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Na een besluit van de ministerraad
!september 19791 is op 14 oktober 1980
het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering
van Toegankelijkheid voor gehandicap ten
ICCPTI geinstalleerd door de wenmalige
Staatss~c r er a ris van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, belast met de coördina tie
van het gehandicaptenbeleid.
Als vaste commissie van de Inter·
departementale Stuurgroep Gehandicapten
beleid is het CC PT samengesteld u11
venegenwoordigers van ministers en
adviserende leden uit de kring van de
gezamenlijke provinciebesturen en
gemeenten van de landelijke koepel
organisatie van gehandicapten. De verregen·
woordigde ministeries zijn die van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer; Verkeer en Waterstaat; Welzi jn,
Volksgezondheid en Cultuur; Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en Onderwijs en
Wetenschappen.
Volgens zijn instellingsbeschikking hee ft het
CCPT de taak om gevraagd ol ongevraagd
te adviseren over maatregelen · en de
coórdinatie daarvan · teneinde de roeganke·
lijkheid voor gehandicapten te verruimen.
In zijn jaarlijkse werkplannen heelt het CCPT
die taak venaa ld in een aantal projecten en
andere activiteiten.
In de projecten worden onderzoeken
geëntameerd en uitgevoerd om kwalitatiel
onderbouwde adviezen te ku nnen geven.
Tot de andere activiteiten behoren
coördinatie en advisering over actuele
lbeleids·lzaken. signaleren van knelpunten
lmeldpostlunctiel en anderen informeren
over de mogelijkheden om wegankelijkheid
te realiseren en te bevorderen door o.m.
te verwijzen naar bestaande kanalen
lwegwijzerfuncti el.
In de Jaarrapponen van het CCPT wordt dit
weergegeven.
Nadere informatie is te verkrijgen bij het
CC PI-secretariaat
pla Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur,
Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk,
telefoon: 10701 40 79 11 .
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Ieder van ons heeft dagelijks te maken met de omgeving die ons omringt. De vormgeving van de gebouwde omgeving en de produkten daarin
stelt een aantal mensen onder ons voor problemen bij het uitoefenen
van hun beroep of gewoonweg bij al het functioneren in die omgeving.
Leveranciers en verhuizers, mensen met kinderwagens of boodschappenkarretjes, in hun beweging beperkte, oudere mensen en (lichamelijk)
gehandicapte mensen ondervinden dagelijks hinder van de "drempels" die
onze omgeving voor hen opwerpt.
De laatste jaren wordt er bij het vormgeven en inrichten van de gebouwde omgeving meer en meer naar gestreefd onze omgeving voor iedereen gebruiksgeschikt te maken. Toch worden aan de bestaande bouwkundige elementen nog vaak allerlei aparte voorzieningen voor specifieke
groepen of individuen toegevoegd. Zonder afbreuk te willen doen aan de
goede bedoelingen daarvan is het echter de vraag of er in de vormgeving niet gestreefd moet worden naar een meer integrale benadering.
Daarbij dient het creëren van aparte voorzieningen, die bijv. alleen
door gehandicapten gebruikt worden, zoveel mogelijk vermeden te worden.
Zo'n integrale benaderingswijze stelt eisen aan het ontwerpen en de
uitvoering van de gebouwde omgeving en de producten daarin. Het vraagt
van het onderwijs - dat op het ontwerpen en de uitvoering gericht is in het onderwijsprogramma uit te gaan van die integrale benaderingswijze.
Het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van Toegankelijkheid
(CCPT) heeft een onderzoek laten verrichten naar de aandacht die het
bouwkundig onderwijs in Nederland besteedt aan toegankelijkheid voor
lichamelijk gehandicapten bij het inrichten en vormgeven van de gebouwde omgeving. Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen en uitgevoerd door de vakgroep Architectonisch en Stedebouwkundig ontwerpen van de Afdeling der Bouwkunde van
de Technische Hogeschool te Eindhoven. Dit' rapport is de weergave van
dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking met een begeleidingscommissie
tot stand is gekomen. In die commissie waren de bouwkundige onderwijsinstellingen en de gehandicaptenorganisaties vertegenwoordigd.
In het rapport wordt de noodzaak van een integrale benaderingswijze
als uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering aangetoond. Aan
de hand van de fasen in het bouwproces en zes aandachtsgebieden in het
onderwijs zijn criteria geformuleerd waarop het bouwkundig onderwijs
is getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsing zijn een
aantal algemene en bijzondere aanbevelingen gedaan in algemene zin en
per onderwijssoort.
Het is verheugend dat het CCPT inmiddels in overleg met het betrokken
onderwijsveld een concreet actieplan heeft opgesteld voor de komende
jaren. Deze aktiepunten zijn:
- Voor het ontwerponderwijs en de HTS'en zal een symposium worden georganiseerd met als doel het rapport te presenteren en de integrale
benaderingswijze uit te dragen.
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- Vanuit de instellingen van het ontwerponderwijs wordt per onderwijssoort een werkgroep over leerdoelen en eindtermen voorgesteld om na
te gaan hoe de kennis, inzichten en vaardigheden op het terrein van
de integrale benaderingswijze kunnen worden verbeterd.
- Voor het bouwtechnische onderwijs zal worden getracht in het reeds
gebruikelijke lesmateriaal deze integrale benaderingswijze op te nemen in samenwerking met het HTS- en MTS-onderwijs.
- Voor het uitdragen van de integrale benaderingswijze in het bouwtechnisch onderwijs zal een "promotieteam" van deskundigen worden
samengesteld ten behoeve van rayondagen (MTS-docenten) en terugkomdagen (HTS-onderwijs).
- In aansluiting op de rayondagen zal getracht worden door de Nederlandse lerarenopleiding de nascholing voor MTS-docenten te laten
verzorgen.
- Het CCPT beraadt zich nog over de bijscholing van thans werkzame
vormgevers in overleg met de beroepsverenigingen, de coördinatie van.
het onderzoek op het terrein van toegankelijkheid en de manier waarop gehandicaptenorganisaties zoals Provinciale Overlegorganen Revalidatiebeleid, anders dan informatieverstrekkend, kunnen worden ingeschakeld bij onderwijsactiviteiten.
Graag ondersteun ik de activiteiten van het CCPT.
Deze activiteiten kunnen echter alleen maar slagen als zij gehoor vinden bij het onderwijs. In dit rapport is het onderzoek beperkt tot de
bouwkundige inrichting van onze omgeving en dus tot het bouwkundig onderwijs. Maar na lezing zal het duidelijk zijn dat een integrale benadering ook raakvlakken heeft met andere terreinen zoals planologie,
verkeerskunde, landschapsarchitectuur (in stedelijke en natuurlijke
omgeving met het oog op openluchtrecreatie), arbeidsomstandigheden en
industri~le vormgeving. Vanuit deze gedachte wil ik mede namens de bewindslieden van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij, alsmede namens de
Staatssecretaris
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur belast met de
coördinati
gehandicaptenbeleid, dit rapport in uw aandacht

