
van het atelierwerk leiden. 
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Aanleiding tot het onderzoek; geïdentificeerde problemen 
De gebruikelijke vorm voor het bouwkundig ontwerponderwijs is het atelierwerk. Het 
atelierwerk is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, dat te typeren is als ‘Black-
Box’. 
Voordeel van deze vorm van onderwijs is de grote diversiteit. Het leidt ertoe dat er 
evenveel substromingen zijn binnen de bouwkunde als Masters. Dit is op zich niet 
ongunstig, omdat vanuit cultureel en economisch perspectief juist vraag is naar 
creatief unieke producten. 
 
Probleem bij het atelierwerk is het gebrek aan methode, transparantie en continuïteit. 
Door het ‘Black-Box’ karakter ontbreekt een methodische benadering en is het 
atelierwerk relatief ontoegankelijk voor gewone docenten (niet-Masters) en voor 
studenten. 
 
Gerenommeerde professionals, die worden ingehuurd als Masters storen zich niet aan 
allerlei onderwijskundige conventies. Zij worden immers gevraagd voor hun 
specifieke inbreng en qua methode vertrouwen zij geheel op hun ontwerpvaardigheid.  
Er is een relatief gebrek aan Masters, zeker voor het eerstejaars ontwerponderwijs. 
Hun plaats wordt ingenomen door gewone docenten. Zij missen de inzichten, allure 
en autoriteit om de Masterrol in de ‘Black-Box’ succesvol uit te oefenen. Zij dienen 
wel aan allerlei onderwijsprogrammatische conventies te voldoen. Methodiek, 
transparantie en continuïteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 
 
Studenten ontbreekt het begrijpelijkerwijze meestal aan ontwerpervaring, daar 
ontwerpen grotendeels in het VWO-curriculum ontbreekt. Het atelierwerk heeft voor 
studenten een mythische aantrekkingskracht maar brengt hen eveneens in verwarring 
omdat zij dagelijks heen en weer moeten schakelen tussen verschillende, hun deels 
onbekende, methodologieën. 
 
Gebrek aan methode in het ontwerponderwijs kan worden gecompenseerd met 
continuïteit in de opleiding. Indien de student vroegtijdig voor een bepaalde leerstoel 
met een bepaalde ontwerpopvatting kan kiezen, garandeert hij zichzelf een zekere 
continuïteit en kan hij gedurende zijn studietijd een zekere kwaliteit opbouwen.   
De invoering van de onderwijswet WHW en van het Bachelor-Master systeem 
verhoogt de discontinuïteit door afnemende zeggenschap van de wetenschappelijke 
staf over de inhoud van het onderwijs en door fragmentatie van de vijfjarige opleiding 
in een driejarige Bachelors opleiding gevolgd door een scala aan keuzemogelijkheden 
aan (inter)nationale Master opleidingen.  
 
Gelijktijdig ontstaat er een pluriformiteit aan ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën binnen één opleiding, als resultante van de explosie aan 
ontwerpopvattingen in de negentiger jaren. Het traditionele model van de ‘School of 
Architecture’ met één overheersende ontwerpopvatting en één overheersende 
ontwerpstrategie, waarop het onderzoek van Donald Schön is gebaseerd (paragraaf 
1.11), wordt verlaten. De erkenning van meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën binnen één opleiding maakt verbreding van het ontwerponderwijs 
zonder meer onvermijdelijk. 
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Probleemstelling van het onderzoek 
De klassieke ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk als vorm van eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs is aan vervanging toe. Het moderne eerstejaars 
atelierwerk dient zich minder te richten op het aanleren van ‘niet nader gespecificeerd 
ontwerpgedrag’ en meer te richten op een methodologisch onderbouwde 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie 
van de student. In deze dissertatie wordt nagegaan op welke wijze een dergelijk 
alternatief in de praktijk van het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs kan 
worden vormgegeven. 
 
Inkadering  
Dit onderzoek richt zich uitdrukkelijk op een eerstejaars ontwerponderwijs waarin 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën worden gefaciliteerd. Uit 
onderzoek blijkt dat ontwerpstrategieën aan persoonlijkheidskenmerken zijn 
gerelateerd. Studenten hebben door gebrek aan ontwerponderwijs in het VWO hun 
persoonlijke voorkeuren nog niet kunnen ontdekken. Het eerstejaars 
ontwerponderwijs dient derhalve de zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie te faciliteren.    
 
 
Uitgangspunt: architectuur-onderwijs of architectuur-onderwijs 
Tegenover de ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk staan rationeel-cognitieve 
benaderingen. Deze zijn veelal toegesneden op één ontwerpopvatting één en 
ontwerpstrategie, terwijl er aantoonbaar meerdere, in bepaalde mate aan 
persoonskenmerken te relateren ontwerpstrategieën zijn. In deze benaderingen wordt 
als het ware creativiteit gedeeltelijk ingeleverd in ruil voor meer systematiek. 
Hierdoor ontbreekt het deze rationeel-cognitieve benaderingen aan de mythische 
aantrekkingskracht van het ongrijpbare creatieve moment. 
 
Andere benaderingen vanuit de architectuur zijn: 

• Taxonomische benaderingen (Bax & Trum, 1992; zie ook paragraaf 1.9) 
• Typologische benaderingen (De Jong, e.a., 2000; Nieuwenhuis, e.a., 2000) 
• Fenomenologische benaderingen (Smienk & Niemeijer, 2000; zie ook 

paragraaf 1.4)  
• Epistemologische benaderingen (Dunin-Woyseth & Noschis, 1998) 

 
Opvallend aan bovenstaande benaderingen is dat ze eerst de complexe wereld van de 
architectuur met zijn veelvoud aan ontwerpopvattingen en paradigma’s op orde 
trachten te brengen, voordat men aan de onderwijsaspecten toekomt. 
Het vormgeven van architectuur-onderwijs is in principe een interdisciplinair 
vraagstuk. In dit onderzoek wordt de invalshoek van het onderwijs gekozen; de 
ontwikkeling van ontwerpcompetenties van de student is daarbij het uitgangspunt. 
 
Er wordt niet uitgegaan van de meer objectivistische taxonomische 
onderwijsbenadering, omdat men dan op hetzelfde type problemen stuit als bij de 
‘architectuurbenadering’: men dient dan eerst een consistent totaalbeeld te verkrijgen 
van de architectuur voordat men aan het onderwijzen toekomt. 
In plaats daarvan wordt gekozen voor een meer constructivistische 
onderwijsbenadering en wordt onderzocht op welke wijze een veelheid aan 
ontwerpopvattingen aan de orde komen, binnen één coherent onderwijssysteem. 
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Centraal staat een ‘leren-creëren’ kernstrategie, waarbij integraal recht wordt gedaan 
aan meerdere ontwerpopvattingen. 
 
In dit onderzoek worden onderwijskundige benaderingen en theorieën rond het 
concept van ‘leren-leren’ aangewend om een adequate, meer toegankelijke invulling 
van het bouwkundig atelierwerk te kunnen bieden. 
De ‘leren-leren’ benadering werd reeds in algemene zin vertaald naar het 
technologisch universitair onderwijs: het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO). OGO is 
echter nog niet specifiek toegesneden op het universitair ontwerpgericht bouwkunde 
onderwijs. 
 
Doelstelling van het onderzoek 
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-creëren’ 
kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze ‘leren-creëren’ 
kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, omvat meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student en 
koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding, waarbinnen de student kan 
kiezen uit afstudeerrichtingen met verschillende ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën, die méér of minder op architectonisch-conceptueel ontwerpen 
zijn gericht. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is het 
eerstejaars bouwkundig atelierwerk geanalyseerd aan de hand van de theoretische 
begrippenkaders van het bouwkundig ontwerpen en van het onderwijskundig 
constructivisme. De toetsing vindt plaats binnen een pilot-atelier met een ‘leren-
creëren’ atelierwerkprogramma. 
 
Uitwerking van het onderzoek  
Het onderzoek is als volgt uitgewerkt: 

• Een verkennend onderzoek naar relevante aspecten rond het atelierwerk. 
• Het formuleren van de ‘leren-creëren’kernstrategie. 
• Het uitwerken van deze kernstrategie in een uitvoeringsgericht 

atelierwerkprogramma met een nadere specificatie van te verwachten 
leereffecten. 

• Het uitvoeren van het atelierwerkprogramma in de periode 1998-2003 met per 
jaar telkens een ateliergroep van circa 12 studenten. 

• Het toetsen van de ‘leren-creëren’ kernstrategie door vergelijking van de te 
verwachten leereffecten met de werkelijk opgetreden leereffecten. 

• Het evalueren van de resultaten van deze toetsing en het formuleren van 
hieruit volgende conclusies en aanbevelingen. 

 
Opbouw van het onderzoek en toegepaste methoden (empirische cyclus) 

• Verkennend onderzoek naar het atelierwerk (hoofdstuk 1). 
• Theoretisch literatuuronderzoek binnen bouwkunde (hoofdstuk 1), 

onderwijskunde (hoofdstuk 2) en bedrijfskunde (hoofdstuk 3). 
• Inductie: formulering van de ‘leren-creëren’ kernstrategie (hoofdstukken 4 en 

5). 
• Deductie: afleiding van het atelierwerkprogramma en de te verwachten 

leereffecten (hoofdstuk 6). 
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• Toetsing: het vergelijkend evalueren van de te verwachten leereffecten en de 
gerealiseerde leereffecten door middel van een expert-enquête onder de 
studenten die het atelierwerkprogramma in de jaren 1998 tot 2003 hebben 
gevolgd (per jaar één atelierwerkgroep van circa 12 studenten)(hoofdstukken 7 
en 8). 

• Evaluatie en discussie: terugkoppeling van de toetsresultaten naar de ‘leren-
creëren’ kernstrategie en de probleemstelling en doelstelling van het 
onderzoek (hoofdstuk 9). 

 
 
1.16 Inhoudelijke verantwoording van het onderzoek 
 
Het onderzoek voldoet zowel aan de methodologische criteria van de empirisch-
wetenschappelijke onderzoekscyclus als aan methodologische criteria van 
systematische onderwijsontwikkeling. 
De in paragraaf 1.15 geformuleerde doelstelling van het onderzoek is gericht op een 
systematische ontwikkeling en verbetering van het bestaande atelierwerkonderwijs. 
Onderwijskundig spreekt men van ‘ontwerpen van onderwijs’ (Mettes & Pilot, 1980; 
Mettes, Pilot & Terlouw 1984; Valcke, 2000). 
 
Het systematisch ontwerpen van onderwijs kent volgens de ‘Functional Design 
procedure’ (Mettes, Pilot & Terlouw, 1984, pag. 7a) de volgende stappen: 

1. “Probleemanalyse: 
Essentiële moeilijkheid bepalen 
Kenmerken van het onderwijs vaststellen 
Overleggen met docenten, onderwijscommissie, afdelingsbestuur, etc. 
Gegevens uit literatuur raadplegen 
Werkwijze opstellen 

2. Ontwerp: 
Evaluatie van bestaande cursusvorm 
Relevante onderwijsleertheorieën kiezen 
Formuleren van onderwijsdoelstellingen 
Aangeven van domein van vakinhouden 
Ontwikkeling van een gewenst handelingsverloop (GHV) 
Formuleren van aanwijzingen voor studenten vanuit het GHV 
Afleiden van onderwijsfuncties uit de relevante theorieën 
Opstellen van een model van het onderwijsleerproces uit theorieën en 
onderwijsfuncties  

3. Constructie: 
Vaststellen van de randvoorwaarden voor vormgeving 
Doen van ontwikkelingsonderzoek 
Mogelijke oplossingen bespreken met en voorbereiden van de docenten 
Opstellen van een onderwijsplan 
Opstellen van een plan voor formatieve en summatieve evaluatie 

4. Uitvoering/formatieve evaluatie: 
Onderwijs uitvoeren volgens plan 
Bewaken van de uitvoering 
Info verzamelen over de uitvoering 
Vaststellen of de onderwijsfuncties vervuld zijn 
Bijstellen onderwijsplan en docentengedrag 
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5. Beoordeling/summatieve evaluatie: 
Gegevens over de uitvoering verwerken 
Resultaten vaststellen 
Resultaten vergelijken met normen 
Beslissingsmogelijkheden aangeven 

6. Rapportage en beslissing: 
Rapportage opstellen 
Beslissen over resultaat” 
 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie werd deze 
‘Functional Design procedure’ grotendeels aangehouden, zij het op een meta-niveau. 
Het betreft hier immers een kernstrategie, met behulp waarvan de individuele 
bouwkundedocenten het door hen zeer op prijs gestelde persoonlijke en unieke 
atelierwerkprogramma kunnen vormgeven. Dit leidt ertoe dat er in dit geval in de 
‘Functional Design procedure’ een cesuur optreedt halverwege fase 3: de constructie. 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie bevat onderwijsdoelstellingen, 
onderwijsinstrumenten die het gehele gewenste handelingsverloop bestrijken en 
evaluatie-criteria, met behulp waarvan de individuele atelierwerkdocent zijn of haar 
persoonlijk atelierwerkprogramma kan vormgeven. 
 
Daar waar de ‘leren-creëren’ kernstrategie stopt, gaat het pilot-atelierwerkprogramma 
van dit onderzoek verder. Dit ter vervolmaking van de empirische onderzoekscyclus, 
zoals beschreven in paragraaf 1.15. 
 
Er zal nu worden ingegaan op de wijze waarop de zes stappen van de ‘Functional 
Design procedure’ in dit onderzoek worden ingevuld.  
 

1. Probleemanalyse 
In hoofdstuk 1 vond de globale probleemanalyse ten behoeve van dit onderzoek 
plaats. Dit leidde in paragraaf 1.15 tot de formulering van de probleemstelling en 
doelstelling.  
Ten behoeve van de gedetailleerde probleemanalyse worden in paragraaf 1.17 het 
klassiek atelierwerk (paragraaf 1.3, 1.4 en 1.5), de ‘reflection-in-action’ van Schön 
(paragraaf 1.11), Het Cognitive Apprenticeship van Collins, Brown en Newman 
(paragraaf 1.3) en de didactische praxis Apon van Bouwkunde Eindhoven (paragraaf 
1.12) vergeleken met de globale contouren van de te formuleren ‘leren-creëren’ 
kernstrategie. Eveneens wordt hierbij vermeld welke nieuwe theoretische elementen 
de ‘leren-creëren’ kernstrategie inbrengt en welke problemen aldus worden opgelost. 
 

2. Ontwerp 
Ten behoeve van het ontwerp wordt in paragraaf 1.18 nader gepreciseerd op welke 
detailpunten de theoretische concepten met elkaar verschillen en elkaar aanvullen. 
Eveneens worden hierbij de relevante onderwijstheorieën vermeld die in hoofdstuk 2 
nader worden toegelicht.  
 
Een volgend aspect ten behoeve van het ontwerp zijn de onderwijsdoelstellingen. De 
onderzoeksdoelstelling geldt hierbij als richtsnoer: de gerichtheid op zelfontdekking 
en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student 
wat leidt tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. 
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Hoofdstuk 3 gaat nader in op de geldigheid van deze doelstelling na invoering van het 
Bachelor-Master systeem en concludeert dat de doelstelling in belangrijkheid 
toeneemt, daar voor de student het aantal keuzemogelijkheden aanzienlijk toeneemt. 
In hoofdstuk 4 worden uit de onderzoeksdoelstelling drie onderwijsdoelstellingen 
voor de ‘leren-creëren‘ kernstrategie geformuleerd. 
 
Als onderdeel van de ontwerpfase wordt in hoofdstuk 4 eveneens een globaal gewenst 
handelingsverloop (GHV) voor het eerstejaars atelierwerk geschetst. De 
onderwijsdoelstellingen, de (onderwijs)theorieën en dit globaal gewenst 
handelingsverloop vormen tezamen de basis voor de inductie van de negen in 
onderlinge samenhang in te zetten onderwijsinstrumenten van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie. 
 

3. Constructie 
De constructie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vindt in hoofdstuk 4 en 5 plaats. 
 
Na de constructie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie treedt de cesuur in de 
‘Functional Design procedure’ op. Ter vervolmaking van de empirische 
onderzoekscyclus vindt er vervolgens ten behoeve van de toetsing van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie een deductie plaats van het pilot-atelierwerkprogramma uit de 
‘leren-creëren’ kernstrategie. Deze deductie van het pilot-atelierwerkprogramma 
wordt in hoofdstuk 6 beschreven. 
Ten behoeve van de toetsing (summatieve evaluatie) worden te verwachten 
leereffecten opgesteld (paragraaf 6.5 en 6.6).  
De wijze van toetsing wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Het pilot-
atelierwerkprogramma werd gedurende de uitvoering twee maal (1999 en 2003) als 
onderdeel van de reguliere onderwijskwaliteitsmonitoring door de 
onderwijskwaliteitsmedewerker van de faculteit getoetst.  
De toetsing van de negen in samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten 
werd in 2005 uitgevoerd en vond plaats door de gerealiseerde leereffecten met de te 
verwachten leereffecten te vergelijken. Hierbij zijn eveneens de bij ‘leren-creëren’ 
kernstrategie behorende onderwijsdoelstellingen en evaluatie-criteria getoetst. Een 
aanvullende, derde vorm van toetsing vond plaats door de in het atelier optredende 
‘bijzondere gevallen’ met behulp van de onderwijskundige theorie te verklaren.  
 

4. Uitvoering en formatieve evaluatie 
Het ten behoeve van dit onderzoek uitgevoerde pilot-atelierwerkprogramma werd in 
de cursusjaren 1998 tot 2003 uitgevoerd binnen één atelier, bestaande uit gemiddeld 
12 studenten, een student-assistent en ondergetekende als docent. hierbij zijn per jaar 
slechts minimale onderlinge verschillen opgetreden (formatieve evaluatie en 
aanpassingen ten gevolge hiervan). Deze verschillen hadden betrekking op de omvang 
van de geëiste resultaten en waren afhankelijk van de ingeschatte 
productiecapaciteiten van de verschillende ateliers. 
 

5. Beoordeling en summatieve evaluatie 
De uitwerking van de toetsing vindt in hoofdstuk 8 plaats. De resultaten van de 
toetsing van de negen in samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten 
worden beschreven (paragraaf 8.2 t/m 8.10, 8.14 en 8.15), evenals de resultaten van 
de toetsing van de bij ‘leren-creëren’ kernstrategie behorende onderwijsdoelstellingen 
en evaluatie-criteria (8.11 t/m 8.13).  
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6. Rapportage en beslissing 

In hoofdstuk 9 van het onderzoek worden de conclusies en discussie van en rond het 
onderzoek beschreven. Geconcludeerd wordt dat vier van de negen onderwijskundige 
instrumenten bovengemiddeld scoren, doch gelet op de verwachtingen, iets zwaarder 
in het atelierwerkprogramma dienen te worden geaccentueerd. Vier overige 
onderwijskundige instrumenten scoren hoger en zijn duidelijk herkenbaar in het 
atelierwerkprogramma. Een onderwijskundig instrument scoort neutraal. Dit betreft 
het instrument van evaluatiegesprekken, die individueel met de student plaatsvinden 
en waarvan de invloed op de keuze van de specialisatie op het einde van het eerste 
trimester nog niet zo bepalend is. 
De slotconclusie luidt dan ook dat de ‘leren-creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars 
atelierwerk een methodologisch verifieerbare uitwerking biedt met inbegrip van een 
onderwijskundige praxis en als zodanig beantwoordt aan de doelstelling van het 
onderzoek. 
 
 
1.17 Vergelijking van de ‘leren-creëren’ kernstrategie met het klassiek 
atelierwerk, de ‘reflection-in-action’, het Cognitive Apprenticeship en de 
‘didactische praxis Apon’ 
 
Het eerste onderdeel van de in paragraaf 1.16 beschreven ‘Functional Design 
procedure’ voor systematische onderwijsontwikkeling betreft de probleemanalyse. In 
het kader van deze probleemanalyse wordt in Schema 1.17 de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie met het klassiek atelierwerk, de reflection-in-action van Schön, het 
Cognitive Apprenticeship (als mogelijke nadere beïnstrumentering van reflection-in-
action) en de didactische praxis Apon vergeleken. De laatste kolom wijst op de 
vernieuwende theoretische inbreng van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in het 
eerstejaars ontwerponderwijs en geeft aan welke problemen de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie ten opzichte van de overige benaderingen oplost. 
 
Behandeld worden achtereenvolgens: 

• Het theoretisch uitgangspunt voor de totstandkoming van een ontwerpidee. 
• De wijze waarop een ontwerpidee getoetst wordt. 
• De invulling van het atelierwerk als onderwijsvorm. 
• De didactische praxis. 
• De wijze van omgaan met ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. 
• De kennisopbouw bij de student. 
• De beoordeling en evaluatie. 
• De methodologie. 

 
Klassiek atelierwerk (paragraaf 1.3, 1.4 en 1.5) 
Uitgangspunt voor het klassiek atelierwerk is de ‘Master-Class-Black-Box’. Opgaven, 
werkwijze, kennisopbouw, beoordeling en methode zijn niet nader gespecificeerd en 
afhankelijk van de ontwerpervaringen van de docent. 
Imitatie van het voorbeeldgedrag van de docent speelt een belangrijke rol in het 
atelierwerk als onderwijsvorm. Gelet op de diversiteit van de omschrijvingen in 
paragraaf 1.4 vereist dit wellicht meer sociale vaardigheden dan (meta-)cognitieve 
vaardigheden en ontwerpvaardigheden: de student die de intentie van de Master 
doorgrondt heeft de grootste kans van slagen.  
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Reflection-in-action van Schön (paragraaf 1.11)  
Uitgangspunt voor de totstandkoming van het ontwerpidee vormt de demonstratie van 
reflection-in-action door de docent. 
De toetsing van het ontwerpidee dat voortkomt uit de reflection-in-action geschiedt 
door middel van het vage, impliciete knowing-in-action en berust wederom op 
imitatie van de docent. 
Ook bij het atelierwerk als onderwijsvorm speelt imitatie een belangrijke rol. 
De didactische praxis bestaat uit het voortdurend demonstreren van gewenst 
ontwerpgedrag door de docent. Voorts is er veel aandacht voor de 
gedragstherapeutische aanpak van conflicten tussen docent en student, die  (kunnen) 
voortkomen uit de confrontatie tussen de verplichtend opgelegde ontwerpopvatting en 
ontwerpstrategie van de docent en de eigen mogelijkheden en wensen van de student. 
Er is één overheersende ontwerpopvatting en één overheersende ontwerpstrategie: de  
docent vertegenwoordigt als het ware die éne overheersende ontwerpopvatting en die 
éne overheersende ontwerpstrategie van de betreffende traditionele School of 
Architecture. 
De kennisopbouw bij de student verloopt impliciet door middel van imitatie van de 
docent.  
De beoordeling en evaluatie is gericht op selectie en hangt af van de mate waarin de 
student erin slaagt de docent te imiteren. De Schools of Architecture zijn relatief 
‘smalle opleidingen’, uitsluitend gericht op Architectuur en op één ontwerpopvatting 
en één ontwerpstrategie. 
De methodologie is erg impliciet docent-afhankelijk. Er is sprake van één 
overheersende ontwerpopvatting en één overheersende ontwerpstrategie. 
 
Cognitive Apprenticeship van Collins, Brown en Newman (paragraaf 1.3) 
Uitgangspunt voor de totstandkoming van het ontwerpidee vormt de demonstratie van 
reflection-in-action door de docent. De docent demonstreert, coacht en trekt zich 
langzaam terug: het “Modeling – Coaching – Fading Paradigm” (Collins, Brown & 
Newman, 1989, pag. 481). 
De toetsing van het ontwerpidee dat voortkomt uit de reflection-in-action geschiedt 
expliciet door middel van de methoden Modeling, Articulation, Reflection en 
Exploration en berust wederom op imitatie van de docent. 
Ook bij het atelierwerk als onderwijsvorm is er een sterke gerichheid op imitatie. Op 
het einde van het leerproces is er ruimte voor het exploreren van eigen varianten 
(Exploration). 
De didactische praxis is zeer expliciet en bestaat uit drie fasen. Modeling, Coaching 
en Scaffolding: voortdurend demonstreren en imiteren van het gewenst 
ontwerpgedrag van de docent. Articulation en Reflection gericht op nadere 
bewustwording. Tot slot: Exploration ter stimulering op het zelfstandig handelen. 
Er is één overheersende ontwerpopvatting en één overheersende ontwerpstrategie: die 
van de docent. Alleen in de laatste fase bij Exploration is er gedeeltelijk enige ruimte 
voor varianten.  
De kennisopbouw bij de student verloopt expliciet en is op imitatie van de docent 
gericht: Modeling, Coaching, Scaffolding, Articulation, Reflection, Exploration. In de 
laatste fase is er enige ruimte voor varianten. 
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Schema 1.17 Klassiek 
atelierwerk 

Reflection-in-action 
Schön 

Cognitive Apprenticeship als 
nadere beïnstrumentering van 

reflection-in-action 
Didactische praxis 

Apon 
‘Leren- creëren’ 

kernstrategie 

Vernieuwende aspecten: 
‘leren- creëren’ 

kernstrategie t.o.v. 
didactische praxis Apon 

Uitgangspunt 
ontwerpidee 

Master-Class Black 
Box 

docent  demonstreert 
reflection-in-action 

de docent demonstreert, coacht 
en trekt zich langzaam terug 

stimuleren student tot 
reflection-in-action 

stimuleren student tot 
reflection-in-action 

 

Toetsing ontwerpidee 

Master ‘vaag’, door imitatie 
docent 

expliciet, door imitatie docent ‘vaag’, docent wijst op 
veelbelovende aspecten 

docent wijst op 
veelbelovende aspecten én 
‘zoeken van steun’ binnen 
Body of Knowledge 

omkering taxonomisch 
principe: ‘zoeken van steun’ 
binnen Body of Knowledge  

Atelierwerk als 
onderwijsvorm 

gericht op 
activering van het 
imiteren docent 

gericht op activering van 
het imiteren docent 

gericht op activering van het 
imiteren van de docent, tot slot: 
exploreren eigen varianten 

gericht op activering van 
het individueel ontwerp 

gericht op activering van 
individueel ontwerp en van 
individuele 
kennisconstructie 

gericht op activering van 
individuele kennisconstructie 

Didactische Praxis 

Black Box voortdurend 
demonstreren door de 
docent 
gedragstherapeutische 
conflictbeheersing 
docent - student 

zeer expliciet: Modeling, 
Coaching, Scaffolding, 
Articulation, Reflection, 
Exploration 

zeer expliciet: 
stimulering van het 
bijzondere in het 
individueel ontwerp 

zeer expliciet: stimulering 
van het bijzondere in het 
individuele ontwerp  

Ontwerpopvattingen 
Ontwerpstrategieën 

één opvatting 
één strategie 

één opvatting 
één strategie 

één ontwerpopvatting 
één ontwerpstrategie 

meerdere opvattingen 
meerdere strategieën 

meerdere opvattingen 
meerdere strategieën 

creatieve potentie van het 
constructivisme 

Kennisopbouw 

imitatie van docent imitatie docent expliciet: op imitatie van docent 
gericht: Modeling, Articulation, 
Reflection en Exploration 
(gedeeltelijk) 

zwak, impliciet met canon geactiveerde 
kennisconstructie van 
subjectieve praktijk-, leer- 
en actietheorie 

met canongeactiveerde 
kennisconstructie van 
subjectieve praktijk-, leer- en 
actietheorie 

Beoordeling en 
evaluatie 

selectie op imitatie 
docent 

selectie op imitatie 
docent 

selectie op volleerd 
expertgedrag (imitatie 
expertgedrag) 

(zelf) verwijzing binnen 
brede opleiding 

(zelf) verwijzing binnen 
brede opleiding 

 

(Expliciete) 
methodologie 

Black Box,  
 
gericht op één 
ontwerpopvatting 
en één 
ontwerpstrategie 

erg impliciet docent 
gericht.  
 
gericht op één 
ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie 

didactische praxis, expliciet 
kennisopbouw. 
 
gericht op één 
ontwerpopvatting, één 
ontwerpstrategie 

didactische praxis, 
expliciet  
kennisopbouw ontbreekt.  
 
gericht op meerdere 
ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën. 

didactische praxis, 
expliciet kennisopbouw 
 
gericht op meerdere 
ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën. 

volledig expliciete 
methodologie.  
 
gericht op meerdere 
ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën. 

Schema 1.17: Vergelijking ‘leren-creëren’ kernstrategie met klassiek atelierwerk, reflection-in-action, Cognitive Apprenticeship en‘didactische praxis Apon’
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De beoordeling en evaluatie is gericht op selectie van volleerd expertgedrag en hangt 
af van de mate waarin de student het expertgedrag van de docent weet te imiteren.  
De methodologie van de onderwijskundige praxis is expliciet. De methodologie van 
de kennisopbouw is expliciet. Vertaald naar de bouwkundige context is er sprake van 
één overheersende ontwerpopvatting en één overheersende ontwerpstrategie. 
 
De didactische praxis Apon (paragraaf 1.12: Bouwkunde Eindhoven in de jaren 
negentig) 
Uitgangspunt voor de totstandkoming van het ontwerpidee is het stimuleren van de 
student tot reflection-in-action. 
De toetsing van het ontwerpidee dat voortkomt uit de reflection-in-action verloopt 
vaag. De docent geeft hoofdzakelijk positieve feedback op veelbelovende aspecten. 
Het atelierwerk als onderwijsvorm is gericht op activering van het individuele 
ontwerp van de student. 
De didactische praxis is zeer expliciet gericht op de stimulering van het bijzondere in 
het individuele ontwerp van de student. 
De didactische praxis is zeer expliciet gericht op het samengaan van meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën binnen één opleiding 
De kennisopbouw bij de student is zwak en verloopt impliciet, omdat men voor 
toetsing van het ontwerpidee niet de domeinspecifieke Body of Knowledge behoeft te 
raadplegen. Ook overige expliciete maatregelen gericht op activering van 
kennisopbouw ontbreken. 
De beoordeling en evaluatie is gericht op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
met meerdere richtingen binnen Architectuur en met overige richtingen. 
De methodologie van de onderwijskundige praxis is expliciet (met als voorwaarde dat 
men de praxis uit overlevering kent of de vermelde publicatie kent). De methodologie 
van de kennisopbouw bij de student ontbreekt. Er sprake van meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
 
‘Leren-creëren’ kernstrategie (hoofdstuk 4 en 5) 
Uitgangspunt voor de totstandkoming van het ontwerpidee is het stimuleren van de 
student tot reflection-in-action. 
De toetsing van het ontwerpidee dat voortkomt uit de refelction-in-action vindt plaats 
door positieve feedback van de docent op veelbelovende aspecten én door ‘het zoeken 
van steun’ voor het ontwerpidee binnen bouwtechnische en architectonische 
methoden en concepten: het open systeem van de Body of Knowledge van het 
bouwkundig ontwerpen. De toetsing vormt een expliciet onderdeel van de 
gehanteerde canon. 
Het atelierwerk als onderwijsvorm is gericht op activering van het individuele 
ontwerp van de student (didactische praxis Apon) én op activering van de individuele 
kennisconstructie bij de student (het voortdurend gebruik van de canon). 
De didactische praxis is zeer expliciet gericht op de stimulering van het bijzondere in 
het individuele ontwerp van de student. 
De didactische praxis is zeer expliciet gericht op het samengaan van meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën binnen één opleiding 
De kennisopbouw bij de student vindt expliciet plaats en is gericht op een 
constructivistische opbouw van een subjectieve praktijktheorie en leer- en 
actietheorie. De kennisopbouw wordt door de canon ondersteund, die gebaseerd is op 
het protocolonderzoek van professionele ontwerpstrategieën (promotieonderzoek Van 
Bakel, paragraaf 1.13).  
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De beoordeling en evaluatie is gericht op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
met meerdere richtingen binnen Architectuur en met overige richtingen. 
De methodologie van de onderwijskundige praxis is expliciet. De methodologie van 
de kennisopbouw bij de student is expliciet. Er sprake van meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
 
Vernieuwende aspecten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie ten opzichte van de 
didactische praxis Apon 
Bij de toetsing van het ontwerpidee dat voortkomt uit de reflection-in-action vindt er 
als het ware een omkering van het taxonomisch principe plaats:  ‘het zoeken van 
steun’ voor het ontwerpidee binnen de onvolkomen gedefinieerde en zeer open Body 
of Knowledge van bouwtechnische en architectonische methoden en concepten 
(paragraaf 2.2). Dit is min of meer vergelijkbaar met een van de concepten van het 
Probleem Gestuurd Onderwijs, waarbij het probleem voor de studenten de aanleiding 
vormt voor de zoektocht naar kennis binnen de domeinspecifieke Body of Knowledge 
(paragraaf 2.3).  
 
Ten behoeve van het samengaan van meerdere ontwerpopvattingen en meerdere 
ontwerpstrategieën binnen één opleiding wordt de creatieve potentie van het 
constructivisme (h)erkend: de kennisopbouw vindt individueel, subjectief plaats en 
heeft dus ‘open einden’ en kan dus meerdere ontwerpopvattingen, ontwerpstrategieën 
en paradigma’s omvatten. Het biedt dus andere mogelijkheden voor de ontwikkeling 
en aanwending van de open en onvolkomen Body of Knowledge van bouwtechnische 
en architectonische methoden, concepten en paradigma’s (paragraaf 2.8). 
Methodologisch verifieerbaar ontwerponderwijs wordt mogelijk, omdat de 
onmogelijke opgave, om éérst alle bouwtechnische en architectonische methoden, 
concepten en paradigma’s in één taxonomisch geordend geheel onder te brengen, 
komt te vervallen (paragraaf 1.15). 
 
Bij de kennisopbouw van de student wordt ten behoeve van de constructivistische 
opbouw van de subjectieve praktijktheorie en leer- en actietheorie gebruik gemaakt 
van een canon, die stoelt op het protocolonderzoek naar professionele 
ontwerpstrategieën (promotieonderzoek Anton van Bakel: paragraaf 1.13, 5.8 en 5.9). 
 
Zowel het traditionele atelierwerk als ook reflection-in-action van Schön (paragraaf 
1.11) en de ‘didactische praxis Apon’ kennen geen expliciete aandacht voor de 
kennisopbouw rond het ontwerpen. De ‘Master-Class-Black-Box’ traditie is immers 
uitsluitend gericht op het aanleren van niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag 
(paragraaf 1.4, 1.5). 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie brengt dit als nieuw aspect in het atelierwerk in, door 
– gebruikmakend van een canon -  voortdurend systematisch te verwijzen naar een 
theoretisch ‘meta-model’ van het bouwkundig ontwerpen. Dit geschiedt zowel bij 
introductie van opgaven en ondersteunende oefeningen, als ook bij de 
presentatie/evaluatie ervan. De studenten worden aldus voortdurend geactiveerd tot 
kennisconstructie van een individuele subjectieve praktijktheorie en leer- en 
actietheorie. Het betreft hier een meta-model omdat hieruit onderling verschillende 
ontwerpstrategieën kunnen worden geformuleerd. 
Let wel: de kennisopbouw is uitsluitend op ‘het leren ontwerpen’ gericht ! Deze vorm 
van atelierwerk is geen ‘onderwijsvehikel’ waaraan de gehele kennisopbouw van het 
eerstejaars bouwkundeonderwijs gekoppeld is. 
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt door toepassing van onderwijskundig 
constructivistische principes en voortbouwend op het werk van Schön, op de 
didactische praxis Apon uit het ontwerponderwijs van Bouwkunde Eindhoven en op 
het onderzoek naar professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel, een volledige 
methodologische uitwerking voor het eerstejaars ontwerponderwijs.   
 
Uit deze in het kader van de ‘Functional Design procedure’ uitgevoerde 
probleemanalyse kan worden geconcludeerd dat de te ontwikkelen ‘leren-creëren’ 
kernstrategie voortbouwt op de benaderingen van de reflection-in-action van Schön en 
de didactische praxis Apon en gelijkertijd oplossingen biedt voor nog openstaande 
problemen.  
 
 
1.18 Vergelijking van relevante onderwijskundige en bouwkundige theorieën 
 
Het tweede onderdeel van de in paragraaf 1.16 beschreven ‘Functional Design 
procedure’ voor systematische onderwijsontwikkeling betreft het ontwerp. Een van de 
aspecten ten behoeve van het ontwerp vormt de keuze van relevante 
(onderwijskundige) theorieën. In schema 1.18 wordt aangegeven op welke 
detailpunten de (onderwijs)theoretische concepten met elkaar verschillen en elkaar 
aanvullen. Dit ter voorbereiding van de beschrijving van relevante onderwijskundige 
theorieën in hoofdstuk 2. 
 
De eerste kolom schetst de probleemstelling van het onderzoek: het klassiek 
eerstejaars atelierwerk als ‘Master-Class-Black-Box’ onderwijs (zie hoofdstuk 1) 
Kolommen twee en drie hebben betrekking op de theoretische beschrijving van de 
uitgangspunten vanuit het bouwkundig ontwerpen (hoofdstuk 1) en vanuit het 
onderwijskundig constructivisme (hoofdstuk 2) 
 
In de tweede kolom wordt de ‘reflection-in-action’ van Schön tot basisuitgangspunt 
genomen: het ontwerpen als voortdurend reageren op de mogelijkheden van het 
ontwerp (paragraaf 1.11).  
De benadering van Schön brengt echter drie problemen met zich mee: 
Probleem 1: de benadering is te eenzijdig en drijft op de voortdurende demonstratie 
door de docent met één ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie. 
Probleem 2 betreft de zeer impliciete methodologie van de toetsing ná ‘reflection-in-
action’. Deze verloopt erg ‘vaag’ (opnieuw ‘knowing-in-action’) en is wederom weer 
sterk docentafhankelijk. 
Probleem 3 wordt gevormd door de gedragspsychologische onderwijspraxis van 
Schön, die gericht is op conflictbeheersing, omdat tussen de student en de docent 
regelmatig verschillen van inzicht kunnen voorkomen, die het gevolg zijn van de 
‘opgelegde opvatting en strategie’.  
 
Indien men Cognitive Apprenticeship van Collins, Brown en Newman (paragraaf 1.3) 
aanwendt voor een nadere beïnstrumentering van de ‘reflection-in-action’ dan lost dit 
probleem 2 en 3 op. Echter, Cognitive Apprenticeship is nog dwingender gericht op 
de voortdurende demonstratie van de docent vanuit één ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie, door de zeer expliciete op demonstratie gerichte methoden. 
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Schema 1.18: Vergelijking van relevante onderwijskundige en bouwkundige theorieën
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De professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel geven aan dat er geen reden is 
om zich, zoals een klassieke ‘School of Architecture’, te beperken tot één 
ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie (paragraaf 1.13). Binnen de professionele 
wereld zijn er meerdere opvattingen en strategieën en deze blijken (bovendien) aan 
persoonlijkheidskenmerken gerelateerd te zijn.  
 
Uit het onderzoek van Van Bakel valt ook een mogelijke oplossing voor dit 
multidimensionaal onderwijsprobleem af te leiden: men kan gebruik maken van de 
vijf ontwerpcategorieën, die aan de ontwerpstrategieën ten grondslag liggen.   
 
De ‘didactische praxis Apon’ (paragraaf 1.12) stimuleert het bijzondere in het 
individuele ontwerp van de student en zou omschreven kunnen worden als ‘Potentie 
Gestuurd Ontwerpen’. Bij deze benadering worden probleem 1 en 3 rond de 
toepassing van de theorie van ‘reflection-in-action’ opgelost. Gelijktijdig worden 
meerdere ontwerpopvattingen en –strategieën gefaciliteerd en wordt de student 
geactiveerd zijn eigen weg te gaan, waarbij er geen sprake is van een overheersende 
opvatting en strategie. Een en ander brengt echter een nieuw probleem met zich mee: 
de kennisopbouw bij de student blijft beperkt, omdat men voor toetsing van het 
ontwerpidee niet de domeinspecifieke Body of Knowledge behoeft te raadplegen; 
verder ontbreken aanvullende maatrgelen gericht op expliciete activering tot 
kennisopbouw. Eveneens lost de didactische praxis Apon het probleem 2 rond 
‘reflection-in-action’ niet op. 
 
In paragraaf 1.15 werd aangegeven dat de ‘Body of Knowledge’ van het bouwkundig 
ontwerpen nog nauwelijks in kaart is gebracht. Dat is uiteraard niet verwonderlijk, 
daar echte creativiteit een divergerend stelsel van ontwerpopvattingen en paradigma’s 
met vele ‘open einden’ vereist. Probleem hierbij is ‘de knellende band van het 
taxonomisch denken’: dit vereist immers dat ‘éérst het gehele architectuurbegrip op 
orde dient te worden gebracht’ vóórdat er systematisch kan worden onderwezen. De 
cirkel is rond en we zijn weer bij Schön en zijn pleidooi voor ‘reflection-in-action’ in 
een open kennissysteem belandt. 
 
De derde kolom gaat verder waar kolom twee ophoudt: ‘de omkering van het gebruik 
van de taxonomie’ (paragraaf 2.2). Het ‘zoeken van steun’ voor een bepaalde, zich in 
de ‘reflection-in-action’ aandienende creatieve ontwerpgedachte: Het tweede 
probleem (toetsprobleem) rond de ‘reflection-in-action’. 
Dit ‘zoeken van steun’ biedt ook een eerste opening voor ‘de knellende band van de 
taxonomie’ rond de ‘Body of Knowledge’ van het bouwkundig ontwerpen. 
 
Binnen het Probleem Gestuurd Onderwijs wordt deze ‘omkering van het gebruik van 
de taxonomie’ voor het eerst daadwerkelijk toegepast (paragraaf 2.3). Het belang van 
PGO bleek immers niet te liggen bij de realistische onderwijssituatie maar bij het 
proces van activering van de individuele, subjectieve kennisconstructie.  
‘De Zevensprong’ schetst in de vorm van een canon dit activeringsproces tot 
individuele, subjectieve kennisconstructie en is een belangrijk didactisch instrument 
binnen het PGO.  
 
Het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO) (paragraaf 2.4) kan worden gezien als een op 
activering tot individuele, subjectieve kennisconstructie gerichte variant van PGO 
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binnen het universitair technologisch wetenschappelijk onderwijs, waar het leren 
ontwerpen een van de kernopgaven van de student is.  
 
In paragraaf 2.5 worden de aan de opbouw van de individuele, 
subjectieve praktijktheorie en subjectieve leer- en actietheorie ten grondslag liggende 
processen beschreven. Hier liggen mogelijkheden om het bij de ‘didactische praxis 
Apon’ optredende probleem van de kennisopbouw op te lossen. Voorts zijn deze 
processen gericht op individuele zelfontplooiing, waardoor tevens wordt aangesloten 
bij de doelstelling van zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, 
subjectieve ontwerpstrategie van de student. (paragraaf 1.15) 
 
De Leercyclus van Kolb behandelt meerdere én verschillende manieren van 
ervaringsgericht leren (paragraaf 2.7). De docent kan dit model bewust aanwenden 
om de eigen ontwerpopvatting en de eigen ontwerpstrategie te doorbreken en om de 
student van meervoudige informatie-ingangen en ondersteunende oefeningen te 
voorzien. Het is wederom een antwoord op de problemen 1 en 2 van ‘reflection-in-
action’ en op het probleem van de kennisopbouw van de ‘didactische praxis Apon’ 
 
In paragraaf 2.8 wordt gewezen op de ‘creatieve potenties’ van het onderwijskundig 
constructivisme: de kennisopbouw vindt individueel, subjectief plaats, heeft dus ‘open 
einden’ en kan dus meerdere ontwerpopvattingen, ontwerpstrategieën en paradigma’s 
omvatten. Het biedt dus andere mogelijkheden voor de ontwikkeling en de 
aanwending van de ‘Body of Knowledge’ van het bouwkundig ontwerpen. 
 
In Kolom vier worden ten behoeve van de inductie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie in hoofdstuk 4 alle theoretische aspecten van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie op een rij gezet. 
Meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën binnen één opleiding 
De ‘creatieve potenties’ van het onderwijskundig constructivisme (paragraaf 2.8): de 
kennisopbouw vindt individueel, subjectief plaats en heeft dus ‘open einden’ en kan 
dus meerdere ontwerpopvattingen, ontwerpstrategieën en paradigma’s omvatten. Het 
biedt dus andere mogelijkheden voor de ontwikkeling en de aanwending van de 
‘Body of Knowledge’ van het bouwkundig ontwerpen. 
 
Uitgangspunt 
Uitgangspunt is de ‘reflection-in-action’ van Schön met ‘toetsing’ volgens het 
principe van ‘het zoeken naar steun’. 
Dit wordt uitgewerkt in negen in samenhang in te zetten onderwijskundige 
instrumenten. 
 
Achtergrond 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie kan worden gezien als een sociaal constructivistische 
benadering van het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs. 
Zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie 
van de student nemen een belangrijke plaats in. 
Ook is er ruimte voor verschillende aan persoonlijkheidskenmerken gerelateerde 
ontwerpstrategieën. Deze ontwerpstrategieën zijn terug te voeren op 5 
ontwerpcategorieën (Van Bakel). 4 van deze 5 ontwerpcategorieën vormen de basis 
van de binnen de kernstrategie gehanteerde canon.  
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Onderwijsvorm 
De gehanteerde onderwijsvorm is het bouwkundig atelierwerk dat door de hantering 
van OGO-kenmerken op actieve kennisconstructie bij de student wordt gericht. 
 
Didactische praxis  
De ‘onderwijskundige praxis Apon’ is gericht op stimulering van het bijzondere in het 
ontwerp van de student. De praxis stimuleert de ‘reflection-in-action’ (Schön) van de 
individuele student. 
 
Kennisopbouw 
Activering van individuele, subjectieve praktijktheorie en leer- en actietheorie en 
aanzet tot ontwikkeling van competenties vanuit een constructivistisch perspectief 
(Van der Sanden, 1997, pag. 18)): 

• “Uitbreiden en steeds beter organiseren van de persoonlijke kennisbasis en 
hieraan gerelateerde vaardigheden (subjectieve praktijktheorie). 

• Uitbreiden, bijstellen en verfijnen van de daarop betrekking hebbende 
persoonlijke leer- en actietheorie. 

• Verder personaliseren en integreren van verschillende aspecten van 
bekwaamheid.”  

 
Gebruik van canon voor activering kennisconstructie (PGO en professionele 
Ontwerpstrategieën van Van Bakel) 
 
Informatievoorziening  
De Leercyclus van Kolb behandelt meerdere én verschillende manieren van 
ervaringsgericht leren (paragraaf 2.7). De docent kan dit bewust aanwenden om de 
eigen ontwerpopvatting en de eigen ontwerpstrategie te doorbreken en om de student 
van meervoudige informatie-ingangen en ondersteunende oefeningen te voorzien. 
 
Beoordeling en evaluatie 
Door toepassing van het bedrijfskundig programma-management worden, individuele 
accenten aangebracht in de leerweg. Deze zijn afhankelijk van de doelstellingen van 
de student en gericht op zelftoetsing en opbouw van competenties. 
De kernstrategie resulteert in (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding: 

• Conceptueel ontwerpen: de meer vormgevende richtingen Architectuur en 
Stedenbouw. 

• Functioneel ontwerpen: de meer technische en managementrichtingen 
Constructief Ontwerpen, Bouwtechnologie, Bouwfysica, 
Uitvoeringstechnologie, Vastgoedbeheer, Design & Decision Support 
Systems, Building & Engineering. 

• Exit: bij onvoldoende ontwerpcapaciteiten. 
 
 
1.19 Conclusies 
 
In hoofdstuk 1 werden de relevante invalshoeken, gezichtspunten en theorieën met 
betrekking tot het atelierwerk als vorm van eerstejaars universitair bouwkundig 
ontwerponderwijs beschreven. 
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In paragraaf 1.14 werden uit deze veelheid aan informatie relevante conclusies 
getrokken voor het onderwerp van dit proefschrift: het eerstejaars universitair 
bouwkunding ontwerponderwijs: 

• Het gebrek aan methode, transparantie en continuïteit van de Black-Box 
benadering van het klassiek eerstejaars atelierwerk. 

• Binnen de beide Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen ontstaat er 
geleidelijk een pluriformiteit aan ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën 
binnen élke afzonderlijke opleiding.  

• De bestaande onderwijsbenaderingen zijn niet voldoende toegerust om een 
dergelijke pluriformiteit aan ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën in het 
eerstejaars ontwerponderwijs op methodische, transparante en continue wijze 
aan de orde te stellen.  

 
In paragraaf 1.15 werden met behulp van de voorafgaande analyses de aanleiding, 
probleemstelling, doelstelling en onderzoeksopzet van dit onderzoek vormgegeven.  
 
In paragraaf 1.16 werd globaal de inhoudelijke opbouw van het onderzoek 
beschreven. Het onderzoek voldoet zowel aan de methodologische criteria van de 
empirisch-wetenschappelijke onderzoekscyclus als aan methodologische criteria van 
systematische onderwijsontwikkeling. 
De in paragraaf 1.15 geformuleerde doelstelling van het onderzoek is gericht op een 
systematische ontwikkeling en verbetering van het bestaande atelierwerkonderwijs. 
Als leidraad voor de onderwijskundige beïnstrumentering van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie werd in paragraaf 1.16 de ‘Functional Design procedure’ voor 
systematische onderwijsontwikkeling beschreven. 
 
Als onderdelen van deze ‘Functional Design procedure’ werden in paragrafen 1.17 en 
1.18 de eerste stappen van deze procedure beschreven. In paragraaf 1.17 werd een 
probleemanalyse uitgevoerd door het klassiek atelierwerk, de reflection-in-action van 
Schön, het Cognitive Apprenticeship (als mogelijke nadere beïnstrumentering van 
reflection-in-action) en de ‘didactische praxis Apon’ met de globale contouren van de 
te formuleren ‘leren-creëren’ kernstrategie te vergelijken. Eveneens werd hierbij 
vermeld welke nieuwe theoretische elementen de ‘leren-creëren’ kernstrategie in het 
atelierwerk inbrengt en welke problemen aldus worden opgelost.  
 
In paragraaf 1.18 werden de theoretische verschillen tussen de verschillende 
atelierwerk-concepten nader gedetailleerd. Dit ter voorbereiding van de beschrijving 
van relevante onderwijskundige theorieën in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 wordt 
onderzocht of en hoe zij kunnen worden aangewend voor het ontwikkelen van een 
adequate, meer toegankelijke invulling van het bouwkundig atelierwerk. 
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Hoofdstuk 2: Onderzoek naar onderwijstheoretische inzichten rond ‘ leren-
leren’ en aanverwante concepten         
 
 
2.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 is de probleemschets van het onderzoek gepresenteerd en zijn de 
probleemstelling en doelstelling van het onderzoek geformuleerd. 
Uit de probleemschets blijkt de gebrekkige onderwijskundige methodologische 
onderbouwing van het atelierwerk: het is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs dat 
in het schemergebied van een ‘Black-Box’ plaats vindt en ‘het aanleren van de juiste 
ontwerphouding’ tot doel lijkt te hebben. 
Dit zorgt weliswaar voor de noodzakelijke, maatschappelijk gewenste diversiteit aan 
ontwerpopvattingen, ontwerpstrategieën en daaruit naar voren komende bouwwerken 
maar wordt meer en meer problematisch door het tekort aan gerenommeerde 
professionele Masters en toenemende discontinuïteit in de opleiding tengevolge van 
de onderwijswet WHW en invoering van het Bachelors-Masters systeem. 
 
Centraal staat de vraag hoe binnen het atelierwerk een verschuiving teweeg kan 
worden gebracht van een minder op ‘niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag’ 
gerichte benadering naar een meer op zelfontdekking en zelfontwikkeling van eigen 
ontwerpstrategie gerichte onderwijskundig constructivistische benadering. 
 
De onderwijskundig theoretische inzichten rond ‘leren-leren’ kunnen hierbij een 
oplossing bieden maar deze zijn vooralsnog onvoldoende op het atelierwerk 
toegespitst. 
 
Het onderzoek is er op gericht een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor het atelierwerk 
als vorm van eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs, waarbij wordt aangesloten 
bij de huidige onderwijstheoretische inzichten rond het ‘leren-leren’. Centraal daarbij 
staat een ‘leren-creëren’ kernstrategie met een expliciet te doceren methodologie. 
Deze ‘leren-creëren’ kernstrategie omvat meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën en is gericht op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student. In dit hoofdstuk wordt 
verder ingegaan op een aantal in paragraaf 1.17 en 1.18 relevant geachte 
onderwijstheoretische inzichten rond het ‘leren-leren’. 
 
In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de impliciete relatie tussen de taxonomie van 
Bloom en de voor de student passieve, meer klassikale onderwijsvormen. Het begrip 
‘taxonomie’ verwijst naar een hiërarchische rangschikking: éérst kennisopbouw en 
láter pas vormen van toepassing, inzicht en oordeelvormende evaluatie. Het gevaar 
bestaat dat daardoor passieve vormen van kennisoverdracht domineren in de eerste 
fase van de opleiding. 
Dit terwijl de taxonomie van Bloom in intentie niet uitsluitend voor passieve 
kennisoverdracht was bedoeld. Standaert en Troch wijzen op een interessante 
mogelijkheid, waarbij de taxonomie als het ware in omgekeerde volgorde wordt 
gebruikt. Het Probleem Gestuurd Onderwijs kan gezien worden als een dergelijke 
omkering van de taxonomie (paragraaf 2.3). Het paradigma van de omkering van de 
taxonomie is eveneens zinvol voor kennisdomeinen die een minder hiërarchische 
kennisopbouw hebben, zoals het bouwkundig ontwerpen. 
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Belangrijk voor de ‘leren-creëren’ kernstrategie is eveneens het gebruik van een 
canon, zoals ‘de Zevensprong’ binnen het Probleem Gestuurd Onderwijs en de 12 
stappen van de Methode Holistische Participatie (paragraaf 1.10).  
 
In paragraaf 2.4 wordt het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO) behandeld, zoals dat 
aan de Technische Universiteit Eindhoven werd ontwikkeld. OGO is een student-
activerende onderwijsvorm van ontwerponderwijs.  
 
In paragraaf 2.5 komt het onderwijskundig constructivisme aan de orde,  de 
wetenschappelijke stroming waarbinnen de theoretische inzichten van het ‘leren-
leren’ worden geplaatst (de term ‘onderwijskundig’ is in deze publicatie toegevoegd 
om verwarring met ‘bouwkundig’ constructivisme te vermijden). 
 
Binnen het onderwijskundig constructivisme wordt veel aandacht besteed aan het 
leervermogen van de student, waarbij drie componenten worden onderscheiden (Van 
der Sanden, 1997, pag 24): 

1. “De vaardigheden om binnen een bepaald vakgebied relevante, constructieve 
leeractiviteiten te ontplooien. 

2. Een adequate individuele, subjectieve leertheorie: persoonlijke opvattingen 
over ‘hoe een bepaald vakgebied geleerd kan worden’. 

3. De bereidheid om te leren; dit wil zeggen de bereidheid om de individuele 
subjectieve leer- en actietheorie te toetsen en te verfijnen en een subjectieve 
praktijktheorie op te bouwen”. 

 
De punten 1 en 3 worden binnen het atelierwerk gestimuleerd omdat atelierwerk een 
student-activerende onderwijsvorm is. 
Het opbouwen van een subjectieve leertheorie en subjectieve praktijktheorie dient 
binnen het atelierwerk krachtig te worden gestimuleerd, te meer daar op het VWO 
ontwerponderwijs ontbreekt en dus de subjectieve praktijktheorie en leertheorie 
slechts zeer rudimentair aanwezig zijn. 
 
In paragraaf 2.6 worden enkele aspecten van een ideeënrijke en transferrijke 
leeromgeving behandeld. Het ‘leren-creëren’ maakt een goede facilitering van het 
leerproces noodzakelijk. Een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving draagt hiertoe 
bij en bevordert eveneens de actieve constructie van de subjectieve praktijktheorie en 
leertheorie. 
 
In paragraaf  2.7 wordt ingegaan op de leercyclus van Kolb als theorie voor het 
ervaringsgericht leren. De leercyclus van Kolb omvat meerdere én verschillende 
manieren van ervaringsgericht leren. Met name bij het bouwkundig ontwerpen zijn 
kennisgebieden betrokken waarbij het daadwerkelijk experimenteren en het 
daadwerkelijk ervaren een belangrijke plaats innemen. Zo berust bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van vormaspecten op voortdurende ‘hand-oog-coördinatie’ (aanpassen – 
visueel beoordelen – aanpassen – etc. – etc.). Ook het intersubjectief beoordelen en 
evalueren van vormkenmerken berust grotendeels op de zintuiglijke waarneming, 
denk bijvoorbeeld aan uitdrukkingen zoals ‘dat ziet er niet uit’, ‘dat ziet er goed uit’, 
etc. 
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Eveneens is een van de ontwerpopvattingen die in coëxistentie met overige 
opvattingen binnen de faculteit Bouwkunde Eindhoven aanwezig is grotendeels op het 
daadwerkelijk experimenteren en daadwerkelijk ervaren gericht: de ontwerpopvatting 
van het zintuiglijk intuïtief maken (paragraaf 1.12). 
Voor het ‘leren-creëren’ is het belangrijk dat aan alle vormen van het ervaringsgericht 
leren: dit wil zeggen alle vier de kwadranten in de Leercyclus van Kolb, aandacht 
wordt besteed. 
 
In paragraaf 2.8 worden de conclusies weergegeven van deze verkenning van 
onderwijstheoretische mogelijkheden voor het ‘leren-creëren’.  
 
 
2.2 De knellende band van de taxonomie 
 
Leerprocessen en leermethoden zijn gericht op verwerven van kennis, inzicht en 
vaardigheden binnen een bepaald leerstofgebied. 
Bij de ontwikkeling van een onderwijsprogramma wordt veelal gebruik gemaakt van 
het model van Didactische Analyse van Van Gelder (Van Gelder, 1979) 
Het model beschouwt het onderwijs als een proces, dat cyclisch wordt 
(her)ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd, etc. 
 
In het model Didactische Analyse van Van Gelder worden drie hoofdfasen 
onderscheiden: 

1. Voorbereidingsfase 
2. Uitvoeringsfase 
3. Evaluatiefase 

 
De voorbereidingsfase wordt uitgewerkt in de volgende stappen: 

• Bepalen onderwijsdoelstellingen 
• Vaststellen beginsituatie leerling 
• Kiezen en ordenen van de leerstof 
• Bepalen van de methodische aanpak en didactische werkvormen 
• Kiezen van hulpmiddelen 

 
De eerste stap bij de ontwikkeling van het onderwijsprogramma is het vaststellen en 
classificeren van de onderwijsdoelstellingen (Smuling, Brants & Pilot, 1990).  
Keuze en interpretatie van de hierbij gebruikte methode is essentieel voor de 
vormgeving van het onderwijsprogramma. 
 
Men gebruikt hiertoe veelal de Taxonomie van Bloom (Bloom, 1956). 
De classificatie van de commissie Bloom-Krathwohl heeft als voordeel boven andere 
classificaties dat zowel het cognitieve als het affectieve domein worden beschreven. 
Als tweede voordeel kan worden vermeld dat de classificatie uit de didactische 
praktijk is afgeleid.  
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De cognitieve taxonomie is als volgt opgebouwd: 
Kennis: 

1. kennis 
kennis van feiten 
kennis van werkwijzen: 
 conventies 
 ontwikkelingen en trends 
 classificaties en categorieën 
 criteria 
 methoden en technieken 
kennis van generalisaties, principes en structuren 

 
Intellectuele vaardigheden: 

2. begrijpen 
door omzetten 
door interpreteren 
door extrapoleren 

3. toepassen 
4. analyseren 
5. synthetiseren 
6. evalueren 

 
 
Belangrijk is het taxonomisch principe, dat inhoudt dat de diverse niveau’s zodanig 
geordend zijn, dat telkens het lagere niveau een noodzakelijk voorwaardelijke basis 
vormt voor het hogere niveau, etc. Er kan dus geen enkel niveau worden 
overgeslagen. 
 
Taxonomie en Didactische Analyse leiden hierdoor als vanzelf tot een hiërarchie van 
onderwijsactiviteiten, waarbij oplopend qua moeilijkheidgraad het reproducerend 
leren, het toepassingsgericht leren en het begrijpend leren, het merendeel van de 
leeractiviteiten voor zich opeisen en de meta-cognitieve vaardigheden en inzichten en 
evaluerende vaardigheden wel worden genoemd maar veelal nauwelijks aan bod 
komen. 
 
Een dergelijke hiërarchische opbouw is begrijpelijk, omdat het merendeel van het 
leren zich binnen het basisonderwijs en het voorbereidend middelbaar en middelbaar 
beroepsonderwijs afspeelt en eveneens op VWO en WO nog altijd veel tijd aan louter 
kennisoverdracht wordt besteed.  
 
Handboeken vermelden wel dat bij de ontwikkeling van de Taxonomie van Bloom in 
intentie een bredere visie op het gebruik van de taxonomie aanwezig was en dat deze 
niet per definitie tot strikt hiërarchisch opgebouwd passief onderwijs behoeft te 
leiden. Zij wijzen onder meer op mogelijkheden voor toepassing van andere 
onderwijsvormen maar dit resulteerde tot voor kort grosso modo niet tot veelvuldig 
gebruik van alternatieve, meer actieve onderwijsvormen, te meer daar deze meer tijd 
vergen dan meer passieve onderwijsvormen. 
 
Zij geven aan dat het belangrijk is om zich in de plaats van de leerling te stellen en te 
proberen na te gaan welke denkactiviteiten op verschillende niveaus van de 
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taxonomie vereist zijn om de gestelde doelen te bereiken. Wat voor een veertienjarige 
nog stevig analyseren is kan voor een achtienjarige relatief eenvoudig begrijpen zijn. 
Bij toetsing geldt dit eveneens. Het ‘identificeren/aanduiden’ van een bepaald 
antwoord behoeft niet op het taxonomie-niveau ‘kennis’ te liggen maar kan het 
resultaat zijn van het taxonomie-niveau ‘analyse’. 
 
Standaert en Troch wijzen erop dat men de taxonomie ook min of meer omgekeerd 
kan gebruiken. Hierbij gaat men uit van het begrip ‘steun’, die de denker geboden 
wordt bij het cognitieve proces. Van laag naar hoog in de taxonomie is de geboden 
steun als volgt (Standaert & Troch, 1982, p58):  

• “Kennis biedt maximale steun, daar het een reproductie is van wat er al is. 
• Begrijpen biedt veel steun, omdat het denken in een richting is, die sterk 

aangegeven wordt of uitgetekend is. 
• Toepassen of eenvoudig kiezen biedt enkel de steun van een beperkt aantal 

keuzemogelijkheden. 
• Analyseren biedt een geringe steun, daar het resultaat van het denken wordt 

vastgelegd en daardoor achteraf geverifieerd kan worden. 
• Synthetiseren en beoordelen geven geen steun en laten de leerling vrij in het 

helemaal zelfstandig samenstellen van het denkresultaat.” 
  
Alhoewel niet als zodanig door Standaert & Troch gebruikt, biedt dit theoretisch 
gezien een overstap naar het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), zoals dit met 
name op de Universteit van Maastricht ontwikkeld is. 
 
 
2.3 Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO): de omkering van de taxonomie 
 
Het Probleem Gestuurd Onderwijs keert als het ware de Taxonomie van Bloom om, 
langs de wijze die men gelet op Standaert en Troch ‘het zoeken naar toenemende 
steun op de lagere niveau’s van de taxonomie’ zou kunnen noemen. Uitgaande van de 
casusbeschrijving probeert men door evaluatie, synthese en analyse een diagnose te 
construeren, waarbij men voortdurend toenemende steun zoekt in de onderliggende 
niveau’s van de taxonomie: toepassen, begrijpen en kennis. De omkering van de 
taxonomie blijkt des te meer, wanneer in PGO het verwerven van kennis als 
uiteindelijk doel van de casusbehandeling wordt beschreven: het onderste niveau van 
de Taxonomie van Bloom. 
Het Probleem Gestuurd Onderwijs brengt hierdoor een belangrijke paradigma-
omkering te weeg ten opzichte van de traditionele manier van leren. Illustratief 
hiervoor is de opbouw van het onderwijs aan de medische faculteit. 
 
Het universitair medisch onderwijs was van oudsher sterk hiërarchisch geordend. Het 
ving in het eerste jaar aan met biomedische processen om dan vervolgens via 
celstructuren, systemen, zoals skelet, bloedsomloop, lymfesystemen, etc. uit te komen 
bij het functioneren van afzonderlijke organen. Sluitstuk was het disfunctioneren van 
dit alles: ziekte en bijbehorende ziektebeelden die tot de passende diagnose kunnen 
leiden. In de traditionele opbouw van de studie is de hiërarchische structuur van de 
Taxonomie van Bloom te herkennen, waarbij – letterlijk - jaren zaten tussen de 
opbouw van de kennis en het analyserend, synthetiserend en evaluerend gebruik ervan 
bij de diagnose en anamnese. Deze structuur is eveneens in de vakgroepen en 
onderzoeksverbanden terug te herkennen. Wijnen geeft aan dat PGO thematisch 
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wordt georganiseerd en dat de eigen organisatie-structuren van het betreffende 
vakgebied daardoor veelal doorbroken worden (Wijnen, 1973). 
 
In het PGO van de Medische Faculteit Maastricht is het onderwijs volgens thema’s 
gerangschikt, zoals bijvoorbeeld Opname en Afbraak, Interactie en Regulatie, Aanval 
en Verweer, Bewegen en Belasten, Koorts, Infecties en Ontstekingen (Schmidt & 
Moust, 1997). Binnen dit laatste thema past bijvoorbeeld het afgebeelde themablok 
Griep, wat een interessant voorbeeld is van virale ziekte van de luchtwegen. In het 
themablok Griep zijn een aantal kenniselementen verenigd, die in de traditionele 
structuren letterlijk jaren uit elkaar liggen. 
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Figuur 2.3: Thema Griep. Voorbeeld van een onderwerpenboom. Schmidt & 
Moust, 1997, pag. 141.  
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De afgebeelde onderwerpenboom thema Griep dient vervolgens om een aantal 
casusbeschrijvingen te ontwikkelen, die de studenten in groepsverband aanzetten tot 
het bestuderen van de in de onderwerpenboom afgebeelde kenniselementen. 
 
Het Probleem Gestuurd Onderwijs loopt dan globaal gezien als volgt (Schmidt & 
Moust, 1997), (Moust, Bouhuijs & Schmidt, 1989): 
Een groep van acht tot tien studenten buigt zich in het bijzijn van een tutor (docent of 
student-assistent) over een casus die bijvoorbeeld een aantal symptomen van het 
infectieproces beschrijft. Deze beschrijving is uiteraard niet volledig en bevat 
elementen, die bijvoorbeeld eveneens (gedeeltelijk) op een voedselvergiftiging, 
keelontsteking of een fikse kater kunnen duiden. 
De groep bestudeert de tekst op zijn inhoud en spreekt daar waar nodig eenduidige 
interpretaties af. 
Doel van het PGO is het aanzetten tot zelfstudie van de achterliggende medische, bio-
medische, immunologische, epidemische, etc. verschijnselen. De volgende stap is dan 
ook de eenduidige definiëring van het probleem, dat bij voorkeur schematisch wordt 
weergegeven. Het zogenaamde blokboek, waar alle casussen rond het thema Griep in 
staan en dat eveneens een aantal schema’s en andere overzichten bevat, kan hierbij 
behulpzaam zijn. 
Op grond van hun alledaagse en/of wetenschappelijke voorkennis hebben de 
groepsleden reeds allerlei vermoedens omtrent de achterliggende verschijnselen. Deze 
komen nu in een brainstorm-sessie aan bod en worden vervolgens systematisch 
geïnventariseerd en schematisch in kaart gebracht. 
De groepsleden formuleren vervolgens de leerdoelen die achter de casus schuilgaan 
en die moeten leiden tot hun eigen studie-opdrachten. Bijvoorbeeld dat het in deze 
specifieke casus gaat over het infectieproces met de achterliggende aspecten van 
celstructuur, cellulaire activiteit, biosynthese, orthomixovirus en virusproductie en 
hun betreffende invloeden op de symptomen (zie schema thema Griep). De studie-
opdrachten gelden voor de gehele groep. Er vindt géén taakverdeling plaats. 
Vervolgens wordt de groepsbijeenkomst beëindigd en werpen de afzonderlijke leden 
zich op hun studietaken. 
In de eerstvolgende groepsbijeenkomst worden de resultaten van de zelfstudies 
besproken. De tijd is te kort om alles letterlijk aan bod te laten komen en uiteraard is 
dit ook niet de bedoeling. De rapportage is gericht op een gezamenlijke korte 
samenvatting, het onderling bespreken en wegwerken van onduidelijkheden en een 
terugblik op de eerste analyses op basis van voorkennis van de voorafgaande 
bijeenkomst. Doelen hierbij zijn om tot een betere begripsmatige verwerking van de 
stof te komen door het onder woorden brengen, het in samenhang plaatsen en het in 
de context van de virale aandoeningen plaatsen. Belangrijk hierbij is ook de fase van 
terugkoppeling naar de initiële voorkennis en de uitbreiding en eventuele correctie 
hiervan.  
 