Onderwijs en Wetenschappen,

d
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Dit rapport vormt het resultaat van een onderzoek naar de aandacht die
in het huidige bouwkundige onderwijs in Nederland wordt besteed aan
toegankelijkheid voor lichamelijk gehandicapten bij het inrichten en
vormgeven van de gebouwde omgeving. Het bevat zowel een inventarisatie
van deze aandacht als aanbevelingen voor de wijze waarop deze aandacht
kan worden verbeterd.
In de opvattingen over de wijze waarop bij het inrichten en vormgeven
van de gebouwde omgeving rekening zou moeten worden gehouden met lichamelijk gehandicapte gebruikers hebben zich in de afgelopen jaren
ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan, die vooral gekenmerkt worden
door de verschuiving van een categorale naar een integrale benaderingswijze. In de eerste 5 hoofdstukken van dit rapport wordt op deze
ontwikkelingen nader ingegaan en wordt in ruime mate aandacht besteed
aan de consequenties hiervan voor het bouwkundig onderwijs. In het
tweede deel van dit rapport, de hoofdstukken 6 en 7, wordt ingegaan op
de doelstelling van dit onderzoek in engere zin.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het algemeen de aandacht die in het bouwkundig onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed ver achter is gebleven bij de maatschappelijke ontwikkelingen,
behoeften en mogelijkheden. Dit ondanks het feit dat de opleidingen
zich positief opstellen ten aanzien van het besteden van aandacht aan
toegankelijkheid. De belangrijkste oorzaken van de afwezigheid van deze aandacht bli J"ken gelegen te zijn in een gebrek aan inzicht in de
problematiek en een gebrek aan lesmateriaal op dit gebied. Hierbij betreft het zowel de verspreiding van reeds bestaande kennis als de bewerking hiervan voor gebruik in het onderwijs.