De inbreng van de tutor is minder inhoudelijk maar meer op eventuele ingrepen in het 
proces gericht. De tutor bewaakt het groepsproces op zich en grijpt verder inhoudelijk 
in door het stellen van vragen, het aandragen van praktijksituaties en literatuur-
suggesties. Hij gaat hiertoe over indien de voorlopige verklaring van de 
verschijnselen, de formulering van de studie-opdrachten en de rapportage van de 
zelfstudies te ver van de programma-opzet dreigen af te wijken. De tutor laat zich niet 
verleiden tot het geven van colleges of andere vormen van frontaal onderwijs 
(Schmidt & Moust, 1997).  
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De rol van de groep is vooral activerend en wel in meerdere opzichten. Door de 
dwingende agenda van de PGO-groep worden de studenten voortdurend tot 
studieactiviteiten aangezet. Een tweede vorm van activering betreft de activering van 
voorkennis gedurende de voorlopige verklaring van de verschijnselen. Schmidt en 
Moust vermelden hier vier aspecten (Schmidt & Moust, 1997, pag 173): 

1. “De activering van voorkennis ondersteunt het begrijpen van nieuwe 
informatie. 

2. Door de groepsdiscussie in deze fase worden de kennisstructuren van de 
voorkennis verrijkt (elaboratie). 

3. Het functioneel worden van de voorkennis van de groep, omdat deze gericht 
wordt op een bepaalde probleemcontext. 

4. De discussie kan tot grotere motivatie leiden”. 
Een derde vorm van activering betreft het verbaal verwoorden van de zelfstudie ten 
behoeve van de rapportagefase. Dit leidt ertoe dat de zelfstudie zich niet beperkt tot 
‘kennisname van de stof’ maar op samenvattende rapportage is gericht, in de vorm 
van structuren, schema’s, etc. Dit activeert de individuele kennisopbouw in 
belangrijke mate.  
 
Omdat het PGO voor het merendeel van de studenten nieuw is werd er een ‘canon’ 
ontwikkeld, ‘de Zevensprong’ genaamd, die in een specifieke publicatie getiteld 
Probleemgestuurd Leren (Moust, Bouhuijs & Schmidt, 1989) als introductie op de 
onderwijsvorm wordt toegelicht. De canonfunctie van ‘de Zevensprong’ komt het best 
tot zijn recht gedurende de groepsbijeenkomsten, waarbij het eenduidige handelingen 
creëert, als agenda fungeert en er bij eventele afdwalende discussies snel door het 
vermelden van het woord ‘Zevensprong’ gecorrigeerd kan worden.  
 
De zeven stappen van ‘de Zevensprong’ zijn als volgt door Schmidt en Moust 
samenvattend beschreven (Schmidt & Moust, 1997, pag 165):  

1. “Verhelder onduidelijke termen en begrippen. Leg onduidelijke begrippen 
of termen uit het probleem aan elkaar uit. Breng zo nodig de verschillende 
gebeurtenissen beschreven in het probleem in kaart. 

2. Definieer het probleem of de problemen. Ga na welke verschijnselen 
beschreven in het probleem besproken moeten worden. 

3. Analyseer het probleem of de problemen. Inventariseer kort en krachtig 
ieders eerste ideeën die een verklaring kunnen bieden voor de verschijnselen. 
De techniek van ‘brainstorming’ kan hierbij behulpzaam zijn. 

4. Cluster samenhangende ideeën, diep vervolgens deze clusters op een 
systematische wijze uit. Probeer op basis van wat je al weet of meent te 
weten verklaringen te geven voor de verschijnselen of gebeurtenissen. 

5. Formuleer leerdoelen. Spreek met elkaar af wat je gaat bestuderen: bepaal 
wat je niet weet, vaag weet, wat tegenstrijdige meningen zijn. Formuleer 
vragen op basis waarvan je nader bronnenonderzoek gaat doen. 

6. Zelfstudie. Zoek aanvullende informatie buiten de groep. Raadpleeg bronnen 
als boeken, tijdschriftartikelen, videomateriaal en computerprogramma’s. 

7. Rapporteer en integreer de nieuwe informatie. Bespreek met elkaar wat je 
gevonden hebt, probeer hoofd- en bijzaken te scheiden, breng structuur aan in 
je informatie. Pas de nieuw verworven kennis toe op het probleem om te 
controleren of je nu beter in staat bent de verschijnselen of gebeurtenissen te 
verklaren.” 
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Het Probleem Gestuurd Onderwijs startte in 1974 aan de Medische Faculteit 
Maastricht en was geïnspireerd door het onderwijs dat vanaf medio jaren zestig aan de 
Medische Faculteit van de McMaster University in Hamilton Canada gegeven werd.  
Met betrekking tot de achtergronden van het Probleem Gestuurd Onderwijs zijn er 
twee verschillende visies (ibid pag 41 ev): 

• “De oorspronkelijke visie bij de start van het PGO aan de McMasters in 
Canada en bij de start van het PGO aan de Universiteit van Maastricht, die er 
vanuit gaat dat studenten gemotiveerder en doelgerichter leren als zij 
praktijkproblemen krijgen voorgelegd. 

• Een meer recente, op resultaten van de cognitieve psychologie gebaseerde 
visie, die er vanuit gaat dat PGO tot een adequate vorm van kennisconstructie 
bij de studenten leidt. Dit werd spoedig na de beginjaren het richtsnoer voor 
het PGO in Maastricht.” 

 
Uit het begeleidend onderwijskundig onderzoek aan de Medische Faculteit Maastricht 
bleek in de beginjaren dat de simulatie van praktijkproblemen een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde voor kennisoverdracht vormde. Het medisch handelen naar 
aanleiding van de praktijkgevallen was voldoende maar in een aantal gevallen bleef 
de kennis van de achterliggende processen beperkter dan men in eerste instantie 
verondersteld had. 
Dit laatste werd ondervangen door in het PGO meer nadruk te leggen op het 
achterhalen van de kennis van de achterliggende processen (ibid):  

• Zo bevatten de blokboeken uitgebreide schema’s die de kennisverbanden 
aangeven, zoals de afgebeelde onderwerpenboom voor het thema griep. 

• Bevat elk blok casussen die gericht zijn op vijf verschillende soorten 
problemen: 

o Verklaringsproblemen.  
o Dilemmaproblemen. 
o Strategieproblemen. 
o Feitenproblemen. 
o Toepassingsproblemen.  

• Is het groepsonderwijs niet gericht op onderlinge taakverdeling maar op het 
individueel bestuderen en het onderling bediscussiëren. 

 
 
De relevante cognitief psychologische principes hangen samen met de centrale 
leerstelling van het constructivisme, dat kennis niet overgedragen kan worden maar 
dat men kennis actief dient te verwerven. Schmidt en Moust noemen zes hiermee 
samenhangende principes voor het PGO (ibid, pag. 53 ev): 

• “Voorkennis is de belangrijkste determinant van de aard en wijze waarop 
nieuwe informatie verwerkt wordt. 

• Deze voorkennis wordt geactiveerd door bepaalde herkenbare ‘cues’ in de 
context van de informatie die bestudeerd wordt. 

• Kennis is niet opgeslagen als een simpele lijst met feiten. Kennis is 
gestructureerd in netwerken en de toegankelijkheid van deze informatie hangt 
af van de wijze waarop deze structuur is aangebracht. Algemene kennis wordt 
pas gestructureerd op het moment dat een specifieke toepassingsgerichte taak 
moet worden uitgevoerd. Daarom dienen de studenten zo vroeg mogelijk met 
beroepsgerichte taken te worden geconfronteerd. 
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• Het opslaan en terughalen van informatie wordt sterk verbeterd als er tijdens 
het leren elaboratie plaats vindt (‘verbreding’ van kennis door ‘uitweiding’ 
over de kennis). Hierdoor worden in het kennisnetwerk meerdere paden 
aangelegd. 

• Het vermogen om bepaalde kennis uit het geheugen beschikbaar te krijgen is 
context-afhankelijk: in een toepassingsgerichte omgeving geleerde informatie 
komt dus sneller/beter terug in eenzelfde omgeving. 

• Het gemotiveerd zijn tot het begrijpen van de stof zelf verbetert de 
leerprestatie.”  

 
 
2.4 OntwerpGericht Onderwijs (OGO)  
 
De Technische Universiteit Eindhoven lanceerde in haar Instellingsplan 1998-2001 
het universiteitsbrede onderwijsconcept van OntwerpGericht Onderwijs (OGO). Doel 
was om de theoretische en toepassingsgerichte kennis van technische ingenieurs te 
versterken door deze hand in hand te laten gaan met de vaardigheid om deze kennis 
kritisch toe te passen in multi-disciplinaire ontwerpteams in een industriële setting. 
(Wijnen, 2000a) 
 
Om dit te bereiken werd Ontwerp Gericht Onderwijs als aanvulling op de overige 
onderwijsvormen toegevoegd.  
Het werd als volgt gedefinieerd: “OntwerpGericht Onderwijs is een vorm van 
technisch-wetenschappelijk onderwijs waarbij door samenwerkende studenten op een 
actieve wijze wordt gewerkt aan multidisciplinaire ontwerpopgaven met het doel zich 
te bekwamen tot professionals die in staat zijn alle relevante aspecten van de 
ontwerppraktijk te integreren” (Wijnen, december 1998). 
Ontwerpen wordt daarbij opgevat als een concept dat zowel analyse als synthese 
omvat.  
 
Het OGO-concept is een universiteitsbreed concept, dat per opleiding nader dient te 
worden vormgegeven. De uitwerking van het OGO-concept is dan ook in een hiertoe 
geschikte vorm gegoten. Het OGO-concept wordt nader gedefinieerd met behulp van 
zes hoofdkenmerken. Deze zes hoofdkenmerken worden elk weer met 
veranderingsrichting aangevende kenmerken beschreven (Wijnen, 2000b, pag. 8 e.v., 
31). 
 
De hoofdkenmerken en veranderingsrichting aangevende kenmerken zijn: 
“Professionaliserend 

Het zo goed mogelijk afstemmen van het studieprogramma op de aansluitende 
werkvelden. Professionaliserend wetenschappelijk onderwijs houdt in dat de 
relevante werkvelden mede richtinggevend zijn voor de onderwijskundige 
inrichting van het studieprogramma.” 

 “Veranderingsrichting: 
• Meer professiegestuurd, minder disciplinegestuurd. 
• Meer toepassingsgericht, minder ivoren toren. 
• Meer praktisch, minder theoretisch. 
• Meer samenhang met het werkveld, minder isolement.” 
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 “Activerend 
De verantwoordelijkheid voor de resultaten van het leerproces komt meer bij 
de student te liggen en van hem wordt ook meer initiatief gevraagd. Dit door 
de student een zo actief mogelijke rol toe te kennen bij het formuleren van 
leertaken, het bepalen van criteria, het beoordelen van leerresultaten en het 
reflecteren op het leerproces.” 

 “Veranderingsrichting: 
• Meer vraaggestuurd, minder aanbodgestuurd. 
• Meer eigen initiatieven, minder voorgeschreven regels. 
• Meer in kleine groepen, minder in grote groepen. 
• Meer doen, minder afwachten.” 

 
“Samenwerkend 

Een betere voorbereiding op teamwork in de beroepspraktijk door de 
studenten elkaar cognitief uit te dagen, te motiveren en te ondersteunen.” 

 “Veranderingsrichting: 
• Meer werken in teamverband, minder individueel werken. 
• Meer heterogene groepen, minder homogene groepen. 
• Meer elkaar ondersteunend, minder ieder voor zich. 
• Meer complementair minder uniformerend.” 

  
“Scheppend 

Studenten moeten leren om het eigen kennen en kunnen zodanig in te zetten 
dat zij de eigen creatieve vermogens leren ontdekken en gebruiken ten 
behoeve van innovatieve oplossingen van technische en maatschappelijke 
vraagstukken. Dit leidt tot een verschuiving van reproducerende 
leeractiviteiten naar creatieve leeractiviteiten.” 

 “Veranderingsrichting: 
• Meer origineel, minder standaard. 
• Meer productief, minder reproductief. 
• Meer oplossingen bedenken, minder al bekende oplossingen toepassen. 
• Meer divergent, minder convergent.” 

 
“Integrerend 

Het op een meer samenhangende manier toepassen van kennen en kunnen 
door middel van het leren zien en begrijpen van verbanden. Het betreft hier 
verbanden tussen delen van de leerstof van een vak, tussen afzonderlijke 
vakken en vakgebieden, tussen theorie en praktijk.”      

 “Veranderingsrichting: 
• Meer theorie en praktijk samen, minder theorie en praktijk apart. 
• Meer relaties tussen vakken, minder vakken apart. 
• Meer thematisch, minder vakgewijs. 
• Meer in docententeams, minder door individuele docenten.” 

 
“Multidisciplinair 

Het betreft een discipline- en daardoor opleidingoverstijgende manier van 
integreren, om langs deze weg de samenhang tussen vakgebieden te 
verduidelijken en samenwerking te bevorderen.” 
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 “Veranderingsrichting: 
• Meer discipline-overstijgend, minder disciplinegebonden. 
• Meer projectmatig, minder cursorisch. 
• Meer interfacultair, minder intrafacultair. 
• Meer holistisch, minder atomistisch.” 

 
Om de nadere uitwerking te bevorderen werden met de opleidingen pilot-projecten 
geformuleerd, nader uitgewerkt en begeleid. 
Voor Bouwkunde was dit een multi-disciplinair project in het 4e cursusjaar van het 
vijfjarig programma. Multidisciplinair werd hierbij geïnterpreteerd als multi-
discipinair binnen de acht bouwkundige disciplines.  
 
Voor de nadere uitwerking van het ‘leren-creëren’ in het eerstejaars bouwkundig 
ontwerponderwijs bieden met name de hoofdkenmerken professionaliseren, activeren, 
scheppen en integreren belangrijke aanknopingspunten.  
 
Doelstelling van dit onderzoek is immers nadrukkelijk gericht op het ontdekken en 
ontwikkelen van een eigen ontwerpstrategie, waarbij door onderzoek werd 
aangetoond dat er minimaal zes strategieën zijn te onderscheiden, die eveneens – zij 
het niet eenduidig een-op-een – gerelateerd zijn aan 
persoonlijkheidsstructuurkenmerken. 
Onderwijskundig gezien voegt dit als het ware een dimensie toe: het gaat niet alleen 
om het overbrengen van een bepaalde leerinhoud, niet alleen om overbrengen van 
bepaalde toepassingen, van bepaalde begripsvorming, van bepaalde meta-cognitieve 
vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van de juiste leerstijl, maar 
eveneens om het accommoderen en faciliteren voor het cultiveren van een eigen 
ontwerpstrategie. Het gaat dus om alle voorgaande dimensies plus de extra dimensie 
van de eigen strategie.  
 
 
2.5 Duurzame ontwikkeling van leervermogen, leren leren in het technische 
domein 
 
In zijn aldus luidende intreerede aan de Technische Universiteit Eindhoven omschrijft 
Van der Sanden de noodzaak van het ontwikkelen van subjectieve leertheorieën bij 
studenten, naast de ontwikkeling van de domeinspecieke theorieën in technische en 
exacte vakken (Van der Sanden, 1997). Dit als operationalisatie van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van leerstijlen, leerconcepties en doel-oriëntaties. 
Binnen de sociaal constructivistische benadering is uit leerpsychologisch onderzoek 
gebleken dat het echte, begrijpende leren van de succesvolle student plaatsvindt door 
aangeboden informatie te bewerken vanuit een persoonlijk opgebouwd 
referentiekader: een zogenaamde subjectieve praktijktheorie, die telkens wordt 
herbevestigd, bijgesteld en uitgebreid en die leidt tot transfer van de ene leersituatie 
naar de andere leersituatie en naar de praktijk. Een succesvolle student beschikt niet 
alleen over een adequate subjectieve praktijktheorie met betrekking tot een bepaald 
wetenschappelijk domein maar eveneens over een dergelijk referentiekader met 
betrekking tot ‘hoe te leren’ in dat domein: een adequate subjectieve leertheorie 
(“Wat werkt, in Welke situatie en Waarom ?”, VSNU, 1996, pag 4). Ook de 
subjectieve leertheorie wordt telkens herbevestigd, bijgesteld en uitgebreid en leidt tot 
transfer van de ene leersituatie naar de andere leersituatie en naar de praktijk.  
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Om effectief leren bij de student te bevorderen, kan de docent dus niet alleen inspelen 
op de bij de student aanwezige persoonlijke, subjectieve praktijktheorie maar 
eveneens inspelen op de bij de student aanwezige persoonlijke, subjectieve 
leertheorie, om aldus een duurzaam, bestendig leervermogen bij de student te 
ontwikkelen. 
 
Tegenover dit onderwijskundig constructivisme staat het onderwijskundig 
objectivisme. Objectivistische theorieën postuleren een van het individu 
onafhankelijke en daardoor objectieve werkelijkheid. Leren wordt opgevat als een 
vorm van kopiërend informatie verwerken. 
Constructivistische theorieën gaan er van uit dat er geen objectieve werkelijkheid 
bestaat. De werkelijkheid wordt altijd geïnterpreteerd vanuit de voorkennis die reeds 
in het individu aanwezig is. Leren wordt opgevat als actief construeren van kennis 
door steeds verder uitbreiden en reorganiseren van de reeds in het individu aanwezige 
subjectieve kennis.  
 
Binnen het onderwijskundig constructivisme wordt veel aandacht besteed aan het 
leervermogen van de student, waarbij drie componenten worden onderscheiden (Van 
der Sanden, 1997, pag. 24): 

1. “De vaardigheden om binnen een bepaald vakgebied relevante, constructieve 
leeractiviteiten te ontplooien. 

2. Een adequate individuele, subjectieve leertheorie: persoonlijke opvattingen 
over ‘hoe een bepaald vakgebied geleerd kan worden’. 

3. De bereidheid om te leren; dit wil zeggen de bereidheid om de individuele 
subjectieve leer- en actietheorie te toetsen en te verfijnen en een subjectieve 
praktijktheorie op te bouwen”. 

    
 
Dit wordt als volgt uitgewerkt (Van der Sanden, 1997): 
 
Ad 1: “ Leeractiviteiten voor een bepaald wetenschappelijk domein: 
men onderscheidt drie soorten leeractiviteiten: 

1. Cognitieve leeractiviteiten, die direct gericht zijn op de verwerking van 
informatie. 

2. Meta-cognitieve leeractiviteiten, die gericht zijn op de regulatie van deze 
informatieverwerkingsactiviteiten. 

3. Affectieve leeractiviteiten, gericht op de regulatie van affectief-motivationele 
processen bij het leren”. (ibid, pag. 25) 

 
Ad 2: Subjectieve leertheorie voor een bepaald wetenschappelijk domein: 
De ontwikkeling van een subjectieve leertheorie bestaat uit: (ibid, pag. 23) 

1. “De ontwikkeling van vakspecifieke mentale modellen: ideeën, opvattingen en 
overtuigingen van de student omtrent de essentie van een bepaald domein, de 
in dat domein centraal staande objecten, verschijnselen en processen”. 

 
In combinatie met de ontwikkeling van: (ibid, pag. 23) 

2. Epistemologische opvattingen. Dit zijn min of meer samenhangende 
opvattingen van – in dit geval – studenten, over wat er in dat domein geleerd 
kan worden en moet worden.  
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Het gaat om vijf dimensies (Schommer, 1994): 
• De zekerheid van kennis (absoluut versus relatief). 
• De structuur van kennis (losstaande elementen versus georganiseerd 

geheel van betekenisvolle kenniselementen). 
• De bron van kennis (afkomstig van ter zake relevante autoriteiten 

versus resultaat van menselijke rede). 
• De eigen controle over het kennisverwervingsproces (leren als 

aangeboren niet te veranderen menselijke eigenschap versus te 
beïnvloeden groeimogelijkheden). 

• De snelheid van kennisverwerving (een alles-of-niets-proces wat 
betrekkelijk snel moet plaatsvinden versus een gradueel groeiend 
proces). 

  
3. Leerconcepties (Van der Sanden, 1997): 

• Algemene opvattingen over leren en de verbijzondering daarvan voor 
het leren ten aanzien van het betrokken domein. 

• Opvattingen over wat competentie ten aanzien van dat domein inhoudt, 
welke karakteristieke moeilijkheden zich voordoen bij het denken en 
probleemoplossen en wat de eigen mogelijkheden zijn om daar met 
behulp van leeractiviteiten een antwoord op te vinden. 

 
4. Doel-oriëntaties. De noodzakelijk gewenste doel-oriëntatie kan omschreven 

worden als intrinsieke motivatie gericht op het verwerven van persoonlijke 
competenties: 

• Men stelt zichzelf leerdoelen. 
• Men gebruikt actief de eigen voorkennis (subjectieve praktijktheorie). 
• Men streeft naar een persoonlijke kennisconstructie (subjectieve 

praktijktheorie) en stelt eigen ideeën bij indien daar aanleiding toe is. 
• Men genereert zelf vragen en nieuwe problemen, waarvoor men zelf 

oplossingen probeert te vinden. 
• Men stuurt en plant zelf het leerproces en gaat planmatiger te werk bij 

het oplossen van problemen. 
  

5. Opvattingen over de verschillende soorten leersituaties die zich kunnen 
voordoen en de wenselijkheid van verschillende in aanmerking komende 
leeractiviteiten. 

 
6. Opvattingen over eigen leervermogen, over de inrichting van de leeromgeving 

en de rol van experts, leraren en medeleerlingen bij het verwerven van 
competentie. 

 
Ad 3: De bereidheid om de subjectieve leertheorie te toetsen en vaardigheden toe te 
passen. 
De student moet zelf ontdekken wat werkt in welke situatie en waarom, zodat het 
leervermogen zich geleidelijk ontwikkelt in het kader van een inwijdingsproces, 
waarbij de lerende van een perifere participant uitgroeit naar een volwaardig en 
kritisch lid van een ‘community of practice’   
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Subjectieve praktijktheorie 
Zoals reeds aangegeven blijkt het echte, begrijpende leren van de succesvolle student 
plaats te vinden door aangeboden informatie te bewerken vanuit een persoonlijk 
opgebouwd referentiekader: een zogenaamde subjectieve praktijktheorie, die telkens 
wordt herbevestigd, bijgesteld en uitgebreid en die leidt tot transfer van de ene 
leersituatie naar de andere leersituatie en naar de praktijk. 
De kern van de subjectieve praktijktheorie kan reeds vooraf zijn gevormd door 
alledaags leren buiten het formele onderwijskader. Men spreekt dan van een 
preconceptie en wanneer de preconceptie niet overeenkomt met het geldend 
wetenschappelijk inzicht, van een misconceptie. 
Van der Sanden typeert “het alledaagse leren als een geleidelijk proces van 
betekenisverlening dat plaats vindt als gevolg van de talrijke (deels toevallige) 
confrontaties met een grote en gevarieerde hoeveelheid gebeurtenissen, objecten en 
mensen.” (Van der Sanden, 1997, p20). Het gebeurt vaak niet-intentioneel en 
onbewust. 
Het omvat observeren, imiteren, identificatie met bepaalde persoonlijkheden en ook 
plaatsvervangend leren (het leren door leeractiviteiten en leerresultaten van anderen te 
observeren). 
Het leidt tot een verfijning en uitbreiding van het persoonlijk referentiekader en kan 
zo uitgroeien tot een subjectieve praktijktheorie. 
 
Om het voortdurend toetsen, bijstellen en uitbouwen van de subjectieve 
praktijktheorie te bevorderen moeten leersituaties leiden tot opbouw van een goed 
georganiseerde en goed toegankelijke kennisbasis met betrekking tot het domein: 

• De leerinhoud moet elaboratief geordend zijn. De opbouw moet in plaats van 
lineair een sequentie hebben met toenemende complexiteit en toenemende 
diversiteit. Men moet eerst een globaal beeld verschaffen en daarna pas ingaan 
op details, om de student een mogelijkheid te bieden om een ‘conceptual map’ 
op te bouwen voordat de details komen. 

• Men moet een goed evenwicht zien te vinden tussen contextualiseren (werken 
vanuit bepaalde voorbeelden) en decontextualiseren (werken vanuit abstracte 
te generaliseren domeinkennis, situatieoverstijgende cognitieve vaardigheden 
en meta-cognitieve vaardigheden). 

• Men moet uitgaan van kernproblemen. Deze kan men omschrijven als 
kenmerkende, realistische, centrale beroepssituaties, waarbij complexe 
problemen aangepakt moeten worden en men rekening moet houden met het 
specifieke van de situatie.  

 
Het gebruik van de subjectieve praktijktheorie kent ook na de formele 
opleidingssituatie een vervolg in opnieuw een vorm van het alledaagse leren. Van der 
Sanden verwijst hier onder meer naar het ‘Reflection-in-Action’ van Donald Schön.  
 
 
2.6 Ideeënrijke en transferrijke leeromgeving 
 
Van oudsher vindt het atelierwerk als vorm van eerstejaars ontwerponderwijs in een 
ideeënrijke en transferrijke leeromgeving plaats. Zo heeft de student in het atelier de 
‘lusten’ van het groepsverband: wederzijdse bijstand en motivering, sociale aspecten, 
ideeënbank, etc. maar niet de ‘lasten’ omdat ieder een eigen werkstuk maakt. 
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Verder hebben de ontwerpopgaven een zekere relatie met de praktijk, wat de transfer 
van voorkennis naar de ontwerpopgave bevordert en eveneens de ‘terug’-transfer van 
het (tussen)resultaat naar de praktijk, wat de zelf-evaluatie van de uitgevoerde 
ontwerpstap bevordert. 
Bovendien is er een geheel aan ondersteunende voorzieningen voor het atelierwerk, 
zoals maquettewerkplaats, computervoorzieningen, bouwdocumentatie, bibliotheek, 
etc.  
Ook worden er frequent excusies gehouden, die zowel tot ideeën leiden als ook 
studenten in contact brengen met professionals uit hun latere praktijkomgeving. 
 
Lodewijks noemt dergelijke leeromgevingen krachtige leeromgevingen en somt een 
zestal kenmerken op (Lodewijks, 1993): 

• Een krachtige leeromgeving is functioneel. Dit wil zeggen dat er zoveel 
mogelijk overeenkomsten zijn met de professionele situatie waarin het 
geleerde later dient te worden toegepast. 

• Een krachtige leeromgeving is levensecht. De student kan zo voortdurend 
ervaren wat hij zelf met die kennis al dan niet kan aanvangen en in welke 
professionele situaties hij deze kennis kan toepassen. 

• Een krachtige leeromgeving nodigt uit tot activiteit en zet de student aan om 
op interactieve wijze om te gaan met de opgave. 

• Een krachtige leeromgeving bevat een soort gedragsmodel en voorziet in een 
bepaalde vorm van begeleiding, waarbij de docent zowel vakdeskundige is als 
coach. 

• Een krachtige leeromgeving geeft voortdurend impulsen af die het leren leren 
en zelfstandig leren stimuleert, zodat de student in toenemende mate 
verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. 

• Een krachtige leeromgeving brengt bij de lerende systematisch het besef bij 
van toenemende competentie. Dit door systematische aandacht voor de sfeer 
en voor de motivatie van de student en door de aanwezigheid van criteria 
waarmee hij zicht krijgt op het toenemen van de individuele competentie. 

   
2.7 Ervaringsgericht leren: de leercyclus van Kolb 
 
David Kolb geeft in zijn boek ‘Experiental Learning, Experience as the Source of 
Learning and Development’ aan dat er meerdere mogelijkheden zijn voor het innerlijk 
verwerken en bewerken van kennis (Kolb, David A. 1984). 
Volgens Kolb vindt betekenisgericht leren alleen maar plaats door een innerlijke 
bewerking van abstracte kennis naar een concrete toepassing, of andersom: door een 
innerlijke bewerking van een concrete ervaring naar abstracte kennis.  
 
Kolb onderscheidt twee tegenovergestelde manieren van begrijpen, die hij tegenover 
elkaar plaatst op een ‘as van de begripsvorming’ (zie figuur 2.7.1): 

• Abstracte begripsvorming, waarbij men het concept (het type) van een aantal 
vergelijkbare objecten tracht te definiëren door middel van het formuleren van 
typologische, gemeenschappelijke eigenschappen. Zo zou men bijvoorbeeld 
het concept of type ‘stoel’ kunnen definiëren als iets van materie met een 
bepaalde hoogte en van een bepaald oppervlak, zodat men erop kan zitten. 
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• Concrete ervaring, waarbij men werkelijk zintuiglijke ervaringen opdoet met 
concrete objecten. In het voorbeeld van de stoel: het werkelijk zintuiglijk 
voelen van het zitten: de ervaring van de structuur en warmte-coëfficiënt van 
het materiaal, de daadwerkelijke ondersteuning van de rugleuning, etc.  

 
Kolb onderscheidt bovendien twee tegenovergestelde manieren van innerlijk 
bewerken/transformeren, die hij tegenover elkaar plaatst op een ‘as van de 
transformatie’: 

• Actief uitproberen, het daadwerkelijk fysiek experimenteren door objecten te 
maken. In het voorbeeld van de stoel: daadwerkelijk met behulp van 
timmergereedschap maken van een stoel. 

• Actief observeren en reflecteren, het daadwerkelijk intellectueel 
experimenteren. In het voorbeeld van de stoel: het op een rijtje zetten van 
concrete ervaringen met het proefzitten op stoelen. 

 
Kolb koppelt nu om beurten één manier van begrijpen aan één manier van 
transformeren en komt langs deze weg op vier verschillende elementaire manieren 
van ervaringsgericht leren, weergegeven in de vier kwadranten. 
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figuur 2.7.1: De leercyclus van Kolb, twee tegengestelde manieren van 
begripsvorming en twee tegengestelde manieren van transformatie leveren vier 
elementaire manieren van ervaringsgericht leren. 
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Kolb beschrijft de vier elementaire manieren van ervaringsgericht leren met behulp 
van het Engelse biljartspel ‘Pool’. Hier is gekozen voor een beschrijving die aansluit 
bij het eerstejaars P-spektakel, dat onderdeel is van het eerstejaars ontwerponderwijs 
in het atelierwerk: het in een tijdsbestek van enkele dagen ontwerpen en 
daadwerkelijk maken van een object, in dit geval het ontwerpen en maken van een 
stoel. Dit werd diverse malen uitgevoerd met gebruikmaking van verschillend 
materiaal: karton, linoleum. bakstenen, etc. 
 
Kwadrant 4: actief experimenteren en concreet ervaren 
‘Kamergeleerden’ vullen dit vaak verkeerd in en verwarren dit met kwadrant 1. Hier 
wordt werkelijk bedoeld dat men actief iets maakt en dit zintuiglijk ervaart. In het 
voorbeeld van de stoel: het werkelijk van buisstaal een stoel lassen, voelen hoe de 
stoel zit, met een slijptol de rugleuning eraf slijpen, deze onder een andere hoek weer 
vastlassen, ander vulmateriaal en stof voor de bekleding nemen, etc. 
Het gaat hier dus werkelijk om de ‘Doener’, die echte kennis ontwikkelt over het 
‘Wat’ en het ‘Hoe te Doen’ bij het aanpassen van de stoel en het aanbrengen van 
comfort. Kolb noemt dit in brede zin ‘Accommodative Knowledge’ 
 
 Kwadrant 1: concreet ervaren, dit observeren en hierop reflecteren 
Het gaat hier vooral om het voorstellingsvermogen. Aan de hand van actief 
uitproberen van bijvoorbeeld tien zeer verschillende stoelen is het mogelijk om een 
aantal nieuwe beter zittende of meer stabiele stoelen te bedenken. Kolb noemt de 
kennis die in dit kwadrant een rol speelt ‘Divergent Knowledge’. De enkele 
werkelijke ervaringen die men opdoet kunnen uiteenlopen in een waaier van nieuwe 
mogelijkheden. Dit komt overeen met het gegeven dat men niet alles werkelijk 
behoeft uit te proberen om toch tot zinnige mogelijkheden te komen. Echter, de 
maakbaarheid ervan is niet langs deze weg vast te stellen. De term ‘Dromer’ is dus 
positief bedoeld. 
 
Kwadrant 2: de observatie en reflectie ‘aaneensmelten’ tot een theorie of concept 
Er zijn intussen honderden stoelen bedacht. Stoelen met 4 poten, 3 poten, 1 poot, de 
bekende zig-zag-stoel, de zitzak, etc. Maar na dit alles waargenomen te hebben gaat 
het er hier om om het concept ‘stoel’ krachtig te formuleren. Bijvoorbeeld ‘ een object 
(virtueel zitten sluiten we voorlopig uit) dat het zitten in welke vorm dan ook 
faciliteert’. Het gaat om de essentie en de samenhang: de ‘Denker’. Kolb noemt dit 
‘Assimilative Knowledge’.   
 
Kwadrant 3: vanuit de theorie of het concept een ‘experiment’ opzetten en testen 
Hoe komt men nu vanuit het ‘alles omvattende’ maar concreet gezien ‘niets 
inhoudende’ concept ‘stoel’ tot een materiële stoel? Vanuit de brede theorie ‘stoel’ 
moet men een hypothese afleiden, die beantwoordt aan het vraagstuk ‘materiële stoel’ 
en vervolgens moet men door middel van een echt experiment aantonen, dat dat 
object te maken is én binnen de theorie ‘stoel’ valt. Het is duidelijk dat men hier een 
groot aantal beslissingen moet nemen en niet eindeloos moet ‘doorfilosoferen’: er 
moet werkelijk een prototype worden gemaakt! Kolb noemt dit ‘Convergent 
Knowledge’: de brede theoretische mogelijkheden moet men laten convergeren tot 
één – ‘voelbaar’ aan het vraagstuk beantwoordend – tastbaar object.        
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Foto 1, 2: P-spektakel: actief experimenteren en concreet ervaren als 
ontwerpstrategie (een van de kwadranten in de leercyclus van Kolb: instrument 6). 
Een jaarlijks terugkerend evenement binnen een opleiding waar gelijktijdig 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën coëxisteren. Eerst maakt elke 
student uit het atelier met blokjes een prototype.  
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Kolb geeft aan dat er krachtiger en meer aangepaste vormen van leren optreden indien 
men twee of meerdere elementaire vormen van ervaringsgericht leren combineert. 
 
Een paarsgewijze combinatie van de elementaire vormen geeft reeds een hoger niveau 
van leren. Dit vereist echter een doelgericht gedrag en een controleprocedure om te 
controleren in hoeverre het doel daadwerkelijk wordt bereikt. Dit doelgericht gedrag 
en deze controleprocedure (feedback-loop) vormen het bindend element tussen de 
twee elementaire vormen van ervaringsgericht leren. 
Bijvoorbeeld bij een combinatie van kwadrant 3  (vanuit theorie of concept een 
‘experiment’ opzetten en testen) en kwadrant 4 (actief experimenteren en concreet 
ervaren): Vanuit het concept ‘stoel’ het creëren van een (doelgerichte) comfortabele 
stoel: Hoe komt men nu vanuit het ‘alles omvattende’ maar concreet gezien ‘niets 
inhoudende’ concept ‘stoel’ tot een materiële comfortabele stoel ? 
Vanuit de brede theorie ‘stoel’ moet men een hypothese afleiden, die beantwoordt aan 
het specifieke vraagstuk ‘comfortabel’ en vervolgens moet men door middel van een 
echt experiment aantonen, dat dat object binnen de theorie ‘stoel’ valt en – in dit geval 
– eveneens als comfortabel zittend wordt ervaren (feedback-lus). 
 
De combinatie van alle vier elementaire vormen van ervaringsgericht leren leidt tot 
het hoogste niveau van leren. 
 
Kolb baseert zijn experiential learning theory op het werk van Lewin, Dewey en 
Piaget. 
Lewin ontwikkelde een experiential learning model voor action research en laboratory 
training dat reeds sterk gelijkt op het model van Kolb. 
Menselijk leren, verandering en groei worden volgens Lewin het beste ondersteund 
door een geïntegreerd proces, dat begint in stap 1 bij de hier-en-nu-ervaringen en 
gevolgd wordt in stap 2 door observaties van en reflecties op deze ervaringen. Dit 
leidt in stap 3 tot bepaalde conclusies en generalisaties, Deze worden in stap 4 als 
feedback gegeven aan de betreffende personen, die op grond hiervan hun gedrag 
trachten te veranderen in nieuwe situaties. 

 
Figuur 2.7.2: Experiential Learning Model van Kurt Lewin 
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Foto 3, 4: Vervolgens kiezen de studenten per atelier het qua vormgeving én 
uitvoerings-mogelijkheden beste prototype. Ter verbetering van het prototype 
worden proefstapelingen gemaakt. Het gaat hier om een ontwerp voor een bushalte 
op het TU/e-terrein, dat hier in deze fabriekshal in louter gestapelde vorm moet 
worden uitgevoerd (zonder mortel, lijm, etc.). 
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Kolb constateert twee opmerkelijke aspecten in het model van Lewin: 
• De nadruk op de hier-en-nu concrete ervaringen om de abstracte concepten te 

testen en te valideren. De subjectieve menselijke ervaring wordt hierbij het 
centrale punt van het leren en niet de objectieve theorie. 

• Het gebaseerd zijn op de feedbackprocessen, die het verschil tussen de 
gestelde doelen en de resultaten van de op deze doelen gebaseerde acties 
signaleren en terugkoppelen. Lewin en zijn volgelingen geloofden dat veel 
ineffectiviteit veroorzaakt werd door niet adequate feedback, veroorzaakt door 
onbalans tussen observatie en actie 

 
Het model voor experiential learning van John Dewey lijkt op dat van Lewin. Dewey 
legt echter meer de nadruk op het procesmatige aspect door aan te geven dat het reeds 
geleerde de motivatie (impulsen, wensen en krachten) moet opwekken om weer een 
nieuwe cyclus in te gaan. Deze motivatie-impuls wordt volgens Dewey door de 
concrete ervaringen gelevert, die ideeën kracht bijzetten, wat weer de impuls voor een 
nieuwe cyclus vormt. 
 

 
Figuur 2.7.3: Experiential Learning Model van John Dewey  
 
Piaget is een ontwikkelingspsycholoog en zijn model beschrijft vier groeistadia van 
cognitieve ontwikkeling van peuter tot tiener. Deze ontwikkeling verloopt van een 
concreet fenomenologische benadering van de wereld naar een abstracte 
constructivistische benadering en van een actieve egocentrische benadering naar een 
reflectief innerlijk kennen. Volgens Piaget zijn dit ook de hoofdrichtingen van de 
ontwikkeling van de wetenschap. 
 
Volgens Piaget ligt de sleutel tot het leren in de wederzijdse interactie van het proces 
van aanpassing van concepten of schema’s aan de concrete ervaringen  (accomodatie) 
en van het proces van het opnemen van gebeurtenissen en ervaringen in bestaande 
concepten en schema’s (assimilatie). 
Het gaat hierbij om de balans. Wanneer accommodatie de assimilatie domineert is er 
sprake van imitatie: het vormen van zichzelf naar de contouren en randvoorwaarden 
van de omgeving. Wanneer assimilatie domineert over accommodatie is er sprake van 
‘spel’: het opleggen van het eigen concept en denkbeelden zonder acht te slaan op de 
realiteit van de omgeving.  
Het proces van cognitieve groei van concreet naar abstract en van actief naar reflectief 
is gebaseerd op deze continue wisseling tussen assimilatie en accomodatie in 
verschillende groeistadia, waarbij in elk stadium de resultaten van het voorgaande 
stadium worden geïncorporeerd op een nieuw hoger niveau van cognitief 
functioneren. 
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Foto 5, 6: Op de tweede dag komen de stapelactiviteiten pas goed op gang. 
Op het einde van de dag volgt de presentatie aan de jury. 
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.  
Figuur 2.7.4: Het model van leren en cognitieve ontwikkeling van Piaget  
 
Het eerste stadium loopt van 0 tot 2 jaar: de sensorisch-motorieke periode. Het kind 
heeft voornamelijk een concrete en actieve leerstijl. Leren is vooral het ervaren door 
middel van voelen, aanraken en verplaatsen. De represenatie van dingen is gebaseerd 
op actie, bijvoorbeeld een kuil in de zandbak is ‘iets wat je graaft’. De grootste 
prestatie in deze periode is de verandering van niet-doelgerichte handelingen in 
experimentele en verkennende handelingen die duidelijk doelgericht zijn. Omdat het 
kind nog weinig concepten en schema’s heeft opgebouwd is er een primaire 
gerichtheid op accommodatie (aanpassing).  
 
Het tweede stadium loopt van 2 tot 6 jaar: de representatie periode. Het kind behoudt 
zijn concrete oriëntatie maar begint een reflectieve oriëntatie te ontwikkelen als het 
acties begint vast te leggen in de vorm van beelden. Het leren is nu vooral iconisch, 
door de manipulatie en observatie van beelden. Het kind is nu in bepaalde mate 
bevrijd van zijn afhankelijkheid van directe ervaringen. En als resultaat hiervan, is hij 
vrij om met zijn beelden van de wereld te spelen en te manipuleren. Zijn primaire 
houding naar de wereld is divergent. Het kind is in beslag genomen door zijn 
mogelijkheden om beelden te verzamelen en om de wereld vanuit diverse 
gezichtspunten te bezien. 
 
Het derde stadium loopt van 7 tot 11 jaar: het betreft de periode van concrete 
operaties. De ingrijpende ontwikkeling van abstract symbolische machten/ krachten 
begint. Het leren wordt in dit stadium gestuurd door de logica van onderscheid in 
klassen en relaties. De onafhankelijkheid van de directe ervaringswereld wordt groter 
door de ontwikkeling van inductieve kracht. In dit stadium van concrete operaties is 
de leerstijl meer assimilatief. Het kind vertrouwt op concepten en theorieën om te 
selecteren en om zijn ervaringen vorm te geven. 
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Foto 7, 8: Tot slot de prijsuitreiking bestaande uit drie geldprijzen, die een welkome 
aanvulling vormen voor het excursiebudget en overige sociale activiteiten. 
Enkele winnende ontwerpen van het jaarlijks terugkerend P-spektakel zijn ook 
daadwerkelijk op het TU-e terrein gerealiseerd. Uiteraard dan wel als gelijmde 
versie. 
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 Het vierde stadium 12-15 jaar komt met het begin van de puberteit: in dit stadium 
verplaatst de tiener zich van symbolische processen die gebaseerd zijn op concrete 
operaties naar symbolische processen van representatieve logica: het stadium van 
formele operaties. Hij keert nu terug naar een meer actieve oriëntatie. Maar het is een 
actieve oriëntatie die nu gewijzigd wordt door de ontwikkeling van de reflectieve en 
abstracte kracht die eraan vooraf ging. De symbolische kracht die hij nu bezit stellen 
hem in staat tot hypothetisch-deductief redeneren. Hij denkt na over de mogelijke 
implicaties van zijn theorieën en vervolgt met het experimenteel testen vanuit die 
theorieën afgeleide hypothesen. Daarom is zijn leerstijl convergent. 
 
Volgens Kolb geeft de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget de elementaire 
ontwikkelingsprocessen weer die het elementaire leerpproces van volwassenen 
vormgeven.  
 
Kolb legt eveneens het verband met de empirische cyclus die ten grondslag ligt aan 
het wetenschappelijk onderzoek.                 
Kolb beschouwt het leren als het bij uitstek belangrijkste proces van menselijke 
aanpassing. Dit leren blijft niet beperkt tot school of universiteit, maar omvat alle 
maatschappelijke situaties en alle leeftijdscategorieën. Daarom zijn er gelijkenissen 
tussen een groot aantal cyclische modellen met betrekking tot probleemoplossen, 
creativiteit, besluitvorming, etc. Alhoewel ze alle andere aspecten van zijn 
experiential learning theory centraal stellen. Het gemeenschappelijk thema binnen al 
deze modellen is dat al deze vormen van menselijke aanpassing de empirische cyclus 
voor wetenschappelijk onderzoek benaderen. Deze beschouwt Kolb dan ook als met 
meest overkoepelend (Kolb, 1984).  
 
 
 2.8 Conclusies 
 
Uitgangspunt van dit onderzoek was een meer onderwijskundige benadering van het 
probleem van het ontwerponderwijs. Dit in tegenstelling tot een meer architectonische 
benadering van het ontwerponderwijs die òf te beperkend is òf onvoldoende uitgaat 
van een totaalbeeld (zie paragraaf 1.15).  
 
Binnen het wetenschapsgebied van de onderwijskunde werd onderzoek verricht naar 
de onderwijskundige benaderingen en theorieën rond het concept van ‘leren-leren’.  
Naar aanleiding van de in paragraaf 2.2 beschreven taxonomische benadering kan 
men concluderen dat, indien men een meer objectivistische taxonomische onderwijs-
benadering tot uitgangspunt neemt, men op hetzelfde type problemen stuit als bij de 
‘architectuur-benadering’: men dient dan eerst een consistent totaalbeeld van de 
architectuur te verkrijgen voordat men aan het onderwijzen toekomt. 
Conclusie is dat de constructivistische onderwijsbenadering meer mogelijkheden biedt 
om een veelheid aan ontwerpopvattingen te onderwijzen binnen één coherent 
onderwijssysteem. 
Het onderhavige onderzoek spitst zich daarom toe op het formuleren van een ‘leren-
creëren’ kernstrategie, met behulp waarvan integraal meerdere ontwerpopvattingen 
onderwezen kunnen worden. 
 
In dit hoofdstuk 2 zijn enkele onderwijskundige concepten en theorieën behandeld die 
voor de ‘leren-creëren’ kernstrategie in aanmerking komen. 
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Paragraaf 2.2 en 2.3 slaan een brug tussen de meer experimentele en ervaringsgerichte 
aspecten van het bouwkundig ontwerpen en de empirisch-wetenschappelijke aspecten, 
zoals bouwtechniek, bouwfysica, constructief ontwerpen en vastgoedbeheer. 
De taxonomische hiërarchie van Bloom wordt hierbij in omgekeerde volgorde 
gebruikt, vergelijkbaar met de wijze die Standaert en Troch aangeven. 
De in de diverse bouwkundige deeldomeinen opgebouwde kennis wordt hierbij 
aangewend voor het ‘zoeken van steun’ voor bepaalde genomen of nog te nemen 
ontwerpbeslissingen. Ontwerpen is immers een voortdurend testen, toetsen, evalueren 
en aanpassen: de ‘reflective Practitioner’met trial and error van Donald Schön. 
 
Paragraaf 2.4 sluit hierop aan. De zes hoofdkenmerken van het Ontwerp Gericht 
Onderwijs (OGO) als vorm van student activerend onderwijs binnen het universitair 
technologisch wetenschappelijk onderwijs worden behandeld. Vier van deze zes 
hoofdkenmerken worden in hoofdstuk 4 en 5 gebruikt om het atelierwerk als student-
activerende onderwijsvorm nader te beschrijven.  
 
Bij het omvormen van het eerstejaars atelierwerk als klassieke ‘Black-Box’, gericht 
op het aanleren van niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag tot een ‘leren-creëren’ 
kernstrategie, gericht op een actieve zelfontdekking en zelfontwikkeling van een 
subjectieve ontwerpstrategie, speelt de onderwijskundig constructivistische opvatting 
over het leervermogen een essentiële rol (paragraaf 2.5). Door het ontbreken van 
ontwerponderwijs in het VWO bezitten de eerstejaars studenten slechts een zeer 
rudimentaire individuele, subjectieve praktijktheorie en leertheorie. 
In het klassieke eerstejaars atelierwerk ontbreken deze theorieën evenzeer. Dit 
‘Master-Class-Black-Box’-onderwijs is immers gericht op ‘het aanleren van de juiste 
– maar niet nader gespecificeerde -  ontwerphouding’ en sluit niet aan bij op het 
onderwijskundig constructivisme gebaseerde inzichten over actieve kennisconstructie 
door studenten. 
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie richt zich op meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën. De leercyclus van Kolb is hierbij een belangrijk onderwijskundig 
instrument. De leercyclus van Kolb gaat expliciet uit van meerdere manieren van 
‘kennen’ en ondersteunt hiermee rechtsstreeks de pluriformiteit aan en coëxistentie 
van ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. 
 
De literatuurverkenningen in hoofdstukken 1 en 2 worden in hoofdstuk 4 gebundeld 
en gericht tot de ‘leren-creëren’ kernstrategie. De ‘leren-creëren’ kernstrategie wordt 
vervolgens in hoofdstuk 5 beschreven maar eerst komen in hoofdstuk 3 de 
managementaspecten van het ontwerponderwijs aan de orde. 
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Hoofdstuk 3: Managementaspecten rond het ontwerponderwijs 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 1 werd het ontwerponderwijs van midden jaren negentig aan de faculteit 
Bouwkunde TU Eindhoven omschreven als een complex geheel van verschillende 
ontwerpopvattingen binnen de ontwerpgeoriënteerde afstudeerrichtingen Architectuur 
en Stedebouw. Daarnaast kent de faculteit een aantal overige afstudeerrichtingen: 
Constructief Ontwerpen, Bouwfysica, Uitvoeringstechniek, Bouwtechniek, 
Vastgoedbeheer en Bouwinformatica. 
 
Voorwaarde voor het naast elkaar bestaan van deze opvattingen en richtingen is een 
vorm van samenwerking die zich voortdurend tussen onderlinge profilering en 
polarisatie in beweegt: een vorm van vreedzame coëxistentie. 
Deze vreedzame coëxistentie heeft zowel betrekking op het onderwijs en het 
onderzoek, als ook op het bestuurlijk en organisatorisch vlak, waar de verdeling van 
middelen en zeggenschap aan de orde zijn. 
 
Bij de start van dit onderzoek in 1998 was het onderzoek gericht op verbetering van 
het atelierwerk binnen de toen geldende situatie: de vijfjarige universitaire opleiding 
Bouwkunde. 
Sindsdien is de situatie door een verdere effectuering van de nieuwe onderwijswet 
WHW en de invoering van het Bachelor-Master systeem aanzienlijk gewijzigd. Het in 
1998 als vanzelfsprekend verondersteld onderwijskundig uitgangspunt: 

Ontwerponderwijs ten behoeve van (zelf)verwijzing binnen een brede 
opleiding met als mogelijke uitkomsten ‘exit’, ‘conceptueel ontwerpen’ 
(afstudeerrichtingen Architectuur, Stedenbouw) en ‘functioneel 
ontwerpen’(afstudeerrichtingen Constructief Ontwerpen, Bouwtechniek, 
Bouwfysica, Vastgoedbeheer, Bouwinformatica), 

komt hiermee ter discussie. 
 
In paragraaf 1.5 en 1.14 werd de zich wijzigende situatie met name belicht vanuit de 
zijde van de student. Daar het eveneens strategisch-organisatorische veranderingen 
betreft, worden in dit hoofdstuk twee bedrijfskundige analyse-modellen gehanteerd 
om de problematiek in dit breder perspectief te plaatsen. 
Het betreft  het ‘model of the elements of strategic management’ van Johnson & 
Scholes en het ESH-organisatiemodel van Weggeman, Wijnen & Kor. 
 
Beide modellen gaan uit van een zich voortdurend wijzigende omgeving. De hierin 
optredende veranderingspatronen zijn afgebeeld in figuur 3.3. 
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Figuur 3.1: The risk of strategic drift, naar Johnson & Scholes, 2002, pag 81 
 
 
De zich voortdurend wijzigende omgeving is als stijgende stippellijn weergegeven. 
Strategic drift treedt op wanneer de strategie van de organisatie geleidelijk weg 
beweegt van de relevante krachten in haar omgeving. Dit kan oorzaken hebben binnen 
de organisatie zelf maar zal veelal een gevolg zijn van een veranderende omgeving 
van de organisatie, of een mengvorm van beide oorzaken. 
De organisatie kan hier op verschillende manieren op reageren: 

1 door incrementele aanpassing van haar strategie 
2 door plotselinge, onduidelijke aanpassingen (flux) 
3 door transformatie: een fundamentele aanpassing van de strategie 
4 door als organisatie ten onder te gaan 
5 door met een transformatie vooruit te lopen op de ontwikkelingen 

 
Uitgangspunt van de strategisch-organisatorische beschrijving vormt de situatie van 
de faculteit Bouwkunde medio jaren negentig, zoals in paragraaf 1.12 beschreven 
(met verwijzing naar de historie in paragraaf 1.6). 
Om het modelmatige van de beschrijving te accentueren is de Angelsaksische 
terminologie van de modellen gehandhaafd.  
 
In paragraaf 3.2  wordt de situatie van de faculteit medio jaren negentig beschreven: 
een succesvolle strategie van (zelf)verwijzing van de student binnen een brede 
opleiding met een hierop toegesneden organisatie volgens het Bouwteammodel. 
Het in de Bouwwereld toegepaste bouwteammodel kan globaal worden 
gekarateriseerd als projectmatige samenwerking van opdrachtgever, ontwerpers, 
adviseurs, bouwbedrijven en specialistische toeleveringsbedrijven (alle relevante 
partijen); tijdens ontwerp, realisatie en oplevering van een bouwwerk; op grond van 
specificaties qua ontwerp, programma van eisen en prijs. 
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De beschrijving in paragraaf 3.2 resulteert in schema 3.2.3 waarin de zogenoemde 
kritische succesfactoren, die ten grondslag liggen aan de succesvolle strategie van 
medio jaren negentig worden opgesomd: 

• De (zelf)verwijzing van studenten.  
• De kwaliteit voortkomend uit de breedte aan ontwerpopvattingen en 

afstudeerdifferentiaties. 
• De vreedzame coëxistentie. 
• Matrix-onderwijsprogramma met achterliggende matrix-onderwijsorganisatie. 
• Ontwerponderwijs volgens het onderwijskundig constructivisme: integratie 

van kennis vindt door en in de student zelf plaats.  
 
In paragraaf 3.3 wordt ingegaan op de vele veranderingen die rond de 
millenniumwisseling optreden en ‘the risks of strategic drift’ die hiervan het gevolg 
kunnen zijn.  
Opvallend is dat er geen wijzigingen in de ‘instroommarkt’ en ‘uitstroommarkt’ 
plaatsvinden en het bijna uitsluitend veranderingen betreft die binnen de organisatie 
zelf optreden (Corporate Level en Business Level):  

• Te sterk oplopende werkdruk door trage (output)financiering. 
• Wijzigingen in de organisatiestructuur van het onderwijs. 
• Het aandringen op een meer op selectie gericht eerstejaars onderwijs.  

De invoering van het Bachelor-Master systeem heeft een externe oorzaak. De 
instelling en faculteit hebben echter aanzienlijke invloed op de wijze van invoeren.  
 
In paragraaf 3.4 wordt uitgegaan van een tot nu nog onbesliste situatie. Geadviseerd 
wordt – voor wat betreft het eerstejaars ontwerponderwijs - de strategie van medio 
jaren negentig voort te zetten: 

Ontwerponderwijs ten behoeve van (zelf)verwijzing binnen een brede 
opleiding met als mogelijke uitkomsten ‘exit’, ‘conceptueel ontwerpen’ 
(afstudeerrichtingen Architectuur, Stedenbouw) en ‘functioneel 
ontwerpen’(afstudeerrichtingen Constructief Ontwerpen, Bouwtechniek, 
Bouwfysica, Vastgoedbeheer, Bouwinformatica). 

 
In de slotparagraaf 3.5 wordt vooruit geblikt op de uitwerking van deze keuze in 
hoofdstuk 4.  
 
 
3.2 De situatie medio jaren negentig: (zelf)verwijzing van de student binnen een 
brede opleiding georganiseerd volgens het Bouwteammodel 
 
De situatie van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven medio jaren negentig wordt 
beschreven aan de hand van het ‘model of the elements of strategic management’ van 
Johnson & Scholes. Dit model kent drie hoofdonderdelen: de strategische positie, de 
strategische keuzes en de strategische uitvoering (zie figuur 3.2.).  
Dit laatste onderdeel: de strategische uitvoering, is in sterke mate gericht op de 
implementatie van de strategie en is daarom in deze beschrijving vervangen door het 
ESH-organisatiemodel van Weggeman, Wijnen & Kor (zie figuur 3.2.3), dat meer 
mogelijkheden biedt om de verwevenheid van strategie en organisatie te beschrijven.  
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Figuur 3.2: Model of the elements of strategic management, naar Johnson & 
Scholes, 2002, pag 17. 
 
3.2.1 The Strategic Position 
 
Resources en competences 
In hoofdstuk 1 werd het ontwerponderwijs van midden jaren negentig aan de faculteit 
Bouwkunde TU Eindhoven omschreven als een complex geheel van verschillende 
ontwerpopvattingen binnen de ontwerpgeoriënteerde afstudeerrichtingen Architectuur 
en Stedebouw. Daarnaast kent de faculteit een aantal andere afstudeerrichtingen: 
Constructief Ontwerpen, Bouwfysica, Uitvoeringstechniek, Bouwtechniek, 
Vastgoedbeheer en Bouwinformatica. 
Rond 1995 zijn er op de faculteit drie verschillende ontwerpopvattingen te 
onderkennen (zie paragraaf 1.12): 

• Een opvatting gericht op conceptualisering vanuit een beschouwelijk 
historische benadering 

• Een opvatting gericht op het zintuiglijk intuïtief maken 
• Een opvatting gericht op het instrumentaliseren van een concept 

Het onderscheiden van ontwerpopvattingen wordt zinvol geacht, omdat zij zich 
onderling profileren en niet polariserend tegenover elkaar staan. Dit laatste is 
contraproductief en gaat ten koste van de inhoud van de afzonderlijke opvattingen. 
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Voorwaarde voor het naast elkaar bestaan van deze opvattingen en richtingen is een 
vorm van samenwerking die zich voortdurend tussen onderlinge profilering en 
polarisatie in beweegt: een vorm van vreedzame coëxistentie. 
 
Deze vreedzame coëxistentie is zowel inhoudelijk in onderwijs en onderzoek, als ook 
bestuurlijk en organisatorisch in verdeling van middelen en zeggenschap aan te 
treffen. 
De faculteit beschikt over een bijpassend onderwijsprogramma: 

• Het is een breed programma, met een gedifferentieerde instap in de 
Propedeuse voor VWO-studenten en HTO-studenten, dat vervolgens 
uitwaaiert over bovenvermelde afstudeerrichtingen. Binnen de richtingen is er 
keuze uit afstudeerhoogleraren en -UHD’s met diverse ontwerpopvattingen. 

• Er is sprake van atelierwerk en projectwerk als vormen van student-activerend 
onderwijs, waarbij de diverse richtingen en opvattingen samenwerken en 
waarbij de integratie van de stof uit de diverse vakgebieden in en door de 
student zelf plaats vindt. 

• Er is een bijbehorende didactische praxis, die gericht is op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de eigen ontwerpopvatting en eigen ontwerpstrategie. 
Ook hier staat de student centraal omdat hij uit een bepaald aanbod aan 
projecten en in een latere fase uit een bepaald aanbod van examenbevoegde 
hoogleraren en UHD’s kan kiezen. 

 
De kwaliteit van de opleiding wordt in aanzienlijke mate bepaald door de breedte van 
de opleiding bestaande uit meerdere ontwerpopvattingen en de diversiteit aan 
afstudeerdifferentiaties. De Verkenningscommissie Bouwkunde wijst op de 
toegevoegde waarde van het gezamenlijk opleiden van de bouwkundige disciplines 
(zie paragraaf 1.6), evenals prof. Zweers in het advies bij de oprichting van 
Bouwkunde Eindhoven (zie paragraaf 1.6). 
 
Expectations and purposes 
De faculteit klimt begin jaren negentig uit een dal van geringe studenten-aantallen en 
een tot overcapaciteit neigende personeelsbezetting. Ondanks de geringe studenten- 
aantallen in de jaren tachtig heeft zij haar breedte qua deeldisciplines grotendeels 
weten te handhaven. De wil tot noodzakelijke samenwerking is daardoor aanwezig. 
De coëxistentie tussen de richtingen en ontwerpopvattingen is daar een uiting van.  
 
The environment 
De ‘instroommarkt’ van VWO’ers, 1e jaars HTO-studenten en HTO-afstudeerders 
wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan potentiële ontwerpvaardigheden. 
Medio jaren negentig was de ontwerpervaring van deze instromers relatief beperkt. 
Op het VWO werd nog nauwelijks iets aan ontwerpen gedaan en de HTO-variant 
Architectuur was nauwelijks gestart en leverde in de eerstvolgende jaren een zeer 
grote kwaliteitsspreiding op afhankelijk van de opleiding. De ‘deelmarkt’ die 
instroomt in het eerstejaars ontwerponderwijs bestaat uit VWO-ers en eerstejaars 
HTO’ers, die na een jaar naar de TU overstappen.  
De instroommotieven bij het universitair bouwkunde-onderwijs zijn grotendeels nog 
op de ontwerpdiscipline gericht. De instromers beseffen echter hun gebrek aan 
ontwerpervaring en een groot aantal kiest bewust een brede opleiding, zodat zij bij 
onvoldoende gebleken ontwerptalent naar overige bouwkundige 
afstudeerdifferentiaties kunnen doorstromen. Bouwkunde Eindhoven profileerde zich 
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in de jaren negentig dan ook bewust met dit veelkleurig palet aan 
afstudeerdifferentiaties en maakte hierbij gebruik van de positieve beoordelingen van 
de Verkenningscommissie Bouwkunde en de diverse Visitatiecommissies.  
Het gebrek aan ontwerpervaring bij instromers leidt er – in termen van het onderzoek 
naar ontwerpstrategieën van Van Bakel (zie paragraaf 1.13) – toe dat er eveneens een 
grote potentiële spreiding aan ontwerpstrategieën vertegenwoordigd is. De medio 
jaren negentig aanwezige didactische praxis (zie paragraaf 1.12), die gericht is op 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen ontwerpstrategie en een 
(zelf)verwijzing van de eerstejaars studenten gespreid over de afstudeerrichtingen 
mogelijk maakt, sluit hier op aan.  
 
De maatschappelijke positie van de faculteit blijkt uit de waardering door de 
Verkenningscommissie Bouwkunde en de diverse Visitatiecommissies. De breedte 
van de opleiding en het gehanteerde model voor verdeling van de studenten over de 
afstudeerrichtingen door middel van (zelf)verwijzing, sluiten goed aan op de 
maatschappelijke vraag, die juist een ‘uitbreidingsmarkt’ in de niet-ontwerpende 
bouwkundige disciplines laat zien. 
 
De ‘uitstroommarkt’ van de opleiding, bestaande uit architectenbureau’s, 
stedenbouwkundige bureau’s, overige adviesbureau’s, overheid, toeleveringsbedrijven 
en bouwbedrijven, waarderen de brede, over de disciplines verdeelde uitstroom en 
waarderen de wat ‘bredere kennisbasis’ van elke student (Kamerling, 1992). 
 
Aan de directe concurrentie bestaande uit Bouwkunde TU Delft en de diverse HBO-
opleidingen Architectuur en Stedenbouw wordt de breedte van Bouwkunde TU 
Eindhoven min of meer ten voorbeeld gesteld (Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan, 
1992 (HOOP 1992), waarin het advies van de Verkenningscommissie Bouwkunde 
1989 grotendeels wordt overnomen. Zie ook paragraaf 1.6).  
      
 
3.2.2 Strategic Choices 
 
Business-level strategies 
Midden jaren negentig was de strategie van Bouwkunde TU Eindhoven gericht op het 
uitbuiten en vervolmaken van haar bronnen en competenties, zoals in paragraaf 3.2.1 
vermeld: 

• De brede aanwezigheid van afstudeerrichtingen en ontwerpopvattingen. 
• De vreedzame coëxistentie tussen deze richtingen en opvattingen, die leidde 

tot samenwerking in een breed onderwijsprogramma, met een aantal 
vastgelegde keuze-varianten. 

• Het samenwerken van richtingen en opvattingen in atelierwerk en projectwerk 
als vormen van student-activerend onderwijs, waarbij de integratie van de stof 
uit de diverse vakgebieden in en door de student zelf plaats vindt. 

• De bijbehorende didactische praxis, die gericht is op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de eigen ontwerpopvatting en eigen ontwerpstrategie van 
de student. De student staat centraal omdat hij kan kiezen uit bepaald aanbod 
aan projecten en in een latere fase uit een bepaald aanbod van 
examenbevoegde hoogleraren en UHD’s. 
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De onderwijsmissie van de faculteit luidt dan ook: ‘de breed opgeleide specialist’. 
Deze missie wordt vormgegeven in een onderwijsstrategie van (zelf)verwijzing van 
de studenten binnen een brede opleiding met afstudeerdifferentiaties georganiseerd 
volgens het Bouwteammodel. 
 
Corporate-level strategies 
De universiteit hanteert binnen haar interne financiële verdelingsmodel een output-
principe, waardoor de effecten van fluctuerende aantallen instromende studenten 
vertraagd doorwerken in de positie van de faculteit.  
Qua studenten-aantallen laat de faculteit Bouwkunde vaak een welhaast ‘anti-
cyclisch’ beeld zien ten opzichte van overige technische faculteiten. In de jaren 
tachtig dalen de aantallen instromende studenten bij Bouwkunde en stijgen de 
aantallen instromende studenten bij de overige faculteiten. De jaren negentig laten het 
omgekeerde beeld zien: stijgende aantallen bij Bouwkunde, dalende aantallen bij de 
overige faculteiten.  
De interne verdelingsmodellen van de universiteit worden veelal gewijzigd indien er 
universiteitsbreed trendmatige verschuivingen optreden. Door het ‘anti-cyclisch’ 
karakter van Bouwkunde hebben wijzigingen van interne verdelingsmodellen 
hierdoor meestal een negatieve uitwerking op de positie van de faculteit.  
 
Het onderwijskwaliteitsbeleid van de overheid werd na enige aarzeling enthousiast 
opgenomen door de universiteit (oprichting Onderwijs Service Centrum TU 
Eindhoven). Dit overheidsbeleid had een welhaast bedrijfsmatige invalshoek door 
studieduur, studeerbaarheid en onderwijsvisitaties aaneen te koppelen. Hierdoor 
ontstond er noodgedwongen een dialoog tussen studenten, faculteitsgemeenschap en 
overheidsfinanciering, waardoor er daadwerkelijk enige vorm van sturing op tijd 
versus kwaliteit mogelijk was.  
Dit overheidsbeleid leidde tot flankerende maatregelen als de toepassing van beter 
studeerbare onderwijsvormen. Hierdoor kwam er universiteitsbreed meer dan 
voorheen oog voor projectwerk, zoals dat eveneens bij Bouwkunde wordt toegepast 
(ontwikkeling van het TU Eindhoven onderwijsconcept van OntwerpGericht 
Onderwijs (OGO), zie paragraaf 2.4).  
 
Development directions and methods 
Zoals onder ‘business-level strategies’ reeds aangeven was de strategie gericht op het 
uitbuiten en vervolmaken van de huidige positie.   
Hierbij werd het instrument van de onderwijskwaliteit gebruikt om het onderwijs 
periodiek te monitoren en zo ‘struikelvakken’ te verbeteren en de doorstroming te 
bevorderen.  
Het onderwijsprogramma werd gestroomlijnd, wat de doorstroming van het 
gemeenschappelijke gedeelte van het programma naar en binnen de 
afstudeerdifferentiaties bevorderde. 
De marketing van de missie en onderwijsstrategie naar de ‘instroommarkt’ en 
‘uitstroommarkt’ toe werd verbeterd. 
De interne voorlichting over het keuzeproces en de keuzemogelijkheden binnen de 
opleiding werd geïntensiveerd. 
 
 
 



 130 

Strategic Choices versus Expectations and Purposes: evaluatie van de keuze van 
de strategie 
 
Een evaluatie van de keuze van de strategie komt tot stand door de strategic choices 
(business-level strategies in paragraaf 3.2.2.) met de expectations en purposes te 
vergelijken. 
De expectations en purposes waren in de jaren negentig gericht op de continuïteit van 
de organisatie en op de missie van de breed opgeleide bouwkundig specialist. Beide 
aspecten liggen in elkaars verlengde. De kwaliteit en daarmee de overlevingskans van 
de opleiding wordt in belangrijke mate bepaald door de breedte van de opleiding, 
bestaande uit meerdere ontwerpopvattingen en diversiteit aan afstudeerdifferentiaties. 
De wisselwerking tussen vormgeving en overige bouwkundige taakprofielen is 
essentieel voor de kwaliteit van de afgestudeerde en van het onderzoek (zie paragraaf 
1.6: Advies prof. Zweers bij oprichting Faculteit en Rapport Verkenningscommissie 
Bouwkunde 1989).  
Voorts associëren de instromende studenten Bouwkunde met louter architectuur. Een 
faculteit zonder vormgeving verliest daardoor haar aantrekkingskracht (Ibid). 
Bovendien zijn VWO-instroomstudenten zich over het algemeen bewust van hun 
gebrekkige ontwerpervaring en kiezen bewust een wat bredere opleiding, zodat zij bij 
tegenvallende creatieve prestaties door kunnen stromen naar de wat minder 
creativiteit vereisende bouwkundige afstudeerdifferentiaties. 
 
De bij ‘business-level strategies’ vermelde strategie is op behoud en vervolmaking 
van de gewenste breedte van de faculteit gericht en kan daarom als een 
beargumenteerde keuze worden aangemerkt. 
 
 
3.2.3 Strategy into Action 
 
Met behulp van het ESH-organisatiemodel van Weggeman, Wijnen & Kor (zie figuur 
3.2.3), wordt de verwevenheid van strategie en organisatie van de faculteit 
Bouwkunde Eindhoven in de jaren negentig beschreven. Het ESH-model bestaat uit 
zes organisatieontwerpvariabelen (Weggeman, Wijnen & Kor, 2001, pag 67): 
 

• “Strategie: de manier waarop vooraf gestelde doelen nagesteefd worden en het 
geheel van middelen waarmee dit gebeurt. 

• Structuur: de vastgelegde taakverdeling en verantwoordelijkheids- en 
bevoegdheidsverdeling en de compensatie hiervan. 

• Systemen: vastgelegde regels en procedures waarmee het dagelijks 
functioneren gestuurd wordt. 

• Personeel: de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers. 
• Cultuur: gemeenschappelijke waarden en normen van een groep mensen en 

hun daaruit voortvloeiend handelen. 
• Managementstijl: de kenmerkende gedragspatronen van het leiding geven op 

de verschillende niveau’s.” 
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Figuur 3.2.3: De drie hoofdprocessen van het ondernemen: de zes ontwerp-
variabelen van het ESH-organisatiemodel, naar Weggeman, Wijnen & Kor, 2001, 
pag. 41 
  
De hoofdkenmerken van het ESH-organisatiemodel zijn (Weggeman, Wijnen & Kor, 
2001, pag 34): 

• “Evenwicht: iedere ontwerpvariabele is even belangrijk. Dit vraagt om een 
consistente afstemming tussen de zes elementen en een evenwichtige 
verdeling van tijd en energie over die variabelen. 

• Samenhang: iedere verandering in één van de variabelen leidt altijd tot een 
verandering in de andere variabelen. 

• Heterogeniteit: het model heeft zowel betrekking op de formele, bedachte 
aspecten als ook op de informele, gegroeide aspecten, als ook op de meetbare 
en niet-meetbare verschijnselen en ook op de interne factoren en externe 
factoren.” 

 
Midden jaren negentig sloten missie, strategie, instroom- en uitstroommarkt en 
organisatie naadloos op elkaar aan wat een uitermate succesvolle organisatie 
opleverde, getuige de weer groeiende studenten-aantallen en de positieve 
waarderingen van Verkenningscommisssie Bouwkunde en de diverse 
Visitatiecommissies (zie paragraaf 1.12). 
 
De onderwijsmissie van de breed opgeleide specialist werd vormgegeven in de 
strategie van (zelf)verwijzing van de studenten binnen een brede opleiding met 
afstudeerdifferentiaties, georganiseerd via het Bouwteammodel. Missie, strategie en 
organisatie waren goed te communiceren naar de bouwwereld als uitstroommarkt en 
de bouwkunde-onderwijswereld, juist vanuit het hier bekende Bouwteammodel.  
Vertaald naar de zes ontwerpvariabelen van het ESH-organisatiemodel ziet dit er als 
volgt uit: 
 
Onderwijsstrategie 
De (zelf)verwijzing van de studenten binnen een brede opleiding met 
afstudeerdifferentiaties: zie paragraaf 3.2.2 Business-level strategies. 
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Structuur 
De organisatiestructuur is vormgegeven naar het Bouwteammodel. Elke bouwkundige 
discipline is of een zelfstandige vakgroep of een zelfstandige leerstoel binnen een 
vakgroep. 
Elke bouwkundige discipline heeft zijn eigen cursorisch onderwijs dat geordend is in 
een eigen onderwijsreeks (bijvoorbeeld Constructief Ontwerpen 1 t/m 8, Architectuur 
1 t/m 5, etc. met subtitels die de specifieke thematiek aanduiden). 
Het projectmatig onderwijs is als een bouwteamproject georganiseerd, zij het dat niet 
in elk project alle disciplines vertegenwoordigd zijn, zoals bij een bouwproject 
meestal wel het geval is. Vanuit de bouwkundige disciplines (c.q. vakgroepen en 
leerstoelen) worden docenten in een projectkader gedetacheerd. De thematiek van de 
projectkaders en de deelnemende disciplines worden na overleg bestuurlijk vastgelegd 
via het onderwijsprogramma en het bijbehorend takenplan. De kaderomschrijving 
biedt de nodige vrijheid om hierbinnen (per trimester) verschillende projecten te 
formuleren. 
 
De studenten hebben een zekere keuzevrijheid tussen projectkaders en vullen dit in 
naar gelang hun eigen affiniteiten. Ten gevolge van deze keuzevrijheid is er sprake 
van een matrix-onderwijsprogramma: aan de ene zijde de te kiezen projecten, aan de 
andere zijde de studenten. Als een soort ‘Droste-effect’ zit achter dit matrix-
onderwijsprogramma een matrix-organisatie: aan de ene zijde wederom de te kiezen 
projecten, aan de andere zijde de docenten, voortkomend uit de vakgroepen en de 
leerstoelen. De klassieke structuurkeuze van óf éérst een productgerichte structuur en 
dan hieronder gerangschikt een functiegerichte structuur óf andersom: éérst een 
functiegerichte structuur en dan hieronder gerangschikt een productstructuur, vervalt, 
omdat structuur en product samenvallen. 
 
De organisatie is per project projectmatig en is te vergelijken met het Bouwteam: een 
tijdelijke projectorganisatie gericht op de oprichting van een bouwwerk. Een 
dergelijke organisatievorm is ook wel bewonderend vergeleken met “een van 
bouwplaats naar bouwplaats rondreizend circus met steeds wisselende artiesten, die 
vooraf onbekende nummers opvoeren” (Hartelust, 1986). 
 
De docenten hebben een hiërarchische relatie met de betreffende hoogleraar 
(overeenstemmingsrelatie) vakgroep en faculteit. Binnen de oude onderwijswetgeving 
WWO hadden zij eveneens een formele functionele relatie met de onderwijsgroep die 
het specifieke eerstejaars ontwerponderwijs (P-onderwijsgroep) of ouderejaars 
projectwerk (projectonderwijsgroepen) coördineerde. Langs deze weg was er sprake 
van een zeer pure vorm van matrix-structuur, omdat de docent eveneens een formeel-
juridische relatie met de onderwijswerkgroep had, wat bij de meeste matrix-
organisaties niet het geval is. 
Met de invoering van de WHW kwam de formele status van deze 
onderwijswerkgroepen te vervallen en werd de zaak ‘vereenvoudigd’: het 
opleidingsinstituut (een in de organisatie van de faculteit toegevoegd niveau) bepaalt 
de inhoud en de organisatie en de vakgroepen leveren menskracht. De 
onderwijswerkgroep als formele projectorganisatie kwam hierdoor te vervallen. Het 
matrix-karakter van de organisatie bleef echter nog enige tijd informeel behouden. 
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Ook met betrekking tot de uitvoering van de onderwijsprojecten en de activiteiten van 
de achterliggende project-organisatie was er sprake van een ‘Droste-effect’. Binnen 
de projectkaders werden voortdurend inhoudelijk nieuwe projectopgaven 
geformuleerd en de gehele organisatie van deze nieuwe projectwerkopgaven vond 
‘real time’ in de achterliggende projectorganisatie plaats. 
Voor mensen uit de Bouwwereld en Bouwonderwijswereld was dit samenvallen van 
onderwijsprogramma-structuur en onderwijsorganisatie-structuur glashelder: de 
student construeerde zijn eigen kennisbouwwerk op dezelfde projectmatige wijze 
waarop dagelijks bouwwerken worden opgetrokken. De student maakt zijn keuze 
binnen vastgestelde kaders. De integratie van kennis vindt in en door de student zelf 
plaats. Evenals bij een bouwteam draagt elke docent en vakgroep binnen de 
projectmatige raamafspraken zijn steentje bij, zonder vooraf honderd procent grip te 
hebben op het eindresultaat: de daadwerkelijk door de student geïntegreerde kennis.  
Alhoewel dit onderwijskundig goed aansluit bij het onderwijskundig constructivisme 
– waarbij leren wordt gezien als een individueel, subjectief proces van 
kennisconstructie door het steeds weer en steeds verder uitbreiden en reorganiseren 
van het geheel van persoonlijke kennis, vaardigheden, opvattingen en attitudes (zie 
hoofdstuk 2) – werd dit niet altijd zo door onderwijsvisitatiecommissies begrepen 
(Rapport Visitatiecommissie Bouwkunde 1993). 
 
Systemen 
De systemen als gehelen van regels en procedures voor de sturing van het dagelijks 
functioneren sloten aan op de strategie en organisatiestructuur. 
Bij het onderwijsprogramma is sprake van vastgelegde keuzes uit vastgelegde 
keuzemogelijkheden binnen vastgelegde projectkaders. 
Elk project of vak heeft zijn eigen unieke vakcode, die in de 
studentvoortgangsregistratie formeel-juridisch wordt vastgelegd. 
De medewerker onderwijskwaliteit van de faculteit is gedetacheerd vanuit het centrale 
niveau en kan daardoor objectief de onderwijskwaliteit monitoren. Dit geschiedt 
volgens vastgesteld protocol via student-interviews en student-enquêtes, formele 
verslaglegging, reactie docent, overleg en – indien nodig – gezamenlijk opgesteld 
verandertraject. 
De onderwijsinspanningen van de staf werden geprognostiseerd in een takenplan. Dit 
werd ingevuld door de vakgroepen. De globale tijdsbesteding werd geadministreerd, 
zodat er jaarlijks terugkoppeling mogelijk was. Naast onderwijsprogramma’s zijn er 
uiteraard onderzoeksprogramma’s, die eveneens via kwaliteitsbewaking, 
takenplannen en het tijdschrijfsysteem werden bestuurd.  
 
Personeel 
Het personeel werd door de dubbele matrix-structuur van onderwijsprogramma en 
onderwijsorganisatie en de hierin functionerende projectwerkorganisatie een 
professionele organisatiestructuur geboden, waarin ‘ondernemen binnen de 
onderneming‘ volop tot de mogelijkheden behoorde (Weggeman, Wijnen & Kor, 
2001, pag 249) en als het ware bij voorbaat vereist werd. Immers, de 
projectwerkopgaven kunnen en moeten telkens worden vernieuwd, 
projectwerkresultaten kunnen in tentoonstellingen en uitgaven worden gebundeld, etc. 
Elk projectwerkkader kende zijn ‘trekkers’, kerngroepleden, etc. 
Projectwerkinschrijvingen en informatieverstrekking liepen over de secretariaten, etc. 
Hierdoor ontstonden allerlei netwerken met allerlei half-formele functies, dwars door 
bestaande vakgroep- en bestuursstructuren heen. En dit alles – ten gevolge van het 
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trimestersysteem – in een kwartaalcyclus. Kortom een interessante, dynamische, 
uitdagende werkomgeving. 
 
Cultuur en managementstijl 
Organisatiecultuur en managementstijl waren overwegend informeel met hier en daar, 
afhankelijk van de subcultuur in de beroepsdisciplines, formele trekken. 
 
Een zeer belangrijk aspect van de organisatiecultuur is de aanwezigheid van 
verschillende ontwerpopvattingen en afstudeerrichtingen en de onderlinge vreedzame 
coëxistentie hiervan. Begin jaren negentig, toen de faculteit een periode van dalende 
en stagnerende studenten-aantallen achter zich had, werd het belang hiervan 
faculteitsbreed ingezien. 
Ontwerpopvattingen en afstudeerrichtingen kregen mogelijkheden voor onderlinge 
profilering binnen onderwijs en onderzoek en waren bestuurlijk en organisatorisch 
betrekkelijk zelfstandig. De ontwerpopvattingen waren zodanig verdeeld over 
vakgroepen en/of leerstoelen binnen vakgroepen, dat studenten het in hun keuze van 
de afstudeermogelijkheid specifiek konden meenemen. 
      
Alhoewel er regelmatig conflicten over verdelingskwesties optraden, werd het belang 
van de vreedzame coëxistentie faculteitsbreed erkend, wellicht mede als gevolg van 
de externe invloed van de vele visitaties.  
            

 
Schema 3.2.3: De situatie medio jaren negentig: (zelf)verwijzing van de student 
binnen een brede opleiding georganiseerd volgens het Bouwteammodel 
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3.3 ‘The risk of strategic drift’: de vele veranderingen die rond de 
millenniumwisseling optreden 
 
Johnson & Scholes en Weggeman, Wijnen & Kor gaan in respectievelijk ‘Exploring 
Corporate Strategy’ en ‘Ondernemen binnen de Onderneming’ uit van een zich 
voortdurend wijzigende omgeving. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de 
overlevingsstrategie en de overlevingskansen van de onderneming. Figuur 3.3 laat 
dergelijke veranderingspatronen zien. 
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Figuur 3.3: The risk of strategic drift, naar Johnson & Scholes, 2002, pag 81 
 
Strategic drift treedt op wanneer de strategie van de organisatie geleidelijk weg 
beweegt van de relevante krachten in de omgeving van de organisatie. Dit kan 
oorzaken hebben binnen de organisatie zelf maar zal veelal een gevolg zijn van een 
veranderende omgeving van de organisatie, of een mengvorm van beide oorzaken. 
Indien de modellen van the elements of strategic management van Johnson & Scholes 
en het ESH-organisatiemodel van Weggeman & Wijnen & Kor wederom als 
uitgangspunt worden genomen, dan zien we gelijktijdig veranderingen optreden in 
praktisch elk element, met als opvallende uitzonderingen de ‘instroommarkt’ en de 
‘uitstroommarkt’. 
 
Ten opzichte van de beschrijvingen in paragraaf 3.2 doen de belangrijkste wijzigingen 
zich voor op het gebied van strategie, organisatie, organisatie-cultuur en het 
eerstejaars ontwerponderwijs. Deze belangrijkste wijzigingen zijn als volgt te 
beschrijven: 
 
Strategie 
De faculteit dreigt aan haar succes ten onder te gaan door de stijgende studenten-
aantallen, een sterk achterblijvende financiering vanuit het Corporate Level, en het 
gelijktijdig plaatsvindend uittredingsproces van de naoorlogse generatie aan docenten, 
die beschouwd kunnen worden als de dragers van de organisatie-cultuur sinds de 
oprichting van de faculteit. Er dreigt een periode van onbalans en flux. De groei van 
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de studenten-aantallen bij teruglopende bezetting (mede door de moeizame 
vervanging van de personele uitstroom van de naoorlogse generatie docenten) leidt tot 
onvrede. 
Elk jaar loopt de werkdruk op, er is geen tijd meer voor reflectie en onderzoek. Het 
academisch niveau loopt terug ten gevolge van deze massaliteit. 
De oplopende werkdruk leidt tot een bestuurscrisis, waardoor in enkele jaren tijd een 
aantal bestuurswisselingen plaatsvinden. De vrije keuze van afstudeerdocenten en 
daarmee van ontwerpopvattingen komt vanwege de capaciteitsproblematiek steeds 
meer onder druk en wordt meer en meer door een toewijzingssysteem vervangen.  
 
Organisatie 
De invoering van de onderwijswet WHW leidt tot een nieuwe bestuursstructuur en 
een nieuwe organisatiestructuur. Het onderwijsgedeelte van de organisatiestructuur 
wordt bovendien aanzienlijk gewijzigd door de invoering van het Bachelor-Master 
systeem. Het vijfjarig onderwijsprogramma wordt opgedeeld in een driejarige 
Bachelors en een tweejarige Masters met hierin afzonderlijke Mastertracks, die de 
oude afstudeerdifferentiaties vervangen.  
 
Organisatie-cultuur 
Met betrekking tot het naast elkaar bestaan van verschillende ontwerpopvattingen is 
reeds gewezen op de noodzakelijke vreedzame coëxistentie, die zich tussen 
onderlinge profilering en polarisatie in dient te bewegen. 
Van belang hierbij zijn eveneens de resultaten van het onderzoek naar professionele 
ontwerpstrategieën van van Bakel, waarbij hij aangeeft dat er een relatie is tussen 
persoonlijkheidskenmerken en ontwerpstrategieën (zie paragraaf 1.13). Dit betreft 
geen één-op-één-relaties maar wel zijn er bepaalde persoonlijkheidskenmerken binnen 
bepaalde ontwerpstrategieën significant over- of ondervertegenwoordigd. Het moge 
duidelijk zijn dat een meer dwingende bestuursstijl beter lijkt te passen bij de meer 
convergerende en systematische ontwerpstrategieën dan bij de pragmatische en 
analogische ontwerpstrategieën. 
 
Het sterke punt van zowel strategie als bijbehorend organisatiemodel: de coëxistentie 
van meerdere ontwerpopvattingen en meerdere afstudeerdifferentiaties binnen een 
bouwteamverband is hierdoor ook gelijktijdig de ‘achilleshiel’.  
Bestuurders met pragmatische en analogische ontwerpstrategieën neigen naar een 
zekere onderlinge onverschilligheid, terwijl bestuurders met convergerende en 
systematische ontwerpstrategieën neigen naar concentratie op één ontwerpopvatting 
en ontwerpstrategie.  
In het verleden was dit aanleiding tot een zekere vorm van ‘laisser faire’. Men 
vertrouwde op de cultuur en op het organisatiemodel van evenredige verdeling en 
vertegenwoordiging, die onderlinge profilering mogelijk maakte en vermeed het 
expliciet aan de orde stellen van een aantal polariserende zaken.  
 
Eerstejaars ontwerponderwijs 
Met betrekking tot het eerstejaars ontwerponderwijs en het projectonderwijs in de 
daarop volgende onderwijsjaren had de ‘laisser faire’ houding onder meer tot gevolg 
dat in de Propedeuse-onderwijsgroep en in de projectwerkgroepen de algemeen 
gangbare didactische praxis van zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen 
subjectieve ontwerpstrategie (‘de praxis Apon’) slechts impliciet besproken werd. 
Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, behoorde ‘de praxis Apon’ tot het culturele erfgoed van 
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de faculteit die van de ene generatie docenten en student-assistenten werd 
overgedragen op de volgende generatie docenten en student-assistenten. Met 
uitzondering van de afscheidsrede van professor Apon (Apon, 1988) en het interview 
met professor Van Zeijl ( Van Zeijl in: De Scheemaker, 1995) werd de didactische 
praxis dan ook niet aan het papier toevertrouwd. Het uittredingsproces van de 
naoorlogse generatie aan docenten leidt tot een reëel gevaar dat de op zelfontdekking 
en zelfontwikkeling van de eigen subjectieve ontwerpstrategie gerichte didactische 
praxis langzaam verdwijnt.  
 
 
3.4  Een voortzetting van de strategie van medio jaren negentig. 
 
Het merendeel van de in paragraaf 3.3 geschetste veranderingen hebben zowel hun 
oorsprong als effect binnen de ‘onderneming’. Met name de achterblijvende 
financiering vanuit het Corporate Level (de Universiteit) en de grote hoeveelheid 
wettelijke veranderingen vanuit Corporate Level (Ministerie van Onderwijs: nieuwe 
onderwijswet WHW en Bachelor-Master systeem) en de opgelegde wijzigingen in de 
organisatie vanuit Corporate Level (de Universiteit: nieuwe bestuursstructuur voor 
faculteiten en opleidingen) dreigen tot het vastlopen van de processen binnen de 
faculteit te leiden. 
  
Het bestuur van de faculteit lijkt hierdoor steeds meer in een ‘spagaat’ terecht te 
komen tussen de belangen van het Corporate Level en de belangen van het Business 
Level. Het succes van de toenemende studenten-aantallen wordt niet tijdig financieel 
gehonoreerd en men dringt aan op een verdere effectiviteitsverhoging onder meer 
door strengere selectie op de instroom. 
 De vergelijking dringt zich op met de vermeende tegenstelling: Strategie versus 
Operationele Effectiviteit:  
 

 
 
figuur 3.4: Vermeende tegenstelling tussen Operationele Effectiviteit en Strategie, 
naar Module Bedrijfskunde A, 2004/2005, Opleiding Master of Real Estate TIAS 
Business School 
 
Strategie en Operationele Effectiviteit zijn beide essentieel om een superieure 
prestatie waar te kunnen maken. De succesvolle, door instroommarkt, uitstroommarkt 
en visitatiecommissies gewaardeerde strategie van (zelf)verwijzing van studenten 
binnen een brede opleiding met afstudeerdifferentiaties georganiseerd volgens het 
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bouwteammodel lijkt geleidelijk plaats te moeten maken voor een meer op selectie 
gerichte strategie. 
 
Een toenemende selectie in het eerste jaar lijkt echter niet zo zinvol, immers: 

• de instroommarkt is nauwelijks veranderd en op termijn wordt de instroom 
zelfs schaars. Daarbij komt dat het blikveld van de instromende student zich 
door het Bachelor-Master systeem verbreedt. 

• de uitstroommarkt is nauwelijks veranderd 
Bovendien heeft men door de invoering van het Bachelors-Masters systeem nog 
minder grip op het onderwijsprogramma dan voorheen. Dus de vraag dringt zich op: 
waarop dient men te selecteren?  
 
Met betrekking tot de instroommarkt zou men kunnen denken aan een ‘integratie in 
de bedrijfskolom’ richting VWO. Dit zou kunnen leiden tot snellere en smallere 
selectie binnen de poort. Immers, het creativiteits- en kunstonderwijs op het VWO 
wordt incidenteel beter: men maakt op een aantal VWO-scholen daadwerkelijk kennis 
met bouwkundig ontwerpen en doet reeds enige ervaring op (op meerdere 
kunststromingen gericht tekenonderwijs, ‘bouwen van een brug tussen twee tafels’, 
maken van een woningontwerp, een stedebouwkundig/planologisch object ontwerpen 
als groepswerk: vliegveld, pretpark, etc.). Op een aantal VWO’s wordt dit op het 
bouwkundig ontwerpen aansluitend creativiteits- en kunstonderwijs reeds jaren 
gepraktiseerd, op andere zou het kunnen worden geïntroduceerd.  
Een dergelijke integratie vergt echter veel en ongerichte inspanning, wat conflicteert 
met de gestelde effectiviteitseis. 
Daarnaast waarschuwt de ‘theorie’ voor plotselinge ingrijpende wijzigingen in de 
bedrijfskolom (Porter, Michael, 1980, Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competitors in Johnson & Scholes, 2002, pag. 112 e.v.; in 
Weggeman, Wijnen & Kor, 2001, pag. 81 e.v.). Het is niet denkbeeldig dat binnen het 
zich snel wijzigend onderwijsbeleid het creativiteits- en kunstonderwijs plotseling een 
geringere plaats krijgt toebedeeld. 
 
Voorts blijft ten aanzien van de instromende studenten onverlet dat de 
instroommotieven bij het universitair bouwkunde-onderwijs nog grotendeels op de 
ontwerpdiscipline zijn gericht (zie paragraaf 1.6: constatering van 
Verkenningscommissie Bouwkunde 1989)  
De instromers, die hun gebrek aan ontwerpervaring beseffen, kiezen hierdoor bewust 
voor een brede opleiding. De beste ontwerpers vallend in de categorie conceptueel 
ontwerpen kunnen doorstromen naar de afstudeerdifferentiaties Architectuur en 
Stedenbouw, Zij die vallen in de categorie functioneel ontwerpen kunnen 
doorstromen naar andere bouwkundige afstudeerdifferentiaties, zoals Constructief 
Ontwerpen, Bouwtechniek, Bouwfysica, Vastgoedbeheer, Bouwinformatica. 
In termen van het onderzoek naar ontwerpstrategieën van Van Bakel blijft er eveneens 
een grote potentiële spreiding aan ontwerpstrategieën onder de instromers. 
Ontwerponderwijs dat gericht is op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen 
ontwerpstrategie met uitkomsten: ‘exit’, ‘conceptueel ontwerpen’, ‘functioneel 
ontwerpen’ wat een (zelf)verwijzing van de eerstejaars studenten gespreid over de 
afstudeerrichtingen mogelijk maakt, sluit hier beter op aan dan selectief 
ontwerponderwijs.  
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Gelet op de toenemende vergrijzing en het afnemend aantal jongeren, zal een meer 
faciliterend, op zelfontdekking en zelfontplooiing gericht ontwerponderwijs meer 
bijdragen aan de continuïteit van de organisatie dan een louter selecterend onderwijs. 
 
Een tweede probleem bij selectie betreft het doelgerichte en inperkende karakter. De 
term selectie duidt erop dat men, indien geselecteerd, meer kansen heeft om het 
vervolg van de opleiding succesvol af te ronden. Hiertoe is het noodzakelijk om het 
vervolg van de opleiding eveneens verder doelgericht in te perken. Zo dit al mogelijk 
is, dan blijft het probleem van de wenselijkheid hiertoe vanuit de instroommarkt en de 
uitstroommarkt. 
 
De mogelijkheden tot het doelgericht inperken worden kleiner binnen het Bachelor-
Master systeem. Binnen het Bachelors-Masters is er immers geen sprake meer van 
een aaneengesloten vijfjarig programma maar van een afzonderlijk driejarig 
Bachelors en een aantal tweejarige Mastertracks. Een toename van de bestuurlijke 
bevoegdheden binnen de WHW wordt zo weer gedeeltelijk teniet gedaan, door 
bestuurlijk-organisatorische complicaties binnen het Bachelor-Master systeem. 
Bovendien is de focus van de instromende student in de Bachelors ruimer dan 
uitsluitend de Masters van diezelfde opleiding. Het is immers de bedoeling dat men 
binnen Nederland en op den duur binnen Europa met een bepaalde Bachelors min of 
meer vrijelijk een Masters kan kiezen. 
 
Het uittredingsproces van de naoorlogse generatie aan docenten biedt wel 
mogelijkheden om een meer op selectie gerichte strategie gestalte te geven: 

• Bepaalde afstudeercompetente hoogleraren en UHD’s kan men niet meer 
vervangen. 

• De oude generatie docenten die doordrenkt was met de op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling gerichte didactische praxis (‘praxis Apon’) kan men door 
docenten van elders vervangen. 

 
Het grootste probleem hierbij blijft echter: 

• De markt van instromende studenten, die zich meer en meer op zelfontdekking 
en zelfontwikkeling van hun potentiële ontwerpstrategie zullen willen richten. 

• De uitstroommarkt die de eisen van de Verkenningscommissie Bouwkunde 
van een brede uitstroom over alle bouwkundige disciplines zal willen 
handhaven. 

• De kwaliteit van de opleiding: de Verkenningscommissie Bouwkunde wijst op 
de toegevoegde waarde van het gezamenlijk opleiden van de bouwkundige 
disciplines (zie paragraaf 1.6), evenals prof. Zweers in het advies bij de 
oprichting van Bouwkunde Eindhoven (zie paragraaf 1.6).  

• Het opgetelde effect van de marktinvloeden: het imago van de faculteit. 
 
Ook hier geldt het dilemma van Strategie versus Operationele Effectiviteit, dat alleen 
oplosbaar is door de juiste richting van beide na te streven. 
Hierbij kan gewezen worden op Johnson & Scholes die stellen dat ‘technology push’ 
op zich in feite geen effect heeft en dat alleen de markt bepaalt of een strategie kans 
van slagen heeft (Johnson & Scholes, 2002, pag. 512 en Desmet in Module 
Bedrijfskunde A, 2004/2005, Opleiding Master of Real Estate TIAS Business 
School).  
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In 1998, bij de aanvang van het eerstejaars ontwerponderwijs waarop dit onderzoek 
betrekking heeft, stond de keuze van de onderwijstrategie voor dit eerstejaars 
ontwerponderwijs min of meer buiten discussie: zelfontdekking en zelfontwikkeling 
van de eigen subjectieve ontwerpstrategie ten behoeve van (zelf)verwijzing binnen 
een brede opleiding met meerdere ontwerpopvattingen en afstudeerichtingen 
georganiseerd via het bouwteammodel.         
Nu in 2005, twee jaar na afloop van het onderwijsexperiment, lijkt een dergelijke 
onderwijsstrategie nog meer opportuun, daar ten gevolge van de invoering van de 
Masters, het aantal potentiële keuzemogelijkheden alleen maar is vergroot en 
doelgerichte selectie in de Bachelors daardoor nog minder op zijn plaats is.  
 
3.5 Conclusies 
 
De voor de Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen typerende breedte in de 
vorm van meerdere ontwerpopvattingen en meerdere afstudeerdifferentiaties verenigd 
in één opleiding, komt niet alleen voort uit een bepaalde onderwijskundige benadering 
en is niet alleen noodzakelijk voor de onderlinge wetenschappelijke discussie en de 
wetenschappelijke ontwikkeling maar heeft eveneens een essentiële strategisch-
organisatorische invalshoek. 
 
De instroommarkt van VWO-studenten en HTO-studenten heeft, door het gebrek aan 
ontwerpervaring in de vooropleiding en de potentiële spreiding aan 
ontwerpstrategieën, baat bij een onderwijstrategie voor het eerstejaars 
ontwerponderwijs, die gericht is op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen 
subjectieve ontwerpstrategie ten behoeve van (zelf)verwijzing binnen een brede 
opleiding met meerdere ontwerpopvattingen en afstudeerichtingen. 
De invoering van het Bachelor-Master systeem versterkt alleen maar deze behoefte. 
 
De uitstroommarkt van de opleiding, bestaande uit architectenbureau’s, 
stedenbouwkundige bureau’s, overige adviesbureau’s, overheid, toeleveringsbedrijven 
en bouwbedrijven, heeft onverkort behoefte aan een brede uitstroom aan 
afgestudeerden, zoals de Verkenningscommissie Bouwkunde in 1989 aangeeft. 
 
De breedte van de opleiding bepaalt eveneens in belangrijke mate de kwaliteit van de 
opleiding: de Verkenningscommissie Bouwkunde wijst op de toegevoegde waarde 
van het gezamenlijk opleiden van de bouwkundige disciplines (zie paragraaf 1.6), 
evenals prof. Zweers in het advies bij de oprichting van Bouwkunde Eindhoven (zie 
paragraaf 1.6). 
 
De rond de millenniumwisseling optredende wijzingen hebben grotendeels een intern 
karakter en conform de hoofdkenmerken van het ESH-organisatiemodel hebben zij 
voornamelijk tot verstoring van het onderling evenwicht en de samenhang van de 
organisatie geleid.   
 
In hoofdstuk 4 wordt de op Zelfontdekking, zelfontwikkeling en (zelf)verwijzing 
gerichte onderwijstrategie voor het eerstejaars ontwerponderwijs nader ingevuld.   
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Hoofdstuk 4: Relevante onderwijskundige concepten, instrumenten en criteria 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In paragraaf 1.15 werd de doelstelling van dit onderzoek geformuleerd: 

Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-
creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze 
‘leren-creëren’ kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, 
omvat meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student en koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een 
brede opleiding, waarbinnen de student kan kiezen uit afstudeerrichtingen met 
verschillende ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, die méér of minder 
op architectonisch-conceptueel ontwerpen zijn gericht. 
 

Als leidraad voor de onderwijskundige beïnstrumentering van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie is in paragraaf 1.16 de ‘Functional Design procedure’ voor 
systematische onderwijsontwikkeling beschreven. 
 
In paragrafen 1.17 en 1.18 zijn de eerste stappen van deze procedure beschreven. In 
paragraaf 1.17 is een probleemanalyse uitgevoerd door het klassiek atelierwerk, de 
reflection-in-action van Schön, het Cognitive Apprenticeship (als mogelijke nadere 
beïnstrumentering van reflection-in-action) en de ‘didactische praxis Apon’ met de 
globale contouren van de te formuleren ‘leren-creëren’ kernstrategie te vergelijken. 
Eveneens is hierbij vermeld welke nieuwe theoretische elementen de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie in het atelierwerk inbrengt en welke problemen aldus worden opgelost.  
Ter voorbereiding van de beschrijving van relevante onderwijskundige theorieën in 
hoofdstuk 2 zijn in paragraaf 1.18 de theoretische verschillen tussen de verschillende 
atelierwerk-concepten nader gedetailleerd. 
 
De volgende stap in de ‘Functional Design procedure’ betreft de nadere formulering 
van de onderwijsdoelstellingen. Hiertoe werd eerst in hoofdstuk 3 de betekenis van de 
onderzoeksdoelstelling binnen het huidige Bachelor-Master systeem onderzocht.  
In hoofdstuk 3 werd een strategisch-organisatorische analyse gemaakt met het doel 
om de samenhang tussen strategie, organisatievorm en onderwijsconcept te 
bestuderen. Ten tijde van de start van dit onderzoek in 1998 was het eerstejaars 
ontwerponderwijs gericht op (zelf)verwijzing van studenten binnen een brede 
bouwkundige opleiding. 
Na 2000 met de invoering van het Bachelor-Master systeem, blijft dit een te 
prefereren strategie. Selectie op een hoge graad van ontwerpvaardigheid in de 
Propaedeuse is binnen het Bachelor-Master systeem nog zinlozer dan in de 5-jarige 
opleiding. Door de grote discontinuïteit tussen de Bacheloropleiding enerzijds en de 
grote waaier aan nationale en internationale Masteropleidingen anderzijds is het niet 
mogelijk om op specifiek voor één afstudeerrichting binnen één Masteropleiding 
relevante kenmerken te selecteren.  
In hoofdstuk 4 wordt deze strategische conclusie van hoofdstuk 3 tot uitgangspunt 
genomen: ontwerponderwijs dat gericht is op (zelf)verwijzing van studenten binnen 
een brede bouwkundige opleiding.  
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In paragraaf 4.2 wordt de formulering van de onderwijsdoelstellingen als een van de 
elementen uit de ontwerpfase van de ‘Functional Design procedure’ weergegeven. Bij 
deze formulering spelen de onderzoeksdoelstelling (paragraaf 1.15) en de 
probleemanalyse (paragraaf 1.17) en de relevante theorieën (paragraaf 1.18 en 
hoofdstuk 2) een rol. 
 
In paragraaf 4.3 vindt de formulering plaats van het gewenst handelingsverloop 
(GHV) als volgende element in de ontwerpfase. Daar het hier een kernstrategie 
betreft, die kan worden uitgewerkt in een gehele waaier van atelierwerkprogramma’s, 
wordt volstaan met de beschrijving van een globaal gewenst handelingsverloop. De 
basis voor het globaal gewenst handelingsverloop is de reflection-in-action van Schön 
(paragraaf 1.11), die door de ‘didactische praxis Apon’ (paragraaf 1.12) wordt 
geactiveerd.  
 
Zowel het traditionele atelierwerk als ook reflection-in-action van Schön (paragraaf 
1.11) en de ‘didactische praxis Apon’ kennen geen expliciete aandacht voor de 
kennisopbouw rond het ontwerpen. De ‘Master-Class-Black-Box’ traditie is immers 
uitsluitend gericht op het aanleren van niet nader gespecificeerd ontwerpgedrag 
(paragraaf 1.4, 1.5). De ‘leren-creëren’ kernstrategie brengt dit als nieuw aspect in het 
atelierwerk in, door – gebruikmakend van een canon -  voortdurend systematisch te 
verwijzen naar een theoretisch ‘meta-model’ van het bouwkundig ontwerpen. 
 
In paragraaf 4.4 wordt het theoretische model van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
verder ontwikkeld. De onderzoeksdoelstelling, de onderwijsdoelstellingen (paragraaf 
4.2) en de relevante theoretische achtergronden (paragraaf 1.17, 1.18 en hoofdstuk 2) 
zijn hierbij leidend. 
 
Ter realisatie van het theoretische model van de ‘leren-creëren’ kernstrategie worden 
negen onderwijskundige instrumenten ingezet, die relevante onderdelen van het 
atelierwerk bestrijken. De concepten en theorieën voor de ontwikkeling van de negen 
onderwijsinstrumenten worden in paragraaf 4.5 beschreven.  
 
In paragraaf 4.6 worden deze negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijskundige instrumenten beschreven, die tezamen de expliciete methodologie 
vormen van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
 
In paragraaf 4.7 wordt de relatie behandeld tussen de negen onderwijskundige 
instrumenten en de in paragraaf 4.3 vermelde evaluatie-criteria.  
 
In de slotparagraaf 4.8 wordt wederom naar de hoofdlijn in het onderzoek verwezen.  
 
 
4.2 De onderwijsdoelstellingen en evaluatie-criteria van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie 
 
In paragraaf 1.16 is de ‘Functional Design procedure’ voor systematische 
onderwijsontwikkeling beschreven. De formulering van de onderwijsdoelstellingen 
als een van de elementen uit de ontwerpfase. 
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Bij de formulering van de onderwijsdoelstellingen spelen de onderzoeksdoelstelling 
(paragraaf 1.15) en de probleemanalyse (paragraaf 1.17)  en de relevante theorieën 
(paragraaf 1.18 en hoofdstuk 2) een rol. 
 
De onderzoeksdoelstelling luidde als volgt (paragraaf 1.15): 
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-creëren’ 
kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze ‘leren-creëren’ 
kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, omvat meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student en 
koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding, waarbinnen de student kan 
kiezen uit afstudeerrichtingen met verschillende ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën, die méér of minder op architectonisch-conceptueel ontwerpen 
zijn gericht. 
 
Het in de onderzoeksdoelstelling vermelde streven naar een expliciete methodologie 
wordt beschouwd als een ontwerpeis voor de te formuleren ‘leren-creëren’ 
kernstrategie.  
Onderwijsdoelstellingen dienen richting te geven aan het onderwijs. Belangrijke 
kernbegrippen uit de doelstelling van dit onderzoek zijn zelfontdekking, 
zelfontwikkeling en zelfverwijzing. De begrippen duiden op het uitgangspunt dat 
‘creëren’ kan worden ‘geleerd’ mits men een bepaalde mate van noodzakelijke 
aangeboren vaardigheid bezit (zie ook paragraaf 1.4).  
Het klassieke atelierwerk als ‘Master-Class-Black-Box’, de reflection-in-action van 
Schön en de ‘didactische praxis Apon’ duiden erop dat ‘er iets te leren valt’ maar dat 
het niet om een afgebakend onderwijskundig objectivistisch te benaderen 
kennisdomein gaat (zie hoofdstuk 1). Een actieve op individuele, subjectieve kennis- 
en vaardigheidsconstructie gerichte benadering is vereist. Met andere woorden: een 
onderwijskundig constructivistische benadering (zie paragraaf 1.18 en hoofdstuk 2). 
Dit vereist dus een ‘lerende’ leeromgeving.  
  
Dit uitgangspunt staat tegenover het uitgangspunt dat creativiteit hoofdzakelijk is 
aangeboren. De student behoeft dan uitsluitend tot creativiteit te worden uitgedaagd 
door creativiteit uitlokkende opgaven. De nadruk ligt hierbij vooral op ‘selecteren’ en 
niet op ‘leren’: er valt immers niets te ‘leren’.  
  
Gelet op de ‘Master-Class-Black-Box’ traditie in het bouwkundig ontwerponderwijs 
wordt in de leren-creëren onderwijsdoelstellingen dit verschil in uitgangspunten 
geaccentueerd. De leren-creëren onderwijsdoelstellingen luiden dan ook als volgt: 
 
Leren-creëren onderwijsdoelstellingen (I), (II) en (III) (codering conform schema 
4.6): 
(I) Het ontwerponderwijs is gericht op de zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie: het ‘creëren’. 
(II) Het ontwerponderwijs vindt plaats in een ‘lerende’ in plaats van een 
‘selecterende’ leeromgeving. 
(III) Het ontwerponderwijs resulteert in een (zelf)verwijzende in plaats van een louter 
selecterende beoordelings- en evaluatieprocedure. 
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Bijbehorend zijn  evaluatie-criteria geformuleerd die bedoeld zijn om de 
onderwijskundige invulling van de onderwijsdoelstellingen op hun waarde te kunnen 
toetsen. Deze evaluatie-criteria liggen daartoe uiteraard in het verlengde van de 
onderwijsdoelstellingen. 
 
Leren-creëren evaluatie-criteria (i), (ii) en (iii) (codering conform schema 4.6): 
Evaluatie-criterium (i) behoort bij onderwijsdoelstelling (I): 
(i) meerdere ontwerpopvattingen dienen binnen het eerstejaars ontwerponderwijs te 
worden gefaciliteerd. 
 
Evaluatie-criterium (ii) behoort bij onderwijsdoelstelling (II): 
In het eerstejaars ontwerponderwijs dient gebruik te worden gemaakt van een actieve 
en tot kennisconstructie uitnodigende onderwijsvorm. 
 
Evaluatie-criterium (iii) behoort bij onderwijsdoelstelling (III): 
De inspanningen bij het eerstejaars ontwerponderwijs dienen te leiden tot 
(zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. De (zelf)verwijzing kent drie mogelijke 
resultaten: 
‘Exit’ bij onvoldoende capaciteiten 
‘Functioneel ontwerpen’ als kwalificatie voor diegenen die qua programma, 
omgeving, concept/vorm en technische uitwerking de vereiste functionele samenhang 
weten te bereiken maar bijzondere architectonische kwaliteit missen. 
‘Conceptueel ontwerpen’ als kwalificatie voor diegenen die naast de vereiste 
functionele kwaliteit eveneens een bijzondere architechtonische kwaliteit weten te 
bereiken. 
 
 
4.3 Het globaal gewenst handelingsverloop van het onderwijs van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie 
 
Bij de in paragraaf 1.16 beschreven ‘Functional Design procedure’ voor 
systematische onderwijsontwikkeling is de formulering van het gewenst 
handelingsverloop (GHV) als het volgende element in de ontwerpfase beschreven. 
Daar het hier een kernstrategie betreft, die kan worden uitgewerkt in een gehele 
waaier van atelierwerkprogramma’s, wordt hier een globaal gewenst 
handelingsverloop geschetst.  
 
De basis voor het globaal gewenst handelingsverloop is de reflection-in-action van 
Schön (paragraaf 1.11), die door de ‘didactische praxis Apon’ (paragraaf 1.12) wordt 
geactiveerd. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt naar beide paragrafen 
verwezen. 
 
Zowel bij het traditionele atelierwerk als ook in het reflection-in-action model van 
Schön (paragraaf 1.11) en bij de ‘didactische praxis Apon’ is er geen expliciete 
aandacht voor de kennisopbouw rond het ontwerpen. De ‘Master-Class-Black-Box’ 
traditie is immers uitsluitend gericht op het aanleren van niet nader gespecificeerd 
ontwerpgedrag (paragraaf 1.4, 1.5). 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie brengt dit als nieuw aspect in het atelierwerk in, 
doordat – gebruikmakend van een canon -  voortdurend systematisch wordt verwezen 
naar een theoretisch ‘meta-model’ van het bouwkundig ontwerpen. Dit geschiedt 
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zowel bij introductie van opgaven en ondersteunende oefeningen, als ook bij de 
presentatie/evaluatie ervan. De studenten worden aldus voortdurend geactiveerd tot 
kennisconstructie van een individuele subjectieve praktijktheorie en leer- en 
actietheorie. Het betreft hier een meta-model omdat hieruit onderling verschillende 
ontwerpstrategieën kunnen worden geformuleerd. 
Hierbij wordt aangetekend dat de kennisopbouw uitsluitend op ‘het leren ontwerpen’ 
is gericht! Deze vorm van atelierwerk is dus geen ‘onderwijsvehikel’ waaraan de 
gehele kennisopbouw van het eerstejaars bouwkundeonderwijs gekoppeld is.    
 
 
4.4 De ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
In paragraaf 1.16 werd de ‘Functional Design procedure’ voor systematische 
onderwijsontwikkeling beschreven. In de ontwerpfase van de ‘Functional Design 
procedure’ volgen – na de formulering van doelstellingen (paragraaf 4.2) en de 
ontwikkeling van het gewenst handelingsverloop (paragraaf 4.3) de stappen: 

• Het afleiden van onderwijsfuncties uit de relevante theorieën.  
• Het opstellen van een model van het onderwijsleerproces uit theorieën en 

onderwijsfuncties. 
De onderzoeksdoelstelling, de onderwijsdoelstellingen (paragraaf 4.2) en de relevante 
theoretische achtergronden (paragraaf 1.17, 1.18 en hoofdstuk 2) zijn bij de nadere 
invulling van deze twee stappen leidend. 
 
Uitgangspunt is de representatie van het ontwerpproces als ‘reflection-in-action’, 
zoals het door Schön wordt beschreven (paragraaf 1.11). Het ontwerpproces kan 
inderdaad zeer divers zijn, zoals in paragraaf 1.4 reeds indicatief is aangegeven. En 
zeker voor het eerstejaars ontwerponderwijs is er geen reden om dit op voorhand al in 
te perken door middel van een rationeel-cognitieve ontwerpmethode (paragraaf 1.9). 
In een later stadium van de studie kan de student – mede op grond van zijn in dit 
eerstejaars atelier ontdekte favoriete ontwerpstrategie – alsnog kiezen voor bepaalde 
ontwerpmethoden. 
Zoals vermeld in paragraaf 1.17 en 1.18 verloopt de toetsing van het door reflection-
in-action ontstane ontwerpidee weinig transparant. Binnen de reflection-in-action van 
Schön speelt het demonstreren door de docent een overwegende rol. Binnen de 
‘didactische praxis Apon’ geeft de docent uitsluitend feedback op positieve aspecten 
uit het ontwerp. Binnen de ‘leren-creëren’ kernstrategie is er, door het gebruik van de 
canon, waarvan een van de onderdelen gericht is op toetsing en techniek, 
systematische aandacht voor de toetsing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
principe van ‘het zoeken naar steun’ voor het ontwerpidee binnen het open systeem 
van de Body of Knowledge van het bouwkundig ontwerpen, zoals door Standaert & 
Troch beschreven (paragraaf 2.2). 
 
De zelfontdekking en zelfontwikkeling van de eigen, subjectieve ontwerpstrategie 
wordt optimaal ondersteund door de ‘didactische praxis Apon’, zoals die in paragraaf 
1.12 werd omschreven. Deze didactische praxis stimuleert de reflectie bij de student, 
door hem eerst zijn verhaal achter het ontwerp te laten vertellen en hem vervolgens op 
veelbelovende aspecten in zijn ontwerp te wijzen. De praxis is niet dwingend en laat 
de student voortdurend de vrijheid om met totaal andere dingen te komen, zodat het 
zelfontdekkings- en zelfontwikkelingsproces blijvend wordt ondersteund. De 
‘didactische praxis Apon’ is onderdeel van de expliciete methodologie van de ‘leren-
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creëren’ kernstrategie. De onderwijskundige praxis zoals die in algemene zin door 
Schön werd ontwikkeld (‘Model II theories of use’, zie paragraaf 1.11) wordt niet 
overgenomen, daar die te veel gericht is op het imiteren van het ontwerpgedrag van de 
docent. 
 
De kennisopbouw geschiedt op grond van het onderwijskundig constructivisme, wat 
aan het ‘leren-leren’ ten grondslag ligt. Het atelierwerk wordt daardoor niet gericht op 
het imiteren van het juiste ontwerpgedrag, maar op een actieve constructie van de 
individuele, subjectieve praktijktheorie en leer- en actietheorie met betrekking tot het 
ontwerpen. Dit is onderdeel van de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie.  
 
Zowel binnen het traditionele atelierwerk als ook binnen het atelierwerk van de 
‘didactische praxis Apon’ zijn met betrekking tot het globaal gewenst 
handelingsverloop en de globale onderwijsfuncties negen relevante onderdelen te 
onderscheiden: 
1 Onderwijsvorm 
2 Opgave 
3 Begeleidingsvorm 
4 Kennisopbouw 
5 Ondersteunende oefeningen 
6 Informatievoorziening 
7 Leeromgeving 
8 Beoordeling 
9 Evaluatie en terugkoppeling 
 
In de ‘leren-creëren’ kernstrategie worden deze negen relevante onderdelen 
beschouwd als afzonderlijke onderwijskundige instrumenten, waarmee het 
bouwkundig atelierwerk kan worden vormgegeven en ‘bestuurd’. In het onderstaande 
theoretisch model zijn de negen relevante onderdelen reeds met behulp van de 
nummering weergegeven. In paragraaf 4.5 worden bij de negen relevante onderdelen 
relevante (onderwijs) theoretische concepten vermeld. In paragraaf 4.6 worden de 
negen onderwijskundige instrumenten nader beschreven. Zij vormen tezamen de 
expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
 
Theoretisch model van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 
 
Uitgangspunt: 

• De ‘reflection-in-action’ van Schön: het ontwerpen als voortdurend reageren 
op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt. 
Het toetsen verloopt via het principe van ‘het zoeken van steun’, zoals door 
Standaert en Troch beschreven. 

 
Didactische praxis: 

• De keuze valt niet op de didactische aanpak van Schön: het voortdurend 
demonstreren van de docent. 

• De keuze valt wel op de ‘didactische praxis Apon’ (3): het stimuleren van het 
bijzondere in het ontwerp van de student (ten behoeve van zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de subjectieve ontwerpstrategie). 
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• Gebruik van ‘ruim geformuleerde’ ideeënrijke en transferrijke opgaven 
(2) om zelfontdekking en zelfontwikkeling mogelijk te maken. 

• Gebruik van ondersteunende oefeningen (5), waarbij langs meerdere, 
activerende manieren informatie aangeboden wordt volgens de leercyclus 
van Kolb (6) 

 
Kennisopbouw: 

• Niet door voortdurend demonstreren zoals bij Schön. 
• Wel via het onderwijskundig constructivisme: 
• Gebruik van atelierwerk als een tot actieve kennis-constructie dwingende 

onderwijsvorm (1) 
• Gebruik van ideeënrijke en transferrijke opgaven (2) voor activering eigen 

voorkennis. 
• Gebruik van een canon (4): 4 van de 5 ontwerpcategorieën van Van Bakel (de 

basis achter de professionele ontwerpstrategieën). 
• Gebruik van een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving (7) 

 
Beoordeling: 

• Niet selecteren op aangeboren creativiteit 
• Wel een beoordelingsprotocol (8) bestaande uit onder meer holistische en 

rationele beoordelingsmethoden. 
• Evaluatiegesprekken (9) gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen 

een brede bouwkundige opleiding. 
 
 
4.5 Concepten en theorieën voor de ontwikkeling van de negen 
onderwijsinstrumenten  
 
In paragraaf 4.4 worden voor het atelierwerk negen relevante onderdelen vermeld. 
Vanuit de ‘leren-creëren’ kernstrategie worden deze negen relevante onderdelen 
gezien als afzonderlijke onderwijskundige instrumenten, waarmee het bouwkundig 
atelierwerk kan worden vormgegeven en ‘bestuurd’. Zij vormen tezamen de expliciete 
methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. Ten behoeve van de ontwikkeling 
van de negen onderwijskundige instrumenten worden in deze paragraaf relevante 
(onderwijs) theoretische concepten en theorieën vermeld. De negen relevante 
onderdelen zijn: 
 
1.  Onderwijsvorm 
De betreffende onderwijsvorm is het atelierwerk. De algemene karakteristieken van 
het atelierwerk werden in paragraaf 1.2 beschreven. Gelet op de 
onderwijsdoelstellingen is het belangrijk dat men individueel opgaven maakt maar dat 
men, door de diversiteit van de ontwerpideeën en technische oplossingen, van elkaar 
leert. Bij de inrichting van het gehele atelierwerkprogramma dient de activering van 
de student een essentiële plaats in te nemen. 
  
2.  Opgave 
De onderwijsdoelstellingen zijn gericht op ‘leren’ en niet op ‘selecteren’. De opgave 
moet dus aanzetten tot ‘reflection-in-action’ (zie paragraaf 1.11). Uiteraard betreft het 
hier geen probleemoplossen. 
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3.  Begeleidingsvorm 
De begeleiding dient aan te zetten tot reflection-in-action (zie paragraaf 1.11). De 
begeleiding moet er voor zorgdragen dat er authentieke reflection-in-action 
plaatsvindt en dat er meerdere ‘iteratieslagen’ worden gemaakt.  
 
4.  Kennisopbouw 
Een nieuw aspect dat de ‘leren-creëren’ kernstrategie in het atelierwerk inbrengt is het 
voortdurend systematisch verwijzen naar een theoretisch ‘meta-model’ van het 
bouwkundig ontwerpen. De studenten worden aldus voortdurend geactiveerd tot 
kennisconstructie van een individuele subjectieve praktijktheorie en leer- en 
actietheorie. Het betreft hier een meta-model omdat hieruit onderling verschillende 
ontwerpstrategieën kunnen worden geformuleerd. 

 
5.  Ondersteunende oefeningen 
De ondersteunende oefeningen zijn bedoeld om ‘just-in-time’ nieuwe ‘iteraties’ 
binnen de reflection-in-action uit te lokken. Men werkt enkele uren intensief op één 
bepaald deelgebied vanuit één bepaalde invalshoek. Dit moet weer extra impulsen 
geven.  
 
6.  Informatievoorziening 
De informatievoorziening dient zodanig breed te zijn dat meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën ondersteund kunnen worden. 
 
7.  Leeromgeving 
De leeromgeving dient de onderwijsdoelstellingen te ondersteunen. Zij dient dus het 
‘leren’ te bevorderen. 
 
8.  Beoordeling 
De beoordeling dient rekening te houden met het leerproces en met name in het eerste 
jaar en eerste trimester niet onnodig het leerproces af te breken of te blokkeren. 
 
9.  Evaluatie en terugkoppeling  
De evaluatie en terugkoppeling van de beoordeling moet zodanig zijn dat het 
(zelf)verwijzingsproces van de student binnen de brede opleiding met zowel meer 
architectonische als meer technische en managementrichtingen ondersteund wordt. 
 
De volgende concepten zijn van belang voor de vormgeving van de negen in 
onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten, die tezamen de 
expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vormen (de codering van 
de concepten verwijst naar schema 4.6): 
  
(C1) Concept van het OntwerpGericht Onderwijs (OGO) 
Het concept (C1) van het OntwerpGericht Onderwijs (OGO) is gericht op activering 
van de student binnen het technologisch universitair onderwijs. Zoals reeds in 
hoofdstuk 2 betoogd zijn niet alle 6 hoofdkenmerken van OGO voor het eerstejaars 
ontwerponderwijs relevant. Onderwijsdoelstelling (I) en evaluatie-criterium (i) geven 
aan dat het bij ‘leren-creëren’ gaat om zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve leerstijl. De OGO-hoofdkenmerken ‘Samenwerkend’ en 
‘Multi-disciplinair’ worden daarom hier niet meegenomen. 
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Foto 9: Ontwerp van een King-Size studentenkamer voor eigen gebruik. 
Atelierwerk als activerende onderwijsvorm (instrument 1) met ideeënrijke en 
kennistransferrijke opgaven (instrument 2). Toetsing op maakbaarheid (aansluiting 
geometrie en constructie) met behulp van een schaalmaquette (instrument 4). 
Foto 10: Ontwerpondersteunende oefening sfeercollage (instrument 5) ontwerpen 
vanuit de zintuiglijke beleving (instrument 6) Gebruiksaspecten als ingang voor het 
Programma (instrument 4). 
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De overige 4 OGO-hoofdkenmerken wel (Wijnen, 2000b, pag. 8 e.v.): 
“Professionaliserend 

Het zo goed mogelijk afstemmen van het studieprogramma op de aansluitende 
werkvelden. Professionaliserend wetenschappelijk onderwijs houdt in dat de 
relevante werkvelden mede richtinggevend zijn voor de onderwijskundige 
inrichting van het studieprogramma.” 

 “Activerend 
De verantwoordelijkheid voor de resultaten van het leerproces komt meer bij 
de student te liggen en van hem wordt ook meer initiatief gevraagd. Dit door 
de student een zo actief mogelijke rol toe te kennen bij het formuleren van 
leertaken, het bepalen van criteria, het beoordelen van leerresultaten en het 
reflecteren op het leerproces.” 

“Scheppend 
Studenten moeten leren om het eigen kennen en kunnen zodanig in te zetten 
dat zij de eigen creatieve vermogens leren ontdekken en gebruiken ten 
behoeve van innovatieve oplossingen van technische en maatschappelijke 
vraagstukken. Dit leidt tot een verschuiving van reproducerende 
leeractiviteiten naar creatieve leeractiviteiten.” 

“Integrerend 
Het op een meer samenhangende manier toepassen van kennen en kunnen 
door middel van het leren zien en begrijpen van verbanden. Het betreft hier 
verbanden tussen delen van de leerstof van een vak, tussen afzonderlijke 
vakken en vakgebieden, tussen theorie en praktijk.” 

 
(C2) De theoretische stroming van het onderwijskundig Constructivisme 
Concept (C2) betreft de theoretische stroming van het onderwijskundig 
Constructivisme, zoals in hoofdstuk 2 uiteengezet. Het leervermogen van de student 
berust binnen het onderwijskundig Constructivisme op drie pijlers (Van der Sanden, 
1997): 
 
(C2.1) De doel-oriëntatie van de student dient gericht te zijn op het actief opbouwen 
van competenties en wel actief in dubbele zin: de student moet hiertoe niet alleen in 
staat zijn, hij moet ook – in het hier-en-nu – de bereidheid tonen c.q. bereid zijn om 
het leerproces aan te gaan.  
(C2.2) De student dient over een initiële subjectieve praktijktheorie te beschikken. 
Binnen de sociaal constructivistische benadering is uit leerpsychologisch onderzoek 
gebleken dat het echte, begrijpende leren van de succesvolle student plaatsvindt door 
aangeboden informatie te bewerken vanuit een persoonlijk opgebouwd 
referentiekader: een zogenaamde subjectieve praktijktheorie, die telkens wordt 
herbevestigd, bijgesteld en uitgebreid en die leidt tot transfer van de ene leersituatie 
naar de andere leersituatie en naar de praktijk. 
De subjectieve praktijktheorie rond het ontwerpen zal over het algemeen zeer 
rudimentair zijn, daar op het VWO geen ontwerponderwijs wordt geprogrammeerd en 
men van het teken-, handvaardigheids- en kunstonderwijs niet alles mag verwachten, 
alhoewel dit recentelijk kwalitatief een hoge vlucht heeft genomen. 
(C2.3) Een succesvolle student dient niet alleen over een adequate subjectieve 
praktijktheorie te beschikken maar eveneens over een bijbehorende initiële 
subjectieve leertheorie met betrekking tot een bepaald wetenschappelijk domein: een 
referentiekader met betrekking tot ‘hoe te leren’ in dat domein. Ook de subjectieve  
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Foto 11: King-Size studentenkamer, de dag voor de eindpresentatie. Een 
activerende opgave (instrument 1) in een stimulerende leeromgeving (instrument 7) 
Foto 12: King-Size studentenkamer, de avond voor de eindpresentatie 
Beoordelingsprotocol: alles moet af (instrument 8) 
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leertheorie wordt telkens herbevestigd, bijgesteld en uitgebreid en leidt tot transfer 
van de ene leersituatie naar de andere leersituatie en naar de praktijk. 
Ook deze subjectieve leertheorie zal – om reeds vermelde redenen – zeer rudimentair 
zijn. Bij de verdere instrumentering is het dus zaak om aan de ontwikkeling van de 
subjectieve praktijktheorie en subjectieve leertheorie ruime aandacht te schenken. De 
concepten (C3) en (C4) gaan hier nader op in. 
 
(C3) Concept van het Probleem Gestuurd Onderwijs 
Concept (C3) grijpt terug op het Probleem Gestuurd Onderwijs, zoals dat aan de 
Universiteit van Maastricht plaats vindt en met name op ‘de Zevensprong’. En 
eveneens op de 12 stappen van de Methode Holistische Participatie (MHP) van Peter 
Schmid. beide fungeren als een aloude ‘canon’, waarin de belangrijkste regels van een 
leer op een compacte maar goed in het gehoor liggende wijze zijn samengevat. De 
canon is een geschikte vorm om hierin een eerste, initiële subjectieve praktijktheorie 
en leertheorie te gieten.  
 
(C4) Concept van de professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel 
Concept (C4) is gebaseerd op het promotieonderzoek naar professionele 
ontwerpstrategieën van Van Bakel. Het onderzoek is van meervoudige betekenis voor 
het ontwerponderwijs.  
In de eerste plaats demystificeert het het ontwerpen. Hoe onvoorspelbaar en complex 
ook, het ontwerpproces valt terug te brengen tot bepaalde sequenties van activiteiten 
rond vijf belangrijke ontwerpcategorieën: oriëntatie op de omgeving, op het 
programma van eisen, op het concept (thematiek en/of vorm), op de opdrachtgever en 
andere partijen en op de bouwkundige kennis. 
In de tweede plaats wijst het onderzoek op de verbondenheid van de favoriete 
ontwerpstrategie en persoonlijkheidsgerelateerde kenmerken. Dit duidt erop dat het 
niet zinvol is om studenten één bepaalde ontwerpstrategie op te dringen, bijvoorbeeld 
door onderwijskundig objectivistisch onderwijs.  
Hiertegenover staat dat onderwijs in zes verschillende ontwerpstrategieën praktisch 
gezien nauwelijks uitvoerbaar is. 
In de derde plaats biedt het onderzoek gelukkig een aanzet tot oplossing van dit laatste 
probleem, in de vorm van de reeds vermelde vijf ontwerpcategorieën. Deze vijf 
ontwerpcategorieën vormen een hoger aggregatieniveau, dat ‘boven’ de zes door van 
Bakel onderscheiden professionele ontwerpstrategieën ligt. Deze vijf 
ontwerpcategorieën zijn als zodanig beter ‘onderwijsbaar’ en kunnen dienen als ‘hart’ 
van een initiële subjectieve praktijk- en leertheorie in de vorm van een canon. 
Van Bakel plaatst de 5 onderscheiden ontwerpcategorieën in een driehoek met door 
het middelpunt een as. Op de hoekpunten zijn oriëntatie op omgeving, oriëntatie op 
programma van eisen en oriëntatie op het concept (thema en/of vorm) gesitueerd. Op 
de uiteinden van de as liggen oriëntatie op bouwkundige kennis en oriëntatie op 
opdrachtgever en overige partijen. De driehoek wordt eveneens - in gemodificeerde 
vorm – in de canon gebruikt. 
 
(C5) Concept van de ‘didactische praxis Apon’ gericht op begeleiding van het 
projectwerk. 
Het concept (C5) de ‘didactische praxis Apon’ is gericht op begeleiding van het 
projectwerk. Het betreft de vorm van begeleiding ‘aan de tekentafel’, die bij 
Bouwkunde Eindhoven vanaf de jaren zeventig gebruikelijk was en die gericht is op 
het stimuleren van het bijzondere in het ontwerp (zie paragraaf 1.12). Deze 
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Foto 13: Queen-Size studentenkamer. De spanning bij de voorbereiding van de 
eindpresentatie 
Foto 14: King-Size studentenkamer eindpresentatie 
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didactische praxis wordt  in paragraaf 1.12 de ‘didactische praxis Apon’ genoemd 
naar een van haar eerste voorvechters. Deze didactische praxis werd dankzij een 
interview met Van Zeijl aan het papier werd toevertrouwd (zie paragraaf 1.12). De 
‘didactische praxis Apon’ betreft een van de zeldzame mthoden die werkelijk ingaan 
op het didactisch handelen in de atelierwerkpraktijk. Het geeft stap voor stap aan hoe 
te handelen en richt zich op het essentiële van het ‘leren-creëren’: hoe de student te 
verleiden om zijn eigen – op dat moment nog onbekende – weg te bewandelen. 
 
(C6) Concept van het programma-management 
Concept (C6) verwijst naar het programma-management als beheersingsvorm voor 
atelierwerk. Alhoewel qua naamgeving wellicht meer voor de hand liggend, biedt 
projectmanagement minder mogelijkheden voor zelfontdekking, zelfontwikkeling en 
(zelf)verwijzing, daar het is gericht op een exacte formulering van het projectresultaat 
en vervolgens realisering hiervan. 
Programma-management is doelengestuurd in plaats van resultatengestuurd (Wijnen 
& Van der Tak, 2002) en sluit hierdoor beter aan op onderwijsdoelstelling (III): de 
(zelf)verwijzende in plaats van selecterende beoordelings- en evaluatieprocedure. 
Programma-management biedt formeel de ruimte om per trimester per student de 
doelen individu-gericht bij te stellen. Voor student, docent en student-assistent wordt 
zo eenduidig duidelijk welke competenties worden nagestreefd en waar de 
zelftoetsing op gericht is. Dit geldt eveneens de ‘contra-mal’: welke competenties niet 
(meer) worden nagestreefd en ‘een duwtje in de rug’ geen kwaad kan. 
 
 
4.6 In het ‘leren-creëren’ toegepaste onderwijskundige instrumenten 
 
De punten (1) t/m (9) van figuur 4.6 hebben betrekking op de onderwijskundige 
instrumentalisering van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
 
(1) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: Het bouwkundig atelierwerk als 
student-activerende onderwijsvorm. 
 Vanuit het OGO-concept (C1) en vanuit het concept van de op actieve 
kennisconstructie gerichte doel-oriëntatie van de student (C2.1), is een student-
activerende onderwijsvorm vereist. Zoals reeds werd aangegeven kan het atelierwerk 
aan vier van de zes OGO-hoofdkenmerken voldoen. Het hoofdkenmerk 
‘Samenwerkend’ valt af omdat het niet strookt met de aan de ‘leren-creëren’ 
verbonden onderwijsdoelstelling van zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
individuele, subjectieve ontwerpstrategie. Samenwerking bij het ontwerpen is echter 
een krachtig middel om snel en effectief tot gedetailleerde ontwerpresultaten te 
komen, getuige het onderwijsmodel van de Methode Holistische Participatie (zie 
hoofdstuk 1). 
 
Het hoofdkenmerk ‘Multidisciplinair’ valt om vergelijkbare redenen af. Bovendien 
werkt het in dit eerstejaars stadium van ‘leren-creëren’ te zeer complexiteit-verhogend 
en draagt het hierdoor niet aan de onderwijsdoelstellingen (I), (II) en (III) bij.
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Foto 15, 16: Queen-Size studentenkamer, eindpresentatie 
Beoordelingsprotocol: alles is af (instrument 8): een compleet eerste ontwerp na 4 
weken studie: plattegrond, gevelaanzicht, bouwtechnische doorsnede, sfeerbeelden, 
, keuze gevelmaterialen, 3d-perspectief, maquette, logboekje en presentatie.
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Van de resterende vier OGO-hoofdkenmerken zijn de volgende inrichtingsvoorstellen 
van toepassing (Wijnen, 2000b, pag. 8 e.v., 31):  
“Professionaliserend 

Het zo goed mogelijk afstemmen van het studieprogramma op de aansluitende 
werkvelden. Professionaliserend wetenschappelijk onderwijs houdt in dat de 
relevante werkvelden mede richtinggevend zijn voor de onderwijskundige 
inrichting van het studieprogramma.” 

 “Inrichtingsvoorstellen: 
• Meer professiegestuurd, minder disciplinegestuurd. 
• Meer toepassingsgericht, minder ivoren toren. 
• Meer praktisch, minder theoretisch. 
• Meer samenhang met het werkveld, minder isolement.” 

“Activerend 
De verantwoordelijkheid voor de resultaten van het leerproces komt meer bij 
de student te liggen en van hem wordt ook meer initiatief gevraagd. Dit door 
de student een zo actief mogelijk rol toe te kennen bij het formuleren van 
leertaken, het bepalen van criteria, het beoordelen van leerresultaten en het 
reflecteren op het leerproces.” 

 “Inrichtingsvoorstellen: 
• Meer vraaggestuurd, minder aanbodgestuurd. 
• Meer eigen initiatieven, minder voorgeschreven regels. 
• Meer doen, minder afwachten.” 

“Scheppend 
Studenten moeten leren om het eigen kennen en kunnen zodanig in te zetten 
dat zij de eigen creatieve vermogens leren ontdekken en gebruiken ten 
behoeve van innovatieve oplossingen van technische en maatschappelijke 
vraagstukken. Dit leidt tot een verschuiving van reproducerende 
leeractiviteiten naar creatieve leeractiviteiten.” 

 “Inrichtingsvoorstellen: 
• Meer origineel, minder standaard. 
• Meer productief, minder reproductief. 
• Meer oplossingen bedenken, minder al bekende oplossingen toepassen. 
• Meer divergent, minder convergent.” 

 “Integrerend 
Het op een meer samenhangende manier toepassen van kennen en kunnen 
door middel van het leren zien en begrijpen van verbanden. Het betreft hier 
verbanden tussen delen van de leerstof van een vak, tussen afzonderlijke 
vakken en vakgebieden, tussen theorie en praktijk.” 

 “Inrichtingsvoorstellen: 
• Meer theorie en praktijk samen, minder theorie en praktijk apart. 
• Meer relaties tussen vakken, minder vakken apart. 
• Meer thematisch, minder vakgewijs. 
• Meer in docententeams, minder door individuele docenten.” 

 
(2) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 2: transferrijke maar toch uitdagende 
opgaven. 
Vanuit het OGO-concept (C1) en het concept van actieve kennisconstructie (C2.1) 
zijn motiverende ontwerpopgaven vereist. De opgaven moeten herkenbaar zijn door 
aan te sluiten op de belevingswereld maar dienen daarnaast toch uitdagend te zijn. Op 
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Schema 4.6: ‘Leren-creëren’ kernstrategie: relaties tussen onderwijsdoelen – 
concepten – instrumenten – evaluatie-criteria 
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deze wijze is een tweezijdige transfer mogelijk.Voorafgaande en gedurende het 
ontwerpwerk vindt er transfer plaats vanuit concepten uit de dagelijkse 
belevingswereld naar het ontwerpwerk. Na afloop van de opdracht vindt er een 
omgekeerde transfer plaats vanuit het ontwerpwerk naar de dagelijkse praktijk. De 
concepten van de subjectieve praktijktheorie (C2.2) en subjectieve leertheorie (C2.3) 
worden langs deze weg krachtig ondersteund. 
 