Dankbetuiging.

De rapporteurs van dit onderzoek danken de leden van de voor dit onderzoek door het CCPT ingestelde begeleidingscommissie. Zij besteedden
aanzienlijk meer tijd en energie aan dit onderzoek dan in het oorspronkelijke werkplan was voorzien. Daarnaast is hier een woord van
dank op zijn plaats aan de vele onderwijsinstellingen die loyaal hun
medewerking verleenden aan het bijeenbrengen van de voor dit onderzoek
gevraagde informatie.
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Inleiding.

1.1. Algemeen.

Blinden en slechtzienden, rolstoelgebruikers, mensen met een beperkte arm- en/of handfunctie, stoklopers, kleine mensen, mensen
met een beperkt uithoudingsvermogen, doven en slechthorenden hebben vaak problemen met het verkeer, de toegang tot gebouwen en
het gebruik van gebouwen. Zij ervaren onze gebouwde omgeving als
gebruiksongeschikt. De mogelijkheden voor mensen met een lichamelijke handicap om deel te nemen aan het maatschappelijk leven
worden daardoor beperkt.

Over de mate van gebruiks-(on- )geschiktheid van onze omgeving
stelde Molenbroek in 1984 het volgende: "Veel woningen en gebruiksvoorwerpen worden nog vooral voor de gewone volwassene (bedoeld wordt de gezonde man van 30 jaar) ontworpen, ondanks dat
ongeveer 1 op 8 Nederlanders ouder dan 65 jaar is. Dit betekent
dat mensen die niet dezelfde fysieke eigenschappen hebben als de
jonge gezonde man van 30 zoals kinderen (1:5), vrouwen (1:2) en
gehandicapten (1:10 Nederlanders) in een omgeving wonen, die
veelal niet op hun eigenschappen is afgestemd" [11]*.
Van de problemen die gehandicapten ondervinden bij het gebruik
van de gebouwde omgeving onttrekt zich een groot deel aan onze
waarneming omdat de situaties waarin die problemen zich voordoen
door gehandicapten vaak gemeden worden. Hierdoor zijn we geneigd
de omvang van deze problemen te onderschatten.
Enig inzicht in de werkelijke omvang krijgen we wanneer we ons
verdiepen in de aantallen lichamelijk gehandicapten in onze samenleving.
In 1981 was 9% van de bevolking in meer of mindere mate permanent
lichamelijk gehandicapt. In het onderstaande overzicht is dit
percentage uitgesplitst naar functiestoornissen.

*

De nummering achter bronnen vermeld correspondeert met de nummering waaronder de volledige gegevens in de literatuurverwijzing
achterin dit rapport zijn opgenomen.
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Aard van de
funktiestoornis

Absoluut

Loopfunktie
Arm-, handfunktie

513.200
201.700

3,9
1,5

Zien
Horen
Spreken

106.000
199.900
47.400

0,8
1,5
0,4

Uithoudingsvermogen
Mlctie/defaecatie
Evenwichtsfunktie
Overige funktionele mogelijkheden

538.400
78.100
194.600
18.700

4,0
0,6
1,5
0,1

1198.500

9,0

Alle lichamelijke gehandicapten
Bron: Geboden Toegang [4]

Bij dit percentage is nog geen rekening gehouden met mensen die
tijdeliJK gehandicapt zijn zoals mensen die herstellende zijn van
ziekte of ongeval, maar ook mensen met koffers of kinderwagens,
koffiejuffrouwen, verhuizers, etc •• Daarnaast bestaat er nog de
grote groep van oudere mensen die niet tot de lichameliJK ehandicapten gerekend wordt maar die door verminderde fysieke vermogens en kwetsbaarheid wel veel problemen ondervindt bij het gebruik van de gebouwde omgeving. Het gegeven dat de gemiddelde
spierkracht van 60-jarige vrouwen slecht 40% bedraagt van die van
30-jarige mannen spreekt wat dit betreft voor zich [8].

1.2. Het gehandicaptenbeleid in Nederland.

Een algemene doelstelling van het gehandicaptenbeleid van zowel
de overheid als het particulier initiatief (waaronder de organisaties van en voor gehandicapten) is mensen met een handicap zoveel mogelijk te integreren in de samenleving. Dit is niet altijd
zo geweest.
Na een lange periode waarin gehandicapten afhankelijk waren van
liefdadigheid ontstonden door toedoen van de vakbeweging in het
begin van deze eeuw afspraken tussen werkgevers en werknemers
over vergoedingen voor werknemers die arbeidsongeschikt raakten.
Deze afspraken werden vastgelegd in wetten. De Ongevallenwet en
de Invaliditeitswet zijn hiervan voorbee lden.

-13Mede onder druk van oorlogsinvaliden, die de overheid als "werkgever" aansprakelijk stelden voor de gevolgen van hun handicap,
werd deze wetgeving na 1945 uitgebreid. Ook de professionele revalidatie kwam in de periode na 1945 goed op gang.
Het stelsel van vergoedingen voor arbeidsongeschikten, waaronder
gehandicapten, om verder te kunnen leven werd in de loop van de
tijd uitgebreid met maatregelen gericht op het aanpassen van
werkplekken en het verstrekken van geneeskundige middelen, en met
maatregelen gericht op het verbeteren van leefomstandigheden,
zoals het aanpassen van woningen en het voorzien in aangepast
vervoer.
Kenmerkend voor de hier omschreven wetgeving in ons sociaal zekerheidsstelsel is dat er steeds sprake is van individueel gerichte vergoedingen, aanpassingen en hulpmiddelen. Deze wetgeving
gaat uit van een individuele benadering bij het oplossen van de
problemen van gehandicapten.

In samenhang met het voorgaande werd ook in toenemende mate aandacht besteed aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten van openbare en andere voor publiek
bestemde ruimtes en gebouwen. Dit leidde o.a. in de zeventiger
jaren tot wijzigingen in de model bouwverordening [ 10] van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die door vrijwel alle
gemeenten wordt gehanteerd (zie ook bijlage 4). De eisen die in
de modelbouwverordening werden opgenomen hebben vooral betrekking
op het voor rolstoelgebruikers bereikbaar en toegankelijk maken
van gebouwen. Hierbij is geen sprake van een individuele, maar
van een categorale benadering, nl. een exclusieve toevoeging van
eisen voor in hoofdzaak rolstoelgebruikers. De resultaten van
deze benaderingswijze komen ons zeer bekend voor. Hellingbanen,
aparte ingangen en toiletten voor invaliden zijn daarbij veel
voorkomende voorbeelden.

Hoewel veel gehandicapten dank zij deze voorzieningen meer dan
voorheen deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer worden
zij toch nog voortdurend geconfronteerd met een omgeving die niet

-14op hen is afgestemd. In veel gevallen zou dit niet nodig ZlJn als
er bij het inrichten en vormgeven van de omgeving tijdig en op
deskundige wijze met hun behoeften rekening was gehouden.
In de afgelopen jaren heeft het overheidsbeleid zich ontwikkeld
tot een ~erichtheid op een wederzijdse integratie van gehandicapten en niet-gehandicapten in onze samenleving. In 1976 kwam de
Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid* tot de conclusie dat er geen aparte wet voor de toegankelijkheid voor gehandicapten zou moeten komen [9]. In plaats daarvan zou de toegankelijkheid voor gehandicapten, die een wezenlijke voorwaarde voor
maatschappelijke integratie vormt, integraal moeten worden meegenomen in de wetgeving die de vormgeving van onze omgeving regelt.
Hieruit valt te constateren dat niet werd uitgegaan van een categorale benadering maar dat een integrale benadering werd voorgestaan. Voor het vormgeven en inrichten van de gebouwde omgeving
betekent dit dat gestreefd dient te worden naar een omgeving die
voor iedereen, inclusief gehandicapten, gebruiksgeschikt is en
waarbij het gebruik van aparte voorzieningen voor gehandicapten
zo veel mogelijk wordt. In meer recente publicaties over de gebruiksgeschiktheid van de omgeving ten behoeve van gehandicapten
wordt deze benaderingswijze dan ook in toenemende mate benadrukt.