(3) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 3: de ‘didactische praxis Apon’ 
De ‘didactische praxis Apon’ is eveneens als instrument opgevoerd, omdat daarbij een 
volledige beschrijving wordt gegeven van hoe moet worden gehandeld bij de 
begeleiding aan de teken/werktafel. De praxis oogt zachtaardig, door niet in te gaan 
op ‘voorlopige fouten’ maar te wijzen op bijzonderheden als ontwerpaanleiding in het 
proces. De praxis dwingt de student hierdoor zeer effectief in de richting van actieve 
individuele opbouw van competenties. Voor een student die wil ‘leren-creëren’ is dit 
een ultieme stimulans. Voor een student met een meer reproductieve of taakgerichte 
leerstijl is het (wellicht) de ultieme nachtmerrie. Het onderwijskundig 
constructivisme, het bouwkundig atelierwerk en de didactische praxis Apon sluiten 
daardoor naadloos op elkaar aan. 
 
(4) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: de canon als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën 
 Vanuit concept (C4) het onderzoek van de professionele ontwerpstrategieën en 
concept (C3) ‘de Zevensprong’ als canon van het PGO-Maastricht en de 12 stappen 
van de Methode Holistische Participatie, is een canon ontwikkeld voor het ‘leren-
creëren’. Deze Canon neemt 4 van de 5 onderscheiden ontwerpcategorieën van Van 
Bakel tot uitgangspunt: oriëntatie op omgeving, oriëntatie op programma van eisen, 
oriëntatie op het concept (thema en/of vorm) en oriëntatie op bouwkundige kennis. De 
5e ontwerpcategorie: oriëntatie op opdrachtgever en andere partijen wordt in de 
onderwijssituatie buiten beschouwing gelaten. De docent en student-assistent spelen 
min of meer deze rollen maar zij houden hun inbreng bewust beperkt. De canon 
ondersteunt de - veelal rudimentaire - initiële praktijktheorie (C2.2) en leertheorie 
(C2.3) van de individuele student. De door Van Bakel geïntroduceerde driehoek 
wordt eveneens - in gemodificeerde vorm – in de canon gebruikt. 
 
(5) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 5: Ontwerpondersteunende oefeningen 
Ontwerpondersteunende oefeningen zijn erop gericht om ‘just-in-time’ bepaalde 
aspecten aan de orde te stellen en zo het ontwerprepertoire van de student te 
vergroten. De ontwerpondersteunende oefeningen worden gebruikt om de aan de 
ontwerpstrategieën ten grondslag liggende ontwerpcategorieën (concept (C4)) bij 
voortduring aan de orde te stellen. Bij introductie en afronding wordt de canon (4) 
gebruikt ter versterking van de subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie 
(C2.3).  
 
(6) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 6: de Leercyclus van Kolb 
Het concept van de diversiteit aan ontwerpstrategieën (C4) vindt eveneens nadere 
uitwerking door toepassing van de leercyclus van Kolb. De vier verschillende 
benaderingswijzen voor ervaringsgericht leren: experimenteren – ervaren – reflecteren 
– theoretiseren, worden aangewend om de diversiteit van kennisaanbod en activiteiten 
bij ontwerpondersteunende oefeningen te vergroten. 
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(7) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 7: een ideeënrijke, transferrijke, 
krachtige leeromgeving 
De ideeënrijke en transferrijke leeromgeving wordt hier nogmaals als totaalinstrument 
genoemd. De transferrijke, uitdagende opgaven (2), de canon met de driehoek als 
basis voor de professionele ontwerpstrategieën (4) de ontwerpondersteunende 
oefeningen (5) en de leercyclus van Kolb (6) dragen hiertoe bij. Andere elementen 
hebben betrekking op zowel het atelier als daarbuiten, zoals excursies, tijdschriften, 
bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, maquettewerkplaats, videotheek, 
tentoonstellingen, lezingen, etc. 
De ideeënrijke en transferrijke leeromgeving  is wederom een beïnstrumentering van 
de onderwijsdoelen (I) en (II), de theorie van het onderwijskundig constructivisme 
(C2) en het concept van de diversiteit aan professionele ontwerpstrategieën (C4). 
 
(8)‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 8: een beoordelingsprotocol bestaande 
uit onder meer holistische en rationele beoordelingsmethoden 
Het opstellen van een beoordelingsprotocol is een deelinvulling van de 
onderwijsdoelstelling (III): een (zelf)verwijzende beoordelings- en evaluatieprocedure 
en het sturingsconcept van het programma-management (C6). 
 
(9) ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 9: evaluatiegesprekken gericht op het 
stellen van doelen, zelftoetsing en competenties 
De bijbehorende evaluatiegesprekken zijn eveneens een deelinvulling van de 
onderwijsdoelstelling (III): een (zelf)verwijzende beoordelings- en evaluatieprocedure 
en het sturingsconcept van het programma-management (C6). Beide zijn niet 
uitsluitend gericht op communicatie over de afgeronde opdracht. Ze zijn belangrijk 
om het zelfverwijzingsproces op gang te brengen en de student aan te zetten tot het 
stellen van bepaalde doelen voor het bereiken van bepaalde competenties. De student 
dient er nadrukkelijk op gewezen te worden dat het ‘hier-en-nu’ het geëigende 
moment tot zelftoetsing op deze doelstellingen is. 

 
Figuur 4.6.1: ‘Leren-Creëren’ Kernstrategie: LCK 
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4.7 Relaties  tussen de toegepaste onderwijskundige instrumenten en de 
evaluatie-criteria voor toetsing van het uiteindelijk onderwijskundig resultaat 
 
Evaluatie-criterium (iii): (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
Voor het realiseren van evaluatie-criterium (iii): de (zelf)verwijzing binnen een brede 
opleiding met resultaten ‘exit’, ‘functioneel ontwerpen’ en ‘conceptueel ontwerpen’, 
dienen eveneens het evaluatie-criterium (i): meerdere ontwerpopvattingen worden 
gefaciliteerd en het evaluatie-criterium (ii): een tot actie en kennisconstructie 
dwingende onderwijsvorm, te worden gerealiseerd. 
Immers, om goed te kunnen verwijzen dient er eerst volgens de eigen 
voorkeursstrategieën ontworpen te zijn (criterium (i)) en dient de student ook 
gedwongen te zijn om zijn ontwerpcapaciteiten te ontwikkelen (criterium (ii)).  
Voorts leveren onderwijsinstrument (8): beoordelingsprotocol opgebouwd uit 
holistische en rationele beoordelingsmethoden, en instrument (9): 
evaluatiegesprekken gericht op doelen, zelftoetsing en competenties, een bijdrage aan 
evaluatie-criterium (iii). 
 
Evaluatie-criterium (i): meerdere ontwerpopvattingen worden gefaciliteerd 
(i) voor de realisatie van evaluatie-criterium (i): meerdere ontwerpopvattingen worden 
gefaciliteerd, worden de onderwijsinstrumenten (2), (3), (4), (5), (6) en (7) ingezet. 
Instrument (2): transferrijke, uitdagende opgaven, biedt de student voldoende 
mogelijkheden om een eigen weg te bewandelen. 
Instrument (3): de ‘didactische praxis Apon’, stimuleert de student om voort te gaan 
met de meest belovende aspecten uit zijn ontwerp. 
Instrument (4): de canon met de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën, wijst de student bij voortduring (introducties en presentaties van 
ontwerp (deel)opgaven en ondersteunende oefeningen) op de verschillende 
invalshoeken bij het ontwerpen. 
Instrument (5): de ontwerpondersteunende oefeningen, behandelen telkens een of 
enkele nieuwe aspecten. 
Instrument (6): de leercyclus van Kolb, biedt de informatie voor opgaven en 
oefeningen aan volgens de vier verschillende benaderingswijzen van het 
ervaringsgericht leren. 
Instrument (7): de ideeënrijke en transferrijke leeromgeving, completeert dit geheel. 
 
Evaluatie-criterium (ii): een tot actieve kennisconstructie uitnodigende 
onderwijsvorm 
(ii) Evaluatie-criterium (ii): een tot actieve kennisconstructie uitnodigende 
onderwijsvorm. De student dient ook daadwerkelijk zijn ontwerpcapaciteiten te testen 
en uit te breiden. (Herhaalde) voornemens op dit gebied zijn uiteraard onvoldoende en 
de verlokkingen van het studenten-leven zijn alom bekend. 
Instrumenten (1), (2), (3) en (9) dwingen de student tot actieve kennisconstructie op 
ontwerpgebied. 
Instrument (1): het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm, lokt door 
verplichte aanwezigheid en de vrij ‘kale’ ontwerpopgaven en oefenopdrachten 
activiteiten uit. De sociale factor is hierbij belangrijk. Elke student werkt aan zijn 
eigen ontwerp. Eindeloze discussie heeft dus geen zin. Een student die ‘niets doet’ en 
geen tastbare resultaten heeft, daalt snel op ‘de sociale ladder’ van het atelier. 
Instrument (2): de transferrijke, uitdagende opgaven, dient de student tot voortdurende 
actie te motiveren. 
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Foto 17, 18: Queen-Size of King-Size, de ideeënrijke en transferrijke opgave 
(instrument 2) zorgt ervoor dat élke student een eigen, uniek ontwerp kan creëren. 
Hierdoor leert men ook veel van elkaars ontwerp: de studenten zien 12 
verschillende ontwerpen ontstaan, inclusief alle bouwtechnische problemen en 
oplossingen (instrument 4: canon). 
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Instrument (3): de ‘didactische praxis Apon’, met de directe begeleiding aan 
teken/werktafel werkt zeer stimulerend voor welwillende studenten maar is uiterst 
vervelend voor ‘simulerende’ studenten. 
Instrument (9): evaluatiegesprekken gericht op doelen, zelftoetsing en competenties, 
hebben uitsluitend betrekking op het verleden en op de toekomst. De kansen en 
mogelijkheden van de te evalueren opdracht zijn dan reeds gepaseerd. Bij 
probleemgevallen beperkt zich het evaluatiegesprek tot de exit-variant als meest voor 
de handliggende bedreiging en tot de extra inzet die noodzakelijk is om deze 
bedreiging te keren. 
 
  
4.8 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk is het ‘leren-creëren’ onderwijskundig beïnstrumenteerd. 
Uitgangspunt hierbij was de doelstelling van het onderzoek (paragraaf 1.15): 

Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-
creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze 
‘leren-creëren’ kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, 
omvat meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student en koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een 
brede opleiding, waarbinnen de student kan kiezen uit afstudeerrichtingen met 
verschillende ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, die méér of minder 
op architectonisch-conceptueel ontwerpen zijn gericht. 

 
Om deze doelstelling gestalte te geven, dient de student in het eerste jaar ondersteund 
te worden bij het proces van het leren ontwerpen. 
Dit ‘leren-creëren’ werd nader uitgewerkt met behulp van drie onderwijsdoelen, zes 
concepten en negen onderwijsinstrumenten. Eveneens zijn drie evaluatie-criteria 
toegevoegd, die als het ware de drie onderwijsdoelen reflecteren. Deze drie criteria 
zijn bedoeld om de uiteindelijke resultaten van het onderwijs op het behalen van de 
geformuleerde einddoelen te toetsen. De gehanteerde concepten en instrumenten 
komen voort uit de in hoofdstuk 1 en 2 besproken literatuur. 
 
In hoofdstuk 4 is aldus de ‘leren-creëren’ kernstrategie ontwikkeld met behulp van 
concepten ontleend aan het uit het onderzoek naar het ontwerp-atelierwerk (hoofdstuk 
1) onderwijskundige theorie (hoofdstuk 2) en bedrijfskundige strategie (hoofdstuk 3).    
 
Hoofdstuk 5 neemt een centrale plaats in in deze dissertatie, omdat hier het ‘leren-
creëren’ als zelfstandige kernstrategie voor het eerstejaars universitair 
ontwerponderwijs gedetailleerd beschreven wordt.   
In hoofdstukken 6 t/m 9 volgen de praktische uitwerking van de kernstrategie en de 
toetsing, evaluatie en conclusies. 
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Hoofdstuk 5: De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
 
5.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 4 is de ‘leren-creëren’ kernstrategie ontwikkeld uit relevante 
onderwijskundige concepten, instrumenten en criteria. Hierbij lag de nadruk op de 
relaties tussen concepten en de instrumenten en op de relaties met de achterliggende 
literatuur uit de hoofdstukken 1 en 2.  
 
In dit hoofdstuk 5 vindt de beschrijving plaats van de ‘leren-creëren’ kernstrategie als 
geheel.  
In paragraaf 5.2 wordt de ‘leren-creëren’ kernstrategie onverkort als geheel 
beschreven: 

• Het uitgangspunt, de onderwijskundige praxis, de kennisopbouw, de 
beoordeling en evaluatie. 

• De met de ‘leren-creëren’ kernstrategie te bereiken onderwijsdoelen. 
• Een overzicht van de negen in onderlinge samenhang in te zetten 

onderwijsinstrumenten. 
• Een overzicht van de achterliggende zes concepten.  

 
In de volgende paragrafen wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de wijze 
waarop de strategie in de praktijk van het atelierwerk is geïmplementeerd.  
In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op het uitgangspunt de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie: ‘reflection-in-action’ van Schön als representatie van ontwerpprocessen 
en ‘het zoeken van steun’ van Standaert en Troch als representatie van het bij de 
reflection-in-action behorende toetsen.  
In paragraaf 5.4 wordt de ‘leren-creëren’ strategie als onderdeel van het 
onderwijskundig constructivisme beschreven en wordt - ter verduidelijking - het 
onderwijskundig constructivisme tegenover het onderwijskundig objectivisme 
geplaatst. 
 
In de overige paragrafen worden de negen onderwijsinstrumenten van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie nader toegelicht: 

• Instrument 1: het atelierwerk als activerende onderwijsvorm dat een actieve, 
op kennisconstructie gerichte student-oriëntatie onontkoombaar maakt. 

• Instrument 2: ideeënrijke, transferrijke en uitdagende opgaven. 
• Instrument 3: De rol van de begeleiding bij ‘leren-creëren’ en de hierbij 

gehanteerde didactische praxis Apon. 
• Instrument 4: de rol van de Canon: de driehoek Omgeving, Concept/Vorm, 

Programma en de kern Toetsing/Techniek voor de noodzakelijke ontwikkeling 
van de subjectieve praktijktheorie en leertheorie van de student.     

• Instrument 5: de ontwerpondersteunende oefeningen. 
• Instrument 6: de leercyclus van Kolb. 
• Instrument 7: overige aspecten van een ideeënrijke, transferrijke, krachtige 

leeromgeving. 
• Instrument 8: de beoordeling. 
• Instument 9: bijsturing door middel van programma-management. 
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In de slotparagraaf 5.14 wordt geconcludeerd dat de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
goed aansluit op de onderwijs- en onderzoekstraditie van de faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 
 

 
 
Figuur 5.1 ‘Leren-Creëren’ Kernstrategie: LCK 
 
De negen onderwijskundige instrumenten: 

10 Activering van de student. 
11 Creativiteit uitlokkende opgaven. 
12 Een zelfontwikkeling stimulerende didactische praxis. 
13 Een canon ter ondersteuning van de kennisopbouw. 
14 Ontwerpondersteunende oefeningen. 
15 Informatieaanbod dat aansluit op diverse vormen van ervaringsgericht 

leren. 
16 Een ideeënrijke, stimulerende leeromgeving. 
17 Holistische én rationele beoordeling. 
18 Evaluatie van en (zelf)verwijzing door de student. 

 
En de vier ontwerpcategorieën van de canon: 

5 Vorm en Concept 
6 Programma 
7 Omgeving 
8 Techniek en Toetsing 
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5.2 ‘Leren-creëren’ als kernstrategie 
 
De kernstrategie voor het universitair bouwkundig ontwerponderwijs in het eerste jaar 
is het ‘leren-creëren’: het in atelierwerkverband ontdekken en leren ontwikkelen van 
een eigen bouwkundige ontwerpstrategie, door het aanbieden van een leerrijke en 
ideeënrijke leeromgeving, gericht op (zelf)verwijzing binnen een brede bouwkunde-
opleiding.  
Het ‘leren-creëren’ valt binnen de onderwijskundige stroming van het sociaal-
constructivisme. Er is sprake van een expliciet te doceren methodologie, een 
expliciete gerichtheid op de vaardigheid van het ontwerpen én op persoonlijke 
kennisopbouw van de student omtrent het ontwerpen. 
 
 
De ontwikkelde ‘leren-creëren’ kernstrategie bezit de volgende eigenschappen: 
 

• Bij de ‘leren-creëren’ kernstrategie is sprake van een expliciet te doceren 
methodologie: de negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijskundige instrumenten. 

 
• De methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is empirisch 

verifieerbaar (zie hoofdstuk 7 en 8). 
 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is gericht op het onderwijzen van een veelheid 
aan ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën binnen één coherent 
onderwijssysteem. 

 
• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is gericht op zelfontdekking en 

zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de 
student en leidt tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. 

 
• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is expliciet gericht op de vaardigheid van het 

ontwerpen én op persoonlijke kennisopbouw van de student omtrent het 
ontwerpen. 

 
• De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt als kernstrategie mogelijkheden om in 

een waaier van atelierwerkprogramma’s te worden uitgewerkt, ieder met 
unieke opgaven en ondersteunende oefeningen, zodat de gewenste diversiteit 
binnen het bouwkundeonderwijs behouden blijft. 

 
 
De onderwijsdoelen achter de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn: 
 

• Zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student. 

 
• In een lerende in plaats van selecterende onderwijsbenadering. 

 
• Gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen een brede opleiding met 

zowel meer architectonische als meer technische afstudeermogelijkheden. 
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De expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is opgebouwd uit 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten (nummers 
1 t/m 9). 
 
Uitgangspunt van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De ‘reflection-in-action’ van Schön: het ontwerpen als voortdurend reageren 
op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt. 
Het toetsen verloopt via het principe van ‘het zoeken van steun’, zoals door 
Standaert en Troch beschreven. 

 
Didactische praxis: 

• Niet de didactische aanpak van Schön: het voortdurend demonstreren van de 
docent. 

• Wel de ‘didactische praxis Apon’ (3): het stimuleren van het bijzondere in 
het ontwerp van de student (ten behoeve van zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de subjectieve ontwerpstrategie). 

• Gebruik van ‘ruim geformuleerde’ ideeënrijke en transferrijke opgaven 
(2) om zelfontdekking en zelfontwikkeling mogelijk te maken. 

• Gebruik van ondersteunende oefeningen (5), waarbij langs meerdere, 
activerende manieren informatie aangeboden wordt volgens de leercyclus 
van Kolb (6) 

 
Kennisopbouw: 

• Niet door voortdurend demonstreren zoals bij Schön. 
• Wel via het onderwijskundig constructivisme: 
• Gebruik van atelierwerk als een tot actieve kennis-constructie dwingende 

onderwijsvorm (1) 
• Gebruik van ideeënrijke en transferrijke opgaven (2) voor activering eigen 

voorkennis. 
• Gebruik van een canon (4): 4 van de 5 ontwerpcategorieën van Van Bakel (de 

basis achter de professionele ontwerpstrategieën). 
• Gebruik van een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving (7) 

 
Beoordeling en evaluatie: 

• Niet selecteren op aangeboren creativiteit 
• Wel een beoordelingsprotocol (8) bestaande uit onder meer holistische en 

rationele beoordelingsmethoden. 
• Evaluatiegesprekken (9) gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen 

een brede bouwkundige opleiding. 
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De expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is opgebouwd uit 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. De 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijsinstrumenten van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie zijn: 
 

1. Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student 
reproduceert niet maar construeert  actief – letterlijk en figuurlijk – zijn 
ontwerp én construeert daarmee actief zijn individuele, subjectieve kennis 
over het ontwerpen. 

 
2. Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 

relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

 
3. De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel’, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

 
4. Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 

student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 

 
5. Ontwerp-ondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
 
6. De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 

denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

 
7. Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 

informatieverstrekking en facilitering zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 

 
8. een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 

beoordelingsmethoden. 
 
9. Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 

verwerving van competenties.  
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie en haar negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijsinstrumenten zijn gebaseerd op zes bekende (onderwijs)concepten: 
 

1. Het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO), zoals op de TU Eindhoven voor 
het technologisch universitair onderwijs ontwikkeld. 

 
2. Het (onderwijskundig) constructivisme, dat er vanuit gaat dat kennis in de 

hoofden van de studenten wordt geconstrueerd door voortdurende 
(her)interpretatie, aanvulling en toetsing en dus altijd subjectief is. Deze 
subjectieve kennisopbouw is afhankelijk van het individueel leervermogen 
bestaande uit drie onderdelen (A, B, C): 
A: de student dient te beschikken over de vaardigheden om binnen een 
bepaald domein relevante en constructieve leeractiviteiten te ontplooien. 
B: de student moet de daadwerkelijke bereidheid hebben om deze 
relevante constructieve activiteiten uit te voeren. 
C: de student dient te beschikken over een adequate subjectieve 
praktijktheorie/leertheorie voor aansturing en interpretatie van de 
gebeurtenissen in de leeromgeving. 
 

3. ‘De Zevensprong’ van het Probleem Gestuurd Onderwijs uit Maastricht en 
de 12 stappen van de Methode Holistische Participatie (MHP) van Schmid 
zijn als onderwijskundig voorbeeld voor de ‘leren-creëren’ canon gebruikt. 

 
4. Het promotie-onderzoek van Van Bakel aan de TU Eindhoven, dat 

aangeeft dat er in de professionele praktijk meerdere professionele 
ontwerpstrategieën worden toegepast, die bovendien aan 
persoonlijkheidskenmerken gerelateerd zijn. 

 
5. De ‘didactische praxis Apon’ als vorm van begeleiding aan de tekentafel, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

 
6. De bedrijfskundige benadering van het programma-management, dat 

doelengestuurd is in plaats van resultatengestuurd zoals het 
projectmanagement. 

 
 
5.3 Uitgangspunt: Reflection-in-action  
 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is de 
representatie van het ontwerpproces als ‘reflection-in-action’, zoals het door Schön 
wordt beschreven (paragraaf 1.11). De ‘reflection-in-action’ beschrijft het ontwerpen 
als voortdurend reageren op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt.  
 
Dit toetsen kan het beste beschreven worden met behulp van het principe van ‘het 
zoeken van steun’, zoals door Standaert en Troch beschreven (zie paragraaf 2.2). Dit 
geldt zowel voor de meer culturele, conceptuele en gevoelsmatige aspecten van het 
ontwerp, waarbij de zintuiglijke ervaringen een belangrijke rol spelen (zie ook de 
leercyclus van Kolb), als ook voor technisch-wetenschappelijke aspecten, zoals de 
constructie van het ontwerp, de bouwfysica, de bouwtechniek en de vastgoedaspecten. 
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Dit toetsen in de vorm van ‘zoeken naar steun’ slaat ook de brug tussen het 
‘conceptueel, meer architectonisch ontwerpen’ en het ‘functioneel, meer technisch-
wetenschappelijk ontwerpen’, twee categorieën in het (zelf)verwijzings-, 
beoordelings-, en evaluatieproces (naast de derde categorie: ‘exit’). Beide ‘gebieden’ 
zijn opgenomen in de canon (zie paragraaf 5.7), die gebaseerd is op de vijf 
ontwerpcategorieën van Van Bakel.  
 De ene student zal meer vaardigheden bezitten op het ‘conceptueel-architectonisch’ 
gebied. De andere student meer op ‘functioneel-bouwtechnisch’ gebied. De studenten 
dienen op beide ‘gebieden’ aan een minimum te voldoen. De ene student kan en wil 
meer nadruk leggen op het conceptueel-architectonisch gebied, de ander meer op het 
functioneel-bouwtechnisch gebied. Beoordeling en evaluatie gericht op het stellen van 
doelen, zelftoetsing en het verwerven van competenties conform het principe van het 
programma-management, bieden hiertoe de mogelijkheden.  
 
Het proces van reflection-in-action is uitgebreid beschreven in paragraaf 1.11, waarbij 
ter toelichting eveneens een samenvatting van de beroemde dialoog tussen de docent 
Quist en de studente Petra is weergegeven. 
 
De dialoog illustreert eveneens waarom de bij de reflection-in-action ontwikkelde 
didactische praxis niet in de ‘leren-creëren’ kernstrategie werd overgenomen (latere 
werk van Schön, zie Schön, 1987 en paragraaf 1.11). Het betreft de te grote rol voor 
de docent in het onderwijs-proces: 

• De didactische praxis van Schön is gebaseerd op het voordoen door de docent, 
wat ‘leren-creëren’ juist tracht te vermijden. Dit wordt nog versterkt door de 
welhaast gedragstherapeutische cursus (‘Model II theories of use’) die volgens 
Schön aan elk ‘reflective practicum’ vooraf zou moeten gaan.  

• De kennisopbouw bij de student is gericht op het imiteren van de docent. 
• Door de overheersende rol van de docent zal het reflective practicum meer 

beperkt zijn tot één ontwerpstrategie; namelijk de favoriete ontwerpstrategie 
van de betreffende docent. 

 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt een veel breder ‘onderwijsplatform’ dan de 
didactische praxis van Schön: 

• Doordat de canon niet één professionele ontwerpstrategie tot richtsnoer neemt 
maar een schaalniveau hoger zit: de ontwerpcategorieën die ten grondslag 
liggen aan de professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel. 

• Doordat de ‘didactische praxis Apon’ de student stimuleert tot het genereren 
van ideeën en het nemen van beslissingen (de student zelf hanteert en oefent 
reflection-in-action en niet de docent, zoals Quist in de dialoog met Petra). 

• Door de actieve constructivistische kennisopbouw bij de student, gericht op de 
eigen, subjectieve praktijktheorie en leertheorie. 

• Doordat de opleiding een breed karakter heeft en meer 
afstudeermogelijkheden heeft dan een Architectural Design School, met veelal 
één dominante ontwerpopvatting.  

 
 

 
 
 



 170 

5.4 Onderwijskundig Constructivisme versus onderwijskundig Objectivisme 
 
Constructivistische leertheorieën gaan er vanuit dat er geen buiten de persoon 
aanwezige - zogeheten ontologische - realiteit bestaat en dat leren derhalve een 
subjectgebonden proces van kennisconstructie is, dat typerend en uniek is voor elk 
individu. Dit proces van kennisconstructie is het met behulp van – wederom 
persoonsgebonden – informatieverwerkingsactiviteiten (aangestuurd vanuit een 
subjectieve leertheorie) steeds weer en steeds verder uitbreiden en reorganiseren van 
de persoonlijke kennis, vaardigheden opvattingen en attitudes. 
 
Van der Sanden stelt dat docenten hierdoor niet op een rechtstreekse wijze invloed 
hebben op de leeractiviteiten en de leerresultaten maar slechts via een tweevoudig 
indirecte weg (Van der Sanden, 1997): 

• De indirecte invloed van de didactische maatregelen van de docent op de 
subjectieve leertheorie van de student.  

• De indirecte invloed van de door de docent aangedragen leerinhoud op de 
subjectieve praktijktheorie van de student. 

 
Het ‘leren-creëren’ voegt hier als het ware een extra dimensie aan toe; immers, uit 
onderzoek blijkt, dat er sprake is van meerdere, aan persoonlijkheidkenmerken 
gerelateerde, ontwerpstrategieën (Van Bakel, 1995). Bij het ontwerponderwijs gaat 
het dus niet alleen om de slechts indirecte beïnvloeding van de persoonlijke 
kennisconstructie en leerattitude van de student maar bovendien eveneens om 
minimaal zes aangetoonde verschillende ontwerpstrategieën, die de basis vormen van 
deze persoonlijke kennisconstructie en leerattitude.  
 
In de constructivistische leertheorieën spelen in het leerproces de persoonlijke 
leergeschiedenis van de lerende en de leeromgeving waarin het leren plaats vindt een 
essentiële rol. Het aansluiten op de eigen gedachtewereld en het aanbieden van een 
leerrijke en ideeënrijke leeromgeving krijgen dan ook binnen het ‘leren-creëren’ 
uitdrukkelijke aandacht. 
De constructivistische leertheorieën sluiten goed aan bij de opvatting dat creativiteit 
grotendeels aangeleerd is. Indien men bij het universitair bouwkundig 
ontwerponderwijs enerzijds uitgaat van de opvatting dat creativiteit grotendeels op 
aangeleerde vaardigheden berust en anderzijds uitgaat van onderwijskundig 
objectivistisch te onderwijzen technische vakken, zal dit leiden tot op verwijzing 
gericht ontwerponderwijs. Bij dit op verwijzing gericht ontwerponderwijs ligt de 
nadruk niet zo zeer op het ‘examineren’ maar op het ‘doceren’ door middel van 
transferrijke ontwerpopgaven en een ideeënrijke leeromgeving. De aandacht voor de 
student is op het subject gericht, in die zin dat de juiste verwijzing van de student 
centraal staat en bij de begeleiding positief wordt ingehaakt op potentiële 
ontwerpvaardigheden van de student.  
Vanuit een constructivistische benadering zal het initiële persoonlijke referentiekader 
van de student vooral worden gezien als een betekenisverlenend “systeem”, waarmee 
terdege rekening moet worden gehouden. 
 
Constructivistische leertheorieën staan haaks op objectivistische leertheorieën. Het 
onderwijskundig objectivisme gaat ervan uit dat er wel sprake is van een buiten de 
persoon aanwezige objectieve realiteit. Daarbij wordt leren vooral gezien als het 
kopiëren en transporteren van informatie, die vervolgens door de student 
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gereproduceerd dient te worden. De objectivistische onderwijskundige wereld ziet er 
derhalve een stuk eenvoudiger uit. Men biedt de stof op een heldere objectieve wijze 
aan en toetst het reproductievermogen van de student. Indien dit aanbod objectief 
gezien voor alle studenten identiek is, is het falen van een student te verklaren vanuit 
het tekort aan aangeboren eigenschappen. 
De objectivistische leertheorieën sluiten goed aan bij de opvatting dat creativiteit 
grotendeels aangeboren is. Indien men bij het universitair bouwkundig 
ontwerponderwijs enerzijds uitgaat van de opvatting dat creativiteit grotendeels op 
aangeboren eigenschappen berust en anderzijds uitgaat van onderwijskundig 
objectivistisch te onderwijzen technische vakken, zal dit leiden tot selectiegericht 
ontwerponderwijs. Bij dit selectiegericht ontwerponderwijs ligt de nadruk niet zo zeer 
op het ‘doceren’ maar op het ‘examineren’ door middel van selecterende 
ontwerpopgaven en een selecterende leeromgeving. De aandacht voor de student is 
uitsluitend objectief, in de zin dat de selectieomstandigheden voor alle studenten 
gelijk dienen te zijn. De objectivistische benadering zal de initiële persoonlijke 
referentiekaders van de studenten vooral zien als een feitelijk bewijs van onvermogen 
en onvoldoende aangeboren talent. De “objectivistische” docent ziet een initiëel 
gebrekkig persoonlijk referentiekader als ‘externe bewijslast’ naast zijn selectieve 
ontwerpopgave en heeft na vier weken al een vastomlijnd oordeel over de 
ontwerpvaardigheden van de student. 
 
 
5.5 Instrument 1: atelierwerk als basis voor actieve, op kennisconstructie 
gerichte student-oriëntatie  
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: 

Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student reproduceert 
niet maar construeert  actief – letterlijk en figuurlijk – zijn ontwerp én construeert 
daarmee zijn individuele, subjectieve kennis over het ontwerpen. 

 
De basis-onderwijsvorm van het ‘leren-creëren’ is het atelierwerk. Het atelier bestaat 
uit circa 12 studenten, 1 docent en 1 student-assistent, die in principe gedurende het 
gehele jaar (drie trimesters) een ateliergroep vormen. Het atelierwerk beslaat vier 
dagdelen per week. 
De inhoud omvat de drie klassieke gebieden: wonen, utiliteitsbouw en stedenbouw: 
1e trimester: 

Basisvaardigheden en ontwerpproces, waarbij een aantal ontwerpen rond het 
wonen worden gemaakt. 

2e trimester: 
Architectuur en bouwtechniek, waarbij een ontwerp voor een utiliteitsgebouw 
wordt gemaakt. 

3e trimester: 
Architectuur en stedebouw, waarbij een stedebouwkundig ontwerp voor een 
woonbuurt wordt gemaakt.  

 
 Het atelierwerk is en blijft de meest ideale onderwijsvorm voor het ontwerponderwijs 
daar het aanzet tot actief experimenteren met tekenwerk, collages en maquettes en 
hier ook letterlijk de ruimte voor biedt. 
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Het atelierwerk voldoet als student-activerende onderwijsvorm aan vier van de zes 
OGO-hoofdkenmerken (Wijnen, 2000b, pag. 8 e.v., zie eveneens paragraaf 4.5): 

• Professionaliserend 
• Activerend 
• Scheppend 
• Integrerend 

 
Het atelierwerk is zoveel mogelijk gericht op een actieve, op kennisconstructie 
gerichte student-oriëntatie. Indien de ontwerpopgaven goed zijn vormgegeven en 
begeleiding optimaal functioneert is er nauwelijks een ontkomen aan en zijn er grote 
obstakels voor een op reproductie gerichte leerstijl en een toepassingsgerichte 
leerstijl. 
Een in lichte mate ongerichte leerstijl is wellicht in het voordeel, indien deze uit een 
‘creatieve onrust’ voortkomt. Een zwaar ongerichte leerstijl is in het nadeel, daar er 
hoe dan ook een in meerdere opzichten uitgewerkt resultaat dient uit te komen, 
waarbij dilemma’s moeten worden overwonnen door het nemen van besluiten die 
consequent moeten worden doorgezet om tot enig resultaat te kunnen komen: 
‘Architectuur is voor 20 % inspiratie en voor 80 % transpiratie’.  
Het is belangrijk om de studenten bij voortduring op de aspecten van de gewenste, op 
actieve kennisconstructie gerichte doel-oriëntatie te wijzen. Het motto hierbij is: ‘Test 
jezelf, hier en nu’. Wil je tot een zinvolle verwijzing naar het vervolgtraject van de 
studie komen, gebruik dan optimaal de uitgebreide faciliteiten van het eerstejaars 
atelierwerk. Het ouderejaars projectwerk werkt op docent-afspraak, is specifiek 
gericht, heeft een nog hoger tempo, vooronderstelt de nodige inzichten, kennis en 
vaardigheden, etc.  
 
 
5.6 Instrument 2: transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 2: 

Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 
relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

 
De ontwerpopgaven sluiten zo goed mogelijk aan op de belevingswereld van de 
student, zodat er sprake kan zijn van een tweezijdige transfer: de transfer vanuit de 
dagelijkse belevingswereld naar het ontwerp. En als vervolg: de transfer vanuit het 
ontwerp naar de dagelijkse belevingswereld. Naast het bevorderen van ontwerp-
ideeën heeft dit tot doel de actieve kennisconstructie binnen de subjectieve 
praktijktheorie en leertheorie te stimuleren. Het ‘leren-creëren’ wordt hierdoor 
letterlijk een onderdeel van de dagelijkse belevingswereld van de student. 
 
De opgaven bevatten enkele keuze-elementen, eveneens gericht op deze beide 
doelen. De keuze-elementen kunnen eveneens leiden tot een optimalisatie van de 
motivatie van de student, want niets is dodelijker voor het ontwerpproces dan een 
niet-inspirerende opgave. Optimalisatie van de motivatie (doel-oriëntatie) betekent 
optimalisatie van het leervermogen, doordat de actieve kennisconstructie getriggerd 
wordt. 



 173 

De opgaven bevatten ook tegengestelde deelopgaven. Naast bovenvermelde doelen 
heeft dit eveneens tot doel om ‘de totale spanbreedte’ van de praktijk te tonen  
(bevorderen leertheorie en praktijktheorie) en de student over eventuele onbewuste 
aarzelingen heen te helpen, zoals ‘te ingrijpend’, ‘te duur’, etc. 
 
Zowel voor de ontwerpopgave als voor de ondersteunende oefeningen is het van 
belang dat er minimaal evenveel ‘goede oplossingen’ als studenten in het atelier 
zijn, dit om motivatie, doel-oriëntatie en actieve kennisconstructie te bevorderen.  
Dit kan bereikt worden door verpersoonlijking van de opgave: de eigen 
studentenkamer, door een zekere complexiteit en veelvormigheid van het te 
ontwerpen object: dus niet een kiosk of zoiets. Het is uiteraard zeer uitdagend om een 
geheel nieuw type kiosk te bedenken en te ontwerpen maar de kans van slagen is zelfs 
voor professionals niet zo groot. Voor eerstejaars zou een dergelijke werkwijze 
uiteraard zeer frustrerend zijn en geenszins de actieve kennisconstructie van de eigen 
subjectieve praktijktheorie en leertheorie bevorderen.   
  
De opgave dient niet teveel eisen en randvoorwaarden te bevatten. Het is beter om 
de ontwerpondersteunende oefeningen telkens nieuwe gezichtspunten te laten leveren 
en deze niet rechtstreeks in de opgave mee te nemen. Voor de serieuze student zou de 
opgave dan te complex worden, omdat hij of zij alle aspecten maximaal in zijn of haar 
ontwerp zou willen uitnutten. De professionele reflection-in-action benadering van 
Schön en het onderscheid in professionele ontwerpstrategieën van van Bakel geven 
aan dat dat onmogelijk is.  
Het strookt ook niet met de ‘didactische praxis Apon’ die de student op weg helpt in 
zijn persoonlijk reflection-in-action proces door telkens op veelbelovende aspecten in 
het individuele ontwerp te wijzen.  
Paradoxaal zou een dergelijke complexe opgave voor de reproductie-gerichte student 
een handige by-pass leveren: ‘als je er van alles wat in stopt is het altijd goed’.  
 
Vanuit de objectivistische onderwijstheorieën geredeneerd kan men ten behoeve van 
de selectie besluiten om de opgave ideeënarm en transferarm in te richten en eveneens 
het aantal ontwerpdimensies te beperken, bijvoorbeeld door de Vorm en/of de 
Omgeving uit te sluiten, bijvoorbeeld ‘Een huis zonder vensters’, ‘Wonen in een bol 
tweeduizend mijlen onder zee’, etc. De selectieve doelstelling hiervan is duidelijk. 
Echter, vanuit het onderzoek van Van Bakel geredeneerd, representeert een dergelijke 
ontwerpopgave niet de professionele ontwerppraktijk, daar deze juist de 
ontwerpdimensies als noodzakelijke dimensies beschouwt.  
Een dergelijke selectieve opgave levert waarschijnlijk eveneens een kleiner aantal 
‘goede oplossingen’ dan er studenten in het betreffende atelier zijn. Dit levert dus een 
aanvullende selectie op het onderdeel ‘snelheid’.  
 
 
5.7 Instrument 3: begeleiding: ‘didactische praxis Apon’ en aanvullende 
maatregelen  
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 3: 

De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 
die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 
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De ontwerpbegeleiding van de student bestaat uit drie deelgebieden. Het betreft de 
van het bouwkundig atelierwerk bekende begeleiding van de individuele student aan  
de teken/werktafel, de begeleiding bij groepsevaluaties en de begeleiding bij 
eindevaluaties.  
Voor deze begeleiding wordt het begrip didactische praxis gebruikt, omdat er – zoals 
in de voorgaande hoofdstukken betoogd – nauwelijks adequate beschrijvingen te 
vinden zijn die het onderwerp van de begeleiding: ‘het ontwerp’ betreffen, maar er 
wel een duidelijke, door oudere en oud-studenten en (oud-)medewerkers van TU/e 
Bouwkunde herkenbare praxis bestaat. Deze didactische praxis werd door Gerard van 
Zeijl verwoord in een interview (Van Zeijl in De Scheemaker, 1995, zie ook paragraaf 
1.12) en is terug te voeren op de studentbegeleiding door Dick Apon, die in zijn 
afscheidsrede memoreert aan zijn groot respect voor het studentenwerk, voortkomend 
uit de brutalisering van zijn eigen studentenwerk door docenten en eveneens wijst op 
de unieke ervaring van het creatieve moment (Apon, 1988).  
 
Bij de begeleiding aan de teken/werktafel vraagt de docent (of student-assistent) om 
uitleg van het ontwerp, hoe zit het in elkaar ? wat is de interne logica ? 
De docent vraagt naar interne tegenstellingen en hoe hiermee is omgegaan? 
De docent wijst op bijzonderheden in het ontwerp als mogelijkheden om het plan te 
versterken. 
De docent wijst niet op fouten in het ontwerp, die meestal vanzelf bij verdere 
uitwerking van het ontwerp verdwijnen.  
De docent vraagt naar thema’s in het ontwerp, die kunnen uitgroeien tot concepten. 
 
Doel van de praxis is het nastreven van het eigen, uniek ontwerp van de student. Door 
de bijzonderheden in het ontwerp te benadrukken als mogelijkheden tot verdere 
uitwerking en achterliggende thema’s te laten uitgroeien tot concepten, werkt de 
student aan zijn eigen, uniek ontwerp en levert hij geen modieus kopieergedrag uit de 
architectuurtijdschriften (Van Zeijl in De Scheemaker, 1995). 
 
Na het voorafgaande in dit hoofdstuk en in de voorafgaande hoofdstukken behoeft het 
geen nader betoog dat deze historische didactische praxis naadloos past binnen de 
constructivistische leertheorieën, die nadruk leggen op stimulering van de doel-
oriëntatie (motivatie) en actieve kennisconstructie van een eigen praktijktheorie en 
leertheorie.  
Duidelijk is eveneens dat de ontwikkeling van een eigen ontwerpstrategie niet het 
einddoel is maar wellicht een gevolg. Doel is het aanwakkeren van de fascinatie voor 
de ‘Smaak van het Maken’ (Kerssemakers) van het unieke, voortkomend uit de eigen 
ontwerpvorderingen: de ‘Reflective Practitioner’ van Donald Schön (Schön, 1995).  
  
Als bescheiden aanvulling hierop het volgende: 
De docent geeft geen antwoord of vragen van ‘is dit zo goed’? ‘is dit fout’?  
De docent voorkomt hiermee een taakgerichte doel-oriëntatie bij de student en 
daarmee indirect bij de ateliergroep.  
De docent ‘overspeelt zijn hand niet’ en geeft aan wanneer hij bepaalde 
(bouwtechnische) zaken nader moet uitzoeken of overdenken. 
De docent voorkomt hiermee een eventuele machtstrijd aan de teken/werktafel en 
verwijst naar epistemologische kenmerken van de leertheorie en praktijktheorie: ‘alles 
hoeft niet hier en nu in een keer’, ‘kennis is niet aangeboren’ en ‘raadplegen van 
bronnen is toegestaan’.  
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Ontwerpopgave grachtenpand: een ideeënrijke, uitdagende opgave (instrument 2) 
in een activerende onderwijsomgeving (instrument 1). 
Foto 19: Ontwerpondersteunende oefening analyse grachtenpanden en overige 
stadshuizen (instrument 5), ‘just-in-time’: vóórdat men al een gefixeerd eindbeeld 
voor ogen heeft. Canon: De gevel als uitdrukking van Vorm, Concept en relatie met 
Omgeving (instrument 4) 
Foto 20: Ondersteunende oefening gevelontwerp: één klassieke, één die niet past, 
één passende moderne (instrument 5) Ontwerpen als experiment in relatie met 
zintuigelijke waarneming: leercyclus van Kolb (instrument 6)
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De docent wijst op het actief zoeken van voorbeelden en inspiratiebronnen van 
plattegronden/bematingen, materiaalgebruik, detailleringen, etc. in tijdschriften, etc. 
Uiteraard niet om te kopiëren maar om de eigen concepten te versterken. 
 
De didactische praxis bij groepsevaluaties van ondersteunende oefeningen en 
tussenevaluaties van het ontwerp zijn een voortzetting van de lijn bij de begeleiding 
aan de tekentafel: het zoeken naar het waardevolle in de individuele resultaten. 
 
Uiteraard dient er voortdurend druk te worden uitgeoefend, zodat de actieve 
werkhouding van de studenten, die ‘natuurlijk’ tendeert naar een golvende, dalende 
lijn, in stand wordt gehouden. Het kan eveneens een onderdeel van het programma-
management zijn, door bijvoorbeeld een extra ondersteunende oefening in te lassen, 
indien het gebrek aan vorderingen daar om vraagt.  
 
De didactische praxis bij de eindevaluatie van de ontwerpopgave wijkt af van het 
bovenstaande. Docent en student-assistent zijn dan vooral ‘examinator’ en niet – zoals 
in de hieraan voorafgaande periode - ‘docent’. Het is zinvol om deze rolverandering 
duidelijk vooraf in te leiden en te markeren, omdat bij de volgende opgave in het 
nieuwe trimester wederom de rol van ‘docent’ wordt vereist. 
Tijdens de eindevaluatie stellen docent en student-assistent informatieve vragen, 
geven een eerste indicatie af van de beoordeling en wijzen op het in gebreke blijven, 
indien zaken niet zijn meegenomen of niet af zijn. 
De docent benadrukt dat het volledig proces doorlopen moet worden. Alles moet af 
zijn. Studenten die wegens ziekte of anderszins tijd hebben gemist, krijgen uitstel van 
inlevering. Overige studenten krijgen eventueel een aanvulling opgelegd. 
De volledigheid is vereist daar alle ontwerpdimensies uit de canon: de Driehoek 
Omgeving, Concept/Vorm, Programma en de kern van Toetsing en Techniek 
doorlopen moeten worden, wil er van een volledig ontwerpproces sprake zijn.  
Eveneens moet voorkomen worden dat de zorgvuldig opgebouwde, op actieve 
kennisconstructie gerichte doel-oriëntatie plotseling doorbroken wordt door een 
‘minimale taak’ oriëntatie of door een ‘ego-goal’ oriëntatie (‘ik ben zo goed, voor mij 
geldt dat niet’). 
 
  
5.8 Instrument 4: de Canon: de Driehoek met de ontwerpdimensies Omgeving, 
Concept/Vorm, Programma en kern Toetsing/Techniek en de noodzakelijke 
ontwikkeling van de subjectieve praktijktheorie en leertheorie 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: 

Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 

 
Opgaven en ondersteunende oefeningen worden gericht op ‘leren-creëren’: het 
ontdekken en ontwikkelen van de eigen ontwerpstrategie, door het aanbieden van en 
voortdurend refereren naar een mentaal basis-model, dat door de studenten verder 
ontwikkeld kan worden. Dit model is geënt op de door Van Bakel onderkende  
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Foto 21: Dáárna pas excursie naar grachtengordel (instrument 7) 
‘Just-in-time’ excursie grachtengordel: éérst - conform het onderwijskundig 
constructivisme - de beelden en de handelingen geactiveerd. Dán ontbrekende en 
aanvullende informatie opnemen: ‘kijken’ wordt dan ‘echt zien’. 
Foto 22: Souterrain grachtenpand.
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ontwerpdimensies (ontwerpcategorieën) die ten grondslag liggen aan de 
onderscheiden ontwerpstrategieën uit de professionele praktijk (Van Bakel, 1995): 
De Omgeving 
Het Concept/Vorm 
Het Programma 
De Techniek  
(De Overige Partijen) 
 
In de ‘leren-creëren’ onderwijsstrategie worden Omgeving, Concept/Vorm en 
Programma als gelijkwaardige ontwerpdimensies van het ontwerp beschouwd. De 
complexiteit van het ontwerproces wordt tijdelijk gereduceerd, door even alleen maar 
naar of Omgeving of Concept/Vorm of Programma te kijken. De student wordt 
uitgedaagd om vanuit elk van deze drie ontwerpdimensies Omgeving, Concept/Vorm, 
Programma een eigen concept voor de gestelde ontwerpopgave te ontwikkelen. 
 
De drie ontwerpdimensies Omgeving, Concept/Vorm en Programma worden in 
introducties op opgaven en oefeningen als zelfstandige ontwerpkennisdomeinen 
neergezet, elk met zeer specifieke benaderingswijzen, ontwikkelingsmethoden en 
beoordelingscriteria. Zo wordt er ten aanzien van Vorm op gewezen, dat dit voor een 
aanzienlijk deel een experimenteel-zintuiglijke dimensie betreft. Uitdrukkingen zoals 
‘dat ziet er gaaf uit’, ‘dat ziet er niet uit’ geven aan dat Vorm praktisch louter visueel 
valt te beleven en te beoordelen. Dit wijst reeds op de noodzaak van het Maken: 
minimaal het maken van aanzichten op schaal en kleur, aangevuld met 3D-maquettes 
op schaal, etc. 
Ten aanzien van Omgeving wordt gewezen op de specifieke relatie met het ontwerp. 
Zo is er de vorm- en materiaal-relatie tussen het te ontwerpen object en de objecten in 
de omgeving (natuur, gebouwen of anderszins), zijn er de zichtlijnrelaties vanuit de 
omgeving naar het te ontwerpen object en ook omgekeerd: vanuit specifieke ruimtes 
in het ontwerp naar de omgeving en zijn er voorts alle stedebouwkundige relaties 
(routes, stedebouwkundige ruimten, blokken, oriëntaties, etc). Ook dit biedt weer 
volop aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een eigen concept binnen de 
ontwerpdimensie Omgeving. 
De ontwerpdimensie Programma wordt opgerekt van een zuivere plattegrond naar een 
beredeneerd concept van beleving en gebruik. Het gebruiksconcept houdt meer in dan 
mogelijkheden tot plaatsing van meubilair en ten aanzien van beleving moet voor een 
of enkele sfeerbepalende ruimten de binnenhuisarchitectuur globaal worden bepaald.  
 
Geïnspireerd op de door Van Bakel ontwikkelde driehoekige figuur als representatie 
van de vijf ontwerpdimensies en zes ontwerpstrategieën, wordt bij introductie van de 
ontwerpopgaven of ondersteunende oefeningen een driehoek getekend met op de 
hoekpunten Omgeving, Concept/Vorm en Programma. 
De driehoek is bij uitstek een geschikt figuur om de complexiteit van het 
ontwerpproces aan te duiden, omdat het zo hoekig en tegengesteld is. Hoe dan ook, je 
zit altijd ergens aan een kant of op een hoek en hebt altijd de andere als tegengestelde. 
Het wijst op het onmogelijke van de ontwerpopgave en gelijktijdig op de oplossing 
van dit dilemma: kies een hoek of een zijde, maak hier iets bijzonders van en 
beredeneer en werk hier de rest naar toe.  
 
In het midden van de driehoek komt - procedureel gezien tot slot - de T van Techniek 
en de Toetsing. Minimale Toetsing is dat het op maat en schaal in plattegronden en  
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Foto 23: De trappenhal als circulatiecentrum van het grachtenpand: 
niveauverschillen en verschillen in verdiepingshoogte tussen voorhuis, achterhuis 
en atrium 
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doorsnedes te tekenen is en dat de 3D-relaties van deze tekeningen kloppen. Vaak is 
hier al een 3D-maquette nodig om aan te tonen dat de ‘flexibiliteit van de creatieve 
geest’ je niet bedriegt. Het kauwgummi-karakter van de creatieve geest: het 
voorstellingsvermogen, vormt de creatieve motor maar zijn aangebrachte 
vervormingen moeten telkens op haalbaarheid worden gecontroleerd. De Toetsing 
vormt de sleutel tussen droom en daad. De Toetsing komt procedureel gezien in een 
later stadium en vindt niet voortdurend plaats, want dan kom je tot niets. 
De Techniek: het inpassen van de constructie, de bouwtechnische doorsnede en de 
cruciale bouwkundige details vormt het belangrijkste onderdeel van de Toetsing.  
De Toetsing leidt altijd tot aanpassing op de drie hoekpunten Omgeving, 
Concept/Vorm en Programma en dit leidt weer tot nieuwe Toetsing, etcetera. Dit geldt 
bij elk ontwerp en dus eveneens bij eerstejaars.  
Voorts behoort de slagzin ‘ontwerpen is learning-by-doing’ tot het vaste repertoire 
van de canon. 
 
Bij de eindpresentatie van de ontwerpopgave of ondersteunende oefening wordt 
wederom de driehoek Omgeving, Vorm, Programma getekend en aangeduid met 
welke ontwerpdimensies van het spectrum we ons hebben bezig gehouden. 
 
Een dergelijk voortdurend terugkerende canon van het ontwerproces dient om bij de 
studenten – bewust of onbewust – de vorming van een subjectieve leertheorie en 
praktijktheorie over het ontwerpen te bevorderen en zijn doel-oriëntatie te versterken. 
De canon van het Maastrichtse onderwijsmodel (PGO) de Zevensprong en die van de 
Methode Holistische Participatie van Peter Schmid zijn hierbij als voorbeeld 
genomen. 
 
5.9 Instrument 5: ontwerpondersteunende oefeningen, gericht op meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën   
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 5: 

Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 

 
De ontwerpondersteunende oefeningen brengen aspecten naar voren die nog niet in de 
ontwerpopgave vermeld waren, daar anders de opgave als aanzet voor het 
ontwerpproces te complex zou worden. 
De ondersteunende oefeningen komen qua onderwerp en qua werksfeer in het atelier 
‘just-in-time’ en beslaan idealiter een dagdeel, inclusief eindbespreking. De 
oefeningen zijn ‘hands-on’ experimenten en hebben tot doel om de wat luie, 
kauwgummi-achtige geest uit te dagen tot een toetsend materieel experiment. Het 
resultaat behoeft geen volledig uitgewerkt product te zijn, anders was het wel als 
onderdeel van de ontwerpopgave gepresenteerd. Het gaat hierbij niet zo zeer om de 
specifieke presentatie-kwaliteit van resultaat maar om het instrumentele karakter 
ervan voor het ontwerpproces. Juist de benadrukking van de presentatie-kwaliteit kan 
het instrumentele karakter teniet doen en de indruk wekken dat de oefening ‘hobby is 
van de docent en student-assistent’. Dit laatste geldt ook indien de oefening niet ‘just-
in-time’ in de ontwerpopgave past maar min of meer als tijdvulling wordt gezien.  
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Foto 24: Atrium vanaf de eerste verdieping 
Foto 25: Bedrijfskantine in achterhuis met uitzicht op verrassende ‘groene kern’ 
van het bouwblok.
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Zowel voor de ondersteunende oefeningen als voor de ontwerpopgave is het van 
belang dat er minimaal evenveel ‘goede oplossingen’ als studenten in het atelier zijn, 
dit om motivatie, doel-oriëntatie en actieve kennisconstructie te bevorderen. 
 
 
5.10 Instrument 6: Leercyclus van Kolb 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 6: 
De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 
 
Opgaven en aanvullende oefeningen zijn gericht op een ideeënrijke en transferrijke 
leeromgeving, waarbij zowel voor verdeling van activiteiten en aanvullende 
oefeningen als voor de diversiteit van het aanbod van kennis gebruik gemaakt wordt 
van de leercyclus van Kolb: experimenteren-ervaren-reflecteren-theoretiseren (Kolb, 
1984). 
Alle vier de benaderingswijzen van het ervaringsgericht leren (de vier kwadranten van 
de leercyclus) krijgen hierbij een eigen zelfstandige status. De experimentele en 
ervaringsgerichte benaderingen zijn hierbij even legitiem voor het ontwerp als de 
deductieve en theoretisch convergerende benaderingen. 
Bij het vormgeven van de ondersteunende oefeningen en het aanbieden van 
ondersteunend informatiemateriaal wordt getracht om de vier benaderingen 
gelijktijdig te bedienen. 
Zo wordt bijvoorbeeld de collage-techniek voor de ontwikkeling van een bepaalde 
sfeer en stijl van het interieur gebruikt (experimenten), waarbij de student gevraagd 
wordt om twee tegenovergestelde sferen uit te beelden en te typeren (experimenteren, 
ervaren en reflecteren) en materiaal krijgt uitgereikt over een objectieve 
natuurkundige kleurenleer (theoretiseren: de kleurencirkel als mengvorm van de drie 
basiskleuren) en een subjectieve kleurenleer (ervaren, reflecteren en theoretiseren: 
kleurencombinaties die de gevoelens van de vier jaargetijden reflecteren).  
 
5.11 Instrument 7: overige aspecten van de ideeënrijke, transferrijke, krachtige 
leeromgeving 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 7: 

Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 
informatieverstrekking en facilitering, zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 

 
Vanuit de objectivistische onderwijstheorieën geredeneerd zou men ten behoeve van 
de selectie kunnen besluiten om de leeromgeving ideeënarm en transferarm in te 
richten om de selecterende werking van de opgave zo objectief mogelijk te laten zijn. 
Vanuit de ‘leren-creëren’ kernstrategie wordt het atelierwerk echter als student 
activerende onderwijsvorm gezien, waarbij de ideeënrijke en transferrijke 
ontwerpopgaven, de ontwerpondersteunende oefeningen, de canon met de Driehoek 
met de ontwerpdimensies Omgeving, Concept/Vorm, Programma en kern 
Toetsing/Techniek en het gebruik van de leercyclus van Kolb, alle bij dragen aan de  
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Foto 26,27: Klassiek en modern, geslaagd en minder geslaagd, de student ervaart 
een ‘geveltypologie’ waar hij of zij actief in experimenteert.
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vorming van een ideeënrijke, transferrijke, krachtige leeromgeving (zie ook paragraaf 
2.5). 
 
Extra introducties door externe professionals, excursies aan professionele instellingen 
en het bijwonen van de eindpresentaties door professionele derden versterken het 
gevoel dat men met realistische problemen en een professionele omgeving wordt 
geconfronteerd. 
 
Voorzieningen gericht op ruime informatieverstrekking en facilitering, zoals een 
bibliotheek, bouwdocumentatie, maquettewerkplaats, ICT, etc. en ruime, state-of-the-
art voorzieningen in de atelierruimte zelf, aanwezigheid van maquette-materialen en 
extra informatiemateriaal in het atelier dragen eveneens bij aan de ideeënrijke, 
transferrijke leeromgeving. 
 
      
5.12 Instrument 8: beoordeling 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 8: 

Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 

 
Begeleiding en beoordeling zijn gericht op zelfontwikkeling (‘didactische praxis 
Apon’) en zelfverwijzing binnen een brede Bacheloropleiding en een hierop 
aansluitende brede Masteropleiding. 
De (zelf)verwijzing is in principe gericht op drie mogelijke resultaten: 

• ‘exit’, bij onvoldoende motivatie, bij niet-juiste leerdoel-oriëntatie, bij niet 
juist gebleken verwachtingen aangaande het vakgebied (pre-conceptie, 
subjectieve praktijktheorie) en aangaande het onderwijs op het vakgebied (pre-
conceptie, subjectieve leertheorie) en bij onvoldoende vaardigheden. 

• ‘richtingen waarbij functioneel ontwerpen voldoende is’, het betreft hierbij 
ontwerpen die qua programma, omgeving, concept/vorm en technische 
uitwerking de vereiste functionele samenhang vertonen maar voldoende 
architectonische kwaliteit missen. Uiteraard dient de betreffende student de 
voor deze richtingen overeenkomstige motivatie en verwachtingen aangaande 
het vakgebied en het onderwijs op het vakgebied te bezitten. 

• ‘richtingen waarbij conceptueel ontwerpen vereist wordt’, het betreft hierbij 
ontwerpen die qua programma, omgeving, concept/vorm en technische 
uitwerking naast de vereiste functionele samenhang eveneens de vereiste 
architectonische samenhang vertonen. Ook hier zijn dienovereenkomstige 
motivatie en verwachtingen aangaande het vakgebied en het onderwijs op het 
vakgebied noodzakelijk. 

 
De beoordeling is een mengvorm van holistische en rationele beoordelingsmethoden. 
(Moerkerke, 1997) Eerst vindt een holistische rangordebepaling plaats van de 
producten van alle studenten uit de groep. Deze rangorde is niet uitsluitend relatief 
maar heeft ook absolute ankerpunten aan beide zijden, zodat een totaliteit aan 
onvoldoende producten eveneens opgemerkt wordt. De absolute ankerpunten komen 
voort uit het atelierwerk van voorafgaande jaren, van andere parallelle ateliers en uit 
de eigen ervaringen van docent en student-assistent. De holistische rangorde wordt 
aangepast indien belangrijke gebeurtenissen in het proces hier aanleiding toe geven.  
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Foto 28: Eindpresentatie grachtenpanden op het einde van de tiende week. 
Studenten maken begin negende week een keuze om óf hun grachtenpandontwerp 
óf hun landhuisontwerp nader uit te werken.
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Het betreft hier veelal een negatieve aanpassing, wanneer duidelijk is dat bepaalde 
onderdelen uit het proces niet door de student zelf zijn geïnitieerd, maar bijvoorbeeld 
door zware druk van de begeleiding of door invloeden van medestudenten tot stand 
zijn gekomen. 
 
De holistische beoordeling is ook belangrijk om het conceptueel niveau van het 
ontwerp vast te stellen: ‘heeft het ontwerp ‘het’ of heeft het ‘het’ niet?’ en ‘zit ‘het’ er 
potentieel wel in maar kwam het er door bijvoorbeeld tijdgebrek niet uit?’ Deze 
holistische beoordeling is vergelijkbaar met het einde van het toetsproces bij de 
reflection-in-action van Schön (zie paragraaf 1.11), waarbij de eerste toetsen gezien 
kunnen worden als ‘tentatief proberen’ maar er uiteindelijk ‘definitieve instemming’ 
ontstaat, doordat vanuit meerdere gezichtspunten het ontwerp succesvol blijkt. In een 
rationele beoordeling met behulp van een scoringslijst ‘zakt’ dit conceptuele aspect 
weg. 
Het vaststellen van het conceptueel niveau is belangrijk voor de (zelf)verwijzing van 
de student (uitslagen: ‘exit’, ‘conceptueel ontwerpen’ (architectuur en stedenbouw), 
‘functioneel ontwerpen’ (overige richtingen)). 
 
Vervolgens vindt er met behulp van een rationele beoordelingsmethode een 
detaillering van het cijfer plaats, door het product én het proces met behulp van een 
vooraf opgestelde scoringslijst na te lopen. 
Tot slot wordt schriftelijk commentaar opgesteld op het proces en product en wordt 
aangegeven wat bijzonder is en wat beter kan. 
 
Belangrijk is dat de relatieve rangorde van de docentenbeoordeling de in de 
ateliergroep levende beoordeling reflecteert, zodat hierdoor ‘ego-goal’ student-
oriëntaties zoveel mogelijk worden voorkomen.  
Met betrekking tot de absolute hoogte van de cijfers dient men uiteraard het 
Onderwijs- en Examenreglement te volgen. Bepaalde faculteiten en universiteiten 
hanteren een eindtoetssysteem, waarbij alle studenten van alle jaargangen één en 
dezelfde eindtoets maken. Hieruit volgt in het algemeen vanzelf dat eerstejaars over 
het algemeen lagere cijfers behalen dan ouderejaars. Indien faculteiten dit systeem 
niet hanteren en voor elke toets in principe een eindcijfer van 0 tot 10 aanwezig is, 
dan is er in principe geen formeel-juridisch bezwaar tegen relatief hoge cijfers. De 
praktijk leert echter dat zeer hoge cijfers in de eerste trimesters in enkele gevallen tot 
een te hoge prestatiedruk voor de betreffende student binnen het atelierwerkverband 
kunnen leiden. 
 
Bij de vaststelling van het cijfer van met name het 1e trimester is het ook belangrijk 
dat realistische kansen op het succesvol doorlopen van het eerste studiejaar behouden 
blijven. De overgang van VWO met geen tot nauwelijks ontwerponderwijs naar WO 
is zo aanzienlijk dat ‘groeisprongen’ realistisch zijn. De student wordt hierbij echter 
wel gewaarschuwd dat een vergelijkbaar product in het volgend trimester tot een voor 
hem rampzalig resultaat en dienovereenkomstig cijfer zal leiden.  
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Foto 29: Alles is af (beoordelingsprotocol instrument 8): Gebruiksconcept met type 
wonen en  en type bedrijf; Vormconcept gevel en verspringende ruimtes intern; 
Relatie Omgeving qua vorm en stedenbouwkundig qua gebruik; Bouwtechnische en 
constructieve oplossingen/Toetsing voor gevels, vloeren, verspringende verdiepings-
hoogten en trappen. (de ontwerp-categorieën uit de Canon: instrument 4) 
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5.13 Instrument 9: evalueren en bijsturen door middel van programma-
management 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 9: 

Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties. 

 
De begeleiding en beoordeling vinden plaats volgens besturingscriteria uit het 
bedrijfskundig programma-management. Doel hierbij is de (zelf)verwijzing naar een 
voor de student geschikte en een door de student gewenste afstudeerrichting, waarbij 
een beperkte bijsturing plaats vindt naar gelang de individueel beoogde richting.  
 
Op het einde van het eerste trimester vindt er een individueel beoordelings- en 
studieplanningsgesprek plaats. Hierbij wordt de beoordeling en het commentaar 
bekend gemaakt dat door de docent en student-assistent na afloop van de presentaties 
is opgesteld. De student wordt gevraagd naar de dan geldende favoriete 
afstudeerrichting. Doordat er in het eerste trimester vijf ontwerpopgaven worden 
gedaan is er op het einde van het eerste trimester reeds een globaal beeld bij de 
student of ‘conceptueel ontwerpen’ (doorstromen naar architectuur en stedenbouw) 
niet, wel, of wellicht toch potentieel haalbaar blijft. Docent en student-assistent geven 
eventuele waarschuwingen en adviezen voor het aanstaande trimester. 
Indien de student ‘conceptueel ontwerpen’ nastreeft (afstudeerrichtingen Architectuur 
en Stedenbouw), dan moet hij of zij er ook voor de volle honderd procent voor gaan 
en zichzelf toetsen. Dit geldt zeker indien dit ‘conceptueel ontwerpen’ in het eerste 
trimester ‘niet goed uit de verf’ is gekomen.  
Indien de student ‘functioneel ontwerpen’ nastreeft (overige afstudeerrichtingen) en 
dit niveau eveneens in het eerste trimester niet overtuigend werd behaald, dan geldt 
een soortgelijk advies.  
Studenten die op het einde van het eerste trimester serieus in de gevarenzone zitten en 
potentieel tot de categorie ‘exit’ behoren wordt gewezen op de regelingen en 
bijbehorende naderende datum voor het vroegtijdig beëindigen van de studie. 
 
In het tweede en derde trimester treedt er een lichte individualisering van leerdoelen 
op in de richting van de voorkeursrichting, waarbij een verzwaring van de 
voorkeursrichting en een verlichting van de overige richtingen plaats vindt. 
 
Reeds bij de onderlinge introductie in het allereerste uur komen zaken naar voren als 
doel-oriëntatie van de individuele student, zijn mogelijke keuze van afstudeerrichting, 
zijn oriëntatie op het ontwerpen en het aanleren hiervan (subjectieve praktijktheorie 
en leertheorie). De docent en student-assistent vullen deze informatie voortdurend aan 
gedurende de begeleiding en gedurende de beoordelingsgesprekken op het einde van 
elk trimester. Binnen een onderwijskundig constructivistische benadering wordt deze 
informatie niet tegen de student gebruikt om zijn wegselecteren mede te motiveren 
maar wordt het in het voordeel van de student aangewend, door zijn doel-oriëntatie en 
zijn subjectieve leertheorie en praktijktheorie bij te sturen.  
 
Een ander aspect van het programma-management betreft de programmaopbouw over 
de drie trimesters. Hierbij is het belangrijk dat men sterk convergerende opgaven 
vermijdt, waarbij de student gedwongen wordt om zich in een vroeg stadium vast te 
leggen op zaken waar hij zich op dat moment - gelet op zijn voorkennis en kennis –  
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Foto 30: Eindpresentatie grachtenpanden op het einde van de tiende week. De 
effecten van de verschillende ontwerpondersteunende oefeningen (instrument 5) 
zijn zichtbaar in de grote expressiviteit van de ontwerpen. Dit draagt bij tot een 
snelle ontwikkeling van de individuele, subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leer- en actietheorie over het bouwkundig ontwerpen.
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niet op kan vastleggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer hem wordt gevraagd om 
eerst een globaal plan vast te stellen en dit later uit te werken. 
Een ander algemeen aspect hierbij is dat de opgaven opbouwend, elaboratief geordend 
zijn met een toenemende complexiteit en diversiteit. Dit houdt echter niet in dat de 
opgave zo vereenvoudigd dient te worden, dat ze nauwelijks een creatieve uitdaging 
bevat. Het is dan mogelijk om de opgave in verschillende deelopgaven te splitsen en 
zo langzaam op te bouwen. Het voordeel hiervan is dat de studenten niet met eisen 
worden overvoerd en uiteindelijk toch een grote complexiteit weten te beheersen. Dit 
vergt uiteraard een voortdurende monitoring van de voortgang en zorgvuldige inzet 
van ondersteunende oefeningen.  
In de opbouw over de drie trimesters heen is het mogelijk om een type ontwerpopgave 
meerdere malen te herhalen ter verbetering van de eigen ontwerpkwaliteit van de 
student en versterking van zijn vertrouwen. Zo kan het ontwerpen van woningen 
meerdere malen worden herhaald: studentwoning, torenwoning, woningen in een 
wijk. Met name studenten die uiteindelijk gaan voor de verwijzing ‘functioneel 
ontwerpen’ kunnen zo ruim voldoende ontwerpervaring opdoen, om in het 
tweedejaars projectwerk uitstekend te presteren. 
       
Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk programma-management niet mogelijk is 
zonder bevlogen student-assistenten en een intensief overleg tussen docent en student-
assistent. 
 