1.3. Taak voor bouwkundigen.
Bij de inrichting en vormgeving van de omgeving is een veelheid
van beroepsgroepen betrokken. In dit rapport beperken we ons volgens de opdracht tot de bouwkundig geschoolden. Dat hiervan de
ontwerpers (stedebouwkundigen en (interieur-)architecten) een
taak hebben bij het creëren van een voor iedereen bruikbare omgeving behoeft hier nauwelijks toelichting. Problemen als onduidelijke verkeerssituaties, te smalle doorgangen, niveauverschillen in vloeren en te kleine toiletruimten zijn doorgaans het gevolg van in de ontwerpfase van het bouwproces genomen beslissingen. Veel van de problemen die gehandicapten ondervinden zijn
echter mede het gevolg van ondoordachte beslissingen bij het maken van werktekeningen of bij het uitvoeren van bouwwerken. Te
hoog geplaatste wastafels en kapstokken, slecht gedetailleerde
trappen en leuningen en moeilijk te bedienen hang- en sluitwerk
zijn hiervan voorbeelden. Deze beslissingen worden voor een belangrijk deel genomen door bouwkundigen met een hogere of middelbare technische opleiding. Bouwkundigen die als ontwerper zijn
opgeleid worden hier als gevolg van de toenemende taakverdeling
binnen o.a. architectenbureaus in steeds mindere mate bij betrokken. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat uitvoerende bouwbedrijven niet alleen de uitvoering verzorgen van bouwwerken maar
ook de uitwerking van de te realiseren ontwerpen. Dit onderzoek
richt zich daarom niet alleen op de opleidingen voor bouwkundig
ontwerpers maar ook op het hoger en middelbaar technisch bouwkundig onderwijs. In hoofdstuk 2.2. is aangegeven waarom het lager
technisch onderwijs in dit onderzoek buiten beschouwing is gebleven.
Ten gevolge van de eerder genoemde verschuiving van de categorale
naar de integrale benadering kunnen we voor wat betreft de ge-

*

thans: Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid (ISG)
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van een veranderde bouwopgave. Konden we binnen de categorale be
nadering nog uitgaan van de "gemiddelde" mens bij het inrichten
en vormgeven van de omgeving voor de anonieme gebruiker, nu zullen we daarbij ook rekening moeten houden met gebruikers die afwijken van dat gemiddelde.