 
5.14 Conclusies 
 
Geconcludeerd kan worden dat de ‘leren-creëren’ kernstrategie bij uitstek aansluit op 
de onderwijskundige en onderzoekstradities van de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie past geheel binnen het bouwkundig atelierwerk, zoals 
dat praktisch van meet af aan en ononderbroken als onderwijsvorm aan de faculteit 
heeft plaatsgevonden (zie paragraaf 1.6). Dit atelierwerk veronderstelt een actieve op 
kennisconstructie gerichte student-oriëntatie, evenals de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
De door Van Zeijl beschreven en door Apon van meet af aan gehanteerde didactische 
praxis voor de begeleiding aan de teken/werktafel is een ‘home made product’ dat 
door vele oudere en oud-studenten en (oud)medewerkers onmiddellijk wordt herkend. 
 
De door Van Bakel in zijn promotieondezoek aan de faculteit gehanteerde 
ontwerpdimensies voor het onderscheid van de aan persoonskenmerken gerelateerde 
professionele ontwerpstrategieën vormen binnen de ‘leren-creëren’ kernstrategie de 
basis voor de verdere ontwikkeling van de subjectieve praktijktheorie en leertheorie.   
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie veronderstelt de mogelijkheid tot (zelf)verwijzing 
binnen een brede Bacheloropleiding en een brede Masteropleiding. Een dergelijke 
brede opleiding is van meet af aan binnen de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven 
gerealiseerd.  
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie vergt een onderwijsintensieve benadering. 
Een op objectivistische leertheorieën geschoeid bouwkundig ontwerponderwijs, dat 
uitgaat van objectief, buiten de persoon bestaande – zogeheten ontologische – kennis 



 191 

en een grotendeels aangeboren creatief vermogen, kan veel eenvoudiger worden vorm 
gegeven, omdat het daarbij hoofdzakelijk om selectie op grond van het aangeboren 
creatief vermogen gaat.     
 
Het objectivistisch bouwkundig ontwerponderwijs sluit echter minder aan op de 
onderwijs- en onderzoekstradities van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven.  
De kille selectie conflicteert met de vertrouwde atelierwerktraditie van de ‘didactische 
praxis-Apon’, waarbij de studenten kansen krijgen om zich een aan hun 
persoonskenmerken gerelateerde professionele ontwerpstrategie eigen te maken en 
worden verleid door de fascinatie voor de ‘Smaak van het Maken’ van het unieke, 
voortkomend uit hun ‘Reflection-in-Action’ in het ontwerpproces. 
 
Het in onderlinge samenhang inzetten van de instrumenten 4) Canon, 6) Leercyclus 
van Kolb en 3) Didactische praxis Apon maakt het mogelijk dat gelijktijdig een 
veelheid aan ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën onderwezen kan worden 
binnen één coherent atelierwerkprogramma. 
 
Het in onderlinge samenhang inzetten van de instrumenten 3) Didactische praxis 
Apon, 8) Beoordeling en 9) Evaluatie maakt de zelfontdekking en zelfontwikkeling 
van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student van de student 
mogelijk evenals de (zelf)verwijzing van de student binnen een brede opleiding. 
 
Het in onderlinge samenhang inzetten van de instrumenten 1) Activering, 2) 
Ideeënrijke, transferrijke opgaven, 3) Didactische praxis Apon 4) Canon en 7) 
Ideeënrijke, transferrijke leeromgeving maken een expliciete gerichtheid mogelijk op 
zowel de ontwerpvaardigheid van de student als op persoonlijke kennisopbouw van 
de student omtrent het ontwerpen. 
 
De formulering van de instrumenten 2) Ideeënrijke, transferrijke opgaven, 3) 
Didactische praxis Apon 4) Canon, 5) Ontwerpondersteunende oefeningen, 6) 
Leercyclus van Kolb en 7) Ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, heeft een 
voldoende open karakter, zodat een scala aan atelierwerkprogramma’s kan worden 
uitgewerkt, ieder met unieke opgaven en ondersteunende oefeningen, zodat de 
gewenste diversiteit binnen het bouwkundeonderwijs behouden blijft. 
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Hoofdstuk 6: Het atelierwerkprogramma 
 
 
6.1 Inleiding 
 
De in hoofdstuk 5 opgestelde ‘leren-creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars 
universitair bouwkundig ontwerponderwijs wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt 
tot een onderwijsprogramma. Het betreft hier de deductieve fase in het onderzoek, 
waarbij uit de inductief geformuleerde kernstrategie een voor die kernstrategie 
representatief atelierwerkprogramma wordt afgeleid. De negen, in de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie opgenomen onderwijsinstrumenten vormen de basis voor dit 
atelierwerkprogramma. 
 
Ter indicatie wordt in paragraaf 6.2 het atelierwerkprogramma verkort weergegeven. 
Een uitgebreide weergave van het atelierwerkprogramma van het eerste trimester is 
opgenomen in bijlage 2. 
 Het in dit hoofdstuk gepresenteerde atelierwerkprogramma betreft het programma 
van het herfsttrimester van een atelier dat gedurende de cursusjaren 1998 tot 2003 
werd uitgevoerd met één ateliergroep, bestaande uit circa 12 studenten, de auteur als 
docent en een student-asssitent.  
 
In het atelierwerkprogramma zijn vijf verschillende ontwerpopgaven opgenomen en 
enkele ondersteunende ontwerpoefeningen. Op zich is dit grote aantal al kenmerkend 
voor een uitwerking in de geest van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. Immers de 
onderwijs-doelstelling van zelfontdekking en zelfontwikkeling van een individuele 
ontwerpstrategie is in zo’n eerste trimester gebaat bij een groot aantal korte, 
intensieve opgaven: 

• De ene opgave inspireert nu eenmaal meer dan de andere. 
• Het minder goed verlopen van de ene opgave kan gecompenseerd worden bij 

de andere en lopen ze allemaal goed, dan geeft dat meer zelfvertrouwen. 
• Het kennisniveau van de studenten is nog zodanig dat meer tijd niet van zelf 

leidt tot meer kwaliteit. 
 
De expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is opgebouwd uit 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. In 
paragraaf 6.3 wordt de rol van deze negen integraal in te zetten 
onderwijsinstrumenten binnen het in dit hoofdstuk te beschrijven 
atelierwerkprogramma uiteengezet. 
 
Elk onderwijsinstrument heeft een voor dat instrument karakteristieke categorie van te 
verwachten leereffecten. De docent zet het instrument in met de verwachting die 
karakteristieke leereffecten te bereiken.  
In paragraaf 6.4 wordt per ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument een typering van de te 
verwachten leereffecten gegeven.  
 
In paragraaf 6.5 worden voor élk onderdeel van het atelierwerkprogramma de 
specifieke te verwachten leereffecten beschreven. Deze zijn gebruikt in de expert-
enquête onder de studenten van de ‘leren-creëren’ pilot-ateliers, waar de slotparagraaf 
6.6 naar verwijst.   
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6.2 Verkorte weergave van het atelierwerkprogramma van het eerste trimester 
 
De basis-onderwijsvorm van het ‘leren-creëren’ is het atelierwerk. Het atelier bestaat 
uit circa 12 studenten, 1 docent en 1 student-assistent, die in principe gedurende het 
gehele jaar (drie trimesters) een ateliergroep vormen. Het atelierwerk beslaat vier 
dagdelen per week. 
De inhoud omvat de drie klassieke gebieden: wonen, utiliteitsbouw en stedenbouw: 
1e trimester: 

Basisvaardigheden en ontwerpproces, waarbij een aantal ontwerpen rond het 
wonen worden gemaakt. 

2e trimester: 
Architectuur en bouwtechniek, waarbij een ontwerp voor een utiliteitsgebouw 
wordt gemaakt. 

3e trimester: 
Architectuur en stedebouw, waarbij een stedebouwkundig ontwerp voor een 
woonbuurt wordt gemaakt.  

 
Het atelierwerkprogramma voor het eerste trimester: het herfsttrimester, is de eerste 
introductie in het eerstejaars ontwerponderwijs. 
 
In het kader van het ‘leren-creëren’ worden gedurende deze tien weken vijf 
verschillende ontwerpopdrachten uitgevoerd, met hierbij ontwerpondersteunende 
oefeningen. 
Daarnaast worden er instructies gegeven in een aantal basisvaardigheden, die in de 
atelierwerkopgaven zitten verweven: 

• Tekenconventies voor het bouwkundig tekenen: bematingen, lijndikten, 
standaardsymbolen voor ramen, deuren, trappen, etc. 

• Korte Autocad-instructie voor het tekenwerk 
• Handmatig perspectief tekenen 
• Maquettes maken 
• Collages maken 
• Presentaties maken  

 
Programma 
Na een korte wederzijdse introductie van groepsleden en staf start men met de 
oefening opmeten en uittekenen eigen kamer. 
 
Op het einde van de eerste week worden de ontwerpopgaven het verbouwen van de 
eigen kamer tot een ‘Formule-1’ studentenkamer en  een ‘King-Size’ 
studentenkamer uitgereikt. 
De ‘Formule-1-studentenkamer’ is conform het principe van de Franse Hotelketen 
‘Formule-1’, die uitblinkt in effectieve soberheid met bijbehorende prijs. 
De ‘King-Size-studentenkamer’ is circa 50 m2. Hierin mogen de studenten al hun 
woonwensen vervullen. De ‘King-Size’ dient een forse uitbouw te hebben, die buiten 
de bestaande ‘schil’ van de woning valt.   
Bijbehorende ondersteunende oefeningen en deelopgaven: 

• Ontwerpondersteunende oefening: ‘uit je dak gaan’. Met behulp van 
werkmaquettes van karton, piepschuim, papier, stokjes, etc. wordt onderzocht 
hoe je je eigen kamer grandioos kunt uitbreiden buiten de bestaande ‘schil’ 
van de betreffende woning.  
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• Ontwerpondersteunende oefening ‘sfeer-collages’, waarbij per student 
meerdere collages gemaakt worden, waaronder uiteraard één met de favoriete 
sfeer. 

• Deelopgave het maken van twee karakteristieke bouwtechnische doorsnedes. 
 
De ontwerpopgave P-spektakel valt in de vijfde week. Het P-spektakel is een 
ontwerpevenement waarbij in twee dagen met alle eerstejaars ateliers tezamen in één 
ruimte met echte materialen objecten ontworpen en gemaakt worden. Bijvoorbeeld 
een soort zitmeubel voor buiten in de tuin van gestapelde (droge, niet gemetselde) 
baksteen. Of een bushalte van gestapelde (droge, niet gemetselde) baksteen voor op 
het universiteitsterrein. Of een stoel van uitsluitend karton of van uitsluitend 
electriciteitspijp, etc. 
 
In week zes wordt de dubbel-opgave Grachtenpand (stadshuis) en Landhuis 
geïntroduceerd. Beide opgaven worden globaal uitgewerkt in plattegronden en 
gevelaanzichten. Daarna kiest de student één van de twee om verder uit te werken: 
alle plattegronden, 2 belangrijke aanzichten, 1 doorsnede en 1 maquette. Bij de 
eindpresentatie worden beide ontwerpen gepresenteerd. Uiteraard met meer accent op 
het uiteidelijk gekozen ontwerp. 
 
Bijbehorende ondersteunende oefeningen grachtenpand: 

• Direct na introductie van de opgave volgt de ondersteunende oefening: analyse 
van Grachtenpanden. De nadruk ligt op de gevel en op de plattegronden en 
ruimtelijke samenhang van de binnenruimte. 

• Ontwerpondersteunende oefening: Gevelontwerp modern grachtenpand. Met 
behulp van gekleurd karton, houtjes, folie, metaaldraad, metaalgaas, etc. in een 
dagdeel een 3-D collage maken van drie grachtenpanden: één die perfect in 
een grachtenwand past. één die er in past maar direct opvalt. één die absoluut 
niet past. 

• Ondersteunende excursie grachtengordel Amsterdam, ergens einde week zes 
of begin week zeven. Op de grachtengordel wordt naar inpassing van moderne 
panden gekeken. Eveneens wordt een grachtenpand bezocht. 

 
Bijbehorende ondersteunende oefeningen landhuis: 

• Ontwerpondersteunende oefening analyse landhuizen aan de hand van door de 
studenten zelf uitgekozen inspirerende literatuur uit de bibliotheek.      

• Ontwerpondersteunende oefening de keuze en ontwerp van het landschap en 
het plaatsen van het landhuis hierin. Na het maken van de eigen favoriete 
landschapsmaquette kiest de student vervolgens 3 verschillende locaties en 
varianten voor zijn landhuis. 

 
De beoordeling is een mengvorm van holistische en rationele beoordelingsmethoden. 
Vervolgens vindt er met behulp van een rationele beoordelingsmethode een 
detaillering van het cijfer plaats, door het product én het proces met behulp van een 
vooraf opgestelde scoringslijst na te lopen. 
Tot slot wordt schriftelijk commentaar opgesteld op het proces en product en wordt 
aangegeven wat bijzonder is en wat beter kan. 
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Tot slot volgt een individueel beoordelings- en studieplannings-gesprek. Hierbij 
wordt de beoordeling en het commentaar bekend gemaakt, wordt de student gevraagd 
naar de dan favoriete afstudeerrichting en worden eventuele waarschuwingen en 
adviezen voor het aanstaande trimester gegeven. 
  
 
6.3 De rol van de ‘leren-creëren’ onderwijsinstrumenten in het onderhavige 
atelierwerkprogramma 
 
De expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is opgebouwd uit 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. In deze 
paragraaf wordt de rol van deze negen onderwijsinstrumenten binnen het 
atelierwerkprogramma uiteengezet. 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: 

Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student reproduceert 
niet maar construeert actief – letterlijk en figuurlijk – zijn ontwerp én construeert 
daarmee zijn individuele, subjectieve kennis over het ontwerpen. 

 
Het atelierwerk heeft een verplichte aanwezigheid. Afwezigheid dient te worden 
gemeld en met redenen te worden omkleed. Tijdens de ateliertijd zelf is een ieder vrij 
om naar kantine, bibliotheek, printerservice, maquettewerkplaats, etc. te gaan. Indien 
er op dat dagdeel tussentijdse presentaties zijn van ondersteunende oefeningen dient 
men uiteraard aanwezig te zijn.  
De ontwerpopgaven dienen grotendeels in het atelier gedurende ateliertijd te worden 
gemaakt, om zo ook het ontwerpproces te kunnen volgen en beoordelen. 
 
De student krijgt relatief korte algemene inleidingen en relatief korte introducties op 
de ontwerpopgaven, de ontwerpondersteunende oefeningen en de 
vaardigheidstrainingen. Om het learning-by-doing karakter te accentueren gaat men 
daarna direct aan de slag.  
Conform de ‘didactische praxis Apon’ lopen vervolgens docent en student-assistent 
systematisch de tafels af.  
Ontwerpondersteunende oefeningen duren slechts enkele uren. Daarna volgt direct de 
presentatie en evaluatie. Indien dit niet haalbaar blijkt dan direct het volgende 
dagdeel.  
 
De student zit hierdoor zo snel mogelijk op een ‘individueel spoor’ waarlangs hij of 
zij de rit tot een goed einde moet brengen. De actieve subjectieve kennisconstructie 
wordt langs deze weg optimaal ondersteund.  
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 2: 

Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 
relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

 
Getracht wordt om de opgave zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de actuele 
voorkennis en interesses van de student. De student woont sinds kort op kamers of wil 
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dat uiterlijk ergens in het eerste studiejaar gaan doen. Voorts blijken de ouders zelf of 
kennissen recentelijk te hebben gebouwd of zijn ze verhuisd.  
Een echt spannend onderwerp is het wonen in algemene zin niet maar qua 
actualisering van voorkennis en genereren van eigen ideeën scoort het beter dan 
abstracte opgaven, waar wellicht slechts een klein gedeelte van de groep ‘iets mee 
heeft’. Het ‘spannend’ zijn op zich is gelet op de noodzakelijke individuele 
constructivistische kennisopbouw dus onvoldoende criterium.  
 
De eerste opgave bestaat uit twee tegengestelde deelopgaven: de zeer compacte 
‘Formule-1’ studentenkamer en de zeer luxueuze ‘King-Size’ studentenkamer. De 
tegenstelling tussen uitersten zorgt ervoor dat de student zichzelf niet onbewust 
beperkingen oplegt, die dan later tot een foute conclusie voor wat betreft creatieve 
ideeën zou kunnen leiden. Bovendien wijst de ‘Formule-1’ kamer meer in de richting 
van de technische oplossing en de functionele plattegrond. De ‘King-Size’ kamer 
verwijst meer naar het Concept/Vorm en naar de belevingsaspecten van de 
plattegrond. Hierdoor verwijzen ze ook naar andere ontwerpstrategieën.  
De tweede opgave Grachtenpand en Landhuis bevat eveneens soortgelijke 
tegenstellingen. Om de zelfontdekking, zelfontwikkeling en subjectieve 
kennisconstructie te bevorderen mag de student kiezen welk van de twee ontwerpen 
hij verder uitwerkt. 
 
In het atelierwerkprogramma zijn vijf verschillende korte, intensieve ontwerpopgaven 
opgenomen. Dit ondersteunt de doelstelling van zelfontdekking en zelfontwikkeling 
van een individuele ontwerpstrategie en verhoogt de motivatie en de constructie van 
de subjectieve praktijktheorie en leertheorie. 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 3: 

De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 
die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

 
Zowel bij ondersteunende oefeningen als bij de ontwerpopgaven zelf lopen de docent 
en de student-assistent systematisch de tekentafels af. Beiden dienen uiteraard hun 
bevindingen bij de koffie-pauze kort te sluiten. Bij de korte ondersteunende 
oefeningen die slechts enkele uren duren worden bij individuele tekentafels 
geconstateerde aspecten, die eveneens voor de gehele groep van belang ook 
onmiddellijk aan de gehele groep medegedeeld, zodat iedereen dit direkt ter harte kan 
nemen.  
De begeleiding van de ontwerpopgave zelf vindt in een rustige ambiance plaats, te 
meer daar hier ook meer een dialoog ontstaat en de feitelijke ‘didactische praxis’ in 
werking treedt. Bij de korte oefeningen is het voor een groot deel het beantwoorden 
van praktische vragen. 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: 

Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 
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De canon met de driehoek ‘Concept/Vorm’, ‘Programma’, ‘Omgeving’ en het 
middelpunt ‘Techniek/Toetsing’ en de slagzinnen ‘de noodzaak tot toetsen vanwege 
‘het kauwgummi-karakter van de creatieve geest’’ en ‘ontwerpen is learning-by-
doing’ moeten vrij consequent worden herhaald. De slagzinnen worden nog het meest 
gebruikt. Eveneens om de studenten op de wat lome middagen tot activiteiten aan te 
zetten. 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 5: 

Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 

 
De opgaven bevatten niet teveel eisen en randvoorwaarden. Bij de studenten dient 
eerst het ontwerpproces op gang te komen. Pas dan kunnen de 
ontwerpondersteunende oefeningen telkens nieuwe gezichtspunten aanleveren, die 
niet rechtstreeks in de opgave konden worden meegenomen, daar die dan te complex 
zou worden. 
 
Sommige oefeningen dienen - zeker in het eerste trimester - direct na de start van de 
ontwerpopgave plaats te vinden, daar anders de student start met een veel te beperkte 
‘gedachteset’. Als de studenten direct uit het VWO komen - waar elk probleem veelal 
maar één oplossing kent - is het nog vrij moeilijk om de studenten van hun eerste 
gedachte af te brengen en meer mogelijkheden te laten verkennen.  
‘Uit je dak gaan’ is een dergelijke oefening, die moet zorgen dat de student eerst wat 
meer verbouwmogelijkheden ziet, voordat hij serieus de ‘King-Size’ kamer begint te 
ontwerpen.  
Dit geldt ook voor de oefeningen ‘analyse grachtenpanden’ en ‘analyse landhuis’.  
  
De student kan bepaalde dingen overnemen, zowel van zijn eigen resultaten als van 
eventuele ideeën van anderen maar is het niet verplicht. De resultaten van de 
ontwerpondersteunende oefeningen nodigen uit tot nieuwe ontwerpingangen en 
nieuwe ontwerpaccenten, zonder dat ze verplichtend zijn. 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 6: 

De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

 
Zowel in de ondersteunende oefeningen zelf als bij het uitgereikte materiaal, wordt 
ingespeeld op de diverse ingangsmomenten van het ervaringsgericht leren: de 
verschillende kwadranten van de leercyclus van Kolb. 
 
Het P-spektakel is een ontwerpevenement wat geheel past binnen de 
ontwerpopvatting van het zintuiglijk intuïtief maken en de werking van de leercyclus 
van Kolb (zie paragraaf 2.7). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 7: 

Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 
informatieverstrekking en facilitering, zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 
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Naast de tot actieve kennisconstructie aanzettende onderwijsvorm van het atelierwerk 
en de ideeënrijke en transferrijke opgaven vormen de voorzieningen, aanwezigheid 
van maquette-materialen en het uitgereikte extra informatiemateriaal aspecten van een 
krachtige leeromgeving. 
De extra introductie door de beheerder van de bouwdocumentatie en materialen-
verzameling en de excursie naar het hoofdkantoor van de Bond van Nederlandse 
Architecten (BNA) op de Keizersgracht te Amsterdam versterkt het gevoel dat men 
met realistische problemen en een professionele omgeving wordt geconfronteerd.  
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 8: 

Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 

 
In het atelierwerkprogramma worden twee maal beoordelingen toegepast: 

• Eenmaal bij de afronding van de ontwerpopgaven ‘Formule-1’ en ‘King-size’ 
studentenkamers. 

• Eenmaal bij de afronding van de ontwerpopgaven ‘Grachtenpand’ en 
‘Landhuis’. 

 
Beide beoordelingen vinden plaats op zowel holistische als rationele wijze.  
Eerst wordt holistisch de rangorde bepaald ‘van hoog naar laag’. Deze volgorde wordt 
eventueel bijgesteld als het procesverloop hier aanleiding toe gaf (bijvoorbeeld bij 
aantoonbare beïnvloeding door anderen). 
Vervolgens wordt holistisch bekeken welke ontwerpen vallen in de categorie 
‘conceptueel ontwerpen’ (potentieel geschikt voor eventuele doorstroming naar 
architectuur en stedenbouw), ‘functioneel ontwerpen’ (potentieel geschikt voor 
doorstroming naar overige richtingen) en ‘exit’ (potentiële studiestaker). 
Tot slot vindt er met behulp van een rationele beoordelingsmethode een detaillering 
van het cijfer plaats, door het product én het proces met behulp van een vooraf 
opgestelde scoringslijst na te lopen. 
Daarna wordt het schriftelijk commentaar opgesteld op het proces en product en 
wordt aangegeven wat bijzonder is aan het ontwerp en wat beter kan.  
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 9: 

Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties. 

 
In principe worden er tussentijds gedurende het trimester na afloop van de 
ontwerpopgaven ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ studentenkamers geen persoonlijke 
evaluatie-gesprekken gehouden. Bij een of meerdere slechte resultaten in de groep 
wordt wel met elke student een individueel evaluatiegesprek gevoerd (principe van 
programma-management: bijsturen indien noodzakelijk). 
 
Op het einde van het eerste trimester volgt een individueel beoordelings- en 
studieplannings-gesprek. Hierbij wordt de beoordeling en het commentaar bekend 
gemaakt wat door de docent en student-assistent na afloop van de presentaties is 
opgesteld. De student wordt gevraagd naar de dan geldende favoriete 
afstudeerrichting. Doordat er in het eerste trimester vijf ontwerpopgaven worden 
gemaakt is er op het einde van het trimester reeds een globaal beeld bij de student of 
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‘conceptueel ontwerpen’ (doorstromen naar architectuur en stedenbouw) niet, wel, of 
wellicht toch potentieel haalbaar blijft. Docent en student-assistent geven eventuele 
waarschuwingen en adviezen voor het aanstaande trimester. Indien de student 
‘conceptueel ontwerpen’ nastreeft, dan moet hij of zij er ook de volle honderd procent 
voor gaan en zichzelf toetsen, zeker wanneer het in het eerste trimester ‘niet goed uit 
de verf’ is gekomen.     
 
 
6.4 Onderwijsinstrumenten en te verwachten leereffecten  
 
Elk onderwijsinstrument heeft een voor dat instrument karakteristieke categorie van te 
verwachten leereffecten. De docent zet het instrument in met de verwachting die 
karakteristieke leereffecten te bereiken.  
Onderstaand overzicht geeft per ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument de te verwachten 
categorie leereffecten aan. Bij elk onderwijsinstrument worden als voorbeeld 
specifieke te verwachten leereffecten uit het beschreven atelierwerkprogramma 
vermeld.  
In paragraaf 6.6 wordt voor elk onderdeel van het atelierwerkprogramma de 
specifieke te verwachten leereffecten beschreven. Deze zijn gebruikt in de expert-
enquête onder de studenten van de ‘leren-creëren’ pilot-ateliers.   
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: 

Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student reproduceert 
niet maar construeert actief – letterlijk en figuurlijk – zijn ontwerp én construeert 
daarmee zijn individuele, subjectieve kennis over het ontwerpen. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het activeren en het activeren van het kennisconstructie-proces 
centraal  
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt het activeren van het kennis-
constructie-proces: in dit geval activering voorkennis: 
De ontwerpopgave met de tegengestelde deelopgaven ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
studentenkamers:  
3) zorgde ervoor dat de student een sterke relatie gelegd heeft met zijn eigen ‘King-
Size droom-wensen’ (het cijfer 3 duidt op het volgnummer in de student-enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 2: 

Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 
relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het ontwerp en het ontwerpen centraal (vanuit de opgave).  
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt transferrijke, ideeënrijke en 
uitdagende opgaven:  
De ontwerpopgave met de tegengestelde deelopgaven ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
studentenkamers:  
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1)  bevorderde  de idee-vorming bij het ontwerpen (het cijfer 1 duidt op het 
volgnummer in de student-enquête). 
 
 ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 3: 

De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 
die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierin staat het stimuleren van de eigen ideeën en het eigen handelen centraal’. 
 
Voorbeelden van te verwachten leereffecten mbt het stimuleren van het bijzondere en 
persoonlijke in het individuele ontwerp van de student: 
De individuele begeleiding aan de teken/werktafel neemt een groot gedeelte in van de 
begeleidingstijd die je in het eerste jaar krijgt: 
175) De begeleiding is er zo veel mogelijk op gericht om je je eigen ontwerp naar 
eigen inzichten verder te laten uitwerken. 
176) de begeleiding geeft géén antwoord op de vraag: ‘is het zo goed ?’,‘is dit fout?’  
177) De begeleiding wijst je op het belang van tijdschriften en boeken als toevallige 
inspiratiebron. 
178) De begeleiding is er zeker niet op gericht om je te laten ‘kopiëren’ van bekende 
in de mode zijnde ontwerpen en architectuurstromingen. 
179) De begeleiding is ondersteunend en niet bedreigend in de zin dat je moet 
voorkomen dat de docent/assistent de ‘zwakke plekken’ in je ontwerp ziet. 
180) Relatief veel begeleiding leidt niet automatisch tot een lager cijfer 
(de cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: 

Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat de inhoud van de subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leertheorie centraal. 
 
Inhoud subjectieve praktijktheorie bevat de kennisgebieden die samenvallen met de 
punten van de driehoek: 

• Kennisgebied Concept/Vorm (hoekpunt driehoek). 
• Kennisgebied Programma van Eisen/Gebruiksmogelijkheden (hoekpunt 

driehoek). 
• Kennisgebied Omgeving (hoekpunt driehoek). 
• Kennisgebied Techniek/Toetsing (zwaartepunt/centrum driehoek). 

Inhoud subjectieve leertheorie bevat de kennisgebieden die betrekking hebben op het 
ontwerpproces: 

• Ontwerpen is ‘learning-by-doing’. 
• Ontwerpen is ‘hands-on’. 
• ‘Het kauwgummi karakter van de creatieve geest maakt voortdurend toetsen 

noodzakelijk’. 
• Overige proces-kenmerken. 
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Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt inhoud van de subjectieve 
praktijktheorie: Canon Kennisgebied Programma van Eisen/Gebruiksmogelijkheden: 
De ontwerpopgave met de tegengestelde deelopgaven ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
studentenkamers: 5) de in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat er 
een relatie gelegd wordt tussen verschillende wensen en verschillende 
gebruiksmogelijkheden (het cijfer 5 duidt op het volgnummer in de student-enquête). 
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt inhoud van de subjectieve 
leertheorie: Canon Kennisgebied van het ontwerpproces: 
Door de uitgebreidheid van de opgave ‘King-Size’ en ‘Formule-1’: de tegengestelde 
opgaven, de Bouwtechnische Doorsnede, de oefeningen ‘uit je dak gaan’ en 2 
collages : 
53)  zag de student dat ontwerpen meer ‘learning by doing’ is dan ‘wetmatig 
nadenken en redeneren’ (het cijfer 53 duidt op het volgnummer in de student-
enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 5: 

Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het ontwerp en het ontwerpen centraal (vanuit de ondersteunende 
oefening). 
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt ontwerpondersteunende werking van 
oefeningen: in dit geval: stimulering van ontwerpopvatting gericht op het denken in 
concepten en van ontwerpopvatting gericht op het intuïtief maken: 
Direkt na de uitreiking van de opgave studentenkamers ‘King-Size’ en ‘Formule-1’ 
werd er een ondersteunende oefening: ‘uit je dak gaan’ gehouden. Hierbij moest men 
met karton, piepschuim-platen, houtjes, staaldraad, kippengaas, etc. snel een zeer 
grote verbouwing van de eigen kamer maken. Aansluitend: de presentatie in de groep: 
Deze ondersteunende oefening 
14) Gaf aan dat je ‘wilde ideeën’ mag en moet hebben. 
17) Stimuleert het gebruik van een eenvoudige werkmaquette .  
(cijfers 14 en 17 duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 6: 

De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

 
Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat de verbreding van het ontwerpinstrumentarium centraal. 
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt de verbreding van het 
ontwerpinstrumentarium met behulp van de leercirkel van Kolb: 
Herfsttrimester: P-spektakel: 
Het per student – al doende met de handen – ontwerpen van een object (bushalte of 
zitbank in baksteen), (caravan van karton), (stoel van PVC-pijp), (brug van baksteen 
en touw). 
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Daarna 1 (of 4) mooiste + meest uitvoerbaar ontwerp(en) per atelier kiezen en dit met 
het atelier met zijn allen verder uitvoerbaar maken en daadwerkelijk met de handen en 
de materialen gaan bouwen. 
Door het P-spektakel. 
63) Zie je ‘het al doende met de handen experimenteel ontwerpen’ als één van de 
mogelijkheden om tot een ontwerp te komen. 
64) Zie je het grote verschil tussen het maken van het 1ste concrete prototype en de 
laatste definitieve versie. 
65)  Ervaar je de verrassende vormgevings-ideeën – door de interactie van 
daadwerkelijk doen en denken - tijdens het schuiven, stapelen, verbinden, etc. van 
werkelijke volume’s en materialen. 
(cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
 ‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 7: 

Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 
informatieverstrekking en facilitering, zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen lezingen, etc. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het ontwerpen en de actieve kennisconstructie centraal (vanuit de 
leeromgeving).  
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt ondersteuning van het ontwerpen en 
van de actieve kennisconstructie vanuit de leeromgeving: 
Grachtenpand: ondersteunende Excursie: onder meer naar de grachtengordel en naar 
het grachtenpand van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) 
De excursie 
89) Gaf ideeën voor de combinaties van wonen en werken in het ontwerp.  
90) Was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de praktijk. 
91) Was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de beroepsgroep 
(cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 8: 

Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het beoordelingsprotocol in brede zin centraal. 
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt het beoordelingsprotocol in brede 
zin: 
Eindpresentatie en beoordeling op het einde van het eerste trimester: 
184) Bij de eindpresentatie wijzigt de rol van de begeleiding van ‘docent’ naar 
‘examinator’.     
185) De begeleiding staat erop dat alles af moet zijn, desnoods met uitstel of door 
middel van ‘het cijfer 5 + aanvulling’. Dit geldt ook voor iemand met een ‘geweldig 
concept’.  
186) De verschillen tussen de cijfers van de werkstukken weerspiegelen de 
verwachtingen die de ateliergroep zelf over de onderlinge kwaliteitsverhoudingen van 
de werkstukken heeft.    
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187) De beoordeling in het hersttrimester is niet zodanig laag (3 of 4) dat de kansen 
voor de rest van het jaar reeds verkeken zijn. 
188) Het niet-uitdelen van de cijfers 3 en 4 wekt bij het atelier de indruk dat je het 
altijd wel haalt.    
194) Bij aanvang van het nieuwe trimester wijzigt de rol van de begeleiding opnieuw: 
nu van ‘examinator’ naar ‘docent’. Wordt deze ‘hernieuwde docentenrol’ ook zo voor 
100 % door het atelier ervaren ? 
(cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
‘Leren-creëren’ onderwijsinstrument 9: 

Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties.  

Te verwachten leereffecten: 
Hierbij staat het proces van zelfontwikkeling en zelfverwijzing in brede zin 
centraal. 
 
Voorbeeld van een te verwachten leereffect mbt het beoordelingsprotocol in brede 
zin: 
Beoordelingsgesprek op het einde van het eerste trimester:  
189) In het beoordelingsgesprek wordt gevraagd naar de richting die je na het 1e jaar 
zou willen kiezen. Deze keuze heeft enige invloed op de begeleiding die je de daarop 
volgende trimesters krijgt en enige invloed op het cijfer dat je de daarop volgende 
trimesters krijgt. 
190) De begeleiding en beoordeling wordt zo meer een soort verwijzing/advisering 
naar haalbare afstudeerrichtingen. 
191) Bij de verwijzing is sprake van 3 mogelijkheden: 1) ‘Exit’= stoppen  2) 
‘conceptueel ontwerpen’ (een aansprekend ontwerp) bij Architectuur en Stedenbouw 
3) ‘functioneel ontwerpen’ (een standaard ontwerp) bij de overige richtingen. 
(cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête). 
 
 
6.5  Bij de onderwijsonderdelen van het atelierwerkprogramma behorende 
onderwijsinstrumenten en te verwachten leereffecten 
 
Bij elk onderwijsonderdeel van het atelierwerkprogramma worden in deze paragraaf 
de betrokken onderwijsinstrumenten en bijbehorende te verwachten leereffecten 
vermeld. 
Deze te verwachten leereffecten zijn vervolgens ter toetsing aan de studenten 
voorgelegd. De beschrijving van deze toetsing volgt in de hoofdstukken 7 en 8. De 
cijfers duiden op het volgnummer in de student-enquête. 
Ten behoeve van deze toetsing worden bij enkele onderdelen eveneens de ‘leren-
creëren’ onderwijsdoelstellingen en bijbehorende evaluatie-criteria genoemd (zie ten 
behoeve van de codering schema 4.2.2).   
 
Eerste ontwerpopgave: het ontwerpen van 2 studentenkamers: een ‘King-Size’ 
kamer en een ‘Formule-1’ kamer. Dit waren 2 tegengestelde deel-opgaven. De 
‘Formule-1’ studentenkamer is compact en bevat alleen het hoogst noodzakelijke. De 
‘King-Size’ studentenkamer is circa 50 m2 en bevat alle specifieke wensen van de 
student. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten en te 
verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
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Foto 31, 32: Ontwerpopgave Landhuis in omgeving. Ontwerpondersteunende 
oefening: analyse van landhuizen (instrument 5) ‘just-in-time’: vóórdat men al een 
gefixeerd eindbeeld voor ogen heeft. Canon: het landhuis als uitdrukking van 
Vorm, Concept en relatie met Omgeving (instrument 4) 
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Onderwijskundig instrument: (2) transferrijke, uitdagende opgave 
Te verwachten leereffect: 
1) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen voor bevordering van de 
ideevorming bij het ontwerpen. 
2)  De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat de student zich niet 
teveel beperkingen oplegt bij het ontwerpen van de studentenkamers, bijvoorbeeld 
omdat hij denkt dat dat een onbetaalbare kamer oplevert, dat hij dergelijke 
bouwtechnische ingrepen nog niet op het college gehad heeft, etc.  
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm;  
ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) en vorming subjectieve praktijktheorie (C2.2) 
en subjectieve leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
3)  De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgden ervoor dat de student een 
sterke relatie gelegd heeft met zijn eigen ‘King-Size droom-wensen’. 
4)  Bevorderden de creatieve durf. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieen: rol van het Programma, dit is gericht op de opbouw van 
subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
5)  De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat er een relatie 
gelegd wordt tussen verschillende wensen en verschillende gebruiksmogelijkheden. 
 
 
 
Ondersteunende oefening: ‘uit je dak gaan’, die direkt na de uitreiking van de 
opgave studentenkamers ‘King-Size’ en ‘Formule-1’ werd gehouden. Hierbij dient 
men met karton, piepschuim-platen, houtjes, staaldraad, kippengaas, etc. snel een zeer 
grote verbouwing van de eigen kamer te maken. Aansluitend: de presentatie in de 
groep. Uit de oefening worden de volgende te verwachten leereffecten afgeleid. 
Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten en te 
verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening; dit is eveneens 
gericht op de opbouw van subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
14) Gaf aan dat je ‘wilde ideeën’ mag en moet hebben. 
17) Stimuleert het gebruik van een eenvoudige werkmaquette. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Omgeving; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
15) Gaf onvermoede mogelijkheden aan: ‘onder’, ‘boven’, ‘links’, ‘rechts’, ‘voor’, 
‘achter’, etc. je oorspronkelijke kamer. 
 
Onderwijskundig instrument: (6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk 
experimenteren; dit is mede gericht op de facilitering van meerdere 
ontwerpstrategieën (C4) (i) 
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Foto 33, 34: De studenten kiezen intuïtief landhuizen en/of architecten die bij hun 
individuele, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerpstrategie passen (‘leren-
creëren’ onderwijsdoelstelling) en proberen door middel van het decomponeren en 
vervormen de geheimen van de specifieke vormentaal te ontraadselen. 
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Te verwachten leereffect: 
16) Stimuleert het spontaan met de handen maken. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Vorm; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
18) Laat je – door vreemde uitstulpingen in de werkmaquette – met eigen ogen het 
belang van de Vorm zien.  
 
 
 
Ondersteunende oefening ‘Sfeer-collages’, onderdeel van de ‘King-Size’ en 
‘Formule-1’ kamers. Maak 2 verschillende collages gericht op de beleving/sfeer, met 
aansluitend een presentatie. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige 
instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema 
paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm;  
ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) en vorming subjectieve praktijktheorie (C2.2) 
en subjectieve leertheorie (C2.3); 
(5) ontwerpondersteunende oefening  
Te verwachten leereffect: 
25) De twee verschillende collages en de presentatie dwingen om een relatie te leggen 
met de eigen gevoelens, sfeerbeleving, wensen, etc., omdat men ook nog moet 
presenteren. 
 
Onderwijskundig instrument: (6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk 
experimenteren; dit is mede gericht op de facilitering van meerdere 
ontwerpstrategieën (C4) (i) 
en onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van individuele, 
subjectieve ontwerpstrategie 
Te verwachten leereffect: 
26) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het spontaan met de 
handen maken en experimenteren. 
27) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het zintuiglijk 
waarnemen (sfeerbeleving, etc) en laat je hier noodgedwongen over nadenken 
(reflecteren) ten behoeve van de mondelinge presentatie. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Programma en het Concept; dit is gericht op de 
opbouw van subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
28) De twee verschillende collages en de presentatie maken duidelijk dat ontwerpen 
méér is dan plattegronden maken. 
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Foto 35, 36: Ontwerpondersteunende oefening: uitkiezen en maken van eigen 
landschap (instrument 5) en plaatsing van 3 landhuizen hierin: contrasterend, 
harmoniërend en naar eigen keuze.  
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Deelopdracht het maken van 2 bouwtechnische doorsnedes op het einde van de 
ontwerpopdracht ‘King-Size’ en ‘Formule-1’ studentenkamers. Hieraan worden de 
volgende relevante onderwijskundige instrumenten en te verwachten leereffecten 
verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Techniek; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
32) Het maken van een bouwtechnische doorsnede leidt vaak tot aanpassingen in het 
ontwerp (opnemen van de ‘dikte’ van gevels, wanden en vloeren in het ontwerp, 
noodzaak van voldoende opleggingsmogelijkheden van vloeren op kolommen en 
wanden, etc). 
33) Het maken van een bouwtechnische doorsnede toont de noodzaak aan van de 
bouwtechnische toetsing van het ontwerp (hoofdconstructie, ‘dikte’ van 
materialen/elementen, bouwtechnische details). 
38) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat ook hier 
verschillende oplossingen mogelijk zijn. 
 
Onderwijskundig instrument: (7): ideeënrijke en transferrijke leeromgeving 
Te verwachten leereffect: 
36) Het maken van een bouwtechnische doorsnede geeft – omdat je het voor je eigen 
ontwerp moet bedenken – meer inzicht in het vakgebied Bouwtechniek en het 
vakgebied Constructief Ontwerpen. 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm;  
ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) 
Te verwachten leereffect: 
37) Het na 4 weken maken van een bouwtechnische doorsnede is best mogelijk met 
hulp van de begeleiding en extra bouwtechnische informatie. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: kenmerken van het Ontwerpproces; dit is gericht op de opbouw 
van subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect 
34) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat je bij 
ontwerpen niet alles in één keer goed kunt hebben. 
35) Maakt duidelijk dat je bij ontwerpen niet alle aspecten (Plattegrond, Vorm, relatie 
met Omgeving, Bouwtechniek, Constructie, Beleving (Binnenhuis-architectuur)) 
gelijktijdig moet aanpakken. 
39) Maakt duidelijk dat de begeleiding ook niet alles in één keer wist en dingen moest 
opzoeken, beredeneren, enzovoort. 
 
 
 
De totale uitgebreidheid van de opgave ‘King-Size’ en ‘Formule-1’: de 
tegengestelde opgaven, de bouwtechnische doorsnede, de oefeningen ‘uit je dak gaan’ 
en 2 collages. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten 
en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
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Foto 37, 38: De relatie met de Omgeving – in dit geval het landschap – als één van 
de mogelijke ingangen voor de ontdekking en ontwikkeling van de individuele, 
subjectieve ontwerpstrategie. De ‘leren-creëren’ kernstrategie ondersteunt een 
breed scala aan ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën (‘leren-creëren’ 
onderwijsdoelstelling).
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Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm. 
(2) transferrijke uitdagende opgave; ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) 
Te verwachten leereffect: 
46) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor alle studenten als 
ateliergroep veel ‘goede’ ontwerpaanleidingen. 
47) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er minstens evenveel ‘goede 
ontwerpoplossingen’ dan er studenten in het atelier zaten. 
48) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën te bedenken. 
49) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën uit te werken. 
    
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: kenmerken van het Ontwerpproces; dit is gericht op de opbouw 
van subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
50) Daardoor zag de student het ontwerpen niet als het bedenken van maar die éné 
goede oplossing. 
51) Daardoor zag de student ontwerpen méér als het verkennen en vervolmaken van 
eigen ideeën. 
52) én als het uitwerken en realiseren van deze eigen ideeën. 
53) ontwerpen is meer ‘learning by doing’ dan ‘wetmatig nadenken en redeneren’. 
 
Herfsttrimester P-spektakel. Het per student – al doende met de handen – 
ontwerpen van een object (bushalte of zitbank in baksteen), (caravan van karton), 
(stoel van PVC-pijp), (brug van baksteen en touw). 
Daarna 1 (of 4) mooiste en best uitvoerbare ontwerp(en) per atelier kiezen en dit met 
het atelier met zijn allen verder uitvoerbaar maken en daadwerkelijk met de handen en 
de materialen gaan bouwen. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige 
instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema 
paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk 
experimenteren; dit is mede gericht op de facilitering van meerdere 
ontwerpstrategieën (C4) (i) 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van individuele, 
subjectieve ontwerpstrategie 
Te verwachten leereffect: 
63) Door het P-spektakel zie je ‘het al doende met de handen experimenteel 
ontwerpen’ als één van de mogelijkheden om tot een ontwerp te komen. 
 
Onderwijskundig instrument: (6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk 
experimenteren; dit is mede gericht op de vorming van de subjectieve praktijktheorie 
(C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
64) Door het P-spektakel zie je het grote verschil tussen het maken van het 1ste 
concrete prototype en de laatste definitieve versie. 
65) Ervaar je de verrassende vormgevings-ideeën – door de interactie van 
daadwerkelijk doen en denken - tijdens het schuiven, stapelen, verbinden, etc. van 
werkelijke volume’s en materialen.  
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Foto 39, 40: Eindpresentatie landhuizen op het einde van de tiende week. Studenten 
maken begin negende week een keuze om óf hun grachtenpandontwerp óf hun 
landhuisontwerp nader uit te werken. Alles is af (beoordelingsprotocol instrument 
8): Vormconcept in relatie met Omgeving qua landschappelijke entourage en 
relaties binnen-buiten; Gebruiksconcept met nadruk op life-style en type van 
bewonen; Bouwtechnische en constructieve oplossingen/Toetsing voor gevels, 
vloeren, daken, wisselende verdiepingshoogten en trappen. (de ontwerp-categorieën 
uit de Canon: instrument 4)
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Ontwerpopgaven grachtenpand en landhuis. Ontwerp een landhuis dat in een - 
zelfontworpen en gemaakt – landschap past en ontwerp een grachtenpand (stadshuis) 
met combinatie wonen/werken dat qua vormgeving en gebruik, verkeer, parkeren, etc. 
aansluit op de stad.  
Beide ontwerpen eerst globaal uitwerken in plattegronden, gevels en werkmaquette. 
Kies vervolgens één van de twéé om dit gedetailleerd uit te werken: gedetailleerde 
plattegronden, gevelaanzichten en 2 bouwtechnische doorsneden. 
 
Grachtenpand, ondersteunende analyse oefening. Analyseer de gevels en structuur 
van grachtenpanden. Na afloop presenteren. Uitgereikte informatie: analysemethoden 
+ informatie over grachtenpanden. Hieraan worden de volgende relevante 
onderwijskundige instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de 
codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën:de Vorm; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
(6) leercyclus van Kolb: actief experimenteren  
Te verwachten leereffect: 
69) Door de analyse van de Grachtengevels leert men een actieve, ‘hands on’ manier 
van analyseren van Vorm. 
70) Door de analyse van de Grachtengevels leert men actief te durven ingrijpen in de 
Vorm, door deze te vervormen en uit elkaar te trekken. 
71) Door eerst te vervormen en daarna te beoordelen wat men ziet (zintuiglijk 
waarnemen) krijg men meer grip op de visuele effecten van de Vorm. 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening  
Te verwachten leereffect: 
72) Door de analyse van de Grachtengevels wordt Vorm ‘meer alledaags’, meer iets 
wat je kunt beheersen.  
 
 
 
Grachtenpand, ondersteunende oefening: maken van een 3D-gevel-collage van 
een modern ogende gevel met hedendaagse materialen, die qua structuur en vorm 
tussen de overige grachtenpanden past (gebruik van gekleurd papier, hout, stof, 
metaaldraad en metaalgaas, etc). Na afloop presenteren. Hieraan worden de volgende 
relevante onderwijskundige instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden 
(zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk 
experimenteren; dit is mede gericht op de vorming van de subjectieve praktijktheorie 
(C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
76) Door deze oefening leert men al doende – door te verschuiven, te observeren en te 
herschikken – het creëren van een goed ogende Vorm. 
77) Door deze oefening leert men het langzaam verbeteren van de Vorm door hand-
oog-coordinatie: het met de hand aanpassen van de vorm en het met het oog 
beoordelen van de Vorm. 
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Foto 41: Dominant extravert in het landschap …. 
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Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Vorm; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
78) Door deze oefening merkt men dat het ‘zien’ (het visueel beoordelen) het 
belangrijkste beoordelingscriterium is bij Vorm. 
(80) Door deze oefening krijgt men veel meer het gevoel dat men Vorm zelf kan 
maken in plaats van het namaken (kopiëren) van vormen van anderen. 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening; ondersteunt 
eveneens de opbouw van een subjectieve praktijktheorie (C2.2) en subjectieve 
leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
79) Door deze oefening leert men door de gevel-analyse en de gevelontwerpoefening 
veel vlotter omgaan met de Vorm. 
81) Door deze oefening leert men dat er op de grachtengordel een soort ‘gevel-
typologie’ is, waarbinnen je zelf actief kunt experimenteren. 
 
 
 
 Grachtenpand, ondersteunende excursie. Onder meer naar de grachtengordel en 
naar het grachtenpand van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Hieraan 
worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten en te verwachten 
leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening 
Te verwachten leereffect: 
87) De excursie kwam juist op tijd: ná de eigen grachtenpand-analyse en eigen gevel-
collage en vóór het uiteindelijke ontwerp. 
88) De excursie liet de complexe 3D-opbouw van een grachtenpand zien 
89) De excursie gaf ideeën voor de combinaties van wonen en werken in het ontwerp.  
 
Onderwijskundig instrument: (7): ideeënrijke en transferrijke leeromgeving 
Te verwachten leereffect: 
90) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de praktijk. 
91) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de 
beroepsgroep. 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm;  
ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) 
Te verwachten leereffect: 
92) De excursie werkte motiverend voor het ontwerp. 
 
 
Onderwijskundig evaluatie-criterium (iii) (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
Te verwachten leereffect: 
93) De excursie was zinvol voor de keuze van afstudeerrichting en/of Bachelor-
profiel. 
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Foto 42, 43: of golvend, meegaand in het landschap of chique …. 
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De totale ontwerpopgave grachtenpand: opgave, oefeningen analyse en 3D-
gevelcollage en excursie. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige 
instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema 
paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Techniek; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
97) Leerde omgaan met verschillen in vloerhoogtes tussen verdiepingen en tussen 
voor- en achterhuis en het plaatsen van trappen en trapgaten in vloeren. 
98) Leerde oplossingen bedenken voor de relatief smalle breedte en relatief grote 
diepte van het pand. 
102) Leerde omgaan met overspanningsrichtingen van vloeren, keuzes tussen 
kolommen en dragende wanden en funderingen en mogelijkheden van vides en 
balkons. 
103) Leerde omgaan met daken en het bewoonbaar maken van dakverdiepingen. 
104) Leerde omgaan met gevels, raampartijen en deurpartijen/toegangen. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Programma; dit is gericht op de opbouw van 
subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
99) Leerde omgaan met het mengen van functies van wonen en werken. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Omgeving; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
100) Leerde omgaan met het probleem van het gesloten bouwblok, waarbij de 
voorgevel het hele perceel afsluit en geen mogelijkheid is voor ‘achterom’. 
101) Leerde een gevelontwerp maken dat paste in een geveltypologie van gevels in de 
Omgeving. 
 
 
 
Landhuis, ondersteunende oefening landschapsmaquette. Bedenk en maak een 
landschapsmaquette voor het te ontwerpen landhuis. Zoek 3 verschillende locaties en 
concepten voor het landhuis en denk hierbij aan zichtlijnen, markante punten, wegen, 
verschillende soorten relaties tussen landhuis en landschap. Na afloop presenteren. 
Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten en te 
verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening 
Te verwachten leereffect: 
109) Het bedenken en maken van het landschap laat je veel meer mogelijkheden zien 
dan het eenvoudig gaan bekijken van een locatie. 
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Foto 44: of geometrisch …. 
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Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Omgeving; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
110) Het zoeken van 3 verschillende locaties en relaties tussen landhuis en landschap 
leert je veel over de vele relaties die je kunt leggen tussen gebouw en omgeving. 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm. 
(2) transferrijke uitdagende opgave; ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1) 
Te verwachten leereffect: 
111) De vele verschillende landschappen in het atelier vergroten dit inzicht nog meer. 
 
 
 
Landhuis, ondersteunende analyseoefening. Kies een of enkele landhuizen van een 
bekend architect en analyseer die aan de hand van de uitgereikte analysemethoden en 
voorbeelden. Uitgereikt: een groot aantal qua analysemethode sterk verschillende 
voorbeelden. Hieraan worden de volgende relevante onderwijskundige instrumenten 
en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Vorm; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
(6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk experimenteren 
Te verwachten leereffect: 
114) Door de 3D-vormen van landhuizen uit elkaar te halen en stapje voor stapje te 
vervormen kan je letterlijk zien welke vorm ‘nog steeds goed oogt’ en welke er door 
de vervormingen ‘niet meer uitziet’. 
115) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen van landhuizen geeft veel 
inzicht in wat nu precies de vorm tot VORM maakt. 
 
Onderwijskundig instrument: (5): ontwerpondersteunende oefening. 
(6): leercyclus van Kolb: rol van het daadwerkelijk experimenteren; dit is mede 
gericht op de vorming van de subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
116) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen, leert je vormen te maken en 
vermindert de ‘eerbiedwaardige afstand’ tot de grote ontwerpers. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Programma; dit is gericht op de opbouw van 
subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
117) De analyse-voorbeelden met de patronen van Alexander (uitzicht op een markant 
landschapselement, situering van de hoofdingang, de ligging van gemeenschappelijke 
kamers en meer privé-kamers, etc) geven aan dat ‘beleving’ een belangrijk onderdeel 
is van de Plattegrond. 
118) De analyse-voorbeelden gericht op materiaal-texturen, geuren, kleuren, geluiden 
van ruisende bomen, wisselende patronen van lichtinval, etc. geven aan dat 
‘zintuiglijke waarneming in brede zin’ een rol speelt bij het ontwerpen. 
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Foto 45, 46: of opgebouwd vanuit een duidelijk vorm- en gebruiksconcept: 
verschillende individuele, subjectieve ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën 
beginnen zich te vormen, evenals de eerste aanzet tot zelfevaluatie en verwijzing ten 
gevolge van onderlinge vergelijking (onderwijsdoelstellingen ‘leren-creëren’ 
kernstrategie).
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Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van een individuele 
subjectieve ontwerpstrategie  
Te verwachten leereffect: 
119)  het groot aantal geheel verschillende voorbeelden en analyse-methoden maakt 
duidelijk dat er niet één of enkele ‘goede ontwerpen’ zijn maar dat er vele manieren 
zijn om tot een goed ontwerp te komen. 
 
Onderwijskundig instrument: (3) ‘didactische praxis Apon’; ondersteunt de 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van een individuele 
subjectieve ontwerpstrategie  
Te verwachten leereffect: 
120) De vele manieren om tot een goed ontwerp te komen maken duidelijk dat je 
moet kiezen en in je ontwerp één of enkele thema’s of concepten verder moet 
uitwerken. 
 
 
 
De totale opgave landhuis: ontwerpopdracht en oefeningen ‘maken van landschap’ 
en analyse bekende landhuizen. Hieraan worden de volgende relevante 
onderwijskundige instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de 
codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Omgeving; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
125) Leerde mij omgaan met verschillende soorten relaties in het ontwerp tussen 
‘binnen’ en ‘buiten’. 
126) Leerde mij – eveneens door de diversiteit binnen het atelier – dat ‘de Omgeving’ 
vele verschillende aanleidingen voor het ontwerpen biedt. 
128)  Leerde mij het ontwerp van buiten-elementen (bijgebouwen, terassen, wegen, 
landschapselementen,etc) in samenhang met het landhuis te brengen. 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Concept; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
127) Leerde mij dat je bepaalde thema’s of concepten moet aanbrengen om het 
ontwerp méér te laten zijn dan een aaneenschakeling van grote kamers. 
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Gebruik van de ‘leren-creëren’ canon bij inleidingen en introducties op de 
opgaven en oefeningen. Bij de introducties bij opgaven en oefeningen werd telkens 
een driehoek getekend met op de hoekpunten: P van Programma/Plattegrond, O van 
Omgeving, V van Vorm en in het midden: de T van Techniek/Toetsing  
            Vorm 
    /\ 
             /    \ 
            /  T  \ van Techniek/Toetsing 
                                            /         \ 
          Omgeving     /---------\   Programma/Plattegrond  
   
Hierbij werd verteld dat je bij ontwerpen niet alles in één keer moet aanpakken, maar:  

• Soms een bepaalde tijd moet werken aan het Programma. 
• Soms een bepaalde tijd aan de Vorm. 
• Soms een bepaalde tijd aan de relatie tussen ontwerp en Omgeving. 
• En dat je tenslotte moet kijken naar de Bouwtechnische oplossingen. 

Aan dit onderwijskundige instrument worden de volgende te verwachten leereffecten 
verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën; dit is gericht op de opbouw van subjectieve praktijktheorie 
(C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
131) Dit was bedoeld om aan te geven dat er verschillende manieren zijn om aan een 
ontwerp te werken. 
132) Dit was bedoeld om aan te geven dat het bijna onmogelijk is om gelijktijdig op 
al die verschillende manieren te werken. 
133) Dit was bedoeld om aan te geven dat ontwerpen behoorlijk complex is en dat je 
het niet door alléén maar louter nadenken kunt doen maar echt de handen uit de 
mouwen moet steken. 
 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van een individuele 
subjectieve ontwerpstrategie;  
(II) lerende ipv selecterende onderwijsbenadering  
Te verwachten leereffect: 
134) Dit was bedoeld als hulpmiddel, als een mogelijk begin bij het ontwerpen. 
135) Dit was bedoeld om te ‘leren ontwerpen’. 
 
 
 
Gebruik van de ‘leren-creëren’ canon bij inleidingen en introducties op de 
opgaven en oefeningen. Bij de introductie en de begeleiding werd voortdurend 
gewezen op ‘learning by doing’ en ‘het testen/toetsen door het maken van prototypes’ 
(tekeningen op maat en schaal, maquettes op maat en schaal, bouwtechnische 
doorsnedes) als belangrijke activiteiten bij het ontwerpen. 
Aan dit onderwijskundige instrument worden de volgende te verwachten leereffecten 
verbonden (zie voor de codering schema paragraaf 4.6): 
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Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën; dit is gericht op de opbouw van subjectieve praktijktheorie 
(C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect: 
139) Dit was bedoeld om aan te geven dat je een ontwerp niet geheel in je hoofd kunt 
uittekenen. 
140) Dit was bedoeld om aan te geven dat je hersenen zo ‘elastisch’ werken, dat bijna 
elk idee wel lijkt te kunnen en het daarom in tekening en maquette getoetst moet 
worden. 
141) Dit was bedoeld om aan te geven dat je bij ontwerpen niet uitsluitend door 
logisch redeneren en het virtueel wegstrepen van ‘foute ontwerpoplossingen’ tot de 
ene goede ‘ontwerpoplossing’ kan komen. 
142) Dit was bedoeld om aan te geven dat je een idee/thema/concept alleen maar kunt 
omvormen tot een goed ontwerp door het te proberen op schaal en maat te tekenen of 
als maquette te maken. 
143) Dit was bedoeld om aan te geven dat een op zich goed ogend ontwerp, éérst nog 
op bouwtechnische haalbaarheid moet worden getoetst. 
144) Dit als maar herhalen van dezelfde zinsneden als ‘learning bij doing’ was 
bedoeld om het ‘te kunnen laten dromen’ en een beeld te laten vormen van wat bij het 
ontwerpen essentieel is. 
 
 
 
Atelierwerk als onderwijsvorm. Hieraan worden de volgende relevante 
onderwijskundige instrumenten en te verwachten leereffecten verbonden (zie voor de 
codering schema paragraaf 4.6): 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm; 
Evaluatie-criterium (ii): tot actieve kennisconstructie dwingende onderwijsvorm  
Te verwachten leereffect: 
149) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
ideeën te ontwikkelen. 
150) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
manieren van werken/ontwerpen te ontwikkelen. 
 
Onderwijs-concept: (C2.1): student-oriëntatie 
Te verwachten leereffect: 
151) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘reproductieve leerstijl’ (leren zoals het 
voorgedaan wordt of in de boeken voorgeschreven wordt) goed te doen ? 
152) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘ernstige ongerichte leerstijl’ (men is 
met vele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles maar half of minder) goed te 
doen ? 
153) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘lichte ongerichte leerstijl’ (men is met 
enkele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles gedeeltelijk) goed te doen ? 
154) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘betekenis-gerichte leerstijl’ 
(informatie ordenen, relaties zoeken, hiërarchie aanbrengen, kritisch nadenken over de 
juistheid van redeneringen en gevolgtrekkingen: ‘een structureel plaatje bouwen’) 
goed te doen ? 
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155) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘toepassingsgerichte leerstijl’ 
(informatie koppelen aan verschijnselen die men kent en er concrete voorbeelden en 
toepassingen bij bedenken) goed te doen ? 
 
Onderwijs concept: (C2.2) opbouw subjectieve praktijktheorie (C2.3) opbouw 
subjectieve leertheorie 
Te verwachten leereffect: 
156) Iedereen is met een eigen, zich individueel ontwikkelend ontwerp bezig maar 
omdat je eveneens de voortgang van alle ontwerpen in je atelier volgt geeft dit een 
voortdurende stroom van aanvullende kennis. 
 
Onderwijskundig instrument: (1) atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm;  
ondersteunt de student-oriëntatie (C2.1); 
(3) ‘didactische praxis Apon’  
Te verwachten leereffect: 
157) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je in een redelijk hoog werktempo betrekkelijk veel leert. 
158) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je snel wordt bijgestuurd als je ‘afwijkt van de juiste weg’. 
 
Onderwijs-concept: (C2.1): Student-oriëntatie 
Onderwijskundig instrument (9): evaluatiegesprek gericht op doelen, zelftoetsing en 
verwerven competenties 
Te verwachten leereffect:  
159) Je moet nog altijd ‘er zelf voor gaan’ en ‘jezelf echt willen testen of je nu kunt 
ontwerpen of niet’: de begeleiding kan wel een vermoeden hebben dat je er niet hard 
genoeg aan trekt maar kan hier bijna niets aan doen. 
 
 
 
De individuele begeleiding aan de teken/werktafel. Dit neemt een groot gedeelte in 
van de begeleidingtijd die je in het eerste jaar krijgt. Het verloop hiervan is als volgt: 
 
Onderwijskundig instrument: (3) ‘didactische praxis Apon’; ondersteunt de 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van een individuele 
subjectieve ontwerpstrategie  
 
169) Allereerst vraagt de docent/assistent om uitleg van het ontwerp waar je mee 
bezig bent. 
170) Dit helpt je je ideeën onder woorden te brengen en dingen op een rijtje te zetten 
171) Vervolgens vraagt de docent/assistent of je problemen/tegenstellingen in het 
ontwerp bent tegengekomen en wat je daar mee denkt te gaan doen. 
172) Over fouten wordt nauwelijks gesproken, hooguit: ‘dat zou je wellicht anders 
moeten doen’.   
173) Vervolgens wijst de docent/assistent op ‘sterke’,’bijzondere’ punten in het 
ontwerp en vraagt hoe je die verder zou kunnen versterken en uitwerken en spoort je 
zo aan om op die sterke punten door te gaan. 
174) De docent/assistent vraagt ook naar motto’s, thema’s, concepten die in het 
ontwerp (zouden kunnen) zitten en een verdere versterking mogelijk maken. 
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175) De begeleiding is er zo veel mogelijk op gericht om je je eigen ontwerp naar 
eigen inzichten verder te laten uitwerken. 
176) De begeleiding geeft géén antwoord op de vraag: ‘is het zo goed ?’,‘is dit fout?’  
177) De begeleiding wijst je op het belang van tijdschriften en boeken als toevallige 
inspiratiebron. 
178) De begeleiding is er zeker niet op gericht om je te laten ‘kopiëren’ van bekende 
in de mode zijnde ontwerpen en architectuurstromingen. 
179) De begeleiding is ondersteunend en niet bedreigend in de zin dat je moet 
voorkomen dat de docent/assistent de ‘zwakke plekken’ in je ontwerp ziet. 
180) Relatief veel begeleiding leidt niet automatisch tot een lager cijfer. 
 
 
 
Eindpresentatie, beoordeling en beoordelingsgesprek. Het verloop hiervan is als 
volgt: 
 
Onderwijskundig instrument (8): beoordelingsprotocol: 
184) Bij de eindpresentatie wijzigt de rol van de begeleiding van‘docent’ naar 
‘examinator’.  
185) De begeleiding staat erop dat alles af moet zijn, desnoods met uitstel of door 
middel van ‘het cijfer 5 + aanvulling’. Dit geldt ook voor iemand met een ‘geweldig 
concept’. 
186) De verschillen tussen de cijfers van de werkstukken weerspiegelen de 
verwachtingen die de ateliergroep zelf over de onderlinge kwaliteitsverhoudingen van 
de werkstukken heeft.    
187) De beoordeling in het hersttrimester is niet zodanig laag (3 of 4) dat de kansen 
voor de rest van het jaar reeds verkeken zijn. 
188) Het niet-uitdelen van de cijfers 3 en 4 wekt bij het atelier de indruk dat je het 
altijd wel haalt. 
 
Onderwijskundig instrument (9): evaluatiegesprek gericht op doelen, zelftoetsing en 
verwerven competenties; 
Evaluatie-criterium (iii):( zelf)verwijzing binnen brede opleiding: 
189) In het beoordelingsgesprek wordt gevraagd naar de richting die je na het 1e jaar 
zou willen kiezen. Deze keuze heeft enige invloed op de begeleiding die je de daarop 
volgende trimesters krijgt en enige invloed op het cijfer dat je de daarop volgende 
trimesters krijgt. 
190) De begeleiding en beoordeling wordt zo meer een soort verwijzing/advisering 
naar haalbare afstudeerrichtingen. 
191) Bij de verwijzing is sprake van 3 mogelijkheden: 1) ‘Exit’= stoppen  2) 
‘conceptueel ontwerpen’ (een aansprekend ontwerp) bij Architectuur en Stedenbouw 
3) ‘functioneel ontwerpen’ (een standaard ontwerp) bij de overige richtingen. 
 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van subjectieve 
ontwerpstrategie; 
(III): (zelf)verwijzende ipv selecterende beoordelingsprocedure: 
192) Een dergelijke eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
onderwijsdoelstelling van ‘leren ontwerpen’.  
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193) Een dergelijke eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen naar ‘Exit’ of naar de 
verschillende afstudeerrichtingen. 
 
Onderwijskundig instrument (8): beoordelingsprotocol: 
194) Bij aanvang van het nieuwe trimester wijzigt de rol van de begeleiding opnieuw: 
nu van ‘examinator’ naar ‘docent’. Wordt deze ‘hernieuwde docentenrol’ ook zo voor 
100 % door het atelier ervaren ? 
 
 
 
Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven met onderwerpen die letterlijk 
dicht bij huis lagen en een aantal ondersteunende oefeningen. 
 
Evaluatie-criterium (ii): tot actieve kennisconstructie dwingende onderwijsvorm: 
199) Heeft ons zeer veel tijd en energie voor het atelierwerk gekost. 
200) Heeft de begeleiding veel tijd en energie voor het atelierwerk gekost. 
 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van subjectieve 
ontwerpstrategie;  
(II): lerende ipv selecterende onderwijsbenadering: 
201) Past goed bij de onderwijsdoelstelling ‘leren ontwerpen’. 
202) Heeft ertoe geleid dat diegenen met ‘onvoldoende aangeboren ontwerptalent’ in 
het atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
203) Heeft ertoe geleid dat diegenen met ‘aangeboren ontwerptalent’ in het 
atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
 
Evaluatie-criterium (iii): (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding: 
104) Past goed bij de examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen 
naar ‘Exit’ of naar de verschillende afstudeerrichtingen. 
205) Heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk aantal studenten voor de faculteit 
behouden zijn en goed functioneren binnen de afstudeerrichtingen 
Uitvoeringstechniek, Vastgoedbeheer, Bouwfysica, Bouwinformatica, Bouwtechniek, 
Constructief Ontwerpen en de opleiding Construction Management & Engineering. 
 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van subjectieve 
ontwerpstrategie; 
(II): lerende ipv selecterende onderwijsbenadering; 
(III): (zelf)verwijzende ipv selecterende beoordelingsprocedure: 
206) Heeft onnodige persoonlijke problemen, samenhangend met afbreuk van studie-
carrières voorkomen. 
207) Heeft maatschappelijk en macro-economisch gezien goed ingespeeld op de 
‘toenemende vergrijzing’ en ‘afnemende vergroening’ door niet louter selecterend 
maar verwijzend om te gaan met het schaarser wordend Nederlands Toptalent. 
 
 
 
 
 
 



 228 

6.6 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk werd het atelierwerkprogramma dat in de jaren 1998-2003 als ‘leren-
creëren’ pilot-programma diende, deductief afgeleid uit de ‘leren-creëren’ onderwijs-
instrumenten. 
In paragraaf 6.2 is eerst een verkorte versie van het atelierwerkprogramma 
weergegeven. Daarna is in paragraaf 6.3 de rol van de negen integraal in te zetten 
onderwijsinstrumenten binnen het atelierwerkprogramma uiteengezet. De negen 
instumenten vormen de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
In paragraaf 6.4 volgde de uitgebreide weergave van het atelierwerkprogramma van 
het eerste trimester. Vervolgens zijn voor élk onderdeel van het 
atelierwerkprogramma de specifieke te verwachten leereffecten opgesomd. Deze 
vormen de kern van de expert-enquête onder de studenten van de ‘leren-creëren’ 
pilot-ateliers. Door middel van de enquête worden de uit de inzet van de negen 
onderwijsinstrumenten afgeleide en te verwachten leereffecten vergeleken met de 
uiteindelijk door de studenten gerapporteerde leereffecten. De opzet van deze enquête 
wordt in hoofdstuk 7 toegelicht. De resultaten van deze enquête volgen in hoofdstuk 
8. 
 
Hoofdstuk 6 toont aan dat het tot nu toe theoretisch geheel van negen samenhangende 
onderwijsinstrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie kan worden omgezet in 
een geheel van ontwerpopgaven en ondersteunende oefeningen. Bovendien worden – 
voortvloeiend uit de negen samenhangende instrumenten – bij de ontwerpopgaven en 
ondersteunende oefeningen een groot aantal te verwachten leereffecten opgesomd.  
Het Black-Box karakter van het klassieke atelierwerk, dat gericht is op ‘niet nader 
gespecifiseerd ontwerpgedrag’ wordt hierdoor – voorlopig alleen theoretisch – door 
de ‘leren-creëren’ kernstrategie doorbroken. 
De uitvoering van het pilot-atelierwerkprogramma en de toetsing van het behalen van 
de beoogde leereffecten in de hoofdstukken 7 en 8 dienen aan te tonen dat de ‘leren-
creëren’ kernstrategie niet alleen theoretisch maar ook praktisch gezien het Black-Box 
karakter van het klassiek atelierwerk doorbreekt.  
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Hoofdstuk 7: Toetsing van het atelierwerkprogramma 
 
 
7.1 Inleiding 
 
De in dit onderzoek ontwikkelde ‘leren-creëren’ kernstrategie werd uitgewerkt in een 
atelierwerkprogramma (zie hoofdstuk 6), dat gedurende vijf cursusjaren met een 
ateliergroep van circa 12 studenten als pilotproject gefunctioneerd heeft. 
 
Dit ‘leren-creëren’ pilot-atelierwerkprogramma maakte drie vormen van toetsing 
mogelijk: 

• Toetsing van de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie als onderdeel van de reguliere kwaliteitsmonitoring van het 
eerstejaars atelierwerk. Deze vorm van toetsing vond in 1999 en 2003 plaats. 

• Toetsing van de werking van de negen onderwijskundige instrumenten van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie, die de expliciete methodologie van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie vormen. Deze vorm van toetsing vond in 2005 plaats 
door middel van een uitgebreide enquête onder de betrokken studenten.  

• Informatie over de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van 
belang geachte componenten van het leervermogen is verzameld voor het 
verklaren van de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’. Deze ex-post 
student-evaluatie vond in 2005 plaats met behulp van de student-assistenten.  

 
De toetsing op de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie komt in paragraaf 7.2 aan de orde. Deze toetsing vond plaats in het 
kader van de reguliere kwaliteitsmonitoring door de kwaliteitsmedewerker van de 
faculteit Bouwkunde TU Eindhoven.  
 
In paragraaf 7.3 wordt ingegaan op de evaluatie van de werking van de negen 
onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. De uit de inzet 
van de instrumenten in het atelierwerkprogramma te verwachten leereffecten worden 
vergeleken met de gerealiseerde leereffecten door middel van een zeer uitgebreide 
enquête onder de betrokken studenten. 
De resultaten van deze toetsing worden in hoofdstuk 8 beschreven. 
 
Ter verklaring van de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’ is een specifieke 
evaluatie uitgevoerd waarin de rol van de drie binnen het onderwijskundig 
constructivisme van belang geachte componenten van het leervermogen centraal 
stonden. In paragraaf 7.4 wordt hier verder op ingegaan. 
 
 
7.2 Toetsing van de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie 
 
In hoofdstuk 6 is de ‘leren-creëren’ kernstrategie uitgeschreven tot een praktisch 
uitvoerbaar atelierwerkprogramma, dat is onderverdeeld in diverse ontwerpopgaven 
en ondersteunende oefeningen en van een tijdsplanning is voorzien.  
 
Het atelierwerkprogramma werd gedurende 5 jaren met telkens één atelierwerkgroep 
van circa 12 studenten uitgevoerd (1998-2003).  
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Dit atelierwerkprogramma werd twee maal door de onderwijskwaliteitsmedewerker 
van de Faculteit Bouwkunde TU Eindhoven geëvalueerd door middel van een 
studentgroepsinterview bij de betrokken studenten. Deze toetsing vond plaats in het 
kader van de reguliere kwaliteitsmonitoring van het eerstejaars onderwijs. 
 
De eerste kwaliteitstoetsing betrof het herfsttrimester van het cursusjaar 1999-2000. 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde in het groepsinterview, dat werd 
afgenomen zonder dat daarbij de begeleiders aanwezig waren: 

• De aanwezigheid van de begeleiders (docent en student-assistent) en 
studenten. 

• De begeleiding. 
• De opdrachten. 
• Het gebruik van het atelierboek. 
• Materialen en voorzieningen. 
• Tempo. 
• Relatie met vakken uit het eerste jaar. 
• Beoordeling. 
• Eindconclusie. 

 
De aanwezigheid van de begeleiders (docent en student-assistent) en studenten 
De begeleiders zijn vaak aanwezig en hanteren hiertoe een vast schema. 
De studenten hebben een aanwezigheidsverplichting, omdat de inzet en het doorlopen 
proces belangrijk worden gevonden. Er is veel controle, zodat studenten niet te lang 
de verkeerde kant uit kunnen gaan.  
 
De begeleiding 
De begeleiders hebben nieuwe, niet in het atelierboek staande opdrachten 
geformuleerd. 
De begeleiders hanteren vaak een driehoek (de bewuste canon) met hoekpunten 
Vormgeving, Omgeving en Programma. Dit wordt telkens bij aanvang van de 
opdracht vermeld. Wel krijgen studenten alle vrijheid binnen het vervullen van de 
opdrachten. 
 
De opdrachten 
Per nieuwe opdracht krijgen de studenten veel informatiebundels uitgereikt. Dit als 
uitleg en verduidelijking. Dit wordt door de studenten gewaardeerd. De eerste twee 
activiteiten zijn gezamenlijk gemaakt (groepskrantje ter wederzijdse introductie, en de 
oefening ‘uit je dak gaan’ in groepjes met dezelfde situering van de kamer: 
zolderkamer, voorgevel, achtergevel, etc.). 
Er is een duidelijk programma opgesteld (A4tje) dat als planning dient.  
 
Het gebruik van het atelierboek (zie paragraaf 1.12: bevat voorbeeldopgaven, 
voorbeelduitwerkingen en instructies ten behoeve van vaardigheden) 
Het atelierboek is niet structureel gebruikt. Uit het atelierboek is geput bij losse 
opdrachten. Studenten hebben het atelierboek aangeschaft. 
 
Materialen en voorzieningen 
Tekentafels zijn van verschillende kwaliteit. Er staan al veel maquettes. Er is niet veel 
plaats om groot werk van de studenten te bewaren.  
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Foto 47, 48: Eindresultaten tweede trimester ‘leren-creëren’ kernstrategie: het 
ontwerp van een multi-functioneel gebouw met (beperkte) eigen keuze aan functies, 
op een specifieke stedelijke locatie met veel ontwerpaanleidingen. 
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Tempo 
Het programma is in principe wel goed studeerbaar als je alles gelijkmatig zou 
verdelen. Studenten blijken echter in het begin minder hard te werken dan gewenst is. 
Aan het einde van het programma is een tempoversnelling nodig. 
 
Relatie met vakken uit het eerste jaar 
Er worden impliciete relaties gelegd met de eerstejaars vakken Bouwtechniek, 
Bouwfysica, Akoestiek/Geluid. Voorts zijn er indirecte, niet specifieke verwijzingen.  
 
Beoordeling 
Er zijn duidelijk criteria. Duidelijk is wat men moet inleveren en wanneer. De 
eindbeoordeling bevat opbouwende kritiek. Cijfers worden beargumenteerd. Er wordt 
een punt afgetrokken voor werk dat niet af is. 
 
Eindconclusie 
Studenten vinden het een prettig en goed georganiseerd atelier om in te werken. 
 
 
De tweede kwaliteitstoetsing betrof het herfsttrimester en een aanzienlijk gedeelte van 
het wintertrimester van het cursusjaar 2002-2003. 
Onderwerpen van het groepsinterview (uiteraard in afwezigheid van de begeleiders) 
waren: 

• De aanwezigheid van de begeleiders (docent en student-assistent) en 
studenten. 

• De begeleiding. 
• De opdrachten. 
• Het gebruik van het atelierboek. 
• Tempo. 
• Materialen en voorzieningen. 
• Relatie met vakken uit het eerste jaar. 
• Beoordeling. 
• Studievervolgkeuze tweede jaar. 
• Eindconclusie. 

 
De aanwezigheid van de begeleiders (docent en student-assistent) en studenten 
Studenten geven aan dat de begeleiding voldoende aanwezig is. Begeleiders blijven 
ook aanwezig als de studenten geen vragen hebben. Dit wordt door de studenten 
gewaardeerd.  
De studenten moeten altijd aanwezig zijn op de ingeroosterde ateliertijd. Zij werken 
ook regelmatig in de middagpauze in het atelier. 
 
De begeleiding 
Studenten geven aan dat zij altijd met vragen terecht kunnen bij de begeleiders.  
Bij de individuele begeleiding van de studenten is er een wisselwerking tussen vragen 
van de beleiders en het zelf vragen stellen aan de begeleiders. 
Studenten vinden het soms moeilijk om aan het eigen ontwerp te blijven vasthouden. 
Door de begeleiders naar voren gebrachte argumenten tellen voor hen zwaar. 



 233 

 
 

 
 
Foto 49, 50: Evaluatiegesprekken op het einde van het eerste trimester maken een 
lichte divergentie in doelen, zelftoetsing en na te streven competenties mogelijk 
(instrument 9). Het onderscheid in de meer technische en meer architectonische 
richtingen wordt zichtbaar. Het stimuleren hiervan behoort tot de 
onderwijsdoelstellingen van de ‘leren-creëren’ kernstrategie.  
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Studenten zien in dat het goed is als begeleiders je geen oplossing aanreiken maar de 
student zelf laten nadenken. Indien je iets echt niet snapt komt de begeleider je hierin 
tegemoet. Dat kunnen de studenten waarderen. 
 
Studenten vinden de begeleiders een team. Ze hebben de indruk dat de begeleiding 
onderling veel overlegt. De ene begeleider is soms ‘hard’ en ‘direct’ met bijvoorbeeld 
cynische uitspraken: “als jullie zo doorgaan dan zal niemand het afkrijgen”. Hij wijst 
op dingen die je fout doet en vindt het belangrijk dat de constructie van je ontwerp 
goed wordt onderbouwd. De andere begeleider is neutraal en geeft suggesties zonder 
een oordeel te geven en laat de plussen en de minnen in het ontwerp zien. De 
studenten vinden dit goed maar wel lastig. Je weet daardoor niet wat men van het 
ontwerp vindt.  
 
De opdrachten 
De opdracht wordt op papier verstrekt en er is duidelijk beschreven wat op het einde 
van het trimester af moet zijn. De opdracht wordt plenair uitgelegd en er wordt 
informatie verstrekt. Een opdracht vereiste kennis die nog niet op college behandeld 
was. 
 
Het gebruik van het atelierboek 
Het atelierboek deel 1 van het herfsttrimester wordt wel gebruikt, met name de 
instructie voor perspectieftekenen en de tekenconventies. Het atelierboek deel 2 van 
het wintertrimester is (nog) niet gebruikt.  
 
Tempo 
De hoeveelheid werk die aan de studenten wordt voorgelegd is in theorie uitvoerbaar 
in de daarvoor beschikbare tijd. In de praktijk blijkt dat niet het geval te zijn. Aan het 
begin van het trimester hebben studenten tijd over en aan het eind als het ontwerp 
uitgewerkt moet worden komen ze tijd tekort. Bij drie studenten heeft dat in het eerste 
trimester tot problemen geleid. 
 
Materialen en voorzieningen 
De temperatuur in het atelier is slecht regelbaar. Er staan erg veel oude maquettes 
maar er is voldoende bergruimte aanwezig. Over de werkplaats en de beschikbare 
materialen is men tevreden.  
 
Relatie met vakken uit het eerste jaar 
Studenten noemen Bouwtechniek, Mechanica (een beetje), Architectonisch 
Ontwerpen. Ze missen kennis over constructies, jammer dat dat pas volgend trimester 
wordt gegeven. 
 
Beoordeling 
Studenten hebben bij de tussenevaluatie geen beoordeling in cijfervorm gekregen. 
Hier heeft de helft van de studenten behoefte aan. Op één student na zijn de studenten 
voldoende in staat om de kwaliteit van het eigen werk in te schatten. Studenten vinden 
dat er inzichtelijk beoordeeld is. Ze vinden het fijn dat er persoonlijke gesprekken 
gehouden zijn. Wel is de ateliergroep van oordeel dat er gemiddeld laag beoordeeld 
is. 
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Foto 51,52: Naast de introductie van 3D-autocad blijft de aandacht gevestigd op de 
ontwerp-categorieën van de Canon: de stedenbouwkundige Omgeving, Concept/ 
Vorm-aspecten, Programma in brede betekenis, inclusief gebruiksconcept en de 
Bouwtechnische en Constructieve uitwerking en toetsing (instrument 4). 
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Studievervolgkeuze tweede jaar 
Op het moment van het interview heeft nog geen enkele student een definitieve keuze 
gemaakt voor een profiel waarin hij of zij de studie in het tweede jaar gaat vervolgen. 
Vijf studenten twijfelen tussen twee profielen en de overigen weten het helemaal nog 
niet. 
 
Eindconclusie 
De studenten willen graag een vrolijke noot als afsluiting van het gesprek maar weten 
dat op dit moment niet zo gauw te verzinnen.  
 
Resultaten kwaliteitsmonitoring 
Het atelierwerk werd door de onderwijskwaliteitsmedewerker van de faculteit beide 
malen positief beoordeeld. De praktische onderwijskundige uitvoerbaarheid van een 
op de ‘leren-creëren’ kernstrategie gebaseerd atelierwerkprogramma werd hierdoor 
aangetoond, evenals de toepasbaarheid als instrument voor student-verwijzing binnen 
een brede bouwkunde opleiding. 
 
Uit de kwaliteitsmonitoring blijkt dat de onderwijspraktijk weerbarstiger is dan de 
onderwijstheorie: ‘het ene atelier is het andere niet’.  
Het werken in teamverband biedt in zo’n geval voordelen. Één begeleider kan dan wat 
‘hard’en ‘direct’ optreden om constructies die absoluut niet kunnen van tafel te 
praten. Terwijl de andere begeleider de didactische praxis uit de theorie kan 
voortzetten. 
 
 
7.3 Toetsing van de werking van de negen onderwijskundige instrumenten van 
de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
De negen onderwijskundige instrumenten vormen de expliciete methodologie van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie. 
Als onderdeel van de empirische cyclus van dit onderzoek wordt de expliciete 
methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie, bestaande uit de negen 
onderwijsinstrumenten getoetst. Dit toetsen geschiedt door de uit de inzet van de 
negen onderwijsinstrumenten af te leiden te verwachten leereffecten met de 
uiteindelijk behaalde leereffecten te vergelijken.  
 
De toetsing werd als volgt vormgegeven: 
Elk onderwijsinstrument heeft een voor dat instrument karakteristieke categorie van te 
verwachten leereffecten. De docent zet het instrument in met de verwachting die 
karakteristieke leereffecten te bereiken. Paragraaf 6.5 geeft per ‘leren-creëren’ 
onderwijsinstrument een overzicht van de te verwachten categorie leereffecten.  
 
Het atelierwerkprogramma vormt hierbij de intermediair. De leereffecten worden 
immers gerealiseerd door middel van uitvoering van het atelierwerkprogramma. 
Paragraaf 6.6 beschrijft daartoe voor élk onderdeel van het atelierwerkprogramma de 
specifieke te verwachten leereffecten. Deze zijn in 2005 gebruikt voor de uitgebreide 
enquête onder de studenten van de ‘leren-creëren’ pilot-ateliers.  
De te verwachten leereffecten zijn in de enquête in de vorm van uitspraken aan de 
studenten voorgelegd. Ter vergroting van het ‘onderscheidend vermogen’ zijn hier als  
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Foto 53, 54: Bij de persoonlijke begeleiding aan de tekentafel wordt het bijzondere 
in het ontwerp van de student gestimuleerd, zodat de zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de eigen, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerpstrategie 
optimaal tot zijn recht komt (instrument 3: de ‘didactische praxis Apon’). Ook 
indien hier een lichte, individuele aanpassing in de vereiste eindresultaten voor 
noodzakelijk is (instrument 9). 
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‘contra-mal’ tegengestelde effecten aan toegevoegd, die gedeeltelijk voortkomen uit 
het niet-uitvoeren of anders uitvoeren van het desbetreffende programma-onderdeel. 
 
Het daadwerkelijk gerealiseerde leereffect wordt uit de enquête gemeten door een 
student-score op een vijfpuntsschaal op de te verwachten leereffecten. 
De match tussen verwachte leereffecten en gerealiseerde leereffecten geeft de mate 
van validiteit aan van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. Het zijn immers de leereffecten 
die er toe doen. De onderwijskundige theorievorming heeft tot doel om de gewenste 
leereffecten op een voorspelbare manier te verkrijgen. 
 
De resultaten van de enquête worden in hoofdstuk 8 gepresenteerd. 
 
 
7.4 Toetsing van de werking van de drie binnen het onderwijskundig 
constructivisme van belang geachte componenten van het leervermogen. 
 
Aanvullend op evaluatiegegevens over de uitvoerbaarheid en de werkingvan het 
atelierwerkprogramma is getracht om de leerprestaties van enkele ‘bijzondere 
gevallen’ te verklaren met behulp van informatie over de werking van de drie 
belangrijk geachte componenten van het leervermogen. 
De drie van belang geachte componenten van het leervermogen zijn (Van der Sanden, 
1997, pag. 24): 

• “Vaardigheden om binnen een bepaald domein relevante en constructieve 
leeractiviteiten te ontplooien in uiteenlopende leersituaties. 

• Een adequate subjectieve leertheorie voor aansturing en interpretatie van 
gebeurtenissen in de leeromgeving. 

• De bereidheid om deze subjectieve leertheorie te toetsen, uit te breiden en te 
verfijnen en de bereidheid om de vaardigheden onder het eerste punt toe te 
passen.” 

 
Deze formulering van het leervermogen leidt tot de veronderstelling dat studenten met 
niet-adequate doel-oriëntaties en leerstijlen en niet-adequate subjectieve leertheorieën 
en subjectieve praktijktheorieën problemen zullen ondervinden bij het ‘leren-creëren’ 
atelierwerkprogramma. In hoeverre dat het geval is, is nagegaan door middel van een 
analyse van de leerprestaties en problemen van een aantal ‘bijzondere gevallen’ uit de 
pilot-atelierwerk uit de jaren 1998-2003. 
Het gaat hierbij om: 

• Studenten met een andere dan VWO-voorgeschiedenis.  
• Studenten met een creatieve maar zeer ongestructureerde leerstijl. 
• Studenten die via de (zelf)verwijzingsvariant ‘exit’ in een vroegtijdig stadium 

het atelier hebben verlaten. 
 
Studenten met een andere dan VWO-voorgeschiedenis. 
Een duidelijk voorbeeld van studenten met een andere dan VWO-voorgeschiedenis 
vormen de HTO-studenten, die na 1 jaar HTO overstappen naar de universiteit. In 
algemene zin wordt vaak gesteld dat het hier vaak min of meer opportunistisch gedrag 
betreft. Deze studenten presteren uitzonderlijk op het HTO en overwegen dan de 
overstap naar de universitaire bouwkunde. Goed presteren op het HTO betekent 
echter nog niet dat men een goede creatieve, conceptuele ontwerpvaardigheid bezit, 
omdat daar in het HTO in het algemeen relatief weinig aandacht aan wordt besteed.  
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Foto 55, 56: Een ontwerp uit de winter van 1998–1999, wat enkele jaren later – als 
het ware gespiegeld aan de andere zijde van het station – min of meer gerealiseerd 
lijkt te zijn.
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Indien een dergelijke student in een streng selectieve omgeving belandt ‘valt hij of zij 
snel door de mand’ en vertrekt relatief snel weer naar het HTO.  
 
Binnen een ‘leren-creëren’ atelierwerkomgeving kan men op grond van de drie 
componenten van het leervermogen (zie bovenvermelde omschrijving) stellen dat: 

• Wellicht de vaardigheden om binnen een bepaald domein relevante en 
constructieve leeractiviteiten te ontplooien potentieel aanwezig zijn. 

• Maar dat een adequate subjectieve leertheorie voor aansturing en interpretatie 
van gebeurtenissen in de leeromgeving ontbreekt. 

Immers, de aanwezige subjectieve praktijktheorie en subjectieve leertheorie is die van 
de ‘HTO-bouwkunde’. 
 
Binnen een strikt selectieve leeromgeving is het niet mogelijk om dergelijke HTO-
overstappers door extra onderwijskundige ingrepen tot creatieve conceptuele 
inspanningen te bewegen, daar dit tot ‘concurrentie-vervalsing’ binnen het atelier 
leidt: men toetst dan immers niet meer de natuurlijke, aangeboren creativiteit. 
Binnen een ‘leren-creëren’ atelier kan dit wel. Immers, de gehele ‘leren-creëren’ 
kernstrategie zit vol met creativiteits-bevorderende onderwijskundige ingrepen en 
stimuleren is nog altijd niet gelijk aan voordoen. 
 
De veronderstelling is dat wanneer men HTO-overstappers extra tot creativiteit 
aanspoort en hun de tijd geeft om hun subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leertheorie ‘om te bouwen’ van ‘HTO-bouwkunde’ naar ‘TU-bouwkunde’ dat dan 
degenen met voldoende motivatie en voldoende potentiële vaardigheden tot 
kennisconstructie alsnog succesvol kunnen zijn. 
 
In de 5 pilot-jaren hebben 6 HTO-overstappers aan het ‘leren-creëren’ atelier 
deelgenomen. De toetsing van de veronderstelling vond plaats door middel van een 
ex-post evaluatie van studie-aanpak en de behaalde leerresultaten van de betrokken 
studenten met de student-assistenten. 
De resultaten zijn als volgt (indicatief ten gevolge van geringe aantallen): 

• Bij studenten met 1 jaar HTO-vooropleiding is duidelijk reeds sprake van een 
bepaalde impliciete subjectieve praktijktheorie en subjectieve leertheorie.  
Alle 6 HTO-overstappers hadden duidelijk een meer bouwtechnische 
invalshoek dan de overige eerstejaars. Dit betrof echter niet alleen 
bouwtechnische kennis (subjectieve praktijktheorie), wat uiteraard logisch is, 
omdat daar in het eerste jaar van het HTO aandacht aan is besteed. Maar het 
betrof ook de subjectieve leertheorie: de ‘definiëring’ van een ontwerpopgave 
(meer een ‘vakoefening’ dan een ‘ontwerpproject’), de aanpak van de 
ontwerpopgave (meer vanuit de constructie en de bouwtechniek) en de geringe 
creatieve vrijheid die men zich toestond: wat men ontwierp kon men in 
hoofdzaak ook zelf ‘maken’. 

 
• HTO-Studenten met een uitgebreid bouwtechnisch eerste jaar (sterk 

bouwtechnisch georiënteerde subjectieve praktijk-/leertheorie) en een minder 
uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie hebben een extra aansturing 
nodig richting creatieve durf/vrijheid. In de volgende trimesters is hun 
subjectieve praktijk-/leertheorie veelal zodanig aangepast dat dit niet meer 
noodzakelijk is en de zo ontstane combinatie zelfs tot verrassende resultaten 
kan leiden. 
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Foto 57, 58: Elk ontwerp heeft een bouwtechnische documentatie waarin de 
constructieve opzet en enkele bouwtechnische principedetails worden uitgewerkt. 
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• HTO-studenten met een uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie 
hebben nauwelijks hinder van hun op het HTO gevormde subjectieve praktijk- 
en leertheorie en beschikken van meet af aan over voldoende creatieve 
durf/vrijheid. 
Bij 2 van de 6 HTO-overstappers was wel sprake van de onder het eerste punt 
vermelde subjectieve HTO-praktijktheorie en leertheorie maar zij beschikten, 
voortkomend uit hun architectuurgerichte doel-oriëntatie over voldoende 
creatieve durf/vrijheid. Zij gaven, als gevolg van hun architectuur-interesse, 
ook blijk van feeling voor meer geavanceerde, creatieve constructievormen en 
bouwtechnieken. 

 
Uiteraard is extra aandacht voor de initiële subjectieve leertheorie en subjectieve 
praktijktheorie onvoldoende voorwaarde en blijven de overige twee componenten van 
het leervermogen eveneens van kracht.  
 
Studenten met een creatieve maar zeer ongestructureerde leerstijl. 
Uitgaande van de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van belang 
geachte componenten van het leervermogen kan men stellen dat het studenten met een 
creatieve maar zeer ongestructureerde leerstijl met name ontbreekt aan vaardigheden 
om binnen een bepaald domein relevante en constructieve leeractiviteiten te 
ontplooien in uiteenlopende leersituaties. 
 
Het betreft dan wel vaardigheden binnen het specifieke domein van het bouwkundig 
ontwerpen. Immers, door het behalen van hun VWO-diploma hebben zij aangetoond 
toch over een zekere gestructureerde leerstijl voor andere domeinen te beschikken. 
  
Mogelijk anders dan bijvoorbeeld bij vele vrije kunsten is bouwkunde slechts ‘voor 
20 % inspiratie maar voor 80 % transpiratie’ dit houdt in dat zeer veel energie 
gestoken moet worden in het creëren van de samenhang en het toetsen op 
constructieve en bouwkundige haalbaarheid. Om die samenhang te bereiken dient de 
creativiteit niet ongebreideld maar gestructureerd te worden ingezet, getuige de 
‘reflection-in-action’ van David Schön (zie paragraaf 1.11).  
 
 De ‘leren-creëren’ kernstrategie speelt hier met de op de kenmerken van het 
ontwerpproces gerichte deel van de canon op in (‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 
4, zie paragraaf 6.5): ‘bouwkundig ontwerpen is learning by doing’ en ‘toetsen is 
noodzakelijk vanwege het kauwgummi-karakter van de creatieve geest’. In enkele 
gevallen bleek dit onvoldoende en/of werd het fenomeen te laat onderkend. 
 
Indicatief, daar het slechts om enkele gevallen gaat, kan gesteld worden dat: 

• VWO-studenten met een zeer ongerichte leerstijl creatief zijn maar deze 
creativiteit uiteindelijk niet kunnen verzilveren in een samenhangend ontwerp. 

• VWO-studenten met een lichte ongerichte leerstijl zelfs in het voordeel lijken 
te zijn. 
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Foto 59, 60: Onderscheid in de belangstelling voor de meer conceptuele richtingen 
architectuur en stedenbouw en de meer functionele, technische richtingen wordt 
gedurende het tweede trimester meer en meer zichtbaar.  
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Studenten die via de (zelf)verwijzingsvariant ‘exit’ in een vroegtijdig stadium het 
atelier hebben verlaten. 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie zorgt voor een welhaast onontkoombare student-
activerende onderwijsvorm, met name door het atelierwerk als student-activerende 
onderwijsvorm (‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 1; zie paragraaf 6.5) en door de 
‘didactische praxis Apon’ die het bijzondere en het persoonlijke in het individuele 
ontwerp van de student stimuleert (‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 3, zie 
paragraaf 6.5).  
 
Van de twaalf studenten die gedurende het studiejaar met hun studie zijn gestopt 
hadden vier studenten kenmerken die duiden op een reproductie gerichte leerstijl. Zij 
hadden behoefte aan een combinatie van enerzijds vastomlijnde kennis en anderzijds 
sterke behoefte aan externe sturing door de begeleiders. In hun optiek behoorde het 
atelierwerk een soort vakoefening te zijn. Het uitte zich in het sterk vasthouden aan 
het uitgedeelde informatiemateriaal, het voortdurend vragen om assistentie in de vorm 
van ‘is dit zo goed ?’ en in een ‘zeurderige, hangerige’ sfeer: ‘wij kunnen niet verder 
door gebrek aan instemming en aan informatie’. 
 
Uitgaande van de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van belang 
geachte componenten van het leervermogen kan men stellen dat het deze studenten in 
meerdere of mindere mate aan alle drie de componenten van het leervermogen 
ontbreekt. Een adequate initiële subjectieve leertheorie ontbreekt. De vaardigheden 
om binnen het domein van het bouwkundig ontwerpen relevante constructieve 
leeractiviteiten te ontplooien ontbreekt en de bereidheid ontbreekt om deze 
subjectieve leertheorie op te bouwen en te toetsen. Dit gebrek aan motivatie uit zich 
eveneens in het relatief snelle vertrek.  
 
Indicatief, daar het slechts om enkele gevallen gaat, kan gesteld worden dat VWO-
studenten met een op reproductie gerichte leerstijl veelal snel afhaken in een actieve 
op kennisconstructie gerichte leeromgeving.  
 
Samenvatting 
De indicatieve resultaten van deze vorm van toetsing zijn als volgt samen te vatten 
(indicatief ten gevolge van geringe aantallen): 

• Bij studenten met 1 jaar HTO-vooropleiding is duidelijk reeds sprake van een 
bepaalde impliciete subjectieve praktijktheorie en subjectieve leertheorie.  

• HTO-studenten met een uitgebreid bouwtechnisch eerste jaar (sterk 
bouwtechnisch georiënteerde subjectieve praktijk-/leertheorie) en een minder 
uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie hebben een extra aansturing 
nodig richting creatieve durf/vrijheid. In de volgende trimesters is hun 
subjectieve praktijk-/leertheorie veelal zodanig aangepast dat dit niet meer 
noodzakelijk is en de zo ontstane combinatie zelfs tot verrassende resultaten 
kan leiden. 

• HTO-studenten met een uitgesproken architectuurgerichte doel-oriëntatie 
hebben nauwelijks hinder van hun op het HTO gevormde subjectieve praktijk- 
en leertheorie en beschikken van meet af aan over voldoende creatieve 
durf/vrijheid.         

• VWO-studenten met een zeer ongerichte leerstijl zijn creatief maar kunnen 
deze creativiteit uiteindelijk niet verzilveren in een samenhangend ontwerp. 
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• VWO-studenten met een lichte ongerichte leerstijl lijken echter zelfs in het 
voordeel. 

• VWO-studenten met een op reproductie gerichte leerstijl haken veelal snel af.     
 
 
 
7.5 Conclusies 
 
Het in hoofdstuk 6 uit de ‘leren-creëren’ kernstrategie afgeleide pilot-
atelierwerkprogramma werd in de jaren 1998 – 2003 uitgevoerd. 
Deze uitvoering maakte drie vormen van toetsing mogelijk: 

• Toetsing van de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie als onderdeel van de reguliere kwaliteitsmonitoring van het 
eerstejaars atelierwerk. Deze vorm van toetsing vond in 1999 en 2003 plaats. 

• Toetsing van de werking van de negen onderwijskundige instrumenten van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie, die de expliciete methodologie van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie vormen. Deze vorm van toetsing vond in 2005 plaats 
door middel van een uitgebreide enquête onder de betrokken studenten.  

• Informatie over de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van 
belang geachte componenten van het leervermogen is verzameld voor het 
verklaren van de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’. Deze ex-post 
student-evaluatie vond in 2005 plaats met behulp van de student-assistenten.  

 
Uit paragraaf 7.2 komt naar voren dat de ‘leren-creëren’ kernstrategie in de praktijk 
van het atelieronderwijs goed toegepast kan worden. De toetsing vond onafhankelijk 
plaats in het kader van de reguliere kwaliteitsmonitoring door de 
onderwijskwaliteitsmedewerker van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven.  
 
In paragraaf 7.3 werd het principe van de toetsing van de werking van de negen 
onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie beschreven. De 
uit de inzet van de instrumenten in het atelierwerkprogramma te verwachten 
leereffecten worden vergeleken met de gerealiseerde leereffecten. Dit geschiedt met 
behulp van een zeer uitgebreide enquête onder de betrokken studenten. 
De resultaten van deze toetsing worden in hoofdstuk 8 weergegeven. 
 
In paragraaf 7.4 bleek het mogelijk de leerprestaties en leerproblemen van de 
‘bijzondere gevallen’ te verklaren met behulp van de drie binnen het onderwijskundig 
constructivisme van belang geachte componenten van het leervermogen (zie paragraaf 
7.4) 
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Hoofdstuk 8: Resultaten van de toetsing van de werking van de negen 
onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie  
 
8.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de toetsing van ‘leren-creëren’ kernstrategie 
aan de onderwijspraktijk beschreven. De negen onderwijskundige instrumenten die de 
expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vormen worden in dit 
hoofdstuk op hun werking getoetst. 
 
Uit de ‘leren-creëren’ kernstrategie werd een atelierwerkprogramma afgeleid, dat 
gedurende vijf cursusjaren (1998-2003) als pilot-project met telkens 1 ateliergroep 
van circa 12 studenten is uitgevoerd. 
 
In paragraaf 6.6 zijn per onderdeel van dit atelierwerkprogramma de betrokken 
onderwijsinstrumenten beschreven en de te verwachten leereffecten geformuleerd.  
 
In paragraaf 7.3 werd het principe van de toetsing van de negen onderwijskundige 
instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie beschreven: het vergelijken van de 
te verwachten leereffecten met de daadwerkelijk gerealiseerde leereffecten door 
middel van een uitgebreide enquête die aan de betrokken studenten is voorgelegd. De 
in paragraaf 6.6. in de vorm van ‘statements’ weergegeven te verwachten leereffecten 
vormen de enquête. Hierbij werd een 5-punts-schaal gehanteerd. 
 
De enquête werd medio 2005 gehouden onder de studenten die in periode van 1998 
tot 2003 het pilot-atelierwerkprogramma gevolgd hebben. 
Van de in totaal 69 studenten die het pilot-atelierwerkprogramma gevolgd hebben 
waren 42 studenten bereikbaar. Aan deze 42 studenten zijn enquêtes uitgereikt. De 
respons op de enquête was 74 % (42 enquêtes uitgezet, 31 ontvangen). 
Onder de niet-bereikbare studenten waren de 12 studenten die gedurende het pilot-
atelierwerkprogramma tussentijds zijn gestopt (17 %) en de 2 studenten die na afloop 
van het eerste jaar vertrokken zijn (3 %). 13 studenten waren eveneens niet 
bereikbaar, omdat zij of op een later tijdstip gestopt zijn met hun studie, of 
afgestudeerd zijn of op tijdelijk studieverblijf in het buitenland waren. 
 
In paragraaf 8.2 t/m 8.10 worden de enquête-resultaten van de negen 
onderwijskundige instrumenten gepresenteerd. 
In paragraaf 8.11 t/m 8.13 worden de enquête-resultaten van de drie 
onderwijsdoelstellingen en de drie evaluatie-criteria van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie gepresenteerd.  
De paragrafen 8.14 en 8.15 betreffen de enquête-resultaten rond de doel-oriëntatie van 
de student en de opbouw van een adequate subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leertheorie. 
In paragraaf 8.16 worden de conclusies met betrekking tot de toetsing van de negen 
onderwijskundige instrumenten die de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie vormen samengevat. 
 
De enquête-resultaten bestaan per onderwijskundig instrument, onderwijsdoelstelling, 
evaluatie-criterium, etc. uit: 

• De gemiddelde score over alle studenten. 
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• De standaarddeviatie over alle studenten. 
• De gevonden t-waarde (t-toets of Student-toets) 
• Vergelijking met de kritieke t-waarde bij 2,5 % eenzijdige toetsing en 30 

vrijheidsgraden 
• Vergelijking met de kritieke t-waarde bij 0,05 % eenzijdige toetsing en 30 

vrijheidsgraden 
 
De enquête-resultaten zijn per onderwijskundig instrument, onderwijsdoelstelling, 
evaluatie-criterium, etc. als volgt tot stand gekomen: 

• Per onderwijskundig instrument, etc. wordt de score per student bepaald. 
• Vervolgens worden per bewering het gemiddelde en de standaarddeviatie van 

de score van de groep studenten bepaald. 
• Met behulp van de t-toets wordt onderzocht of dit groepsgemiddelde en 

bijbehorende standaarddeviatie statistisch gezien tot een bij benadering 
normaalverdeelde afwijking van het neutraal gemiddelde van 3,0 behoort (de 
zogenaamde H0-hypothese) of niet (de zogenaamde H1-hypothese). 

• De bewering (H1-hypothese) is significant indien het groepsgemiddelde en de 
standaarddeviatie statistisch voldoende afwijkt van het neutrale gemiddelde 
van 3,0. 

• Hierbij wordt eenzijdig getoetst met een rechter kritieke waarde van 2,5 %, 
wat inhoudt dat met een statistische zekerheid van 97,5 % geldt dat de 
gevonden totaalscore géén statistisch toevallige resultante is van een verdeling 
rond het neutrale gemiddelde van 3,0.   

• Hierbij wordt eveneens eenzijdig getoetst met een rechter kritieke waarde van 
0,05 %, wat inhoudt dat met een statistische zekerheid van 99,95 % geldt dat 
de gevonden totaalscore géén statistisch toevallige resultante is van een 
verdeling rond het neutrale gemiddelde van 3,0. 

 
 
8.2  Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 1 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: 

Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student 
reproduceert niet maar construeert  actief – letterlijk en figuurlijk – zijn 
ontwerp én construeert daarmee zijn individuele, subjectieve kennis over het 
ontwerpen; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
3)  De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgden ervoor dat de student een 
sterke relatie gelegd heeft met zijn eigen ‘King-Size droom-wensen’. 
4)  De in de opgave ingebouwde tegenstellingen bevorderden de creatieve durf. 
25)  Het maken van twee verschillende collages en de presentatie ervan dwingen om 
een relatie te leggen met de eigen gevoelens, sfeerbeleving, wensen, etc., omdat men 
ook nog moet presenteren. 
37)  Het na 4 weken maken van een bouwtechnische doorsnede is best mogelijk met 
hulp van de begeleiding en extra bouwtechnische informatie. 
46)  Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor alle studenten als 
ateliergroep veel ‘goede’ ontwerpaanleidingen. 
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47)  Door de uitgebreidheid van de opgave waren er minstens evenveel ‘goede 
ontwerpoplossingen’ als er studenten in het atelier zaten. 
48)  Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën te bedenken. 
49)  Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën uit te werken. 
92)  De excursie werkte motiverend voor het ontwerp. 
111)  Het inzicht in de relatie tussen landhuis en landschap wordt extra vergroot 
doordat in het atelier vele verschillende landschappen voor het ontwerpen van het 
landhuis gekozen worden. 
149) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
ideeën te ontwikkelen. 
150) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
manieren van werken/ontwerpen te ontwikkelen. 
157) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je in een redelijk hoog werktempo betrekkelijk veel leert. 
158) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je snel wordt bijgestuurd als je ‘afwijkt van de juiste weg’. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 1 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 4,2 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,9 
Cursusjaar 2000 – 2001: 4 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,8 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,8 
Totaalgemiddelde   : 3,9 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 1 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 4,0 
standaarddeviatie 0,41 
t-waarde 14,0 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 1 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 4.0 
relatief hoog en de standaarddeviatie is met 0,41 relatief gering. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 47). Dit laatste berust waarschijnlijk op een 
interpretatieprobleem.  
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8.3 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 2 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 2: 

Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 
relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
1) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen voor bevordering van de 
ideevorming bij het ontwerpen. 
2) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat de student zich niet 
teveel beperkingen oplegt bij het ontwerpen van de studentenkamers, bijvoorbeeld 
omdat hij denkt dat dat een onbetaalbare kamer oplevert, dat hij dergelijke 
bouwtechnische ingrepen nog niet op het college gehad heeft, etc.  
46) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor alle studenten als 
ateliergroep veel ‘goede’ ontwerpaanleidingen. 
47) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er minstens evenveel ‘goede 
ontwerpoplossingen’ dan er studenten in het atelier zaten. 
48) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën te bedenken. 
49) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën uit te werken. 
111) Het inzicht in de relatie tussen landhuis en landschap wordt extra vergroot 
doordat in het atelier vele verschillende landschappen voor het ontwerpen van het 
landhuis gekozen worden. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 2 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 4,1 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,6 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,8 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,5 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,7 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 2 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,8 
standaarddeviatie 0,60 
gevonden t-waarde 7,66 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
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betrekking hebben op instrument 2 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.8 
aanzienlijk. De standaarddeviatie is met 0,60 relatief groot. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 2) en vraag 47). Dit laatste berust waarschijnlijk op een 
interpretatieprobleem. Vraag 2) verdient in een vervolg-pilot nadere aandacht. De rol 
van de twee tegengestelde opgaven dient wellicht duidelijker te worden geformuleerd. 
Voor het bereiken van een hogere score rond 4,0 dient men de afzonderlijke items 
zwaarder te accentueren.    
  
8.4 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 3 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 3: 

De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel’, 
die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
120) De vele manieren om tot een goed ontwerp te komen maken duidelijk dat je 
moet kiezen en in je ontwerp één of enkele thema’s of concepten verder moet 
uitwerken. 
157) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je in een redelijk hoog werktempo betrekkelijk veel leert. 
158) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je snel wordt bijgestuurd als je ‘afwijkt van de juiste weg’. 
169) Allereerst vraagt de docent/assistent om uitleg van het ontwerp waar je mee 
bezig bent. 
170) Dit helpt je je ideeën onder woorden te brengen en dingen op een rijtje te zetten. 
171) Vervolgens vraagt de docent/assistent of je problemen/tegenstellingen in het 
ontwerp bent tegengekomen en wat je daar mee denkt te gaan doen. 
172) Over fouten wordt nauwelijks gesproken, hooguit: ‘dat zou je wellicht anders 
moeten doen’.   
173) Vervolgens wijst de docent/assistent op ‘sterke’,’bijzondere’ punten in het 
ontwerp en vraagt hoe je die verder zou kunnen versterken en uitwerken en spoort je 
zo aan om op die sterke punten door te gaan. 
174) De docent/assistent vraagt ook naar motto’s, thema’s, concepten die in het 
ontwerp (zouden kunnen) zitten en een verdere versterking mogelijk maken. 
175) De begeleiding is er zo veel mogelijk op gericht om je je eigen ontwerp naar 
eigen inzichten verder te laten uitwerken. 
176) de begeleiding geeft géén antwoord op de vraag: ‘is het zo goed ?’,‘is dit fout?’  
177) De begeleiding wijst je op het belang van tijdschriften en boeken als toevallige 
inspiratiebron. 
178) De begeleiding is er zeker niet op gericht om je te laten ‘kopiëren’ van bekende 
in de mode zijnde ontwerpen en architectuurstromingen. 
179) De begeleiding is ondersteunend en niet bedreigend in de zin dat je moet 
voorkomen dat de docent/assistent de ‘zwakke plekken’ in je ontwerp ziet. 
180) Relatief veel begeleiding leidt niet automatisch tot een lager cijfer. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 3 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 4,1 
Cursusjaar 1999 – 2000: 4,1 
Cursusjaar 2000 – 2001: 4 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,6 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,8 
Totaalgemiddelde   : 3,9 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 3 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,9 
standaarddeviatie 0,42 
t-waarde 12,3 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 3 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3,9 
relatief hoog en de standaarddeviatie is met 0,42 relatief gering. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 172).  
 
 
8.5 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 4 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: 

Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
131) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat er verschillende 
manieren zijn om aan een ontwerp te werken. 
132) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat het bijna onmogelijk 
is om gelijktijdig op al die verschillende manieren te werken. 
133) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat ontwerpen 
behoorlijk complex is en dat je het niet door alléén maar louter nadenken kunt doen 
maar echt de handen uit de mouwen moet steken. 
139) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat je een ontwerp niet 
geheel in je hoofd kunt uittekenen.  
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140) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat je hersenen zo 
‘elastisch’ werken, dat bijna elk idee wel lijkt te kunnen en het daarom in tekening en 
maquette getoetst moet worden. 
141) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat je bij ontwerpen niet 
uitsluitend door logisch redeneren en het virtueel wegstrepen van ‘foute ontwerp-
oplossingen’ tot de ene goede ‘ontwerpoplossing’ kan komen. 
142) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat je een 
idee/thema/concept alleen maar kunt omvormen tot een goed ontwerp door het te 
proberen op schaal en maat te tekenen of als maquette te maken. 
143) Het gebruik van de canon was bedoeld om aan te geven dat je een op zich goed 
ogend ontwerp, éérst nog op bouwtechnische haalbaarheid moet worden getoetst. 
144) Dit als maar herhalen van dezelfde zinsneden als ‘learning bij doing’ was 
bedoeld om het ons ‘te kunnen laten dromen’ en een beeld te laten vormen van wat bij 
het ontwerpen essentieel is. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 4 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,8 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,9 
Cursusjaar 2000 – 2001: 4 
Cursusjaar 2001 – 2002: 4 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,9 
Totaalgemiddelde   : 3,9 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 4 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,9 
standaarddeviatie 0,58 
t-waarde 8,9 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 4 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3,9 
relatief hoog en de standaarddeviatie is met 0,58 aanzienlijk. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig. 
 
8.6 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 5 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 5: 

Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 
ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
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14) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ gaf aan dat je ‘wilde ideeën’ mag en 
moet hebben. 
17) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ stimuleert het gebruik van een 
eenvoudige werkmaquette. 
25) De twee verschillende collages en de presentatie dwingen om een relatie te leggen 
met de eigen gevoelens, sfeerbeleving, wensen, etc., omdat men ook nog moet 
presenteren. 
72) Door de analyse van de Grachtengevels wordt Vorm ‘meer alledaags’, meer iets 
wat je kunt beheersen.  
79) Door deze oefening leert men door de gevel-analyse en de gevelontwerpoefening 
veel vlotter omgaan met de Vorm. 
81) Door deze oefening leert men dat er op de grachtengordel een soort ‘gevel-
typologie’ is, waarbinnen je zelf actief kunt experimenteren. 
87) De excursie kwam juist op tijd: ná de eigen grachtenpand-analyse en eigen gevel-
collage en vóór het uiteindelijke ontwerp. 
88) De excursie liet de complexe 3D-opbouw van een grachtenpand zien. 
89) De excursie gaf ideeën voor de combinaties van wonen en werken in het ontwerp.  
109) Het bedenken en maken van het landschap laat je veel meer mogelijkheden zien 
dan het eenvoudig gaan bekijken van een locatie. 
116) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen, leert je vormen te maken en 
vermindert de ‘eerbiedwaardige afstand’ tot de grote ontwerpers. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 5 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,7 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,7 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,7 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,4 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,7 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 5 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,7 
standaarddeviatie 0,45 
t-waarde 8,9 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 5 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.7 
aanzienlijk. De standaarddeviatie is met 0,45 relatief gering. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 72) en vraag 116). 
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Voor het bereiken van een hogere score rond 4,0 dient men de afzonderlijke items 
zwaarder te accentueren. Dit geldt met name voor de decompositie-analyses van 
grachtenpanden en landhuizen.  
  
 
8.7 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 6 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 6: 

De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
16) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ stimuleert het spontaan met de 
handen maken. 
26) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het spontaan met de 
handen maken en experimenteren. 
27) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het zintuiglijk 
waarnemen (sfeerbeleving, etc) en laat je hier noodgedwongen over nadenken 
(reflecteren) ten behoeve van de mondelinge presentatie. 
63) Door het P-spektakel zie je ‘het al doende met de handen experimenteel 
ontwerpen’ als één van de mogelijkheden om tot een ontwerp te komen. 
64) Door het P-spektakel zie je het grote verschil tussen het maken van het 1ste 
concrete prototype en de laatste definitieve versie. 
65) Door het P-spektakel  ervaar je de verrassende vormgevings-ideeën – door de 
interactie van daadwerkelijk doen en denken - tijdens het schuiven, stapelen, 
verbinden, etc. van werkelijke volume’s en materialen.  
69) Door de analyse van de Grachtengevels leert men een actieve, ‘hands on’ manier 
van analyseren van Vorm. 
70) Door de analyse van de Grachtengevels leert men actief te durven ingrijpen in de 
Vorm, door deze te vervormen en uit elkaar te trekken. 
71) Door eerst te vervormen en daarna te beoordelen wat men ziet (zintuiglijk 
waarnemen) krijg men meer grip op de visuele effecten van de Vorm. 
76) Door het maken van een 3D-gevelcollage leert men al doende – door te 
verschuiven, te observeren en te herschikken – het creëren van een goed ogende 
Vorm. 
77) Door deze oefening leert men het langzaam verbeteren van de vorm door hand-
oog-coördinatie: het met de hand aanpassen van de vorm en het met het oog 
beoordelen van de Vorm. 
114) Door de 3D-vormen van landhuizen uit elkaar te halen en stapje voor stapje te 
vervormen kan je letterlijk zien welke vorm ‘nog steeds goed oogt’ en welke er door 
de vervormingen ‘niet meer uitziet’. 
115) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen van landhuizen geeft veel 
inzicht in wat nu precies de vorm tot VORM maakt. 
116) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen, leert je vormen te maken en 
vermindert de ‘eerbiedwaardige afstand’ tot de grote ontwerpers. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 6 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,6 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,8 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,3 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,5 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,9 
Totaalgemiddelde   : 3,6 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 6 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,7  
standaarddeviatie 0,67 
t-waarde 6,0 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 6 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.7 
aanzienlijk. De standaarddeviatie is met 0,67 relatief groot. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 70) en vraag 116). 
Voor het bereiken van een hogere score rond 4,0 dient men de afzonderlijke items 
zwaarder te accentueren. De rol van het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren bij met name de vormgevingsaspecten dient krachtiger te worden 
gestimuleerd. 
 
 
8.8 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 7 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 7: 

Een ideeënrijke transferrijke leeromgeving, gericht op ruime 
informatieverstrekking en facilitering zowel in het atelier als daarbuiten, zoals 
excursies, tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, 
maquettewerkplaats, videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
36) Het maken van een bouwtechnische doorsnede geeft – omdat je het voor je eigen 
ontwerp moet bedenken – meer inzicht in het vakgebied Bouwtechniek en het 
vakgebied Constructief Ontwerpen. 
90) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de praktijk. 
91) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de 
beroepsgroep. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 7 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 4,3 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,7 
Cursusjaar 2000 – 2001: 4,1 
Cursusjaar 2001 – 2002: 4,2 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,9 
Totaalgemiddelde   : 4 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 7 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 4,1 
standaarddeviatie 0,6 
t-waarde 10,5 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 7 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 4,1 
relatief hoog. De standaarddeviatie is echter met 0,6 aanzienlijk. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn gunstig. 
 
 
8.9 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 8 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 8: 

een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden; 

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
184) Bij de eindpresentatie wijzigt de rol van de begeleiding van‘docent’ naar 
‘examinator’.     
185) De begeleiding staat erop dat alles af moet zijn, desnoods met uitstel of door 
middel van ‘het cijfer 5 + aanvulling’. Dit geldt ook voor iemand met een ‘geweldig 
concept’.  
186) De verschillen tussen de cijfers van de werkstukken weerspiegelen de 
verwachtingen die de ateliergroep zelf over de onderlinge kwaliteitsverhoudingen van 
de werkstukken heeft.    
187) De beoordeling in het hersttrimester is niet zodanig laag (3 of 4) dat de kansen 
voor de rest van het jaar reeds verkeken zijn. 
188) Het niet-uitdelen van de cijfers 3 en 4 wekt bij het atelier de indruk dat je het 
altijd wel haalt.    
194) Bij aanvang van het nieuwe trimester wijzigt de rol van de begeleiding opnieuw: 
nu van ‘examinator’ naar ‘docent’. Wordt deze ‘hernieuwde docentenrol’ ook zo voor 
100 % door het atelier ervaren? 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 8 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,7 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,4 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,6 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,4 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,7 
Totaalgemiddelde   : 3,6 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 8 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,6 
standaarddeviatie 0,55 
t-waarde 6,3 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn 
opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die 
betrekking hebben op instrument 8 zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.6 
aanzienlijk. De standaarddeviatie is met 0,55 aanzienlijk. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 188) en vraag 194). 
Voor het bereiken van een hogere score rond 4,0 dient men de afzonderlijke items 
zwaarder te accentueren. 
Bij vraag 188) ‘Het niet-uitdelen van de cijfers 3 en 4 wekt bij het atelier de indruk 
dat je het altijd wel haalt’ werd de variable ‘omgepoold’, daar het uiteraard niet 
gewenst is dat de student denkt dat hij het altijd wel haalt. Het gemiddelde voor vraag 
188) kwam uit op 3,1 wat in dit verband te laag is. 
 
 
8.10 Toetsresultaten ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 9 
 
Met betrekking tot ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 9: 

Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties;  

zijn de volgende te verwachten leereffecten onderzocht (cijfers duiden op 
volgnummer in de enquête): 
 
159) Je moet nog altijd ‘er zelf voor gaan’ en ‘jezelf echt willen testen of je nu kunt 
ontwerpen of niet’: de begeleiding kan wel een vermoeden hebben dat je er niet hard 
genoeg aan trekt maar kan hier bijna niets aan doen. 
189) In het beoordelingsgesprek wordt gevraagd naar de richting die je na het 1e jaar 
zou willen kiezen. Deze keuze heeft enige invloed op de begeleiding die je de daarop 
volgende trimesters krijgt en enige invloed op het cijfer dat je de daarop volgende 
trimesters krijgt. 
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190) De begeleiding en beoordeling wordt zo meer een soort verwijzing/advisering 
naar haalbare afstudeerrichtingen. 
191) Bij de verwijzing is sprake van 3 mogelijkheden: 1) ‘Exit’= stoppen 2) 
‘conceptueel ontwerpen’ (een aansprekend ontwerp) bij Architectuur en Stedenbouw 
3) ‘functioneel ontwerpen’ (een standaard ontwerp) bij de overige richtingen. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
instrument 9 waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3 
Cursusjaar 1999 – 2000: 2,9 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,5 
Cursusjaar 2001 – 2002: 2,6 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,3 
Totaalgemiddelde   : 3 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op instrument 9 waren als volgt (waarden kunnen geringe 
afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende 
afrondingen): 
gemiddelde 3,1 
standaarddeviatie 0,75 
t-waarde 0,8 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
  
De studenten geven aan dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma NIET 
zijn opgetreden. De gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items 
die betrekking hebben op instrument 9 zijn NIET significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.1 
aanzienlijk. De standaarddeviatie is met 0,75 relatief groot. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens ongunstig 
met name die op vragen 189) en 191). Voor het bereiken van een hogere score rond 
4,0 dient men de afzonderlijke items zwaarder te accentueren. 
 
Het lage gemiddelde resultaat van 3,1 geeft aan dat de studenten weinig verschillen 
ervaren in de individuele begeleiding en advisering van de student. Dit is echter niet 
onverdeeld ongunstig, daar het geenszins de bedoeling is om verschillende, 
individuele programma’s te creëren. De bedoeling is wel om - rekeninghoudend met 
het (zelf)verwijzingsproces van de student – accentverschillen aan te brengen, die de 
richting van dit (zelf)verwijzingsproces op gaan (zie eveneens opmerkingen rond 
toetsing en evaluatie in paragraaf 8.13).     
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8.11 Toetsresultaten onderwijsdoelstelling I en evaluatie-criterium i van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
Onderwijsdoelstelling I en evaluatie-criterium i zijn eveneens met behulp van 
statements in de studenten-enquête getoetst. 
De leren-creëren onderwijsdoelstelling I luidt: Het ontwerponderwijs is gericht op de 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie: 
het ‘creëren’. 
Het evaluatie-criterium i behoort bij onderwijsdoelstelling I en luidt: meerdere 
ontwerpopvattingen dienen binnen het eerstejaars ontwerponderwijs te worden 
gefaciliteerd. 
 
Onderwijsdoelstelling (I): zelfontdekking en zelfontwikkeling van individuele, 
subjectieve ontwerpstrategie (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
26) Het maken van twee verschillende collages en de presentatie ervan stimuleren het 
spontaan met de handen maken en experimenteren. 
27) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het zintuiglijk 
waarnemen (sfeerbeleving, etc) en laat je hier noodgedwongen over nadenken 
(reflecteren) ten behoeve van de mondelinge presentatie. 
63) Door het P-spektakel zie je ‘het al doende met de handen experimenteel 
ontwerpen’ als één van de mogelijkheden om tot een ontwerp te komen. 
119)  Het groot aantal geheel verschillende voorbeelden en analyse-methoden maakt 
duidelijk dat er niet één of enkele ‘goede ontwerpen’ zijn maar dat er vele manieren 
zijn om tot een goed ontwerp te komen. 
134) Het gebruik van de canon was bedoeld als hulpmiddel, als een mogelijk begin bij 
het ontwerpen. 
135) Het gebruik van de canon was bedoeld om te ‘leren ontwerpen’. 
192) De eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
onderwijsdoelstelling van ‘leren ontwerpen’. 
193) De eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen naar ‘Exit’ of naar de 
verschillende afstudeerrichtingen. 
201) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, past goed bij de onderwijsdoelstelling 
‘leren ontwerpen’.  
202) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft ertoe geleid dat diegenen met 
‘onvoldoende aangeboren ontwerptalent’ in het atelierwerk veel van het ontwerpen 
hebben geleerd. 
203) Heeft ertoe geleid dat diegenen met ‘aangeboren ontwerptalent’ in het 
atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
206) Heeft onnodige persoonlijke problemen, samenhangend met afbreuk van studie-
carrières voorkomen. 
207) Heeft maatschappelijk en macro-economisch gezien goed ingespeeld op de 
‘toenemende vergrijzing’ en ‘afnemende vergroening’ door niet louter selecterend 
maar verwijzend om te gaan met het schaarser wordend Nederlands Toptalent. 
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Foto 61, 62: In het derde trimester wordt vanuit het structuurplan, bestemmings-
plan en bebouwingsplan een woonwijk ontworpen. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijsdoelstelling I waren als volgt over de cursusjaren verdeeld:  
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,8  
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,7 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,5 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,7 
Cursusjaar 2002 – 2003: 4 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijsdoelstelling I waren als volgt (waarden 
kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties 
en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,8  
standaarddeviatie 0,44 
t-waarde 10,4 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De resultaten van de toetsing onderschrijven het optreden van het met de 
onderwijsdoelstelling beoogde effect. De studenten geven aan dat de betreffende 
leereffecten in het pilot-programma zijn opgetreden. De gemiddelde resultaten met 
betrekking tot de verzameling items die betrekking hebben op onderwijsdoelstelling I 
zijn significant zowel met 97,5 % waarschijnlijkheid als met 99,95 % 
waarschijnlijkheid. Het gemiddelde is met 3.8 aanzienlijk. De standaarddeviatie is 
met 0,44 relatief gering. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 206) en vraag 207). In beide gevallen heeft dit 
waarschijnlijk met wederzijds afwijkende interpretaties van doen. 
 
 
8.12 Toetsresultaten onderwijsdoelstelling II en evaluatie-criterium ii van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
Onderwijsdoelstelling II en evaluatie-criterium ii zijn eveneens op soortgelijke wijze 
met behulp van statements in de studenten-enquête getoetst. 
De leren-creëren onderwijsdoelstelling II luidt: Het ontwerponderwijs vindt plaats in 
een ‘lerende’ in plaats van een ‘selecterende’ leeromgeving. 
Evaluatie-criterium ii behoort bij onderwijsdoelstelling II en luidt: Het eerstejaars 
ontwerponderwijs behoort een tot actieve kennisconstructie dwingende 
onderwijsvorm te verkrijgen. 
 
Onderwijsdoelstelling (II) lerende ipv selecterende onderwijsbenadering (cijfers 
duiden op volgnummer in de enquête): 
 
134) Het gebruik van de canon was bedoeld als hulpmiddel, als een mogelijk begin bij 
het ontwerpen. 
135) Het gebruik van de canon was bedoeld om te ‘leren ontwerpen’. 
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Foto 63, 64: De ideeënrijke en transferrijke opgave maakt wederom aan 
legitieme, bijzondere oplossingen mogelijk en zet wederom tot creativiteit aan 
(instrument 2). Dit wordt nog versterkt door de zeer gedifferentieerde, 
parkachtige omgeving. 
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201) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, past goed bij de onderwijsdoelstelling 
‘leren ontwerpen’. 
202) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft ertoe geleid dat diegenen met 
‘onvoldoende aangeboren ontwerptalent’ in het atelierwerk veel van het ontwerpen 
hebben geleerd. 
203) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft ertoe geleid dat diegenen met 
‘aangeboren ontwerptalent’ in het atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
206) Heeft onnodige persoonlijke problemen, samenhangend met afbreuk van studie-
carrières voorkomen. 
207) Heeft maatschappelijk en macro-economisch gezien goed ingespeeld op de 
‘toenemende vergrijzing’ en ‘afnemende vergroening’ door niet louter selecterend 
maar verwijzend om te gaan met het schaarser wordend Nederlands Toptalent. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijsdoelstelling II waren als volgt over de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,7  
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,7 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,4 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,6 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,5 
Totaalgemiddelde   : 3,6 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijsdoelstelling II waren als volgt (waarden 
kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties 
en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,7 
standaarddeviatie 0,38 
t-waarde 10,6 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
Onderwijskundig Evaluatie-criterium (ii): tot actieve kennisconstructie dwingende 
onderwijsvorm (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
149) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
ideeën te ontwikkelen. 
150) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
manieren van werken/ontwerpen te ontwikkelen. 
199) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft ons zeer veel tijd en energie 
voor het atelierwerk gekost. 
200) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft de begeleiding veel tijd en 
energie voor het atelierwerk gekost. 
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Foto 65, 66: Hierbij wordt de student wederom voortdurend - met behulp van 
ontwerpondersteunende oefeningen (instrument 5) – van nieuwe en aanvullende 
ideeën voorzien. 



 266 

De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
evaluatie-criterium ii waren als volgt over de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 4 
Cursusjaar 1999 – 2000: 4 
Cursusjaar 2000 – 2001: 4,3 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,8 
Cursusjaar 2002 – 2003: 4 
Totaalgemiddelde   : 4 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op evaluatie-criterium ii waren als volgt (waarden 
kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties 
en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 4,1 
standaarddeviatie 0,45 
t-waarde 14,0 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De resultaten van de toetsing onderschrijven het optreden van het met de 
onderwijsdoelstelling en evaluatie-criterium beoogde effect. De studenten geven aan 
dat de betreffende leereffecten in het pilot-programma zijn opgetreden. De 
gemiddelde resultaten met betrekking tot de verzameling items die betrekking hebben 
op onderwijsdoelstelling II en evaluatiecriterium ii zijn significant zowel met 97,5 % 
waarschijnlijkheid als met 99,95 % waarschijnlijkheid. De gemiddelden zijn met 3,7 
en  4,1 aanzienlijk. De standaarddeviatie zijn met 0,38 en 0,45 relatief gering. 
De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items zijn eveneens gunstig met 
uitzondering van die op vraag 206) en vraag 207). In beide gevallen heeft dit 
waarschijnlijk met wederzijds afwijkende interpretaties van doen. 
 
8.13 Toetsresultaten onderwijsdoelstelling III en evaluatie-criterium iii van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie 
 
Onderwijsdoelstelling III en evaluatie-criterium iii zijn eveneens op soortgelijke wijze 
met behulp van statements in de studenten-enquête getoetst. 
Leren-creëren onderwijsdoelstelling III luidt: Het ontwerponderwijs resulteert in een 
(zelf)verwijzende in plaats van een louter selecterende beoordelings- en 
evaluatieprocedure. 
Evaluatie-criterium iii behoort bij onderwijsdoelstelling III en luidt: De inspanningen 
bij het eerstejaars ontwerponderwijs dienen te leiden tot (zelf)verwijzing binnen een 
brede opleiding. De (zelf)verwijzing kent drie mogelijke resultaten: 

• ‘Exit’ bij onvoldoende capaciteiten 
• ‘Functioneel ontwerpen’ als kwalificatie voor diegenen die qua programma, 

omgeving, concept/vorm en technische uitwerking de vereiste functionele 
samenhang weten te bereiken maar bijzondere architectonische kwaliteit 
missen. 

• ‘Conceptueel ontwerpen’ als kwalificatie voor diegenen die naast de vereiste 
functionele kwaliteit eveneens een bijzondere architechtonische kwaliteit 
weten te bereiken. 
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Foto 67, 68: De onderwijsdoelstellingen van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpopvatting en ontwerpstrategie; 

• in een lerende in plaats van selecterende onderwijsbenadering; 
• gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen een brede opleiding met 

zowel meer architectonische als ook meer technische afstudeermogelijk-
heden; 

werpen hun vruchten af: de op architectuur en stedenbouw georiënteerde studenten 
ontwikkelen reeds op het einde van het eerste jaar een ‘eigen stijl’.
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Onderwijsdoelstelling (III): (zelf)verwijzende ipv selecterende beoordelingsprocedure 
(cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
192) De eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
onderwijsdoelstelling van ‘leren ontwerpen’.  
193) De eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen naar ‘Exit’ of naar de 
verschillende afstudeerrichtingen. 
206) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft onnodige persoonlijke 
problemen, samenhangend met afbreuk van studie-carrières voorkomen. 
207) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft maatschappelijk en macro-
economisch gezien goed ingespeeld op de ‘toenemende vergrijzing’ en ‘afnemende 
vergroening’ door niet louter selecterend maar verwijzend om te gaan met het 
schaarser wordend Nederlands Toptalent. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijsdoelstelling III waren als volgt over de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,3 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,3 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3 
Cursusjaar 2001 – 2002: 2,6 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,5 
Totaalgemiddelde   : 3,2 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijsdoelstelling III waren als volgt (waarden 
kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties 
en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,2 
standaarddeviatie 0,65 
t-waarde 1,8 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
 
Onderwijskundig evaluatie-criterium (iii) (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
(cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
93) De excursie was zinvol voor de keuze van afstudeerrichting en/of Bachelor-
profiel. 
189) In het beoordelingsgesprek wordt gevraagd naar de richting die je na het 1e jaar 
zou willen kiezen. Deze keuze heeft enige invloed op de begeleiding die je de daarop 
volgende trimesters krijgt en enige invloed op het cijfer dat je de daarop volgende 
trimesters krijgt. 
190) De begeleiding en beoordeling wordt zo meer een soort verwijzing/advisering 
naar haalbare afstudeerrichtingen. 
191) Bij de verwijzing is sprake van 3 mogelijkheden: 1) ‘Exit’= stoppen 2) 
‘conceptueel ontwerpen’ (een aansprekend ontwerp) bij Architectuur en Stedenbouw 
3) ‘functioneel ontwerpen’ (een standaard ontwerp) bij de overige richtingen. 
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Foto 69, 70: De aspecten uit de Canon: Vorm/Concept, Programma, Omgeving, 
Techniek en Toetsing krijgen er in het derde trimester een stedenbouwkundige 
dimensie bij en worden hierdoor als het ware verdubbeld: naast de ontwerp-
categorieën op gebouwniveau  komen de ontwerp-categorieën terug op steden-
bouwkundig niveau. (instrument 4)
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204) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, past goed bij de examendoelstelling 
om de student zich zelf te laten verwijzen naar ‘Exit’ of naar de verschillende 
afstudeerrichtingen. 
205) Het totale herfsttrimester met 5 ontwerpopgaven, die letterlijk dicht bij huis 
lagen en een aantal ondersteunende oefeningen, heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk 
aantal studenten voor de faculteit behouden zijn en goed functioneren binnen de 
afstudeerrichtingen Uitvoeringstechniek, Vastgoedbeheer, Bouwfysica, 
Bouwinformatica, Bouwtechniek, Constructief Ontwerpen en de opleiding 
Construction Management & Engineering. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
evaluatie-criterium iii waren als volgt over de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3 
Cursusjaar 1999 – 2000: 2,9 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,3 
Cursusjaar 2001 – 2002: 2,3 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,4 
Totaalgemiddelde   : 3 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op evaluatie-criterium iii waren als volgt (waarden 
kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties 
en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,1 
standaarddeviatie 0,70 
t-waarde 0,8 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn NIET significant 
 
Uit de toetsresultaten blijkt dat het gehele gebeuren rond beoordeling, 
evaluatiegesprekken en (zelf)verwijzing voor de studenten niet zo transparant is (zie 
eveneens paragraaf 8.9 en 8.10) . Dit is gedeeltelijk te verklaren doordat deze 
aspecten strikt individueel verlopen, waardoor het voor de individuele student 
moeilijker is om hier een bepaalde strategie in te ontdekken. Dit terwijl de inzet van 
andere onderwijsinstrumenten juist in het atelier als groep plaats vindt en het voor de 
student dus duidelijker te traceren is wat de algemene lijn is. 
Voor de docenten is het juist andersom. De docenten hebben tijdens de beoordeling en 
evaluatie vooral de examinator-rol en kunnen dus betrekkelijk eenzijdig een bepaalde 
strategie opleggen. Dit terwijl men bij de inzet van de overige onderwijsinstrumenten 
als docent meer afhankelijk is van de interactieve reactie van de groep, getuige het 
verslag van de onderwijskwaliteitsmedewerker van de faculteit in paragraaf 7.2. 
 
Naar aanleiding van deze toetsresultaten wordt aanbevolen om de aspecten rond 
beoordeling en evaluatie duidelijk te communiceren met de ateliergroep.  
 