>
Dit vergt van bouwkundigen niet alleen een positieve houding ten
opzichte van de problematiek van gehandicapten, maar ook specifieke kennis, inzicht en vaardigheden. Zowel bij het verwerven
van deze houding als bij het verwerven van bedoelde kennis, inzicht en vaardigheden speelt het onderwijs een belangrijke rol.
De vraag is echter of het huidige bouwkundig onderwijs in Nederland op adequate wijze op deze veranderde bouwopgave inspeelt en,
voor zover dit niet het geval is, hoe hierin verbetering kan worden aangebracht.
1.4. (Onder-)wijs in toegankeliJKheid.
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek dat inzicht probeert te geven in de mate waarin in het bouwkundig onderwijs in
Nederland aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid voor lichamelijk gehandicapten en waarin wordt aangegeven hoe hierin zo nodig verbeteringen kunnen worden aangebracht. Het onderzoek werd
uitgevoerd in opdracht van het Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van Toegankelijkheid voor gehandicapten (CCPT) dat voor
dit onderzoek de volgende doelstelling formuleerde:
"Het project zal zich in eerste instantie moeten beperken tot het
nagaan van de mate waarin "toegankèlijkheid" is opgenomen in het
onderwijs ten behoeve van de opleidingen van architecten, stedebouwkundigen, interieurarchitecten en bouwkundigen.
Tevens zal moeten worden nagegaan op welke wijze opname van "toegankelijkheid" in deze onderwijsprogramma's · het best bevorderd
kan worden" [3].
De volledige tekst van de door het CCPT opgestelde projectbeschrijving is in dit rapport opgenomen als bijlage 1.
Bij de uitvoering van dit onderzoek werden de onderzoekers ondersteund door een door het CCPT ingestelde begeleidingscommissie.
Deze commissie was samengesteld uit deskundigen op het gebied van
de toegankelijkheid voor gehandicapten en vertegenwoordigers van
de onderwijswereld. Een volledig overzicht van het projectteam
voor dit onderzoek is opgenomen als bijlage 2.
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door middel van literatuurstudie, gesprekken met deskundigen en
gesprekken met onderwijsinstellingen het gebied verkend. In de
tweede fase werden voorstellen ontwikkeld voor de eisen waaraan
op gebruiksgeschikt bouwen gericht onderwijs zou dienen te voldoen.
In de derde en laatste fase werd aan de hand van het raadplegen
van leerplannen/studiegidsen, van antwoorden op schriftelijke
vragen en van gegevens uit vraaggesprekken nagegaan in hoeverre
in het huidige bouwkundige onderwijs aandacht wordt besteed aan
gebruiksgeschikt bouwen en welke mogelijkheden en knelpunten er
bestaan met betrekking tot verbetering van het onderwijs. In
hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de wijze waarop informatie
ingewonnen werd.
Op het gebied van de toegankelijkheid van de omgeving voor lichamelijk gehandicapten zijn in de afgelopen jaren diverse publicaties verschenen. Belangrijk is Designing for the disabled van S.
Goldsmith [5] en Geboden Toegang, een uitgave van het NOG* [4].
Onder de titel Bouwen voor Iedereen, inclusief gehandicapten,
verscheen in 1983 een publicatie van D. van der Voordt, een van
de leden van de werkgroep "Bouwen voor Iedereen" van de Technische Hogeschool te Delft [17]. Zeer recent verscheen het Handboek
Verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap, uitgegeven
door het ministerie van Verkeer en Waterstaat [7]. Naast verkeerstechnische informatie bevat dit handboek een algemeen deel
waarin het belang van de integrale benadering benadrukt wordt en
waarin het voornemen kenbaar wordt gemaakt de in dit handboek
verzamelde kennis te integreren in het over enkele jaren door het
Studiecentrum Verkeerstechniek uit te brengen Handboek Aanbevelingen StedeliJKe Verkeersvoorzieningen.
Verbetering van het onderwijs op het gebied van het gebruiksgeschikt vormgeven en inrichten van de gebouwde omgeving is een
taak waar velen direct of indirect bij betrokken zijn of kunnen
zijn. Naast docenten en leerplancommissies van onderwijsinstellingen denken we hierbij o.a. aan onderwijsinspecties, organisaties van en voor gehandicapten, instituten voor wetenschappelijk
onderzoek, beleidsmedewerkers van diverse departementen, deskundigen op het gebied van het gebruiksgeschikt ontwerpen en uitgevers van vakliteratuur voor bouwkundigen. Daarom is een poging
gedaan dit rapport voor een brede lezerskring "toegankelijk" te
maken door het gebruik van betrekkelijk veel voorbeelden, ondersteund door illustraties.
Dit rapport is echter niet bedoeld als lesmateriaal voor het onderwijs. Uiteraard hopen we wel dat docenten van dit rapport gebruik kunnen en zullen maken bij de voorbereiding van hun onderwijs.

* Nationaal Orgaan Gehandicaptenbeleid; inmiddels is het NOG opgegaan in de Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad.
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enkele begrippen nader omschre"en en wordt het onderwijs waarop
dit onderzoek betrekking heeft afgebakend. In hoofdstuk 3 worden
de verschillende benaderingswijzen voor het realiseren van een
voor iedereen toegankelijke omgeving behandeld, in het bijzonder
de integrale benaderingswijze. In het vierde hoofdstuk worden van
hieruit aandachtsgebieden voor het bouwkundig onderwijs geformuleerd, waar in het ijfde hoofdstuk per opleidingssoort nader op
ingegaan wordt.
De indeling van dit rapport volgt in grote lijnen de uitvoeringsfasen van het onderzoek. Na de inleiding worden in hoofdstuk 2
enkele begrippen nader omschreven en wordt het onderwijs waarop
dit onderzoek betrekking heeft afgebakend. Hoofdstuk 3 behandelt
de verschillende benaderingswijzen voor het realiseren van een
voor iedereen toegankelijke omgeving, in het bijzonder de integrale benaderingswijze. In het vierde hoofdstuk worden van hieruit aandachtsgebieden voor het bouwkundig onderwijs geformuleerd,
waar in het vijfde hoofdstuk per opleidingssoort nader op ingegaan wordt.
In het zesde hoofdstuk wordt het huidige onderwijs getoetst aan
deze aandachtsgebieden.
De hieruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen iri hoofdstuk 7.
Het rapport wordt gecompleteerd met een literatuurlijst· en bijlagen waar in de tekst naar wordt verwezen. De bijlagen 9 tot en
met 12 zijn opgenomen in een afzonderlijk deel.
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Begrippen en afbakening gebied.