 
 
 
 



 271 

 
 

 
 
Foto 71, 72: Er vindt wederom een uitwerking tot en met het woningniveau plaats: 
plattegronden en gevelaanzichten. 
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8.14 De ‘leren-creëren’kernstrategie en de leer-oriëntatie van de student 
 
Het vermogen tot actieve kennisconstructie, de daadwerkelijke inzet hiervan en de 
aanwezigheid en opbouw van een adequate subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leertheorie vormen binnen het onderwijskundig constructivisme de drie componenten 
van het leervermogen en zijn een belangrijk onderdeel van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie (zie hoofdstukken 4 en 5).  
Het ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 1: Het atelierwerk als student-activerende 
onderwijsvorm: de student reproduceert niet maar construeert  actief – letterlijk en 
figuurlijk – zijn ontwerp en daarmee zijn individuele, subjectieve kennis over het 
ontwerpen, gaat uitgebreid in de noodzaak tot actieve kennisconstructie en de 
dwingende rol van het atelierwerk hierin. 
 
In de student-enquête zijn een aantal statements opgenomen omtrent de relatie tussen 
leerstijlen en slaagkansen bij het atelierwerk. Deze paragraaf beschouwt de 
verwachtingen omtrent deze relaties als een onderdeel van de subjectieve leertheorie. 
Voor de toetsing van deze verwachtingen is wederom gebruik gemaakt van de aan de 
student voorgelegde te verwachten leereffecten.  
Wederom worden de resultaten met behulp van de 5 puntsschaal beschreven.  
Vraag 152 is ‘omgepoold’. 
 
Onderwijs-concept: (C2.1): student-oriëntatie (cijfers duiden op volgnummer in de 
enquête): 
 
151) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘reproductieve leerstijl’ (leren zoals het 
voorgedaan wordt of in de boeken voorgeschreven wordt) goed te doen ? 
152) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘ernstige ongerichte leerstijl’ (men is 
met vele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles maar half of minder)goed te 
doen ? 
153) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘lichte ongerichte leerstijl’ (men is met 
enkele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles gedeeltelijk) goed te doen ? 
154) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘betekenis-gerichte leerstijl’ 
(informatie ordenen, relaties zoeken, hiërarchie aanbrengen, kritisch nadenken over de 
juistheid van  redeneringen en gevolgtrekkingen: ‘een structureel plaatje bouwen’) 
goed te doen ? 
155) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘toepassingsgerichte leerstijl’ 
(informatie koppelen aan verschijnselen die men kent en er concrete voorbeelden en 
toepassingen bij bedenken) goed te doen ? 
159) Je moet nog altijd ‘er zelf voor gaan’ en ‘jezelf echt willen testen of je nu kunt 
ontwerpen of niet’: de begeleiding kan wel een vermoeden hebben dat je er niet hard 
genoeg aan trekt maar kan hier bijna niets aan doen. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op de 
leeroriëntatie waren als volgt over de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,9 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,8 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,9 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,8 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,4 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
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Foto 73, 74: De studenten maken hierdoor in het eerste jaar vier woningontwerpen 
(King-Size, Grachtenpand, Landhuis en ‘woonwijkwoning’) en een zeer groot 
utiliteitsgebouw. Studenten die op het einde van het eerste jaar geen architectuur of 
stedenbouw ambiëren (conceptueel ontwerpen), komen hierdoor toch goed beslagen 
ten ijs in de meer technische richtingen, waar het functioneel ontwerpen een 
aanzienlijke plaats inneemt.  
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De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op de leeroriëntatie waren als volgt (waarden kunnen 
geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten gevolge van andere sommaties en 
bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,7 
standaarddeviatie 0,42 
t-waarde 9,6 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
De resultaten van de toetsing onderschrijven het optreden van het met het atelierwerk 
beoogde effect. De in bijlage 1 vermelde scores op de afzonderlijke items bevestigen 
de in paragraaf 7.4 beschreven verklaring van de leerprestaties van de ‘bijzondere 
gevallen’. 
Voor de vragen 151) en 152) is de score NIET significant en voor de vragen 153) t/m 
159) is de score significant. Dit komt overeen met gegeven verklaring van de 
leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’ in paragraaf 7.4. 
 
 
8.15 De ‘leren-creëren’kernstrategie en de opbouw van de subjectieve 
praktijktheorie en leertheorie 
 
Het ondersteunen van de opbouw van de subjectieve praktijktheorie en subjectieve 
leertheorie vormt een belangrijk aandachtspunt van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
(zie hoofdstukken 4 en 5).  
Het ‘leren-creëren’ onderwijsinstrument 4: de canon met de vijf ontwerpcategorieën, 
die door Van Bakel als basis worden gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, 
wordt als basis gebruikt voor de individuele opbouw van de subjectieve 
praktijktheorie en subjectieve leertheorie bij de student. 
De toetsing van de werking van de canon als instrument werd reeds in paragraaf 8.5 
beschreven.  
 
In deze paragraaf wordt met name ingegaan op de opbouw van de subjectieve 
praktijktheorie en subjectieve leertheorie. Hiertoe is wederom gebruik gemaakt van de 
aan de student voorgelegde te verwachten leereffecten. 
 
De gehanteerde indeling weerspiegelt de opbouw van de canon met vier van de vijf 
ontwerpcategorieën van Van Bakel: Concept/Vorm, Programma/Gebruik, Omgeving, 
Techniek, aangevuld met de kenmerken van het Ontwerpproces.    
Wederom worden de resultaten met behulp van de 5 puntsschaal beschreven.   
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Concept; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
28) Het maken van twee verschillende collages en de presentatie ervan maken 
duidelijk dat ontwerpen méér is dan plattegronden maken. 
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127) De totale opgave landhuis leerde mij dat je bepaalde thema’s of concepten moet 
aanbrengen om het ontwerp méér te laten zijn dan een aaneenschakeling van grote 
kamers. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van het concept waren als volgt over de 
cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 4  
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,9 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,7 
Cursusjaar 2001 – 2002: 2,9 
Cursusjaar 2002 – 2003: 4,4 
Totaalgemiddelde   : 3,8 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van het 
concept waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer 
ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,9  
standaarddeviatie 1,16 
t-waarde 4,5 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Vorm; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
18) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ laat je – door vreemde uitstulpingen 
in de werkmaquette – met eigen ogen het belang van de Vorm zien. 
69) Door de analyse van de Grachtengevels leert men een actieve, ‘hands on’ manier 
van analyseren van Vorm. 
70) Door de analyse van de Grachtengevels leert men actief te durven ingrijpen in de 
Vorm, door deze te vervormen en uit elkaar te trekken. 
71) Door eerst te vervormen en daarna te beoordelen wat men ziet (zintuiglijk 
waarnemen) krijg men meer grip op de visuele effecten van de Vorm. 
78) Het maken van een 3-D gevelcollage merkt men dat het ‘zien’ (het visueel 
beoordelen) het belangrijkste beoodelingscriterium is bij Vorm. 
(80) Het maken van een 3-D gevelcollage krijgt men veel meer het gevoel dat men 
Vorm zelf kan maken in plaats van het namaken (kopiëren) van vormen van anderen. 
114) Door de 3D-vormen van landhuizen uit elkaar te halen en stapje voor stapje te 
vervormen kan je letterlijk zien welke vorm ‘nog steeds goed oogt’ en welke er door 
de vervormingen ‘niet meer uitziet’. 
115) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen van landhuizen geeft veel 
inzicht in wat nu precies de vorm tot VORM maakt. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de vorm waren als volgt over de 
cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,6 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,7 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,6 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,6 
Totaalgemiddelde   : 3,4 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de 
vorm waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer ten 
gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,5  
standaarddeviatie 0,69 
t-waarde 4,20 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
Opvallend is dat de resultaten ten aanzien van de aspecten rond Vorm achterblijven. 
Dit werd ook reeds geconstateerd in paragraaf 8.6: de rol van de ondersteunende 
oefening en paragraaf 8.7: de rol van de leercirkel van Kolb, waarin eveneens de 
aspecten rond Vorm achterbeleven en geconcludeerd werd dat deze in het 
atelierwerkprogramma als uitvoering van de ‘leren-creëren’ strategie, zwaarder 
dienen te worden geaccentueerd. 
   
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van het Programma, dit is gericht op de opbouw van 
subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
5) De in de opgave ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ studentenkamers ingebouwde 
tegenstellingen zorgen ervoor dat er een relatie gelegd wordt tussen verschillende 
wensen en verschillende gebruiksmogelijkheden. 
15) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ gaf onvermoede mogelijkheden 
aan: ‘onder’, ‘boven’, ‘links’, ‘rechts’, ‘voor’, ‘achter’, etc. je oorspronkelijke kamer. 
28) Het maken van twee verschillende collages en de presentatie ervan maken 
duidelijk dat ontwerpen méér is dan plattegronden maken. 
99) De totale opgave grachtenpand leerde omgaan met het mengen van functies van 
wonen en werken. 
117) De analyse-voorbeelden met de patronen van Alexander (uitzicht op een markant 
landschapselement, situering van de hoofdingang, de ligging van gemeenschappelijke 
kamers en meer privé-kamers, etc) geven aan dat ‘beleving’ een belangrijk onderdeel 
is van de Plattegrond. 
118) De analyse-voorbeelden gericht op materiaal-texturen, geuren, kleuren, geluiden 
van ruisende bomen, wisselende patronen van lichtinval, etc. geven aan dat 
‘zintuiglijke waarneming in brede zin’ een rol speelt bij het ontwerpen. 
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De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van het programma waren als volgt over de 
cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,9 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,8 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,7 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,8 
Cursusjaar 2002 – 2003: 4,1 
Totaalgemiddelde   : 3,8 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van het 
programma waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder 
meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,9 
totale standaarddeviatie 0,53 
t-waarde 9,8 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Omgeving; dit is gericht op de opbouw van 
subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
15) De ondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’ gaf onvermoede mogelijkheden 
aan: ‘onder’, ‘boven’, ‘links’, ‘rechts’, ‘voor’, ‘achter’, etc. je oorspronkelijke kamer. 
100) De totale opgave grachtenpand leerde omgaan met het probleem van het gesloten 
bouwblok, waarbij de voorgevel het hele perceel afsluit en geen mogelijkheid is voor 
‘achterom’. 
101) De totale opgave grachtenpand leerde een gevelontwerp maken dat paste in een 
geveltypologie van gevels in de Omgeving. 
110) Het zoeken van 3 verschillende locaties en relaties tussen landhuis en landschap 
leert je veel over de vele relaties die je kunt leggen tussen gebouw en omgeving. 
125) De totale opgave landhuis leerde mij omgaan met verschillende soorten relaties 
in het ontwerp tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. 
126) De totale opgave landhuis leerde mij – eveneens door de diversiteit binnen het 
atelier – dat ‘de Omgeving’ vele verschillende aanleidingen voor het ontwerpen biedt. 
128) De totale opgave landhuis leerde mij het ontwerp van buiten-elementen 
(bijgebouwen, terrassen, wegen, landschapselementen,etc) in samenhang met het 
landhuis te brengen. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de omgeving waren als volgt over de 
cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 4,1  
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,8 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,5 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,2 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,9 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
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De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de 
omgeving waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer 
ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,8 
standaarddeviatie 0,65 
t-waarde 7,1 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
  
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: rol van de Techniek; dit is gericht op de opbouw van subjectieve 
praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
 
32) Het maken van een bouwtechnische doorsnede leidt vaak tot aanpassingen in het 
ontwerp (opnemen van de ‘dikte’ van gevels, wanden en vloeren in het ontwerp, 
noodzaak van voldoende opleggingsmogelijkheden van vloeren op kolommen en 
wanden, etc). 
33) Het maken van een bouwtechnische doorsnede toont de noodzaak aan van de 
bouwtechnische toetsing van het ontwerp (hoofdconstructie, ‘dikte’ van 
materialen/elementen, bouwtechnische details). 
38) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat ook hier 
verschillende oplossingen mogelijk zijn. 
97) De totale opgave grachtenpand leerde mij omgaan met verschillen in vloerhoogtes 
tussen verdiepingen en tussen voor- en achterhuis en het plaatsen van trappen en 
trapgaten in vloeren. 
98) De totale opgave grachtenpand leerde mij oplossingen bedenken voor de relatief 
smalle breedte en relatief grote diepte van het pand. 
102) De totale opgave grachtenpand leerde mij omgaan met overspanningsrichtingen 
van vloeren, keuzes tussen kolommen en dragende wanden en funderingen en 
mogelijkheden van vides en balkons. 
103) De totale opgave grachtenpand leerde mij omgaan met daken en het bewoonbaar 
maken van dakverdiepingen. 
104) De totale opgave grachtenpand leerde mij omgaan met gevels, raampartijen en 
deurpartijen/toegangen. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de techniek waren als volgt over de 
cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,9 
Cursusjaar 1999 – 2000: 3,8 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,7 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,6 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,9 
Totaalgemiddelde   : 3,8 
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De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, rol van de 
techniek waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder meer 
ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,8 
standaarddeviatie 0,59 
t-waarde 7,8 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
 
Onderwijskundig instrument: (4): canon van de driehoek als basis voor professionele 
ontwerpstrategieën: kenmerken van het Ontwerpproces; dit is gericht op de opbouw 
van subjectieve praktijktheorie (C2.2) en leertheorie (C2.3) 
Te verwachten leereffect (cijfers duiden op volgnummer in de enquête): 
34) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat je bij 
ontwerpen niet alles in één keer goed kunt hebben. 
35) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat je bij 
ontwerpen niet alle aspecten (Plattegrond, Vorm, relatie met Omgeving, 
Bouwtechniek, Constructie, Beleving (Binnenhuis-architectuur)) gelijktijdig moet 
aanpakken. 
39)  Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat de begelei-
ding ook niet alles in één keer wist en dingen moest opzoeken, beredeneren, etc. 
50) Door de uitgebreidheid van de totale opgave ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
studentenkamers zag de student het ontwerpen niet als het bedenken van maar die éné 
goede oplossing. 
51) Door de uitgebreidheid van de totale opgave ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
studentenkamers zag de student ontwerpen méér als het verkennen en vervolmaken 
van eigen ideeën. 
52) én als het uitwerken en realiseren van deze eigen ideeën. 
53) Ontwerpen is meer ‘learning by doing’ dan ‘wetmatig nadenken en redeneren’. 
 
De gemiddelde resultaten op de verzameling items die betrekking hadden op 
onderwijskundig instrument 4: Canon, kenmerken ontwerpproces waren als volgt over 
de cursusjaren verdeeld: 
Cursusjaar 1998 – 1999: 3,6 
Cursusjaar 1999 – 2000: 4 
Cursusjaar 2000 – 2001: 3,9 
Cursusjaar 2001 – 2002: 3,2 
Cursusjaar 2002 – 2003: 3,6 
Totaalgemiddelde   : 3,7 
 
De gemiddelde resultaten, standaarddeviatie en resultaat t-toets van de verzameling 
items die betrekking hadden op onderwijskundig instrument 4: Canon, kenmerken 
ontwerpproces waren als volgt (waarden kunnen geringe afwijkingen vertonen, onder 
meer ten gevolge van andere sommaties en bijbehorende afrondingen): 
gemiddelde 3,7 
standaarddeviatie 0,63 
t-waarde 6,4 
Kritieke t-waarde bij 2,5 % 2,04: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
Kritieke t-waarde bij 0,05 % 3,46: conclusie enquêteresultaten zijn significant 
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8.16 Conclusies 
 
De negen onderwijskundige instrumenten, die gezamenlijk de expliciete 
methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vormen, zijn op hun werking 
getoetst. De uit de inzet van de instrumenten in het atelierwerkprogramma te 
verwachten leereffecten zijn met de gerealiseerde leereffecten vergeleken. Dit 
geschiedde met behulp van een uitgebreide enquête die medio 2005 onder de 
betrokken studenten werd afgenomen. Hierbij werd van het eerste trimester elke 
afzonderlijke opgave, deelopgave en ondersteunende oefening behandeld. De 
resultaten zijn als volgt: 
 
De geënquêteerde studenten herkennen de bij onderwijskundige instrumenten 
behorende leereffecten en onderkennen de werking ervan op de ontwikkeling van hun 
ontwerpcompetenties. Met enkele uitzonderingen was het bereiken van deze 
leereffecten statistisch significant meetbaar zowel met 97,5 % betrouwbaarheid als 
ook met 99,95 % betrouwbaarheid (zie voor de scores op de afzonderlijke items 
Bijlage 1).  
De uitzonderingen zijn redelijk gespreid op één concentratie na binnen 
onderwijsinstrument 9: 
9: Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 

verwerving van competenties. 
(gemiddelde 3,1met standaarddeviatie 0,75) 

Onderwijsinstrument 9 bevat 3 items waarvan de score statistisch niet significant is. 
De inzet van dit instrument dient men zwaarder te accentueren. Gelet op het 
specifieke karakter van dit instrument lijkt een betere communicatie met de student 
vooralsnog voldoende. Voor de aanpak hiervan wordt verwezen naar de scores op de 
afzonderlijke items in bijlage 1. 
 
Uitgaande van de gemiddelde score (vijf-puntsschaal) en de bijbehorende 
standaarddeviatie kan men de overige acht instrumenten in twee groepen verdelen:  
Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 3,7.  
2:  Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven.  

(gemiddelde: 3,8 met standaarddeviatie 0,6) 
5: Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,45) 

6: De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,67) 

8: Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 
(gemiddelde 3,6 met standaarddeviatie 0,55) 

Voor het bereiken van een hogere score van rond de 4,0 dient men deze instrumenten 
zwaarder te accentueren dan in de onderhavige pilots het geval was. Voor de aanpak 
hiervan wordt verwezen naar de scores op de afzonderlijke items in bijlage 1. 
 



 281 

Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 4,0.  
1: Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm. 

(gemiddelde 4,0 met standaarddeviatie 0,41) 
3: De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,42) 

4: Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,58) 

7: Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving. 
(gemiddelde 4,1met standaarddeviatie 0,6) 

Gelet op de hogere gemiddelden en relatief geringe standaarddeviaties lijkt de wijze 
waarop deze instrumenten in de pilots zijn ingezet vooralsnog toereikend. 
 
De negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten 
vormen de expliciet te doceren methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
Uit de uitgevoerde toetsing blijkt dat de methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie empirisch verifieerbaar is. De inzet van de onderwijskundige 
instrumenten leidt tot omschreven leereffecten. Het bereiken van deze leereffecten 
kan statistisch significant worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 9: Conclusies en discussie 
 
 
Doelstelling van het onderzoek 
In deze dissertatie is verslag gedaan van de ontwikkeling en toetsing van een ‘leren-
creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. 
Deze ‘leren-creëren’ kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, omvat 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student en 
koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding, waarbinnen de student kan 
kiezen uit afstudeerrichtingen met verschillende ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën, die méér of minder op architectonisch-conceptueel ontwerpen 
zijn gericht. 
Bij het ontwikkelen van de kernstrategie is gebruik gemaakt van een beschrijving van 
het eerstejaars bouwkundig atelierwerk aan de hand van de theoretische 
begrippenkaders van het bouwkundig ontwerpen en van het onderwijskundig 
constructivisme.  
De toetsing vond plaats binnen een pilot-atelier met een ‘leren-creëren’ 
atelierwerkprogramma. 
 
Het verrichte onderzoek  
Het descriptief-exploratief onderzoek werd als volgt uitgewerkt: 
 
Literatuuronderzoek 
Binnen het wetenschapsgebied van de bouwkunde werd literatuuronderzoek verricht 
naar relevante aspecten rond het atelierwerk en naar alternatieve benaderingen voor 
het eerstejaars ontwerponderwijs (hoofdstuk 1). 
Het onderzoek resulteerde in een typering van het eerstejaars atelierwerk als ‘Master-
Class-Black-Box’-onderwijs dat zich met name beweegt binnen één ontwerpopvatting 
en één ontwerpstrategie en gericht is op ‘het aanleren van niet nader gespecificeerd 
ontwerpgedrag’. 
Alternatieve benaderingen bieden geen soelaas. Zij zijn of te beperkt, waardoor de 
mythische aantrekkingskracht van het creatieve moment ontbreekt of weinig concreet, 
daar een allesomvattende typologie van het architectonisch ontwerpen vooralsnog 
ontbreekt. 
Opvallend aan de alternatieve benaderingen is dat ze eerst de complexe wereld van de 
architectuur met zijn veelvoud aan ontwerpopvattingen en paradigma’s op orde 
trachten te brengen, voordat men aan de onderwijsaspecten toekomt. 
Architectuur-onderwijs is in principe een interdisciplinair vraagstuk. Daarom wordt in 
dit onderzoek een andere benadering gehanteerd die uitgaat van de mogelijkheden 
vanuit het onderwijs. 
 
Naar aanleiding van het literatuuronderzoek binnen de Bouwkunde werden de 
probleemstelling, doelstelling en de onderzoeksopzet nader geformuleerd. Het 
onderzoek voldoet zowel aan de methodologische criteria van de empirisch-
wetenschappelijke onderzoekscyclus als aan methodologische criteria van 
systematische onderwijsontwikkeling. 
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Het onderzoek is gericht op een systematische ontwikkeling en verbetering van het 
bestaande atelierwerkonderwijs. Als leidraad voor de onderwijskundige 
beïnstrumentering van de ‘leren-creëren’ kernstrategie werd de ‘Functional Design 
procedure’ voor systematische onderwijsontwikkeling gebruikt (Mettes, Pilot & 
Terlouw, 1984). 
 
Binnen de ‘Functional Design procedure’ werd een probleemanalyse uitgevoerd door 
het klassiek atelierwerk, de reflection-in-action van Schön, het Cognitive 
Apprenticeship (als mogelijke nadere beïnstrumentering van reflection-in-action) en 
de ‘didactische praxis Apon’ met de globale contouren van de te formuleren ‘leren-
creëren’ kernstrategie te vergelijken. Eveneens is hierbij vermeld welke nieuwe 
theoretische elementen de ‘leren-creëren’ kernstrategie in het atelierwerk inbrengt en 
welke problemen aldus worden opgelost.  
 
Ter voorbereiding van het literatuuronderzoek naar relevante onderwijskundige 
theorieën werden vervolgens de theoretische verschillen tussen de verschillende 
atelierwerk-concepten nader gedetailleerd. 
 
Binnen het wetenschapsgebied van de onderwijskunde werd onderzoek verricht naar 
de onderwijskundige benaderingen en theorieën rond het concept van ‘leren-leren’.  
Geconcludeerd wordt dat indien men een meer objectivistische taxonomische 
onderwijsbenadering tot uitgangspunt neemt, men op dezelfde type problemen stuit 
als bij de ‘architectuur-benadering’: men dient dan eerst een consistent totaalbeeld 
van de architectuur te verkrijgen voordat men aan het onderwijzen toekomt. 
Conclusie is dat de constructivistische onderwijsbenadering meer mogelijkheden biedt 
om een veelheid aan ontwerpopvattingen te onderwijzen binnen één coherent 
onderwijssysteem. 
Het onderzoek spitst zich toe op het formuleren van een ‘leren-creëren’ kernstrategie, 
met behulp waarvan integraal meerdere ontwerpopvattingen kunnen worden 
onderwezen. 
 
Gedurende de onderzoeksperiode die in 1998 een aanvang nam, hebben zich op het 
gebied van het universitair onderwijs een aantal ingrijpende wijzigingen aangediend. 
Het betreft met name de effectuering van de onderwijswet WHW en de invoering van 
het Bachelor-Master systeem. Deze wijzigingen zijn eveneens van invloed op het 
universitair ontwerponderwijs en daarmee – mogelijkerwijs – van invloed op de 
doelstelling van dit onderzoek. 
 
Om de effecten van deze wijzigingen in breder perspectief te plaatsen werd vanuit het 
wetenschapsgebied van de bedrijfskunde een onderzoek verricht naar de strategische 
en organisatorische effecten van deze veranderingen.  
Geconcludeerd werd dat de doelstelling van het onderzoek onverkort gehandhaafd 
kan blijven. Het deelonderzoek wijst zelfs op een versterking van de noodzaak tot 
realisatie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. 
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Foto 75, 76: De productie van één trimester (10 weken = 160 uur atelierwerk) 
‘leren-creëren’ kernstrategie: elke student heeft reeds 5 ontwerpen gemaakt: de 
King-Size studentenkamer, de Formule-1 studentenkamer, het P-spektakel, het 
grachtenpand en het landhuis.
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De ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
De resultaten van de drie deelonderzoeken hebben interessante en nuttige input 
geleverd voor de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in de vorm van 
negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. 
 
Uitgangspunt van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De ‘reflection-in-action’ van Schön: het ontwerpen als voortdurend reageren 
op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt. 
Het toetsen verloopt via het principe van ‘het zoeken van steun’, zoals door 
Standaert en Troch beschreven. 

 
Didactische praxis: 

• Niet de didactische aanpak van Schön: het voortdurend demonstreren van de 
docent. 

• Wel de ‘didactische praxis Apon’ (3): het stimuleren van het bijzondere in 
het ontwerp van de student (ten behoeve van zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de subjectieve ontwerpstrategie). 

• Gebruik van ‘ruim geformuleerde’ ideeënrijke en transferrijke opgaven 
(2) om zelfontdekking en zelfontwikkeling mogelijk te maken. 

• Gebruik van ondersteunende oefeningen (5), waarbij langs meerdere, 
activerende manieren informatie aangeboden wordt volgens de leercyclus 
van Kolb (6) 

 
Kennisopbouw: 

• Niet door voortdurend demonstreren zoals bij Schön. 
• Wel via het onderwijskundig constructivisme: 
• Gebruik van atelierwerk als een tot actieve kennisconstructie dwingende 

onderwijsvorm (1) 
• Gebruik van ideeënrijke en transferrijke opgaven (2) voor activering eigen 

voorkennis. 
• Gebruik van een canon (4): 4 van de 5 ontwerpcategorieën van Van Bakel (de 

basis achter de professionele ontwerpstrategieën). 
• Gebruik van een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving (7) 

 
Beoordeling en evaluatie: 

• Niet selecteren op aangeboren creativiteit 
• Wel een beoordelingsprotocol (8) bestaande uit onder meer holistische en 

rationele beoordelingsmethoden. 
 
Evaluatiegesprekken (9) gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen een brede 
bouwkundige opleiding. 
 
De onderwijsdoelen achter de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn: 

• Zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student. 

• In een lerende in plaats van selecterende onderwijsbenadering. 
• Gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen een brede opleiding met 

zowel meer architectonische als ook meer technische afstudeermogelijkheden. 
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De negen in onderlinge samenhang in te zetten onderwijsinstrumenten die 
gezamenlijk de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie vormen 
zijn: 
 

1. Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm: de student 
reproduceert niet maar construeert  actief – letterlijk en figuurlijk – zijn 
ontwerp én construeert daarmee actief zijn individuele, subjectieve kennis 
over het ontwerpen. 

 
2. Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven: de opgave moet herkenbare 

relaties hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student: 
‘de opgave moet voor hem gaan leven’. Dit is zowel van belang voor het 
resultaat van het ontwerp als voor de subjectieve kennisopbouw over het 
ontwerpen. 

 
3. De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel’, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 

 
4. Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 

student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. De vijf ontwerpcategorieën, die door Van Bakel als basis worden 
gezien van de subjectieve ontwerpstrategieën, worden ook hier als basis 
gebruikt. 

 
5. Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
 

6. De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

 
7. Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving, gericht op ruime informatie-

verstrekking en facilitering zowel in het atelier als daarbuiten, zoals excursies, 
tijdschriften, bouwdocumentatie, ICT, bibliotheek, maquettewerkplaats, 
videotheek, tentoonstellingen, lezingen, etc. 

 
8. Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 

beoordelingsmethoden. 
 

9. Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 
verwerving van competenties.  
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De vormgeving van het pilot-atelierwerkprogramma op basis van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie 
Aan de hand van de ‘leren-creëren’ kernstrategie en de bijbehorende negen integraal 
in te zetten onderwijskundige instrumenten werd een pilot-atelierwerkprogramma 
ontwikkeld en opgezet. Dit pilot-atelierwerkprogramma werd gedurende vijf jaar met 
een ateliergroep van circa 12 studenten uitgevoerd (1998-2003). 
 
Toetsing van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
Het ‘leren-creëren’ pilot-atelierwerkprogramma maakte drie vormen van toetsing 
mogelijk: 

• Toetsing van de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie als onderdeel van de reguliere kwaliteitsmonitoring van het 
eerstejaars atelierwerk. Deze vorm van toetsing vond in 1999 en 2003 plaats. 

• Toetsing van de werking van de negen onderwijskundige instrumenten van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie, die de expliciete methodologie van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie vormen. Deze vorm van toetsing vond in 2005 plaats 
door middel van een uitgebreide enquête onder de betrokken studenten.  

• Informatie over de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van 
belang geachte componenten van het leervermogen is verzameld voor het 
verklaren van de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’. Deze ex-post 
student-evaluatie vond in 2005 plaats met behulp van de student-assistenten.  

 
Resultaten van de uitgevoerde toetsing 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie is onderwijskundig uitvoerbaar. In het kader van de 
kwaliteitsmonitoring van alle eerstejaars ateliers die door de kwaliteitsmedewerker 
van de faculteit Bouwkunde TU Eindhoven in 1999 en 2003 werd uitgevoerd, is het 
‘leren-creëren’ pilot-atelierwerkprogramma bij beide metingen positief beoordeeld. 
 
De resultaten van de toetsing van de werking van de negen ‘leren-creëren’ 
onderwijsinstrumenten door middel van de uitgebreide student-enquête zijn als volgt: 
 
De geënquêteerde studenten herkennen de bij de onderwijskundige instrumenten 
behorende leereffecten en onderkennen de werking ervan op de ontwikkeling van hun 
ontwerpcompetenties. Met enkele uitzonderingen was het bereiken van deze 
leereffecten statistisch significant meetbaar zowel met 97,5 % betrouwbaarheid als 
ook met 99,95 % betrouwbaarheid (zie voor de scores op de afzonderlijke items 
Bijlage 1).  
 
De uitzonderingen zijn redelijk gespreid op één concentratie na binnen 
onderwijsinstrument 9: 
9: Evaluatiegesprekken gericht op het stellen van doelen, zelftoetsing en 

verwerving van competenties. 
(gemiddelde 3,1met standaarddeviatie 0,75) 

Onderwijsinstrument 9 bevat 3 items waarvan de score statistisch niet significant is. 
De inzet van dit instrument dient men zwaarder te accentueren. Gelet op het 
specifieke karakter van dit instrument lijkt een betere communicatie met de student 
vooralsnog voldoende. Voor de aanpak hiervan wordt verwezen naar de scores op de 
afzonderlijke items in bijlage 1. 
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Foto 77, 78: Gecoördineerde, methodologisch verifieerbare inzet van de ‘leren-
creëren’ onderwijsinstrumenten leidt tot actieve, enthousiasmerende zelfontdekking 
en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerp-
strategie van de student. Met 5 ontwerpen uit ieders hand kan reeds op het einde 
van het eerste trimester een begin worden gemaakt met evaluatie en (zelf)verwijzing 
binnen de voor hen liggende brede bouwkundeopleiding. (onderwijsdoelstellingen 
‘leren-creëren’ kernstrategie)
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Uitgaande van de gemiddelde score (vijf-puntsschaal) en de bijbehorende 
standaarddeviatie kan men de overige acht instrumenten in twee groepen verdelen:     
 
Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 3,7.  
2:  Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven.  

(gemiddelde: 3,8 met standaarddeviatie 0,6) 
5: Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,45) 

6: De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 
(gemiddelde 3,7 met standaarddeviatie 0,67) 

8: Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 
(gemiddelde 3,6 met standaarddeviatie 0,55) 

Voor het bereiken van een hogere score van rond de 4,0 dient men deze instrumenten 
zwaarder te accentueren dan in de onderhavige pilots het geval was. Voor de aanpak 
hiervan wordt verwezen naar de scores op de afzonderlijke items in bijlage 1. 
 
Vier onderwijskundige instrumenten met een gemiddelde score rond de 4,0.  
1: Het atelierwerk als student-activerende onderwijsvorm. 

(gemiddelde 4,0 met standaarddeviatie 0,41) 
3: De ‘didactische praxis Apon’: een vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, 

die gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,42) 

4: Een canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen. 
(gemiddelde 3,9 met standaarddeviatie 0,58) 

7: Een ideeënrijke, transferrijke leeromgeving. 
(gemiddelde 4,1met standaarddeviatie 0,6) 

Gelet op de hogere gemiddelden en relatief geringe standaarddeviaties lijkt de wijze 
waarop deze instrumenten in de pilots zijn ingezet vooralsnog toereikend. 
 
Het bleek mogelijk de leerprestaties van het merendeel van de ‘bijzondere gevallen’ te 
verklaren met behulp van de drie binnen het onderwijskundig constructivisme van 
belang geachte componenten van het leervermogen. 
 
 
Slotconclusies en discussie 
De centrale onderzoeksvraag van deze dissertatie is gericht op de mogelijke 
ontwikkeling en toetsing van een ‘leren-creëren’ kernstrategie voor het eerstejaars 
bouwkundig atelierwerk met als kenmerken een expliciet te doceren methodologie, 
het naast elkaar voorkomen van meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, 
de gerichtheid op zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpstrategie van de student en (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding 
(hoofdstuk 1 paragraaf 1.15). 
 



 291 

Op grond van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
  

• Bij de ‘leren-creëren’ kernstrategie is er sprake van een expliciet te doceren 
methodologie: de negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijskundige instrumenten. 

• De methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is empirisch 
verifieerbaar. De inzet van de onderwijskundige instrumenten leidt tot 
omschreven leereffecten. Het bereiken van deze leereffecten kan statistisch 
significant worden vastgesteld. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie kan gelijktijdig een veelheid aan 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën onderwijzen binnen één coherent 
onderwijssysteem. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de 
student en leidt tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is expliciet gericht op de vaardigheid van het 
ontwerpen én is expliciet gericht op persoonlijke kennisopbouw van de student 
omtrent het ontwerpen. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt als kernstrategie mogelijkheden om in 
een waaier van atelierwerkprogramma’s te worden uitgewerkt, ieder met 
unieke opgaven en ondersteunende oefeningen, zodat de gewenste diversiteit 
binnen het bouwkundeonderwijs behouden blijft. 

 
 
Dit descriptief-exploratief promotieonderzoek bestrijkt de wetenschapsgebieden van 
de bouwkunde, onderwijskunde en bedrijfskunde (strategieontwikkeling en 
organisatie). 
 
Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bouwkunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van het creatieve in het ontwerpen. 
Onderwijs-theoretische inzichten rond het ‘leren-leren’ en de ontwerptechnische 
inzichten rond het bouwkundig creëren zijn geïntergreerd in een samenhangende visie 
op het ‘leren-creëren’. 
 
Het onderzoek geeft een eerste aanzet tot een te entameren studie naar de jongste 
geschiedenis en internationale vergelijking van het bouwkundig architectonisch 
ontwerponderwijs.  
In deze aanzet zitten drie ‘lijnen’ onderling verweven: 

1. De ontwikkeling van de architectuur. 
2. De invloed van de ontwikkeling van de architectuur op wat verwacht wordt 

van het ontwerponderwijs. 
3. De invloed van de verwachtingen ten aanzien van het ontwerponderwijs op de 

wijze waarop het ontwerponderwijs wordt ingevuld. 
   
Een dergelijke studie is noodzakelijk om de theorieën, methoden en technieken in hun 
historische en internationale context te plaatsen en om ze onderling te kunnen 
vergelijken. 
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Uit dit onderzoek komt naar voren dat er grote internationale en historische 
verschillen zijn in benadering van het bouwkundig ontwerponderwijs, die de 
wetenschappelijke discussie over het bouwkundig ontwerpen vertroebelen. 
De verschillen in benaderingenwijze lopen uiteen van “uniform productgericht” 
(aanleren door imiteren, zoals bij het Classicisme van de Ecole des Baux Arts) naar 
“pluriform procesgericht” (De Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen met 
meerdere ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën binnen één opleiding). 
Een juiste interpretatie en communicatie is mede van belang voor de internationale 
invoering van het Bachelor-Master systeem.    
 
In dit onderzoek zijn de Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen tot 
uitgangspunt genomen, waar binnen één opleiding meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën coëxisteren. 
Op grond van analyses van relevante theorieën is geconstateerd dat het volgens de 
‘Black-Box’ benadering georganiseerde atelierwerk in deze context niet langer kan 
worden gehandhaafd. 
Van belang hierbij is een kritische benadering van de ‘reflection-in-action’ van Schön. 
De ‘reflection-in-action’ van Schön is gesitueerd binnen de traditionele ‘Schools of 
Architecture’, waarin één ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie heerst, die door 
middel van demonstratie en imitatie van docent op student wordt overgebracht. De 
didactische praxis van Schön is voornamelijk gericht op beheersing van conflicten 
tussen docent en student, die voortkomen uit de door de ‘School of Architecture’ 
eenzijdig opgelegde ontwerpopvatting en ontwerpstrategie. 
 
Met behulp van de onderwijskundige theorie van het Cognitive Apprenticeship van 
Collins, Brown en Newman is het mogelijk om de ‘reflection-in-action’ theorie van 
Schön nader te beïnstrumenteren. Het Cognitive Apprenticeship hanteert zes 
onderwijsmethoden verdeeld in drie groepen. Modeling, Coaching en Scaffolding 
vormen het centrale deel en zijn gericht op demonstreren en imiteren. Articulation en 
Reflection zijn gericht op nadere bewustwording. Exploration stimuleert het 
zelfstandig handelen. 
 
Het Cognitive Apprenticeship is methodologisch verder uitgewerkt dan de ‘reflection-
in-action’ van Schön en het kan hierdoor succesvol worden aangewend voor het 
onderwijs in tal van cognitieve en meta-cognitieve expert-processen. Blijft echter – in 
geval van bouwkunde – de inperking tot één ontwerpopvatting en één 
ontwerpstrategie. 
 
Het eerstejaars ontwerponderwijs krijgt binnen de Nederlandse universitaire 
bouwkundeopleidingen een nieuwe dimensie, namelijk het ontdekken en ontwikkelen 
van de individuele, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerpstrategie van de student. 
Gangbare onderwijskundige theorieën bieden nog onvoldoende houvast voor het 
vormgeven van de extra dimensie van de zelfontdekking en zelfontwikkeling van de 
eigen ontwerpstrategie, waarbij gelijktijdig minimaal zes ontwerpstrategieën aan de 
orde zijn. 
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De in dit onderzoek ontwikkelde ‘leren-creëren’ kernstrategie voorziet in deze extra 
dimensie en faciliteert deze creatieve ontdekkingstocht van de student binnen 
meerdere parallele ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. 
Het onderzoek maakt hierbij gebruik van: 
 

• Onderwijskundig constructivistische principes: 
De onderwijskundig constructivistische onderwijsbenadering biedt potentiële 
mogelijkheden voor op creativiteit gericht onderwijs, waarin een plurifirme 
procesgerichte benadering centraal staat. Binnen de constructivistische 
onderwijsbenadering vindt de kennisopbouw individueel, subjectief plaats. 
Deze kennisopbouw heeft dus ‘open einden’ en kan dus meerdere 
ontwerpopvattingen, ontwerpstrategieën en paradigma’s omvatten en is     
bruikbaar voor de open, op creatieve ontwikkeling gerichte ‘Body of 
Knowledge’ van het architectonisch-bouwkundig ontwerpen.  

• De binnen Bouwkunde Eindhoven ontwikkelde ‘didactische praxis Apon’: 
Als een van de in 1959 nieuw aangetreden schrijvers en redacteuren van het 
bekende architectuurtijdschrift Forum, die zich manifesteerden met ‘het 
verhaal van de andere gedachte’ zag Apon niet alleen ‘de mens als gebruiker 
achter het ontwerp’ maar eveneens ‘de mens achter de bouwkundestudent’ en 
stelde hij in zijn didactische praxis zowel de sociale als creatieve 
beweegredenen van de student in zijn ontwerp centraal. De menselijke 
zelfontplooiing als ware impuls achter de creatieve ontwikkeling wordt 
gestimuleerd door stelselmatig het bijzondere en het persoonlijke in het 
individuele ontwerp van de student te stimuleren.  

• Het protocolonderzoek naar professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel 
(promotieonderzoek 1995 aan de TU Eindhoven): 
Dit cognitief psychologisch protocolonderzoek neemt de daadwerkelijke 
ontwerphandelingen van gerenommeerde professionele architecten tot 
uitgangspunt. Uit het onderzoek komt naar voren dat er vele professionele 
ontwerpstrategieën bestaan, die eveneens aan persoonlijkheidskenmerken 
gerelateerd zijn. Dit cognitief psychologisch protocolonderzoek verschaft een 
gedragspsychologische basis voor een brede opleiding, die verschillende 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën  faciliteert en zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de 
student mogelijk maakt   

  
De ‘leren-creëren’ kernstrategie begint waar Cognitive Apprenticeship eindigt: de 
student wordt direct – zonder voorbeelden en demonstraties –  zelfstandig aan het 
ontwerpen gezet en wordt hierbij intensief begeleid. De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
doet een intensief beroep op het leervermogen van de student en vereist grote 
motivatie en grote inzet van zowel student als docent. De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
lijkt hierdoor niet geschikt voor opleidingen en opleidingsniveau’s, waar aan deze 
voorwaarden niet is voldaan.  
 
De modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt echter een gedeeltelijke en/of incidentele vertaalslag 
naar andere wetenschapsgebieden mogelijk.  
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Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bedrijfskunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van strategie en organisatie. Het 
onderzoek geeft een exemplarisch voorbeeld van de impact, die schijnbaar losstaande 
maatregelen op onderwijs-organisatorisch vlak (invoering Bachelor-Master systeem) 
kunnen hebben op de didactiek van een wetenschapsgebied.   
 
Bij de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn de gebruiksaspecten binnen het eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs gelijkwaardig aan technologische en 
vormgevingsaspecten. De gebruiksaspecten vormen een essentieel onderdeel van vier 
van de negen onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven, die herkenbare relaties 
dient te hebben met de persoonlijke leefomgeving en interesses van de student. 

• De ‘didactische praxis Apon’ als vorm van ‘begeleiding aan de tekentafel, die 
gericht is op stimulering van het bijzondere en persoonlijke in het individuele 
ontwerp van de student. 

• De canon die een soort ‘tien geboden van het ontwerpen’ aangeeft en die de 
student helpt bij het versneld opbouwen van zijn subjectieve kennis over het 
ontwerpen en die Programma/Gebruik als een van de hoekpunten heeft 

• De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 
denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren 

 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie kan mogelijk bijdragen aan het innovatiebeleid. De 
modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt een vertaalslag mogelijk naar andere wetenschaps-
gebieden waar technologie, vormgeving en gebruiksaspecten min of meer creatief 
samenkomen. 
 
Binnen dit onderzoek en binnen het bijbehorende pilot-atelier lag de nadruk met name 
op het totaal van de ‘leren-creëren’ kernstrategie.   
Voor het verder uittesten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie en van de specifieke 
werking van de afzonderlijke ‘leren-creëren’ onderwijsinstrumenten zijn vervolg-
experimenten noodzakelijk. Het bouwkundeonderwijs heeft in het verleden ruimte aan 
experimenten geboden, die regelmatige vernieuwing van het atelierwerk en 
projectwerk mogelijk maken. Voor een verdere ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie blijven dergelijke experimenten noodzakelijk. 
 
Aanvullende experimenten en toetsingen zijn eveneens noodzakelijk ter verbetering 
van de gedoseerde inzet van de negen onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie. Zoals uit de resultaten van de toetsing van de negen 
onderwijskundige instrumenten bleek dienen enkele instrumenten zwaarder te worden 
geaccentueerd dan in de onderhavige pilots het geval was: 
2:  Transferrijke, ideeënrijke en uitdagende opgaven. 
5: Ontwerpondersteunende oefeningen, die gericht zijn op meerdere 

ontwerpopvattingen en meerdere ontwerpstrategieën. 
6: De leercyclus van Kolb, die bij de student andere dan louter convergente 

denkprocessen kan stimuleren, zoals het daadwerkelijk experimenteren en het 
zintuiglijk ervaren. 

8: Een beoordelingsprotocol bestaande uit onder meer holistische en rationele 
beoordelingsmethoden. 
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Uit de expert-enquête die ten behoeve van de toetsing van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie onder de studenten gehouden werd kwam eenmaal de wens naar voren 
om ook de achtergronden en alle te verwachten leereffecten van de ‘leren-creëren’ 
methodologie te verduidelijken aan de studenten. Uiteraard naast de canon van het 
‘leren-creëren’, die wel - met grote regelmaat - naar de studenten toe werd 
gecommuniceerd.  
De vraag is in hoeverre dit wenselijk en mogelijk is. De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
is gericht op de zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve 
ontwerpopvatting en ontwerpstrategie en faciliteert hierdoor een aantal verschillende 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. Het zelfontdekkings- en 
zelfontwikkelingsproces van de student kan verstoord worden indien hij of zij met een 
veelheid aan te verwachten leereffecten wordt geconfronteerd. Het streven om aan 
alle te verwachten leereffecten te voldoen kan het zelfontdekkings- en 
zelfontwikkelingsproces volledig gaan overheersen. Onderdelen van nieuwe 
experimenten rond de ‘leren-creëren’ kernstrategie kunnen zich richten op het 
gedoseerd toedienen van dergelijke meta-cognitieve informatie. 
 
In vervolgexperimenten is uitbreiding van het scala aan ontwerpopgaven en 
ontwerpondersteunende oefeningen wenselijk. Dit geldt met name voor opgaven en 
oefeningen, die meervoudige informatie aanreiken conform de leercyclus van Kolb 
(bijvoorbeeld náást de op de natuurkunde gebaseerde kleurenleer óók voorbeelden 
van meer gevoelsmatige kleurenleer, experimentele kleurenleer, etc). 
Gedurende de periode van de pilot-ateliers werden uitsluitend kleine aanpassingen 
binnen het atelierwerkprogramma uitgevoerd, daar dit anders de toetsing teveel zou 
kunnen verstoren.  
 
Zoals reeds vermeld maakt de ‘leren-creëren’ kernstrategie het mogelijk om de 
gebruiksaspecten binnen het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs gelijkwaardig 
aan technologische en vormgevingsaspecten in te brengen. Dit is een gevolg van het 
feit dat de gebruiksaspecten een essentieel onderdeel vormen van vier van de negen 
onderwijskundige instrumenten van de ‘leren-creëren’ kernstrategie. Met behulp van 
vervolgexperimenten kan een uitbreiding van de mogelijkheden rond de 
gebruiksaspecten nog verder worden onderzocht.  
 
Zoals reeds vermeld maakt de modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
in negen afzonderlijke onderwijsinstrumenten een vertaalslag mogelijk naar andere 
wetenschapsgebieden waar technologie, vormgeving en gebruiksaspecten min of meer 
creatief samenkomen. Onderzoek naar wenselijkheden en mogelijkheden voor de 
‘leren-creëren’ kernstrategie in andere vakgebieden is in dergelijke gevallen 
noodzakelijk. Onder meer naar eventuele relaties tussen professionele 
ontwerpstrategieën en persoonlijkheidskenmerken en naar mogelijkheden en 
onmogelijkheden van coëxistentie van ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën. 
Wellicht kan dit een aanzet vormen voor een bijdrage aan het innovatiebeleid. 
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‘Leren-Creëren’ 
 

een kernstrategie voor het eerstejaars atelierwerk in het 
 universitair bouwkundig ontwerponderwijs 

 
Adri Proveniers 

 
Nederlandse samenvatting 

 
De gebruikelijke vorm voor het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs is het 
atelierwerk. Het is een vorm van ‘Master-Class’-onderwijs, dat getypeerd wordt als 
‘Black-Box’. Voordeel van deze vorm van onderwijs is de grote diversiteit. Dit is op 
zich niet ongunstig, omdat er vanuit cultureel en economisch perspectief juist vraag is 
naar creatief unieke producten. 
Nadeel van het atelierwerk is het gebrek aan methode, transparantie en continuïteit. 
Door het ‘Black-Box’ karakter ontbreekt een methodische benadering en is het 
atelierwerk relatief ontoegankelijk voor gewone docenten (niet-Masters) en voor 
studenten. 
Gebrek aan methode in het ontwerponderwijs kan worden gecompenseerd door 
continuïteit in de opleiding. Indien de student vroegtijdig voor een bepaalde leerstoel 
met een bepaalde ontwerpopvatting kan kiezen, garandeert hij zichzelf een zekere 
continuïteit, waardoor hij gedurende zijn studietijd een zekere kwaliteit kan 
opbouwen.  
De invoering van het Bachelor-Master systeem verhoogt de discontinuïteit. De 
wetenschappelijke staf van de Masteropleiding zal de toenemende discontinuïteit als 
afnemende kwaliteit van de studenten ervaren.  
Ook vanuit de professionele hoek is er kritiek op het atelierwerk als ‘Master-Class- 
Black-Box’-onderwijs. Hans van Dijk en Rem Koolhaas noemen het 
‘onderwijsmodernisme’: een ongevaarlijke vormtraditie, die “in het merendeel van de 
opleidingen en in bureaus waarin meester-leerling verhoudingen nog steeds 
overheersen (…) via ikonen en hogepriesters van generatie op generatie wordt 
overgedragen” (Verstegen, 1992).  
 
Probleemstelling 
De klassieke ‘Black-Box’ benadering van het atelierwerk als vorm van eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs is aan vervanging toe. Het moderne eerstejaars 
atelierwerk dient zich minder te richten op het aanleren van ‘niet nader gespecificeerd 
ontwerpgedrag’ en meer te richten op een methodologisch onderbouwde 
zelfontdekking en zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie 
van de student. In deze dissertatie wordt nagegaan op welke wijze een dergelijk 
alternatief in de praktijk van het eerstejaars bouwkundig ontwerponderwijs kan 
worden vormgegeven. 
 
Benaderingswijze 
Het vormgeven van architectuur-onderwijs is in principe een interdisciplinair 
vraagstuk. De oplossing voor de ‘Black-Box’ benaderingswijze wordt veelal in de 
architectuur gezocht. Opvallend aan deze benaderingen is dat ze eerst de complexe 
wereld van de architectuur met zijn veelvoud aan ontwerpopvattingen en paradigma’s 
op orde trachten te brengen, voordat men aan de onderwijsaspecten toekomt. 
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In plaats daarvan wordt in dit descriptief-exploratief onderzoek de andere invalshoek 
gekozen en worden de mogelijkheden vanuit het onderwijs bekeken. 
 
Doelstelling 
Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen en beproeven van een ‘leren-creëren’ 
kernstrategie voor het eerstejaars bouwkundig atelierwerk. Deze ‘leren-creëren’ 
kernstrategie bezit een expliciet te doceren methodologie, omvat meerdere 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën, is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de student en 
koerst aan op (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding, waarbinnen de student kan 
kiezen uit afstudeerrichtingen met verschillende ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën, die méér of minder op architectonisch-conceptueel ontwerpen 
zijn gericht. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is het 
eerstejaars bouwkundig atelierwerk geanalyseerd aan de hand van de theoretische 
begrippenkaders van het bouwkundig ontwerpen en van het onderwijskundig 
constructivisme. De toetsing vindt plaats binnen een pilot-atelier met een ‘leren-
creëren’ atelierwerkprogramma. 
 
Resultaat: de ‘leren-creëren’ kernstrategie 
Het resultaat van het onderzoek is de expliciete methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie, die is opgebouwd uit negen in onderlinge samenhang in te zetten 
onderwijskundige instrumenten (nummers 1 t/m 9 in onderstaande tekst). 
 
Uitgangspunt van de ‘leren-creëren’ kernstrategie: 

• De ‘reflection-in-action’ van Schön: het ontwerpen als voortdurend reageren 
op en toetsen van mogelijkheden die het ontwerp zelf biedt. 
Het toetsen verloopt via het principe van ‘het zoeken van steun’, zoals door 
Standaert en Troch beschreven. 

Didactische praxis: 
• Niet de didactische aanpak van Schön: het voortdurend demonstreren van de 

docent. 
• Wel de ‘didactische praxis Apon’ (3): het stimuleren van het bijzondere in 

het ontwerp van de student (ten behoeve van zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de subjectieve ontwerpstrategie). 

• Gebruik van ‘ruim geformuleerde’, ideeënrijke en transferrijke opgaven 
(2) om zelfontdekking en zelfontwikkeling mogelijk te maken. 

• Gebruik van ondersteunende oefeningen (5), waarbij langs meerdere, 
activerende manieren informatie aangeboden wordt volgens de leercyclus 
van Kolb (6) 

Kennisopbouw: 
• Niet door voortdurend demonstreren zoals bij Schön. 
• Wel via het onderwijskundig constructivisme. 
• Gebruik van atelierwerk als een tot actieve kennisconstructie uitnodigende 

onderwijsvorm (1) 
• Gebruik van ideeënrijke en transferrijke opgaven (2) voor activering eigen 

voorkennis. 
• Gebruik van een canon (4): 4 van de 5 ontwerpcategorieën van Van Bakel (de 

basis achter de professionele ontwerpstrategieën). 
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• Gebruik van een ideeënrijke en transferrijke leeromgeving (7) 
Beoordeling en evaluatie: 

• Niet selecteren op aangeboren creativiteit 
• Wel een beoordelingsprotocol (8) bestaande uit onder meer holistische en 

rationele beoordelingsmethoden. 
• Evaluatiegesprekken (9) gericht op (zelf)verwijzing van de student binnen 

een brede bouwkundige opleiding. 
 
Pilot en toetsing 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie werd uitgewerkt in een pilot-atelierwerkprogramma. 
Dit pilot-atelierwerkprogramma werd als onderdeel van dit onderzoek gedurende vijf 
jaar uitgevoerd (1998-2003). 
 
Dit pilot-programma maakte drie vormen van toetsing van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie mogelijk. 
Als eerste vorm van toetsing werd het pilot-programma in het kader van de reguliere 
onderwijs-kwaliteitsmonitoring van het atelieronderwijs door de 
onderwijskwaliteitsmedewerker van de faculteit beoordeeld. Het positieve resultaat 
van deze beoordeling toont de onderwijskundige uitvoerbaarheid van de ‘leren-
creëren’ kernstrategie aan. 
Als tweede vorm van toetsing werd de werking van de negen onderwijskundige 
instrumenten onderzocht met behulp van een uitgebreide enquête onder de betrokken 
studenten. De resultaten geven aan dat de methodologie van de ‘leren-creëren’ 
kernstrategie een empirisch verifieerbare werking heeft.  
Als derde vorm van toetsing werden de drie binnen het onderwijskundig 
constructivisme van belang geachte componenten van het leervermogen met succes 
aangewend voor de verklaring voor de leerprestaties van de ‘bijzondere gevallen’ 
binnen het pilot-atelierwerkprogramma. 
 
Conclusies 
De ontwikkelde ‘leren-creëren’ kernstrategie is een aantrekkelijk alternatief voor het 
klassieke atelierwerk. De volgende kenmerken van deze kernstrategie zijn daarbij met 
name van belang: 

• De expliciet te doceren methodologie in de vorm van de negen in onderlinge 
samenhang in te zetten onderwijskundige instrumenten. 

• De methodologie van de ‘leren-creëren’ kernstrategie is empirisch 
verifieerbaar. De inzet van de onderwijskundige instrumenten leidt tot 
omschreven leereffecten. Het bereiken van deze leereffecten kan statistisch 
significant worden vastgesteld. 

• Bij de ‘leren-creëren’ kernstrategie kan gelijktijdig een veelheid aan 
ontwerpopvattingen en ontwerpstrategieën worden onderwezen binnen één 
coherent onderwijssysteem. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is gericht op zelfontdekking en 
zelfontwikkeling van de individuele, subjectieve ontwerpstrategie van de 
student en leidt tot (zelf)verwijzing binnen een brede opleiding. 

• De ‘leren-creëren’ kernstrategie is expliciet gericht op de vaardigheid van het 
ontwerpen én is expliciet gericht op persoonlijke kennisopbouw van de student 
omtrent het ontwerpen. 
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• De ‘leren-creëren’ kernstrategie biedt als kernstrategie mogelijkheden om in 
een waaier van atelierwerkprogramma’s te worden uitgewerkt, ieder met 
unieke opgaven en ondersteunende oefeningen, zodat de gewenste diversiteit 
binnen het bouwkundeonderwijs behouden blijft. 

 
Wetenschappelijke relevantie 
Het onderzoek bestrijkt de wetenschapsgebieden van de bouwkunde, onderwijskunde 
en bedrijfskunde (strategieontwikkeling en organisatie). 
Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bouwkunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van het creatieve in het ontwerpen. 
De onderwijs-theoretische inzichten rond het ‘leren-leren’ en de ontwerptechnische 
inzichten rond het bouwkundig creëren worden samengevoegd tot het ‘leren-creëren’. 
 
De theorie van de ‘reflection-in-action’ van Schön wordt in zijn context geplaatst. 
De ‘reflection-in-action’ van Schön is gesitueerd binnen de traditionele ‘Schools of 
Architecture’, waarin één ontwerpopvatting en één ontwerpstrategie heerst, die door 
middel van demonstratie en imitatie van docent op student wordt overgebracht. De 
didactische praxis van Schön is voornamelijk gericht op beheersing van conflicten 
tussen docent en student, die voortkomen uit de door de ‘School of Architecture’ 
eenzijdig opgelegde ontwerpopvatting en ontwerpstrategie. 
 
Met behulp van de onderwijskundige theorie van het Cognitive Apprenticeship van 
Collins, Brown en Newman is het mogelijk om de ‘reflection-in-action’ theorie van 
Schön nader te beïnstrumenteren. Het Cognitive Apprenticeship hanteert zes 
onderwijsmethoden verdeeld in drie groepen. Modeling, Coaching en Scaffolding 
vormen het centrale deel en zijn gericht op demonstreren en imiteren. Articulation en 
Reflection zijn gericht op nadere bewustwording. Exploration stimuleert het 
zelfstandig handelen. 
Het Cognitive Apprenticeship is methodologisch verder uitgewerkt dan de ‘reflection-
in-action’ van Schön en kan hierdoor succesvol worden aangewend voor het 
onderwijs ter stimulering van tal van cognitieve en meta-cognitieve expert-processen. 
Blijft echter – in geval van bouwkunde – de inperking tot één ontwerpopvatting en 
één ontwerpstrategie.    
 
Dit onderzoek neemt de Nederlandse universitaire bouwkundeopleidingen tot 
uitgangspunt, waar binnen één opleiding meerdere ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën coëxisteren. 
Het eerstejaars ontwerponderwijs krijgt binnen deze Nederlandse universitaire 
bouwkundeopleidingen een nieuwe dimensie, namelijk het ontdekken en ontwikkelen 
van de individuele, subjectieve ontwerpopvatting en ontwerpstrategie van de student. 
 
Dit onderzoek ontwikkelt de ‘leren-creëren’ kernstrategie, die deze creatieve 
ontdekkingstocht van de student binnen meerdere parallele ontwerpopvattingen en 
ontwerpstrategieën faciliteert. 
Het onderzoek maakt hierbij gebruik van: 

• Onderwijskundig constructivistische principes. 
• De binnen Bouwkunde Eindhoven ontwikkelde ‘didactische praxis Apon’. 
• Het protocolonderzoek naar professionele ontwerpstrategieën van Van Bakel 

(promotieonderzoek 1995 aan de TU Eindhoven).  
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De ‘leren-creëren’ kernstrategie begint waar Cognitive Apprenticeship eindigt: de 
student wordt direct – zonder voorbeelden en demonstraties –  zelfstandig aan het 
ontwerpen gezet en wordt hierbij intensief begeleid. De ‘leren-creëren’ kernstrategie 
doet een intensief beroep op het leervermogen van de student en vereist grote 
motivatie en grote inzet van zowel student als docent. Een eventuele toepassing van 
de ‘leren-creëren’ kernstrategie binnen andere wetenschapsgebieden dient men 
daarom eerst zorgvuldig af te wegen.  
De modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt echter een gedeeltelijke en/of incidentele vertaalslag 
naar andere wetenschapsgebieden mogelijk. 
 
Het onderzoek levert een interdisciplinaire bijdrage voor bedrijfskunde en 
onderwijskunde met betrekking tot het vraagstuk van strategie en organisatie. Het 
onderzoek geeft een exemplarisch voorbeeld van de impact, die schijnbaar losstaande 
maatregelen op onderwijs-organisatorisch vlak (invoering Bachelor-Master systeem) 
kunnen hebben op de didactiek van een wetenschapsgebied.   
 
Maatschappelijke relevantie 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie verankert de gebruiksaspecten binnen het eerstejaars 
bouwkundig ontwerponderwijs, doordat zij een essentieel onderdeel zijn van vier van 
de negen onderwijskundige instrumenten. Binnen de ‘leren-creëren’ kernstrategie zijn 
hierdoor de gebruiksaspecten gelijkwaardig aan de technologische aspecten en aan de 
vormgevingsaspecten.  
 
De ‘leren-creëren’ kernstrategie kan mogelijk bijdragen aan het innovatiebeleid. De 
modulaire opbouw van de ‘leren-creëren’ kernstrategie in negen afzonderlijke 
onderwijsinstrumenten maakt een vertaalslag mogelijk naar andere 
wetenschapsgebieden waar technologie, vormgeving en gebruiksaspecten min of meer 
creatief samenkomen. 
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‘Learning to Create’ 
 

A core strategy for teaching academic architectural building design 
in the first year of study 

 
Adri Proveniers 

 
English Summary 

 
The usual method for teaching architectural building design in the first year of study 
is that of the design studio. It is a kind of Master Class in teaching, which can be 
described as a Black Box approach. What is positive about this method of teaching is 
its great diversity. This diversity is favourable, because of the cultural and economic 
demand for creative and unique design products. 
What is negative to this way of teaching in design studio is the lack of methodology, 
transparency and continuity. Its Black Box nature causes the lack of method and also 
the comparative difficulty to the approach for standard teachers (not professionals) 
and students alike. 
A lack of method in design teaching can be compensated for via continuity in the 
course program. If a student can choose a professional chair with a fixed design 
approach in an early stage of study, he guarantees himself a kind of continuity for 
himself, so he can reach a high level of quality. 
The introduction of the Bachelor Master system has led to discontinuity in people’s 
studies. The faculty offering a Master’s study will experience the lack of continuity as 
a decline in quality of student work.  
Professionals also criticise the design studio as being Master Class Black Box. Hans 
van Dijk en Rem Koolhaas say that it is a kind of  “design teaching modernism”: a 
harmless tradition on form, which “in most of the Design Schools and Design 
Companies where Master and Apprentice practices still rule is transmitted from 
generation to generation through icons and high priests.” (Verstegen, 1992). 
 
Problem of research 
The classic approach of the design studio as kind of Black Box teaching should be 
replaced. The modern first year design studio has to place less emphasis on teaching   
unspecified acting on design and has to place more emphasis on a methodology based 
approach on self-development and self-improvement of a students personal, 
subjective strategy on design. In this thesis the research focuses on conceiving this 
kind of methodology-based approach for teaching academic architectural building 
design in the first year of study.  
 
Research approach 
Essentially the way to conceive architectural design teaching is an interdisciplinary 
problem. As a rule, one tries to find the solution for the Black Box problem inside the 
architectural knowledge. Notable to these approaches is that they first try to order the 
complex world of architecture, with its multiple design approaches and paradigms, 
before trying to meet the teaching aspects. 
This descriptive-explorative research takes the other angel of approach in the search 
for options from the educational point of view. 
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Research objective 
The aim of the research is to develop and test a ‘learning to create’ core strategy for 
first-year architectural building design. This ‘learning to create’ core strategy has an 
explicit teaching methodology, embodying differing design approaches and differing 
design strategies. It is directed at self-development and self-improvement of a 
students personal, subjective strategy on design and leads to (self)reference in a broad 
course program, where students can choose to graduate in a variety of professional 
fields with differing design approaches and differing design strategies, which more or 
less point to conceptual architectural design. 
For the development of the ‘learning to create’ core strategy, first-year architectural 
design studios were analysed using theoretical concepts on architectural building 
design and educational social constructivism. 
Testing was done inside a pilot-design studio with a ‘learning to create’ design studio 
course.  
 
Research outcome: the ‘learning to create’ core strategy 
The research outcome is the explicit methodology of the ‘learning to create’ core 
strategy, which consists of nine combined educational methods (number 1 to 9 in 
the text below). 
 
Point of departure of the ‘learning to create’ core strategy: 

• The ‘Reflection-in-Action’ according to Schön: architectural designing as a 
continuous acting on and testing of opportunities as a result of the design 
process itself.     
Testing takes place via the principle of ‘looking up for endorsement’ as 
pointed out by Standaert & Troch. 

 
Educational practice: 

• Not the educational practice according to Schön: the continuous demonstration 
from the teacher. 

• But the ‘educational practice Apon’ (3): to stimulate the outstanding aspects in 
the particular design of the student (to stimulate the self-development and self-
improvement of the students personal, subjective strategy on design). 

• Use of broadly formulated problems, with a wide potential on ideas and 
opportunities for knowledge transfer (2) also to stimulate self-development 
and self-improvement. 

• Use of scaffolding exercises (5), which offers information in multiple and 
stimulating ways, according to the learning cycle of Kolb (6). 

 
Knowledge build-up: 

• Not through the continuous demonstration from the teacher, according to 
Schön. 

• But according to the theory of educational social constructivism. 
• Use of design studios as an active and inviting educational method for 

building up one’s knowledge (1).   
• Use of types of problems with a wide potential on ideas and opportunities for 

knowledge transfer (2) also to activate one’s prior knowledge. 
• Use of a canon (4) based on four out of the five design categories according to 

Van Bakel (the basis of the professional design strategies). 
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• Use of a learning environment with a wide potential on ideas and opportunities 
for knowledge transfer (7) 

 
Assessment and evaluation: 

• No selection on natural creativity. 
• But a protocol for assessment with holistic and also rational methods (8). 
• Evaluation meetings focused on both self-reference and reference in a broad 

course program (9). 
 
 
Pilot and testing 
The ‘learning to create’ core strategy was elaborated in a pilot program to be used in a 
design studio. As part of this research the pilot program was executed for five years 
(from 1998 till 2003). 
 
This pilot program made it possible to execute three types of testing of the ‘learning 
to create’ core strategy. 
The first type of testing took place as a part of the regular quality assessment of all the 
design studio education of the School. It was executed by the quality assessment 
functionary of the School. Due to the positive result we can conclude that ‘learning to 
create’ core strategy is executable in a practical educational context. 
The second type of testing was focused on the use of the nine educational methods of 
the ‘learning to create’ core strategy. It was executed through a questionnaire among 
the involved students. Due to the results we can conclude that the methodology of the 
‘learning to create’ core strategy can be verified in an empirical way. 
In the third type of testing the three stated components from the theory of educational 
social constructivism concerning the ability to learn were successfully used to explain 
the learning outcomes of the ‘special cases’ inside the pilot program. 
 
Research Results 
The developed ‘learning to create’ core strategy is an inviting alternative for the the 
classic approach of the design studio. The following characteristics of this core 
strategy are of special importance: 

• The explicit educational methodology stated through the nine combined 
educational methods. 

• The methodology of the ‘learning to create’ core strategy can also be verified 
in an empirical way. The use of the educational methods leads to precise pre-
described learning outcomes. The attainment of the learning outcomes can be 
statistically significantly verified. 

• The ‘learning to create’ core strategy makes it possible to synchronously teach 
a variety in differing design approaches and differing design strategies as part 
of only one coherent educational practice. 

• The ‘learning to create’ core strategy is directed at self-development and self-
improvement of a student’s personal, subjective strategy on design and leads 
to both self-reference and reference in a broad course program. 

• The ‘learning to create’ core strategy is explicitly directed at the fluency of 
architectural building design and also explicitly directed at the students 
personal knowledge build-up in reference to architectural building design. 
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• As a core strategy, the ‘learning to create’ core strategy provides the 
possibility to elaborate on it in a wide spectrum of unique design studio 
programs, which preserves the desired diversity of the architectural building 
design course programs. 

 
Scientific relevance 
This research is related to the scientific fields of architectural building design, 
education and management (development of strategies and organisations). 
This research provides an interdisciplinary contribution to the scientific fields of 
architectural building design and education in relation to the problem of the creative 
influence on design. The educational theories about ‘learning to learn’ and the 
theoretical understandings of architectural creation are merged into the ‘learning to 
create’ core strategy. 
 
The theory of ‘Reflection-in-Action’ provided by Schön is put into perspective with 
respect to its original context.  The ‘Reflection-in-Action’ from Schön is situated in 
the traditional ‘Schools of Architecture’, dominated by only one main design 
approach and only one main design strategy which are transferred from teacher to 
student by processes of demonstrating and imitating. The educational praxis 
according to Schön is mainly mending to control the level of conflicts between the 
teacher and his students, due to the one-sided imposition of the ‘School of 
Architecture’s’ one and only design approach and the one and only design strategy. 
      
Using the educational theory of Cognitive Apprenticeship from Collins, Brown and 
Newman, it is possible to provide the ‘Reflection-in-Action’ theory from Schön with 
further useful educational methods. Cognitive Apprenticeship operates with six 
teaching methods subdivided into three groups. Modelling, Coaching and Scaffolding 
form the central part and are directed at the processes of demonstrating and imitating. 
Articulation and Reflection are directed at awakening and enlarging consciousness. 
Exploration is for stimulating independent action. 
The theory of Cognitive Apprenticeship is methodologically more detailed than the 
‘Reflection-in-Action’ theory from Schön and can thus be successfully be applied for 
stimulating numerous cognitive and meta-cognitive processes trough education. 
In the case of Architectural building design, however, we arel left with the limitation 
of only one design approach and only one design strategy.  
 
This research takes the Dutch academic architectural design Schools as a starting 
point, where in one School there are several design approaches and several design 
strategies coexisting with each other at the same time.  
In the context of these Dutch academic architectural design Schools, the first-year 
architectural building design studio is given a new dimension, because off the self-
development and self-improvement of a student’s personal, subjective design 
approach and personal, subjective design strategy. 
 
This research develops the ‘learning to create’ core strategy to facilitate the student’s 
creative voyage of discovery into several parallel design approaches and several 
parallel design strategies.  
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For this purpose this research makes use of the following: 
• Didactic social constructivism theory. 
• The ‘Didactic praxis Apon’ which was developed at the Department of 

Architecture Building and Planning ot the Technische Universiteit Eindhoven. 
• The research on protocols of professional design strategies from Van Bakel. 

 
The ‘learning to create’ core strategy starts where Cognitive Apprenticeship ends:  
without showcases and demonstrations the student is directly focused on self-reliant 
design activities and is coached at a high level of intensity. The ‘learning to create’ 
core strategy makes a strong appeal to the student’s ability to learn and also requires a 
high attitude of mind and high dedication from both student and teacher. For that 
reason a possible application of the ‘learning to create’ core strategy within other 
scientific fields has to be carefully weighed out. 
The modular structure of the ‘learning to create’ core strategy into nine educational 
methods makes it feasible for partial and/or incidental use in other scientific fields. 
 
This research provides an interdisciplinary contribution to the scientific fields of 
management and education in relation to the problem of strategy and organisation. 
This research gives an exemple of the impact of  the apparently separated measures in 
the field of educational management (introduction of the Bachelor Master educational 
system) on didactics in a scientific field. 
 
Social relevance 
‘Learning to create’ core strategy anchors the aspects of building use in the first year 
of architectural building design education, because it is an essential part of four of the 
nine educational methods of the core strategy. Inside the ‘learning to create’ core 
strategy there are aspects of building use equivalent to technological aspects and 
aspects of design on form. 
 
‘Learning to create’ core strategy can potentially contribute to innovative strategy. 
The modular structure of the ‘learning to create’ core strategy into nine educational 
methods makes it feasible for partial and/or incidental use in other scientific fields, 
where technology, design and aspects of use go more or less hand in hand. 
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Schöpferisch Lernen Lehren 
 

Eine Kernstrategie für das erste Jahr in der universitären architektonischen 
Entwurfs-Lehre. 

 
Adri Proveniers 

 
Deutsche Zusammenfassung 

 
 
Die übliche Form für den Unterricht im architektonischen Entwerfen ist das 
Arbeiten in Ateliers. Es handelt sich dabei um eine Art von Meisterschule, die 
als “black box” charakterisiert werden kann. Der Vorteil dieser Unterrichtsart 
ist eine grosse Diversität. Dies an sich ist nicht ungünstig, weil aus kultureller 
und wirtschaftlicher Perspektive das Bedürfnis nach schöpferischen unikaten 
besteht. Der Nachteil des gängingen Arbeitens in Ateliers oder Studios ist das 
Fehlen von Methode, Transparenz und Kontinuität. Der “black box”-
Charakter vermisst eine methodische Annäherungsweise und die Studio-
Arbeit ist für die meisten Dozenten (natürlich nicht die Meister) und 
Studenten verhältnismässig unzugänglich. 
 
Das Fehlen einer methodischen Entwurfs-Lehre kann durch Kontinuität in 
der Ausbildung kompensiert werden. Wenn der Student frühzeitig eine 
bestimmte Lehrkanzel oder eine bestimmte Entwurfs-Auffassung für das 
weitere Studium wählen kann, garantiert er (sie) sich selbst eine gewisse 
Kontinuität, wodurch er (sie) während der Studiendauer eine spezifische 
Qualität aufbauen kann. 
Die Einführung des Bachelor-Master-Systems erhöht jedoch die 
Diskontinuität. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Assistenten einer 
Meisterschule werden die zunehmende Diskontinuität als einen Rückgang 
der Qualität der Studenten erfahren. 
Auch aus der Berufspraxis sind kritische Kommentare zu vernehmen auf die 
“black box”-Meisterschulen-Ausbildung zu vernehmen. Hans van Dijk und 
Rem Koolhaas nennen dies Unterrichtsmodernismus (onderwijsmodernisme), 
eine gefahrlose Formtradition, die “in den meisten Schulen und in Bureaus in 
denen das Meister-Lehrlings-Verhältnis dominiert, über Ikonen und 
Hohepriester von Generation zu Generation weiter getragen wird” 
(Verstegen, 1992). 
 
Das Problem 
Die klassische “black box”-Annäherungsweise der Studio-Arbeit der 
Architekturlehre im ersten Jahr ist reif für eine Erneuerung. Die zeitgemässe 
Studio-Arbeit im ersten Jahr sollte sich viel weniger auf das Anlernen einer 
nicht näher spezifizierten Entwurfshaltung richten, sondern viel mehr auf 
eiine methodologische fundierte, persönliche Entdeckungsreise und 
Selbstentwicklung einer individuellen Entwurfsstrategie der Student Innen. 
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In dieser Dissertation wird untersucht auf welche Art und Weise eine solche 
Alternative in die Praxis der architektonischen entwurfs-Lehre im ersten Jahr 
Gestalt bekommen kann. 
 
Die Annäherungsweise 
Die Gestaltung der Architektur-Lehre ist im Prinzip eine interdisziplinäre 
Aufgabe. Die Lösung für die ‘black’box-Annäherungsweise wird vielfach in 
der Architektur gesucht. Auffallend für diese Annäherungsweisen ist, dass 
man zuerst die komplexe Welt der Architektur mit ihrer Vielfalt an 
Entwurfsauffassungen und Paradigmas zu ordnen trachtet, bevor man an die 
Aspekte des Unterrichts herankommt. Anstelle dieses Vorgehens wird in der 
vorliegenden beschreibend-untersuchenden Forschung ein anderer Eingang 
gewählt, und es werden die Möglichkeiten vom Standpunkt der Lehre aus 
betrachtet. 
 
Zielsetzung 
Die vorliegende Untersuchung ist auf die Entwicklung und die Prüfung der 
Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie für die Entwurfsarbeit im ersten 
Studienjahr ausgerichtet. Charakteristisch für dieser Strategie ist die speziell 
zu dozierende Methode, mehrere Architektur Auffassungen und 
Entwurfsstrategien zu üben, die Ausrichtung auf selbstständiges Entdecken 
und Selbstentwicklung einer individuellen Entwurfsstrategie des Studenten 
und das Ansteuern einer selbstständigen Wahl einer bestimmten 
Spezialisierung innerhalb einer breitgefächerten Ausbildung die mehr oder 
weniger konzeptuell-architektonisches Entwerfen umfasst 
Zum Zwecke der Entwicklung eines – neuen Lehrprogrammes wurde die 
Studio-Arbeit im ersten Jahr analysiert und zwar an Hand eines theoretischen 
und begrifflichen Rahmens des architektonischen Entwerfes und des 
unterrichtstechnischen Konstruktivismus. Die Prüfung oder Evaluation 
wurde innerhalb eines Pilot-Studios, in dem die Schöpferisch Lernen Lehren 
Kernstrategies angewandt wurde, abgenommen. 
 
Ergebnis: Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie.  
Das Ergebnis der Untersuchung ist eine explizitierte Methode, die aus neun 
miteinander zusammenhängend einzusentzenden unterrichtstechnischen 
Instrumenten aufgebaut ist. 
 
Ausgangspunt für die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie sind: 
• Die ‘Reflektion-in-Aktion’ von Schön: 
  Das Entwerfen als kontinuierliches Reagieren und Prüfen von  
  Möglichkeiten, die ein Entwurf selbst bietet. 
  Das Prüfen verläuft über das Prinzip ‘Suchen von Unterstützung’  
  sowie dies durch Standaert und Troch beschrieben wurden. 
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Didaktische Praxis: 
• Nicht der didaktische Eingang von Schön: das kontinierliche 

Demonstrieren durch den Dozenten. 
• Sehr wohl aber die didaktische Praxis Apon (3): Das Stimulieren des 

Besonderen in einem Entwurf des Studenten zum 
Zwecke des selbstständigen Entdeckens und der Selbstentwicklung 
einer individuellen Entwurfsstrategie 

• Anwendung von frei formulierten, ideen- und transferreichen 
Aufgaben (2), um Selbstentdeckung und Selbstentwicklung zu fördern. 

• Anwendung von unterstützenden Übungen (5) wobei mit Hilfe 
mehrerer, aktivierender Arten Information zufolge des Lehrzyklus von 
Kolb (6) angeboten wird. 

 
Aufbau von Kenntnis: 

• Nicht durch fortwährendes Demonstrieren, sowie bei Schön. 
• Sehr wohl aber gemäss des Unterrichtstechnischen Konstruktivismus. 
• Anwendung der Studio-Arbeit als einer zu aktiver Kenntnis 

Konstruktion einladenden Unterrichtsform (1). 
• Anwendung von ideen- und transferreichen Aufgaben (2) zur 

Aktivierung eigener Vorkenntnis. 
• Anwendung eines Kanons (4): Vier der fünf Entwurfskategorien von  

Van Bakel, die Basis hinter den professionellen Entwurfsstrategien. 
• Anwendung einer stimulierenden Lehrumgebung (7). 

 
Beurteilung: 
• Nicht selektieren aufgrund angeborener Kreativität. 
• Sehr wohl aber mit Hilfe eines Beurteilungs-Protokolls (8), das sowohl 

aus ganzheitlichen als auch rationellen Tests besteht. 
• Evaluationsgespräche (9) mit dem Augenmerk auf (Selbst)Referenz des 

Studenten innerhalb einer breitgefächerten Ausbildung. 
 
 
Pilotstudie und Prüfung: 
Die als Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie wurde als Pilotstudie 
innerhalb der Atelier- oder Studio-Arbeit ausgearbeitet. Das Pilot-Programm 
wurde als Teil dieser Forschung während eines Zeitraumes von fünf Jahren 
(von 1998 bis 2003) ausgeführt. 
Dieses Pilot-Programm bot drei Formen einer Prüfung der Schöpferisch 
Lernen Lehren Kernstrategie: Als erste Form der Prüfung wurde das Pilot-
Programm im Rahmen der regulären Unterrichts-Qualitäts-Kontrole der 
Studio-Arbeit durch einen Unterrichtsqualitätsspezialisten der Fakultät 
beurteilt. Das positive Resultat dieser Beurteilung zeigt die 
unterrichtstechnische Ausführbarkeit der Schöpferisch Lernen Lehren 
Kernstrategie. Als zweite Form der Prüfung wurde der Effekt der neun 
unterrichtstechnischen Instrumente untersucht und zwar mit Hilfe einer 
umgehenden Betragung unter den betroffenen Studenten. Die Resultate 
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geben an, dass die Methodologie der Schöpferisch Lernen Lehren 
Kernstrategie eine empirisch feststellbare Auswirkung hat. 
Als dritte Form der Prüfung wurden die drei, innerhalb des 
Unterrichtstechnischen Konstruktivismus als relevant geltenden 
Komponenten des Lernvermögens für die Erklärung über Lernleistungen von 
‘speziellen Fällen’ innerhalb der Pilot-Atelier- und Studio-Arbeit mit Erfolg 
angewendet. 
 
Schlussfolgerung 
Die entwickelte Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie ist eine 
interessante Alternative zu dem klassischen Arbeiten in Entwurfsateliers oder 
–studios. Die folgenden Charakteristika dieser Kernstrategie sind dabei von 
besonderer Bedeutung: 

• Die speziell zu lehrende Methodologie in Form der neun in 
wechselseitigem Zusammenhang einzusetzenden 
unterrichtstechnischen Instrumente. 

• Die Methodologie der Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie ist 
empirisch verifizierbar. Der Einsatz der unterrichtstechnischen 
Instrumente führt zu umschreibbaren Lehreffekten. Das Erreichen 
dieser Lehreffekte kann als statistisch signifikant festgestellt werden. 

• Bei der Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie kann die Vielzahl 
von Architekturauffassungen und Entwurfsstrategien innerhalb eines 
koherenten Ausbildungssystems gelehrt werden. 

• Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie zielt auf 
Selbstentdeckung und Selbstentwicklung ab, sowie auf eine 
individuelle Entwurfsstrategie des Studenten und führt zu 
selbstständiger Ausrichtung innerhalb einer breit gefächerten 
Ausbildung. 

• Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie ist spezifisch auf die 
Fertigkeit im Entwerfen gerichtet sowie auf den persönlichen Aufbau 
der nötigen Kenntnisse des Studenten im Hinblick auf das Entwerfen. 

• Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie bietet als Kernstrategie 
Möglichkeiten, um in einem Fächer von verschieden Atelier- oder 
Studio-Programmen angepasst ausgearbeitet zu werden, jedes Mal mit 
originellen Aufgaben und unterstützenden Übungen, sodass die 
wünschenswerte Diversität innerhalb der Architektur- und Bau-Lehre 
erhalten bleibt. 

 
Wissenschaftliche Relevanz 
Diese Untersuchung umfasst die Wissenschaftsdisziplinen der Architektur 
und Bautechnik, der Pädagogie und der Organisationskunde 
(Strategieentwicklung und Organisation). 
 
Die Forschungsstudie ist ein interdisziplinäre Beitrag sowohl für Architektur 
und Bautechnik als auch Unterrichtswissenschaft in Bezug auf das Thema der 
Kreativität in das Entwerfen. Die unterrichtstheoretischen Einsichten rund 
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um ‘Lehren-Lernen’ und die entwurfs-technischen Einsichten rund um 
schöpferische architektonisch-bautechnische Aktivitäten gehen zusammen zu 
einem Schöpferisch Lernen Lehren. 
 
Die Theorie der ‘Reflektion in Aktion’ von Schön wird in dem gegebenen 
Rahmen angesiedelt. Die Reflektion in Aktion von Schön ist innerhalb der 
traditionellen ‘Schools of Architecture’, bei denen eine Architektur-
Auffassung und eine Entwurfsstrategie die durch Demonstration und 
Imitation vom Lehrer auf den Lernenden transferiert werden, dominieren. 
Die didaktische Praxis von Schön ist vorallem auf die Kontrolle von 
Konflikten zwischen dem Dozenten und Studenten, die durch die einseitig 
auferlegten Architekturauffassungen und Entwurfsstrategien einer ‘School of 
Architecture’ zu stande kommen, gerichtet. 
 
Mit Hilfe der Lehr-Theorie der ‘Cognitive Apprenticeship’ von Collins, 
Brown und Newman ist es möglich die ‘Reflection in Action’-Theorie von 
Schön instrumental zu unterstützen. Cognitive Apprenticeship wendet sechs 
Lehrmethoden, verteilt in drei Gruppen an. Modellieren, Betreuen und 
Unterstützen bilden das Zentrum, das auf Demonstrieren und Imitieren 
gerichtet ist. Artikulieren und Reflektion sind auf ein tieferes Bewusst-
Werden gerichtet. Exploration stimuliert das selbstständige Handeln. 
Cognitive Apprenticeship ist methodologisch weiter ausgearbeitet und 
Schöns ‘Reflection in Action’ kann dadurch erfolgreich angewendet werden 
für eine Lehre, oder das Stimulieren der verschiedenen Kognitiven und 
metakognitiven Expert-Prozesse zum Ziele hat. 
Im Rahmen der Architektur und Bautechnik bleibt dies jedoch beschränkt auf 
eine Architekturauffassung und eine Entwurfsstrategie. 
 
Die vorliegende Studie nimmt die Niederländischen universitären 
Architektur und Bautechnischen Ausbildungen als Ausgangspunkt, bei 
denen innerhalb einer Ausbildung mehrere Architekturauffassungen und 
Entwurfstrategien in Koexistenz anzutreffen sind. 
Der Unterricht im ersten Jahr erhält innerhalb der universitären Architektur- 
und Bautechnik-Fakultäten eine neue definierte Dimension, nämlich die das 
Entdeckens und Entwickelns von individuellen Architekturauffassungen und 
Entwurfsstrategien durch den Studenten selbst.  
Die Forschungssstudie umfasst die Entwicklung der Schöpferisch Lernen 
Lehren Kernstrategie, die das kreative Entdeckungsreise des Studenten 
innerhalb mehrerer parallel bestehenden Architekturauffassungen und 
Entwurfsstrategien dient. 
In der Studie wurde dabei zurückgegriffen auf: 
• Prinzipien des Unterrichtstechnischen Konstruktivismus. 
•  Die innerhalb der Fakultät Bouwkunde an der TU Eindhoven entwickelte 
  ‘Didaktische Praxis von Apon’. 
• Die Protokoll-Forschung nach professionellen Entwurfsstrategien von 
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  Van Bakel, im Rahmen seiner Dissertation, abgeschlossen in 1995, 
ebenfalls an der TU Eindhoven. 
 
Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie beginnt da wo cognitive 
Apprenticeship endet. Der Student wird direkt – ohne Beispiel oder vorallem 
Vorbild und Demonstration – selbstständlich zum Entwerfen angeleitet, 
wobei er intensiv betreut wird. 
Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie spricht nachdrücklich das 
Lernvermögen des Studenten an und fordert eine grosse Motiviertheit und 
einen intensiven Einsatz sowohl des Studenten als auch des Dozenten. Eine 
mögliche Anwendung der Schöpferischen Lernen Lehren Kernstrategie 
innerhalb anderer Disziplinen könnte – sorgfältig – erwogen werden. 
Der modulare Aufbau der Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie in neun 
einzelnen Unterichtsinstrumenten macht eine Übersetzung – sei es teilweise, 
sei es in bestimmten Fällen – durchaus möglich. 
 
Wie bereits erwähnt stellt diese Forschungsstudie einen interdisziplinären 
Beitrag für Architektur, Management und Pädagogiek bzw. Didaktik dar. 
Strategische und Organisatorische Aspekte wurden einbezogen. Die 
Untersuchung ist ein exemplarisches Beispiel für den Einfluss die scheinbar 
unabhängige Massregeln auf der unterrichtstechnisch-organisatorischen 
Ebene auf die Didaktik einer Disziplin haben können. Dies mag bei der 
Einführung des Bachelor- und Mastersystems von besonderem Nutzen sein. 
 
Gesellschaftliche Relevanz 
Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie verankert die funktionellen 
oder Gebrauchs-Aspekte innerhalb der Entwurfs-Lehre im ersten Jahr der 
Architekturausbildung indem diese einen integrierenden Teil in vier der neun 
unterrichtstechnischen Instrumente darstellen. Innerhalb der Schöpferisch 
Lernen Lehren Kernstrategie sind damit die Aspekte des Gebrauches denen 
der Technik und der Gestaltung gleichgestellt. 
Die Schöpferisch Lernen Lehren Kernstrategie kann möglicherweise auch 
einen Beitrag für Innovation bilden. Der moduläre Aufbau der Kernstrategie 
von neun Unterrichts-Instrumenten erleichtert eine Anpassung zu 
Anwendung auch in anderen Disziplinen, in denen Technik, Gestaltung und 
Nutzen mehr oder weniger Kreativ zu einer Synthese gebracht werden. 
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BIJLAGE 1: 
Resultaten studenten-enquête van medio 2005: resultaten per afzonderlijk item  
 
Ten behoeve van de toetsing van de negen onderwijskundige instrumenten van de 
‘leren-creëren’ kernstrategie werd medio 2005 een enquête gehouden onder de 
studenten die in periode van 1998 tot 2003 het pilot-atelierwerkprogramma gevolgd 
hebben. 
Met behulp van deze enquête worden de te verwachten leereffecten met de 
daadwerkelijk gerealiseerde leereffecten vergeleken door de te verwachten 
leereffecten in de vorm van ‘statements’ aan de betrokken studenten voor te leggen. 
Ten behoeve van de herkenbaarheid zijn de ‘statements’ gegroepeerd per 
afzonderlijke opgave, oefening, evenement: het merendeel van de studenten had 
immers het altelierwerk al ruim vijf jaar achter zich.  
 
Van de in totaal 69 studenten die het pilot-atelierwerkprogramma gevolgd hebben 
waren 42 studenten bereikbaar. Aan deze 42 studenten zijn enquêtes uitgereikt. De 
respons op de enquête was 74 % (42 enquêtes uitgezet, 31 ontvangen). 
Onder de niet-bereikbare studenten waren de 12 studenten die gedurende het pilot-
atelierwerkprogramma tussentijds zijn gestopt (17 %) en de 2 studenten die na afloop 
van het eerste jaar vertrokken zijn (3 %). 13 studenten waren eveneens niet 
bereikbaar, omdat zij of op een later tijdstip gestopt zijn met hun studie, of 
afgestudeerd zijn of op tijdelijk studieverblijf in het buitenland waren. 
 
Per item / ‘statement’ is weergegeven: 

• Het ‘statement’. 
• De gemiddelde score over alle studenten op een vijf-puntsschaal. 
• De standaarddeviatie over alle studenten. 
• De gevonden t-waarde (t-toets of Student-toets) 
• Vergelijking met de kritieke t-waarde bij 2,5 % eenzijdige toetsing en 30 

vrijheidsgraden van 2,04: resultaat: wel of niet significant 
• Vergelijking met de kritieke t-waarde bij 0,05 % eenzijdige toetsing en 30 

vrijheidsgraden van 3,46: resultaat: wel of niet significant 
 

De enquête-resultaten zijn als volgt tot stand gekomen: 
• Per item wordt de gemiddelde score van de gehele groep studenten bepaald. 
• Vervolgens wordt de standaarddeviatie van deze gemiddelde score van de 

gehele groep studenten bepaald. 
• Met behulp van de t-toets wordt onderzocht of dit groepsgemiddelde en 

bijbehorende standaarddeviatie statistisch gezien tot een bij benadering 
normaalverdeelde afwijking van het neutraal gemiddelde van 3,0 behoort (de 
zogenaamde H0-hypothese) of niet (de zogenaamde H1-hypothese). 

• De bewering (H1-hypothese) is significant indien het groepsgemiddelde en de 
standaarddeviatie statistisch voldoende afwijkt van het neutrale gemiddelde 
van 3,0. 

• Hierbij wordt eenzijdig getoetst met een rechter kritieke waarde van 2,5 %, 
wat inhoudt dat met een statistische zekerheid van 97,5 % geldt dat de 
gevonden totaalscore géén statistisch toevallige resultante is van een verdeling 
rond het neutrale gemiddelde van 3,0.  
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• Hierbij wordt eveneens eenzijdig getoetst met een rechter kritieke waarde van 
0,05 %, wat inhoudt dat met een statistische zekerheid van 99,95 % geldt dat 
de gevonden totaalscore géén statistisch toevallige resultante is van een 
verdeling rond het neutrale gemiddelde van 3,0. 

 
 
 
Eerste ontwerpopgave: het ontwerpen van 2 studentenkamers. Een ‘King-Size’ 
kamer en een ‘Formule-1’ kamer.  
1) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen voor bevordering van de 
ideevorming bij het ontwerpen. 
enquête-resultaten: gemiddelde  4,1     standaarddeviatie 0,9             t-waarde 6,77 
t-toets 97,5 %: significant   t-toets 99,95 %:  significant 
 
2) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat de student zich niet 
teveel beperkingen opgelegd bij het ontwerpen van de studentenkamers, bijvoorbeeld 
omdat hij denkt dat dat een onbetaalbare kamer oplevert, dat hij dergelijke 
bouwtechnische ingrepen nog niet op het college gehad heeft, etc.  
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 2,42 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:   NIET significant 
 
3) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgden ervoor dat de student een 
sterke relatie gelegd heeft met zijn eigen ‘King-Size droom-wensen’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 3,03 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
4) Bevorderden de creatieve durf. 
enquête-resultaten: gemiddelde  3,9 standaarddeviatie 1,1     t-waarde 4,79 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
5) De in de opgave ingebouwde tegenstellingen zorgen ervoor dat er een relatie 
gelegd wordt tussen verschillende wensen en verschillende gebruiksmogelijkheden. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,7     t-waarde 8,15 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Ondersteunende oefening: ‘uit je dak gaan’ 
14) Gaf aan dat je ‘wilde ideeën’ mag en moet hebben. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 3,49 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
15) Gaf onvermoede mogelijkheden aan: ‘onder’, ‘boven’, ‘links’, ‘rechts’, ‘voor’, 
‘achter’, etc. je oorspronkelijke kamer. 
enquête-resultaten: gemiddelde  3,6 standaarddeviatie 1,1     t-waarde 3,00 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
16) Stimuleert het spontaan met de handen maken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 5,65  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
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17) Stimuleert het gebruik van een eenvoudige werkmaquette. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1   standaarddeviatie 0,8     t-waarde  7,48 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
18)  Laat je – door vreemde uitstulpingen in de werkmaquette – met eigen ogen het 
belang van de Vorm zien.  
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 3,95 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Ondersteunende oefening ‘Sfeer-collages’ 
25) De twee verschillende collages en de presentatie dwingen om een relatie te leggen 
met de eigen gevoelens, sfeerbeleving, wensen, etc., omdat men ook nog moet 
presenteren. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 3,63 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
26) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het spontaan met de 
handen maken en experimenteren. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,3     t-waarde 3,50 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
27) De twee verschillende collages en de presentatie stimuleren het zintuiglijk 
waarnemen (sfeerbeleving, etc) en laat je hier noodgedwongen over nadenken 
(reflecteren) ten behoeve van de mondelinge presentatie. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 4,99 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
28) De twee verschillende collages en de presentatie maken duidelijk dat ontwerpen 
méér is dan plattegronden maken. 
enquête-resultaten: gemiddelde  4,0  standaarddeviatie 1,1  t-waarde  5,01 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Deelopdracht het maken van 2 bouwtechnische doorsnedes 
32) Het maken van een bouwtechnische doorsnede leidt vaak tot aanpassingen in het 
ontwerp (opnemen van de ‘dikte’ van gevels, wanden en vloeren in het ontwerp, 
noodzaak van voldoende opleggingsmogelijkheden van vloeren op kolommen en 
wanden, etc). 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 4,38 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
33) Het maken van een bouwtechnische doorsnede toont de noodzaak aan van de 
bouwtechnische toetsing van het ontwerp (hoofdconstructie, ‘dikte’ van 
materialen/elementen, bouwtechnische details). 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,3  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 8,00 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
34) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat je bij 
ontwerpen niet alles in één keer goed kunt hebben. 
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enquête-resultaten: gemiddelde 4,3  standaarddeviatie 0,8     t-waarde 9,85 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
35) Maakt duidelijk dat je bij ontwerpen niet alle aspecten (Plattegrond, Vorm, relatie 
met Omgeving, Bouwtechniek, Constructie, Beleving (Binnenhuis-architectuur)) 
gelijktijdig moet aanpakken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,0  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 0,00 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
36) Het maken van een bouwtechnische doorsnede geeft – omdat je het voor je eigen 
ontwerp moet bedenken – meer inzicht in het vakgebied Bouwtechniek en het 
vakgebied Constructief Ontwerpen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 6,05 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
37) Het na 4 weken maken van een bouwtechnische doorsnede is best mogelijk met 
hulp van de begeleiding en extra bouwtechnische informatie. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 0,9     t-waarde 7,80 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
38) Het maken van een bouwtechnische doorsnede maakt duidelijk dat ook hier 
verschillende oplossingen mogelijk zijn. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 5,10 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
39) Maakt duidelijk dat de begeleiding ook niet alles in één keer wist en dingen moest 
opzoeken, beredeneren, enzovoort. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 3,71 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
De totale uitgebreidheid van de opgave ‘King-Size’ en ‘Formule-1’ 
46) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor alle studenten als 
ateliergroep veel ‘goede’ ontwerpaanleidingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,8     t-waarde 7,73 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
47) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er minstens evenveel ‘goede 
ontwerpoplossingen’ dan er studenten in het atelier zaten. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,3  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 1,36 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:  NIET significant 
 
48) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën te bedenken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 5,33 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
49) Door de uitgebreidheid van de opgave waren er voor de student véél aanleidingen 
om eigen ideeën uit te werken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 5,66 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
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50) Daardoor zag de student het ontwerpen niet als het bedenken van maar die éné 
goede oplossing. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 3,12 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
51) Daardoor zag de student ontwerpen méér als het verkennen en vervolmaken van 
eigen ideeën; 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,1     t-waarde 2,62 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
52) én als het uitwerken en realiseren van deze eigen ideeën. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 4,56 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
53) Ontwerpen is meer ‘learning by doing’ dan ‘wetmatig nadenken en redeneren’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 1,1   t-waarde 6,00 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
Herfsttrimester P-spektakel.  
63) Door het P-spektakel zie je ‘het al doende met de handen experimenteel 
ontwerpen’ als één van de mogelijkheden om tot een ontwerp te komen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 3,98 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
64) Door het P-spektakel zie je het grote verschil tussen het maken van het 1ste 
concrete prototype en de laatste definitieve versie. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 1,0    t-waarde 6,41 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
65)  Ervaar je de verrassende vormgevings-ideeën – door de interactie van 
daadwerkelijk doen en denken - tijdens het schuiven, stapelen, verbinden, etc. van 
werkelijke volume’s en materialen.  
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 6,41 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Ontwerpopgaven grachtenpand en landhuis.  
 
Grachtendpand, ondersteunende analyse oefening  
69) Door de analyse van de Grachtengevels leert men een actieve, ‘hands on’ manier 
van analyseren van Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 2,62 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
70) Door de analyse van de Grachtengevels leert men actief te durven ingrijpen in de 
Vorm, door deze te vervormen en uit elkaar te trekken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,3  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 1,74 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
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71) Door eerst te vervormen en daarna te beoordelen wat men ziet (zintuiglijk 
waarnemen) krijg men meer grip op de visuele effecten van de Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,4  standaarddeviatie 0,9     t-waarde 2,65 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
72) Door de analyse van de Grachtengevels wordt Vorm ‘meer alledaags’, meer iets 
wat je kunt beheersen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,2  standaarddeviatie 0,9     t-waarde 1,16 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
 
Grachtenpand, ondersteunende oefening: maken van een 3D-gevel-collage  
76)  Door deze oefening leert men al doende – door te verschuiven, te observeren en 
te herschikken – het creëren van een goed ogende Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,0     t-waarde 3,60 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
77) Door deze oefening leert men het langzaam verbeteren van de vorm door hand-
oog-coordinatie: het met de hand aanpassen van de vorm en het met het oog 
beoordelen van de Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 3,27 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
78) Door deze oefening merkt men dat het ‘zien’ (het visueel beoordelen) het 
belangrijkste beoordelingscriterium is bij Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 3,49 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
79) Door deze oefening leert men door de gevel-analyse en de gevelontwerpoefening 
veel vlotter omgaan met de Vorm. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,4  standaarddeviatie 0,9     t-waarde 2,43 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
(80) Door deze oefening krijgt men veel meer het gevoel dat men Vorm zelf kan  
maken in plaats van het namaken (kopiëren) van vormen van anderen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,4  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 2,10 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
81) Door deze oefening leert men dat er op de grachtengordel een soort ‘gevel-
typologie’ is, waarbinnen je zelf actief kunt experimenteren. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 0,9   t-waarde 5,51 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 Grachtenpand, ondersteunende excursie 
87) De excursie kwam juist op tijd: ná de eigen grachtenpand-analyse en eigen gevel-
collage en vóór het uiteindelijke ontwerp. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,1  t-waarde 3,27  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
88) De excursie liet de complexe 3D-opbouw van een grachtenpand zien. 
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enquête-resultaten: gemiddelde 4,4  standaarddeviatie 0,8 t-waarde 10,69 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
89) De excursie gaf ideeën voor de combinaties van wonen en werken in het ontwerp.  
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie  1,2  t-waarde  4,23 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
90) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de praktijk. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,4  standaarddeviatie 0,7  t-waarde  10,71 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
91) De excursie was een mogelijkheid tot directe kennisverwerving uit de 
beroepsgroep. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,1  t-waarde 3,12 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
92) De excursie werkte motiverend voor het ontwerp. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,5  standaarddeviatie 0,6  t-waarde 13,54 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
93) De excursie was zinvol voor de keuze van afstudeerrichting en/of Bachelor-
profiel. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,8  standaarddeviatie 1,3 t-waarde – 1,05  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
 
De totale ontwerpopgave grachtenpand 
97) Leerde omgaan met verschillen in vloerhoogtes tussen verdiepingen en tussen 
voor- en achterhuis en het plaatsen van trappen en trapgaten in vloeren. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie  1,0   t-waarde 5,84 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
98) Leerde oplossingen bedenken voor de relatief smalle breedte en relatief grote 
diepte van het pand. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,6  standaarddeviatie 0,5     t-waarde 18,35 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
99) Leerde omgaan met het mengen van functies van wonen en werken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 0,7   t-waarde 7,53 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
100) Leerde omgaan met het probleem van het gesloten bouwblok, waarbij de 
voorgevel het hele perceel afsluit en geen mogelijkheid is voor ‘achterom’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,3 t-waarde 3,11 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
101) Leerde een gevelontwerp maken dat paste in een geveltypologie van gevels in de 
Omgeving. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,3 t-waarde 2,55 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
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102) Leerde omgaan met overspanningsrichtingen van vloeren, keuzes tussen 
kolommen en dragende wanden en funderingen en mogelijkheden van vides en 
balkons. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,1  standaarddeviatie 1,4 t-waarde 0,53  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
103) Leerde omgaan met daken en het bewoonbaar maken van dakverdiepingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,5  standaarddeviatie 1,3 t-waarde – 2,40  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
104) Leerde omgaan met gevels, raampartijen en deurpartijen/toegangen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,8 t-waarde 7,20 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
Landhuis, ondersteunende oefening landschapsmaquette 
109) Het bedenken en maken van het landschap laat je veel meer mogelijkheden zien 
dan het eenvoudig gaan bekijken van een locatie. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,2  t-waarde 2,75 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
110) Het zoeken van 3 verschillende locaties en relaties tussen landhuis en landschap 
leert je veel over de vele relaties die je kunt leggen tussen gebouw en omgeving. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 5,65 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
111) De vele verschillende landschappen in het atelier vergroten dit inzicht nog meer. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,0  t-waarde  3,57 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Landhuis, ondersteunende analyseoefening 
114) Door de 3D-vormen van landhuizen uit elkaar te halen en stapje voor stapje te 
vervormen kan je letterlijk zien welke vorm ‘nog steeds goed oogt’ en welke er door 
de vervormingen ‘niet meer uitziet’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,0     t-waarde  2,52 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
115) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen van landhuizen geeft veel 
inzicht in wat nu precies de vorm tot VORM maakt. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 2,61  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
116) Het de-componeren, uit elkaar halen en vervormen, leert je vormen te maken en 
vermindert de ‘eerbiedwaardige afstand’ tot de grote ontwerpers. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,0  standaarddeviatie 1,1  t-waarde 0,17 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
117) De analyse-voorbeelden met de patronen van Alexander (uitzicht op een markant 
landschapselement, situering van de hoofdingang, de ligging van gemeenschappelijke 
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kamers en meer privé-kamers, etc) geven aan dat ‘beleving’ een belangrijk onderdeel 
is van de Plattegrond. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,7 t-waarde  8,40  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
118) De analyse-voorbeelden gericht op materiaal-texturen, geuren, kleuren, geluiden 
van ruisende bomen, wisselende patronen van lichtinval, etc. geven aan dat 
‘zintuiglijke waarneming in brede zin’ een rol speelt bij het ontwerpen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,1 t-waarde  3,70 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
119) Hhet groot aantal geheel verschillende voorbeelden en analyse-methoden maakt 
duidelijk dat er niet één of enkele ‘goede ontwerpen’ zijn maar dat er vele manieren 
zijn om tot een goed ontwerp te komen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 7,42  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
120) De vele manieren om tot een goed ontwerp te komen maken duidelijk dat je 
moet kiezen en in je ontwerp één of enkele thema’s of concepten verder moet 
uitwerken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,3 t-waarde 2,64 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
 
De totale opgave landhuis 
125) Leerde mij omgaan met verschillende soorten relaties in het ontwerp tussen 
‘binnen’ en ‘buiten’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,0   t-waarde 5,16 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
126)  Leerde mij – eveneens door de diversiteit binnen het atelier – dat ‘de 
Omgeving’ vele verschillende aanleidingen voor het ontwerpen biedt. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 1,0 t-waarde  6,20 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
127) Leerde mij dat je bepaalde thema’s of concepten moet aanbrengen om het 
ontwerp méér te laten zijn dan een aaneenschakeling van grote kamers. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,5  t-waarde 3,12  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
128) Leerde mij het ontwerp van buiten-elementen (bijgebouwen, terrassen, wegen, 
landschapselementen,etc) in samenhang met het landhuis te brengen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,2  t-waarde 2,61  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
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Gebruik van de ‘leren-creëren’ canon bij inleidingen en introducties op de 
opgaven en oefeningen 
131) Dit was bedoeld om aan te geven dat er verschillende manieren zijn om aan een 
ontwerp te werken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 3,06  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
132) Dit was bedoeld om aan te geven dat het bijna onmogelijk is om gelijktijdig op 
al die verschillende manieren te werken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 0,9 t-waarde 7,33  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
133) Dit was bedoeld om aan te geven dat ontwerpen behoorlijk complex is en dat je 
het niet door alléén maar louter nadenken kunt doen maar echt de handen uit de 
mouwen moet steken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 0,8  t-waarde 8,66  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
134) Dit was bedoeld als hulpmiddel, als een mogelijk begin bij het ontwerpen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,2  t-waarde  3,45 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
135) Dit was bedoeld om te ‘leren ontwerpen’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 6,77 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
Gebruik van de ‘leren-creëren’ canon bij inleidingen en introducties op de 
opgaven en oefeningen.  
139) Dit was bedoeld om aan te geven dat je een ontwerp niet geheel in je hoofd kunt 
uittekenen . 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,3  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 7,16  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
140) Dit was bedoeld om aan te geven dat je hersenen zo ‘elastisch’ werken, dat bijna 
elk idee wel lijkt te kunnen en het daarom in tekening en maquette getoetst moet 
worden. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 4,93  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
141) Dit was bedoeld om aan te geven dat je bij ontwerpen niet uitsluitend door 
logisch redeneren en het virtueel wegstrepen van ‘foute ontwerpoplossingen’ tot de 
ene goede ‘ontwerpoplossing’ kan komen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 5,38  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
142) Dit was bedoeld om aan te geven dat je een idee/thema/concept alleen maar kunt 
omvormen tot een goed ontwerp door het te proberen op schaal en maat te tekenen of 
als maquette te maken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,1 t-waarde 4,35  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
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143) Dit was bedoeld om aan te geven dat je een op zich goed ogend ontwerp, éérst 
nog op bouwtechnische haalbaarheid moet worden getoetst. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,2  t-waarde 4,42 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
144) Dit als maar herhalen van dezelfde zinsneden als ‘learning bij doing’ was 
bedoeld om het ons ‘te kunnen laten dromen’ en een beeld te laten vormen van wat bij 
het ontwerpen essentieel is. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,1 t-waarde 3,13 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
 
Atelierwerk als onderwijsvorm 
149) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
ideeën te ontwikkelen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,7  standaarddeviatie 0,6  t-waarde 14,83 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
150) Atelierwerk is een student-activerende onderwijsvorm, die je dwingt om eigen 
manieren van werken/ontwerpen te ontwikkelen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 6,20  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
151) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘reproductieve leerstijl’ (leren zoals het 
voorgedaan wordt of in de boeken voorgeschreven wordt) goed te doen ? 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,4  standaarddeviatie 1,2     t-waarde  1,82 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
152) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘ernstige ongerichte leerstijl’ (men is 
met vele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles maar half of minder)goed te 
doen ? 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,2  standaarddeviatie 1,0 t-waarde 0,87  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
153) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘lichte ongerichte leerstijl’ (men is met 
enkele dingen gelijktijdig bezig en doet daarom alles gedeeltelijk) goed te doen ? 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 0,8 t-waarde 4,45  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
154) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘betekenis-gerichte leerstijl’ 
(informatie ordenen, relaties zoeken, hiërarchie aanbrengen, kritisch nadenken over de 
juistheid van  redeneringen en gevolgtrekkingen: ‘een structureel plaatje bouwen’) 
goed te doen ? 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,3  standaarddeviatie 0,7     t-waarde  10,84  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
155) Is het atelierwerk voor studenten met een ‘toepassingsgerichte leerstijl’ 
(informatie koppelen aan verschijnselen die men kent en er concrete voorbeelden en 
toepassingen bij bedenken) goed te doen ? 
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enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,8  t-waarde 7,23  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
156) Iedereen is met een eigen, zich individueel ontwikkelend ontwerp bezig maar 
omdat je eveneens de voortgang van alle ontwerpen in je atelier volgt geeft dit een 
voortdurende stroom van aanvullende kennis. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie  0,8  t-waarde 7,23  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
157) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je in een redelijk hoog werktempo betrekkelijk veel leert. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,9 t-waarde 6,45 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
158) De bijna permanente aanwezigheid en actieve bemoeienis van de begeleiding 
zorgen ervoor dat je snel wordt bijgestuurd als je ‘afwijkt van de juiste weg’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 0,9  t-waarde  4,82 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
159) Je moet nog altijd ‘er zelf voor gaan’ en ‘jezelf echt willen testen of je nu kunt 
ontwerpen of niet’: de begeleiding kan wel een vermoeden hebben dat je er niet hard 
genoeg aan trekt maar kan hier bijna niets aan doen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 5,33  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
De individuele begeleiding aan de teken/werktafel 
169) Allereerst vraagt de docent/assistent om uitleg van het ontwerp waar je mee 
bezig bent. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,3  standaarddeviatie 0,7 t-waarde  10,28 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
170) Dit helpt je je ideeën onder woorden te brengen en dingen op een rijtje te zetten. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,4  standaarddeviatie 0,6  t-waarde  12,99 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
171) Vervolgens vraagt de docent/assitent of je problemen/tegenstellingen in het 
ontwerp bent tegengekomen en wat je daar mee denkt te gaan doen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 3,56  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
172) Over fouten wordt nauwelijks gesproken, hooguit: ‘dat zou je wellicht anders 
moeten doen’.   
enquête-resultaten: gemiddelde 3,3  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 1,48 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
173) Vervolgens wijst de docent/assistent op ‘sterke’,’bijzondere’ punten in het 
ontwerp en vraagt hoe je die verder zou kunnen versterken en uitwerken en spoort je 
zo aan om op die sterke punten door te gaan. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,0  t-waarde 5,24 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
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174) De docent/assistent vraagt ook naar motto’s, thema’s, concepten die in het 
ontwerp (zouden kunnen) zitten en een verdere versterking mogelijk maken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,1 t-waarde  4,87 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
175) De begeleiding is er zo veel mogelijk op gericht om je je eigen ontwerp naar 
eigen inzichten verder te laten uitwerken. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,8  t-waarde 7,69  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
176) De begeleiding geeft géén antwoord op de vraag: ‘is het zo goed ?’,‘is dit fout?’  
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,2  t-waarde 3,29  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
177) De begeleiding wijst je op het belang van tijdschriften en boeken als toevallige 
inspiratiebron. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,9 t-waarde 6,07 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
178) De begeleiding is er zeker niet op gericht om je te laten ‘kopieren’ van bekende 
in de mode zijnde ontwerpen en architectuurstromingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,1  standaarddeviatie 0,9 t-waarde 6,61  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
179) De begeleiding is ondersteunend en niet bedreigend in de zin dat je moet 
voorkomen dat de docent/assistent de ‘zwakke plekken’ in je ontwerp ziet. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 4,65  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
180) Relatief veel begeleiding leidt niet automatisch tot een lager cijfer. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,2  standaarddeviatie 1,1 t-waarde 5,94  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
 
Eindpresentatie, beoordeling en beoordelingsgesprek 
184) Bij de eindpresentatie wijzigt de rol van de begeleiding van‘docent’ naar 
‘examinator’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,2     t-waarde 3,46  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
185) De begeleiding staat erop dat alles af moet zijn, desnoods met uitstel of door 
middel van ‘het cijfer 5 + aanvulling’. Dit geldt ook voor iemand met een ‘geweldig 
concept’. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 1,2  t-waarde 4,14  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
186) De verschillen tussen de cijfers van de werkstukken weerspiegelen de 
verwachtingen die de ateliergroep zelf over de onderlinge kwaliteitsverhoudingen van 
de werkstukken heeft.    
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enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,0   t-waarde 3,12 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
187) De beoordeling in het hersttrimester is niet zodanig laag (3 of 4) dat de kansen 
voor de rest van het jaar reeds verkeken zijn. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,8  standaarddeviatie 1,3  t-waarde  3,52  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
188) Het niet-uitdelen van de cijfers 3 en 4 wekt bij het atelier de indruk dat je het 
altijd wel haalt. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,1  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 0,27 
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
189) In het beoordelingsgesprek wordt gevraagd naar de richting die je na het 1e jaar 
zou willen kiezen. Deze keuze heeft enige invloed op de begeleiding die je de daarop 
volgende trimesters krijgt en enige invloed op het cijfer dat je de daarop volgende 
trimesters krijgt. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,6  standaarddeviatie 1,4  t-waarde – 1,63  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
190) De begeleiding en beoordeling wordt zo meer een soort verwijzing/advisering 
naar haalbare afstudeerrichtingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,2  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 1,09  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET  significant 
 
191) Bij de verwijzing is sprake van 3 mogelijkheden: 1) ‘Exit’= stoppen  2) 
‘conceptueel ontwerpen’ (een aansprekend ontwerp) bij Architectuur en Stedenbouw 
3) ‘functioneel ontwerpen’ (een standaard ontwerp) bij de overige richtingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,6  standaarddeviatie 1,2  t-waarde  - 2,07  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
192) Een dergelijke eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
onderwijsdoelstelling van ‘leren ontwerpen’.  
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,0 t-waarde 4,02  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
193) Een dergelijke eindpresentatie, beoordeling en advisering past goed bij een 
examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen naar ‘Exit’ of naar de 
verschillende afstudeerrichtingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,2   t-waarde 2,67  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
194) Bij aanvang van het nieuwe trimester wijzigt de rol van de begeleiding opnieuw: 
nu van ‘examinator’ naar ‘docent’. Wordt deze ‘hernieuwde docentenrol’ ook zo voor 
100 % door het atelier ervaren ? 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 1,3  t-waarde 2,09  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:   NIET significant 
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Het totale herfsttrimester  
199) Heeft ons zeer veel tijd en energie voor het atelierwerk gekost. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,9  standaarddeviatie 0,9 t-waarde 6,25  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
200) Heeft de begeleiding veel tijd en energie voor het atelierwerk gekost. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,5  standaarddeviatie 0,8  t-waarde 3,72 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
201) Past goed bij de onderwijsdoelstelling ‘leren ontwerpen’.  
enquête-resultaten: gemiddelde 4,5  standaarddeviatie 0,6  t-waarde 15,08  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
202) Heeft ertoe geleid dat diegenen met ‘onvoldoende aangeboren ontwerptalent’ in 
het atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,8   t-waarde 7,27  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
203) Heeft ertoe geleid dat diegenen met ‘aangeboren ontwerptalent’ in het 
atelierwerk veel van het ontwerpen hebben geleerd. 
enquête-resultaten: gemiddelde 4,0  standaarddeviatie 0,9  t-waarde 6,07 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
204) Past goed bij de examendoelstelling om de student zich zelf te laten verwijzen 
naar ‘Exit’ of naar de verschillende afstudeerrichtingen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,6  standaarddeviatie 1,0 t-waarde 3,38 
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
205) Heeft ertoe geleid dat een aanzienlijk aantal studenten voor de faculteit 
behouden zijn en goed functioneren binnen de afstudeerrichtingen 
Uitvoeringstechniek, Vastgoedbeheer, Bouwfysica, Bouwinformatica, Bouwtechniek, 
Constructief Ontwerpen en de opleiding Construction Management & Engineering. 
enquête-resultaten: gemiddelde 3,7  standaarddeviatie 1,1  t-waarde  3,64  
t-toets 97,5 %:  significant  t-toets 99,95 %:    significant 
 
206) Heeft onnodige persoonlijke problemen, samenhangend met afbreuk van studie-
carrières voorkomen. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,8  standaarddeviatie 1,0 t-waarde  - 0,84  
t-toets 97,5 %:  NIET significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
 
207) Heeft maatschappelijk en macro-economisch gezien goed ingespeeld op de 
‘toenemende vergrijzing’ en ‘afnemende vergroening’ door niet louter selecterend 
maar verwijzend om te gaan met het schaarser wordend Nederlands Toptalent. 
enquête-resultaten: gemiddelde 2,8  standaarddeviatie 0,8  t-waarde  - 1,49 
t-toets 97,5 %:  Niet significant t-toets 99,95 %:    NIET significant 
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BIJLAGE 2: 
Uitgebreide weergave van het atelierwerkprogramma van het eerste trimester 
 
De basis-onderwijsvorm van het ‘leren-creëren’ is het atelierwerk. Het atelier bestaat 
uit circa 12 studenten, 1 docent en 1 studentassistent, die in principe gedurende het 
gehele jaar (drie trimesters) een ateliergroep vormen. Het atelierwerk beslaat vier 
dagdelen per week. 
De inhoud omvat de drie klassieke gebieden: wonen, utiliteitsbouw en stedenbouw: 
1e trimester: 

Basisvaardigheden en ontwerpproces, waarbij een aantal ontwerpen rond het 
wonen worden gemaakt. 

2e trimester: 
Architectuur en bouwtechniek, waarbij een ontwerp voor een utiliteitsgebouw 
wordt gemaakt 

3e trimester: 
Architectuur en stedebouw, waarbij een stedebouwkundig ontwerp voor een 
woonbuurt wordt gemaakt  

 
Het atelierwerkprogramma voor het eerste trimester: het herfsttrimester, is de eerste 
introductie in het eerstejaars ontwerponderwijs. 
 
In het kader van het ‘leren-creëren’ worden gedurende deze tien weken vijf 
verschillende ontwerpopdrachten uitgevoerd, met hierbij ontwerpondersteunende 
oefeningen. 
Daarnaast worden er instructies gegeven in een aantal basisvaardigheden, dat in de 
atelierwerkopgaven zitten verweven: 

• Tekenconventies voor het bouwkundig tekenen: bematingen, lijndikten, 
standaardsymbolen voor ramen, deuren, trappen, etc. 

• Korte Autocad-instructie voor het tekenwerk 
• Handmatig Perspectief tekenen 
• Maquettes maken 
• Collages maken 
• Presentaties maken  

 
Oefening opmeten en uittekenen eigen kamer 
Na een korte wederzijdse introductie van groepsleden en staf volgt een instructie voor 
het opmeten en uittekenen van de eigen kamer. De student tekent uit het hoofd de 
plattegrond en aanzichten van zijn of haar eigen kamer en zet er geschatte maten bij. 
Thuis weet de student dan direct waar hij op moet letten. 
De studenten mogen wat eerder naar huis om ’s-avonds hun eigen kamer op te meten. 
 
Het volgende atelierdagdeel wordt de eigen kamer op schaal uitgetekend en van 
bemating voorzien. 
 
Ontwerpopgaven het verbouwen van de eigen kamer: ‘Formule-1’ en ‘King-Size’ 
Het dagdeel begint met een introductie over het ontwerpen waarbij voor de eerste 
maal de canon van de driehoek Omgeving, Plattegrond/Programma van eisen, 
Concept/Vorm en centrum Techniek/Toetsing wordt geïntroduceerd. Bij de ‘King-
Size’ gaat het om alle vier de dimensies. Bij ‘Formule-1’ is de invloed van de 
Omgeving geringer: beperkte relatie binnen-buiten.  
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Voorts wordt op andere onderdelen van de canon gewezen: 
• De ‘elasticiteit van de creatieve geest’ ofwel het ‘kauwgummi-karakter van de 

creatieve geest’, waardoor alles wat bedacht wordt, direct op haalbaarheid 
moet worden getoetst. 

• Ontwerpen is ‘learning by doing’ en dan echt ‘hands-on’, mede gelet op het 
voorafgaande punt.  

 
Daarna volgt een introductie van de ontwerpopgaven: 
Maak van je kamer een ‘Formule-1-studentenkamer’ conform het principe van de 
Franse Hotelketen ‘Formule-1’, die uitblinkt in effectieve soberheid met bijbehorende 
prijs. 
Verbouw daarnaast je kamer tot een ‘King-Size-studentenkamer’ van circa 50 m2 
waarin je al je woonwensen kunt vervullen. De ‘King-Size’ dient een forse uitbouw te 
hebben, die buiten de bestaande ‘schil’ van de woning valt.   
 
Ontwerpondersteunende oefening: ‘uit je dak gaan’ 
Dan volgt de ontwerpondersteunende oefening ‘uit je dak gaan’. In een snelle 
oefening van twee uur wordt met behulp van werkmaquettes van karton, piepschuim, 
papier, stokjes, etc. onderzocht op welke manier je je eigen kamer grandioos zou 
kunnen uitbreiden. Opdracht is om buiten de bestaande ‘schil’ van het betreffende 
huis te gaan.  
Bij de bijbehorende korte presentatie blijkt dit op vele manieren te kunnen: onder, 
boven, links, rechts, voor, achter. En dan nog de verschillende vormen die bij de 
uitbouw mogelijk zijn. Conform de leercirkel van Kolb wordt met handmatig werken 
de steriotype gedachte over uitbreiden doorbroken. Het ‘resultaat’ van de oefening is 
niet verplichtend: de student behoeft zich in het verdere ontwerp uiteraard niet aan 
zijn ‘resultaat’ van deze oefening te houden. Het resultaat wordt niet in de 
beoordeling betrokken.   
 
Vervolgens wordt er een of twee dagdelen ontworpen en lopen docent en student-
assistent systematisch de tekentafels af, conform de ‘didactische praxis Apon’. 
 
Ontwerpondersteunende oefening ‘sfeer-collages’ 
Dan is het de hoogste tijd voor de ontwerpondersteunende oefening ‘sfeer-collages’ 
(als de oefening later komt, heeft ze geen effect meer op het ontwerp). Per student 
worden er meerdere collages gemaakt die verschillende sferen dienen uit te drukken, 
waaronder uiteraard één favoriete sfeer. Belangrijk is de presentatie van de 
verschillende collages. Conform de leercyclus van Kolb is het onder woorden brengen 
van de eigen concrete ervaringen belangrijk in het leerproces: de ‘snelle knippers-en-
plakkers’ vallen hierbij door de mand. Dit aansluiten bij de eigen ervaringen past 
uiteraard weer binnen de  ‘didactische praxis Apon’. Het resultaat van de oefening is 
uiteraard niet-verplichtend. Het resultaat wordt niet in de beoordeling betrokken 
(tenzij uiteraard de student de collage bij zijn of haar eindpresentatie gebruikt).  
 
Op een volgend dagdeel wordt een korte instructie handmatig perspectief-tekenen 
gegeven en wordt er even met vereenvoudigde kamers geoefend. 
 
De daarop volgende derde week is een ‘Bouwtechniek-Constructie-week’. De 
studenten krijgen overdrukjes van relevante bouwtechnische details van gevels, 
vloeren, daken, ramen, etc. en er wordt een bezoekje gebracht aan de beheerder van 
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de bouwdocumentatie en materialen. Van de uitbouw van de ‘King-Size-kamer’ 
dienen twee bouwtechnische doorsnedes te worden gemaakt, nog voordat er enig 
bouwtechniekcollege gegeven is. De studenten bedenken bouwtechnische en 
constructieve oplossingen aan de hand van de uitgedeelde of opgezochte informatie, 
al dan niet met hulp van de docent, student-assistent en medestudenten.      
 
Week vier wordt een stress-week. De docent en student-assistent lopen nogmaals de 
tafels af (‘didactische praxis Apon’). De eisen voor inlevering en presentatie worden 
nogmaals op papier gezet en van tips voorzien en op het einde van de vierde week is 
de eindpresentatie. 
Bij de eindpresentatie wordt gerefereerd aan de canon: 

• De dimensies in de driehoek: Concept/Vorm, Plattegrond, Omgeving, 
Techniek/Toetsing. 

• ‘Learning by doing’: ‘hands on’. 
• Het kauwgummi-karakter van de creatieve geest, dat voortdurende toetsing 

vraagt. 
 
Het cijfer wordt in de daarop volgende dagen door de docent en student-assistent 
vastgesteld. Het cijfer telt voor 1/3 mee in het eindcijfer van het eerste trimester.   
De beoordeling is een mengvorm van holistische en rationele beoordelingsmethoden. 
In principe worden er nu tussentijds gedurende het trimester geen persoonlijke 
evaluatie-gesprekken gehouden. Bij een of meerdere slechte resultaten in de groep 
wordt wel met elke student een individueel evaluatiegesprek gevoerd. 
 
Ontwerpopgave P-spektakel   
Het P-spektakel is een ontwerp-evenement wat geheel past binnen de 
ontwerpopvatting van het zintuiglijk intuïtief maken. In twee dagen tijd worden er 
met alle eerstejaars ateliers tezamen in één ruimte met echte materialen objecten 
ontworpen en gemaakt. Bijvoorbeeld een soort zitmeubel voor buiten in de tuin van 
gestapelde (droge, niet gemetselde) baksteen. Of een bushalte van gestapelde (droge, 
niet gemetselde) baksteen voor op het universiteitsterrein. Of een stoel van uitsluitend 
karton of van uitsluitend electriciteitspijp, etc. 
Op de ochtend van de eerste dag ontwerpt elke student op schaal zijn zitmeubel met 
houten blokjes die de bakstenen representeren. Het gaat hier om de vorm maar 
uiteraard ook om de vraag of het wel te maken is: in hoeverre is de stapeling van de 
houten blokjes representatief voor de stapeling van de echte bakstenen ? 
Halverwege de ochtend worden per atelier de verschillende ontwerpen besproken en 
kiezen de studenten één ontwerp per atelier wat in het echt door hun zal worden 
gerealiseerd. In de tweede helft van de ochtend wordt het ontwerp door de groep 
vervolmaakt. 
’s-Middags en de volgende dag wordt er per atelier één zitobject van baksteen 
gebouwd, dat op het eind door een jury wordt beoordeeld. Dit levert voor de eerste 
drie ateliers een leuk geldbedrag op wat tijdens de excursies of andere ‘social events’ 
goed van pas komt. Het P-spektakel heeft geen effect op de cijfers van het eerste 
trimester.   
Het is uiteraard een zeer enthousiasmerend spektakel maar daarnaast illustreert het 
duidelijk de ontwerpopvatting van het zintuiglijk intuïtief maken en van de werking 
van de leercyclus van Kolb (zie voor de relatie tussen P-spektakel en de leercyclus 
van Kolb paragraaf 2.7).    
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Ontwerpopgaven: ontwerp je eigen Grachtenpand (stadshuis) en Landhuis 
In week zes wordt de dubbel-opgave Grachtenpand en Landhuis geïntroduceerd. 
Beide opgaven worden globaal uitgewerkt in plattegronden en gevelaanzichten. 
Daarna kiest de student één van de twee om verder uit te werken: alle plattegronden, 2 
belangrijke aanzichten, 1 doorsnede en 1 maquette.      
Bij de eindpresentatie worden beide ontwerpen gepresenteerd. Uiteraard met meer 
accent op het uiteidelijk gekozen ontwerp.  
 
Bij de introductie wordt wederom gewezen op de canon. In deze dubbelopgave is er 
een sterkere relatie met de Omgeving dan in de voorafgaande opgaven. Bij het 
grachtenpand zit de relatie met de Omgeving vooral in de Vorm van de gevel en in het 
Programma met functies die wel en niet kunnen in een gesloten bouwblok aan een 
gracht en de (on)mogelijkheden met betrekking tot de diepte van het pand. Bij het 
landhuis is de relatie met de omgeving nog omvattender en kan er door 
landschapsarchitectuur een gehele landschappelijke enscenering worden gemaakt.   
 
Ontwerpondersteunende oefening: analyse Grachtenpanden 
Direct na introductie van de opgave volgt de ondersteunende oefening: analyse van 
Grachtenpanden. De nadruk ligt op de gevel en op de plattegronden en ruimtelijke 
samenhang van de binnenruimte.  
Er wordt literatuur verspreid over analysemethoden, literatuur over grachtenpanden en 
literatuur met voorbeelden van analyses (uiteraard niet van grachtenpanden). 
De analysemethoden en de voorbeeld-analyses worden kort toegelicht.  
 
Vervolgens vinden er twee analyse-rondes plaats van elk een uurtje analyseren en een 
half uurtje presenteren. De docent en student-assistent lopen de tafels af (‘didactische 
praxis Apon’). 
 
De analysemethoden en de voorbeelden zijn zeer divers, zodat alle kwadranten van de 
leercyclus van Kolb aan bod komen:  
Vorm: Hands-on experimenteren door middel van de-compositie en vervorming van 
de vorm: 

• noteren van de zintuiglijk waarneembare resultaten (hoe ziet het eruit) 
• Gevolgd door reflectie op deze waarneembare resultaten (welke elementen en 

volumes zijn bepalend) 
• Gevolgd door concept-vorming (wat is bepalend voor die bepaalde stijl) 
• Gevolgd door het afleiden van een hypothese en het opzetten van een nieuw 

vervormingsexperiment (wat gebeurt er met de vorm als ik dit en dat wijzig ?) 
 
Beleving en gebruik: Gevoelsmatige analyses aan de hand van foto’s en literatuur: 
gebruikte materialen, kleuren, relaties binnen-buiten, sferen binnen-buiten, etc. De-
compositie en her-compositie door middel van collage-technieken. 
 
Gebruik: Analyse van plattegronden. 
Omgeving: onderlinge relaties tussen de afzonderlijke gevels in een totale 
grachtenwand. 
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Gelijktijdig komen hierbij de dimensies van de canon aan bod: 
• Concept/Vorm 
• Plattegrond/Programma van eisen 
• Omgeving 
• En een week later ook de Techniek: hoe zit het atrium erin ? hoe zit het met de 

vloeroplegging ter hoogte van de trap ? De tussenwanden ? de kap ? etc. 
 
Ontwerpondersteunende oefening: Gevelontwerp modern grachtenpand 
Met behulp van gekleurd karton, houtjes, folie, metaaldraad, metaalgaas, etc. in een 
dagdeel een 3-D collage maken van drie grachtenpanden: één die perfect in een 
grachtenwand past (wordt meestal een klassieke grachtengevel) één die er in past 
maar direct opvalt (de moderne)  één die absoluut niet past. Bij presentatie moet 
uiteraard een motivatie worden geleverd.    
 
Ondersteunende excursie grachtengordel Amsterdam. 
Ergens einde week zes of begin week zeven is er een excursie naar Amsterdam. Op de 
grachtengordel wordt naar inpassing van moderne panden gekeken. Eveneens wordt 
het Grachtenpand van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) bezocht, waar de 
directie de activiteiten van de BNA toelicht, waarna het pand gedurende korte tijd 
even geheel bezichtigd kan worden. Eveneens worden moderne grachtenpanden op 
Java-eiland bekeken. Het belang van de excursie na de analyse en tijdens het 
ontwerpproces is evident. 
De kennismaking met de BNA is een kennismaking met het professionele vakgebied 
en daardoor eveneens van belang in het kader van de ideeënrijke, transferrijke en 
krachtige leeromgeving en de opbouw van de subjectieve praktijk- en leertheorie. 
 
Eerste ontwerp grachtenpand 
Halverwege week zeven verloopt de geprogrammeerde tijd voor het ontwerp van het 
grachtenpand. Uiteraard wordt er in week negen en tien nog even aan gewerkt. 
 
Ontwerpondersteunende oefening: analyse landhuizen 
 Na het uitreiken van informatie en na een korte toelichting gaan de studenten op zoek 
naar inspirerende literatuur in de bibliotheek.      
Vervolgens vinden er twee analyse-rondes plaats van elk een uurtje analyseren en een 
half uurtje presenteren. De docent en student-assistent lopen de tafels af (‘didactische 
praxis Apon’). 
 
Ontwerpondersteunende oefening: keuze en ontwerp van het landschap 
Na uitreiking informatie over landschapsarchitectuur en na een korte toelichting gaan 
de studenten op zoek naar fotorijke literatuur over landschappen. Vervolgens maakt 
elke student onder leiding van de student-assistent zijn eigen favoriete 
landschapsmaquette. 
De student kiest vervolgens 3 verschillende locaties en varianten voor zijn landhuis, 
waarbij gelet moet worden op zichtlijnen, markante punten, wegen, verschillende 
soorten relaties tussen landhuis en landschap. De 3 verschillende locaties/varianten 
zijn: 

• Een variant die absoluut niet in de omgeving past (disharmonie). 
• Een variant die volledig in het landschap past (harmonie). 
• Een variant zoals de student het graag zou willen hebben (….). 

Ergens gedurende het derde dagdeel wordt er beargumenteerd gepresenteerd.    
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Eerste ontwerp landhuis 
Op het einde van week acht verloopt de geprogrammeerde tijd voor het ontwerp van 
het landhuis. Uiteraard wordt er in week negen en tien nog even aan gewerkt. 
 
Keuze voor het grachtenpand of landhuis en nadere uitwerking 
Begin week negen volgt een korte presentatie van de resultaten van beide ontwerpen 
(bij tijdgebrek gebeurt dit niet centraal maar gewoon voor de docent en student-
assistent aan de tekentafel). De student maakt hierbij de keuze welk ontwerp hij of zij 
nader uitwerkt.   
 
Week negen is een ‘Bouwtechniek-Constructie-week’. Van het nader uit te werken 
ontwerp dient een - bepalende - bouwtechnische doorsnede te worden gemaakt. De 
studenten bedenken bouwtechnische en constructieve oplossingen aan de hand van de 
uitgedeelde of opgezochte informatie al dan niet met hulp van de docent, student-
assistent en medestudenten.      
 
Week tien is uiteraard weer een stress-week. De docent en student-assistent lopen 
nogmaals de tafels af (‘didactische praxis Apon’). De eisen voor inlevering en 
presentatie worden nogmaals op papier gezet en van tips voorzien en op het einde van 
de tiende week is de eindpresentatie. 
Bij de eindpresentatie wordt gerefereerd aan de canon: 

• De dimensies in de driehoek: Concept/Vorm, Plattegrond, Omgeving, 
Techniek/Toetsing. 

• ‘Learning by doing’: ‘hands on’. 
• Het kauwgummi-karakter van de creatieve geest, dat voortdurende toetsing 

vraagt. 
 
Het cijfer wordt in de daarop volgende dagen door de docent en student-assistent 
vastgesteld. Het cijfer telt voor 2/3 mee in het eindcijfer van het eerste trimester. 
De beoordeling is een mengvorm van holistische en rationele beoordelingsmethoden. 
Eerst vindt een holistische rangordebepaling plaats van de producten van alle 
studenten uit de groep. Deze rangorde is niet uitsluitend relatief maar heeft ook 
absolute ankerpunten aan beide zijden, zodat een totaliteit aan onvoldoende producten 
eveneens opgemerkt wordt.  
De holistische rangorde wordt aangepast indien belangrijke gebeurtenissen in het 
proces dit vereisen, bijvoorbeeld wanneer duidelijk is dat bepaalde onderdelen uit het 
proces niet door de student zelf zijn geïnitieerd, maar bijvoorbeeld door zware druk 
van de begeleiding of door invloeden van medestudenten tot stand zijn gekomen. 
De holistische beoordeling is ook belangrijk om het conceptueel niveau van het 
ontwerp vast te stellen: ‘heeft het ontwerp ‘het’ of heeft het ‘het’ niet ?’. Het 
vaststellen van het conceptueel niveau is belangrijk voor de (zelf)verwijzing van de 
student (uitslagen: ‘exit’, ‘conceptueel ontwerpen’ (architectuur en stedenbouw), 
‘functioneel ontwerpen’ (overige richtingen)).  
 
Vervolgens vindt er met behulp van een rationele beoordelingsmethode een 
detaillering van het cijfer plaats, door het product én het proces met behulp van een 
vooraf opgestelde scoringslijst na te lopen. 
Tot slot wordt schriftelijk commentaar opgesteld op het proces en product en wordt 
aangegeven wat bijzonder is en wat beter kan. 
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Belangrijk is dat de relatieve rangorde van docentenbeoordeling de in de ateliergroep 
levende beoordeling reflecteert, zodat hierdoor ‘ego-goal’ student-oriëntaties zoveel 
mogelijk worden voorkomen. 
 
Bij de vaststelling van het cijfer van met name het 1e trimester is het ook belangrijk 
dat realistische kansen op het succesvol doorlopen van het eerste studiejaar behouden 
blijven. De overgang van VWO met geen tot nauwelijks ontwerponderwijs naar WO 
is zo aanzienlijk dat ‘groeisprongen’ realistisch zijn. De student wordt hierbij echter 
wel gewaarschuwd dat een vergelijkbaar product in het volgend trimester tot een voor 
hem rampzalig resultaat en dienovereenkomstig cijfer zal leiden.  
 
Tot slot volgt een individueel beoordelings- en studieplannings-gesprek. Hierbij wordt 
de beoordeling en het commentaar bekend gemaakt, wordt de student gevraagd naar 
de dan favoriete afstudeerrichting en worden eventuele waarschuwingen en adviezen 
voor het aanstaande trimester gegeven.  
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