Voor een goede leesbaarheid van dit rapport worden de begrippen
"toegankelijkheid" en "handicap", zoals die in dit rapport worden
gebruikt, hier nader toegelicht. Tevens wordt in dit hoofdstuk
aangegeven op welke opleidingen dit onderzoek betrekking heeft.
2.1

Toegankelijkheid en handicap.

Het CCPT hanteert voor het begrip "toegankelijkheid" de volgende
werkdefinitie:
"een zodanige inrichting van de gebouwde en aangelegde voorzieningen in de fysieke omgeving, dat categorieën van personen
met een lichamelijke stoornis of beperking daarvan zo onbelemmerd en zelfstandig mogelijk gebruik kunnen maken" [2].
Wanneer we het begrip toegankelijkheid in verband brengen met de
gebouwde omgeving zijn we geneigd vooral te denken aan de wijze
waarop een gebouw of ruimte ontsloten wordt. Uit de CCPT-werkdefinitie en de toelichting daarop blijkt dat onder toegankelijkheid echter ook verstaan wordt hoe een gebouwde voorziening bereikt en gebruikt kan worden. Helaas hebben we in het Nederlands
geen betere verzamelnaam voor de begrippen bereikbaarheid, toegankelijkheid (in engere zin) en bruikbaarheid.
Een andere verzamelnaam die we in Nederland gebruiken voor een
aantal zaken die wel veel met elkaar te maken hebben maar toch
verschillend zijn is "handicap". We gebruiken het woord in onze
taal zowel voor een lichamelijke stoornis als voor een beperking
van (lichaams-)functies en het gehandicapt zijn dat daar het gevolg van is. Dit werkt uiteraard verwarrend. In het Engels wordt
het onderscheid veel stringenter gemaakt. Daar spreekt men over
impairment, disability en handicap. Een stoornis (impairment)
slaat op de lichamelijke toestand. Een beperking (disability)
heeft te maken met de gevolgen voor het lichamelijk functioneren,
op de functies die men zonder stoornis wel zou kunnen vervullen.
Het begrip handicap heeft betrekking op de gevolgen die
stoornis en beperking op iemands leven hebben, in relatie
tot zowel zijn fysieke als zijn sociale omgeving.
Gezien het voorgaande laat het verzamelbegrip "toegankelijk" zich
in het Engels zeer treffend vertalen in "non-handicapping".
!toegankeliJK= non-haodicappingl

Vanuit de gezondheidszorg is het gebruikelijk lichamelijk gehandicapten in te delen naar functiestoornissen (motorische, zintuiglijke, etc.). De ontwerper dient echter uit te gaan van de
aanwezige functiemogelijkheden. Dit leidt tot een andere indeling
in gebruikerscategorieën van de gebouwde omgeving. Een aanzet tot
een indeling op basis van fysieke eigenschappen van de gebruikers
van gebouwen in relatie tot de mogelijkheden binnen het bouwkundig ontwerpen werd gedaan door Pronk e.a. [13]. Hoewel dit interimrapport zich beperkt tot een aanzet wordt er hier toch melding
van gemaakt om aan t e geven dat de behoefte aan een betere indeling in gebruikerscategorieën in bovengenoemde zin onderkend
wordt.
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In Nederland bestaat een groot aantal opleidingen dat zich richt
op de vormgeving van de fysieke omgeving. Conform de door het
CCPT geformuleerde doelstelling (zie bijlage 1) beperkt dit onderzoek zich binnen dit geheel tot de bouwkundige opleidingen.
Dit impliceert dat opleidingen voor o.a. industrieel ontwerpen,
verkeerskunde, landschapskunde en werktuigbouwkunde niet in dit
onderzoek werden betrokken.
Een inventarisatie van de bouwkundige opleidingen in Nederland is
in dit rapport opgenomen als bijlage 3. Gezien de voor dit onderzoek beschikbare middelen moest ook uit dit geheel een keuze worden gemaakt. In overleg met de begeleidingscommissie werd daarom
besloten het onderzoek te beperken tot de bouwkundige dagopleidingen die zich in hoofdzaak richten op de vormgeving van de gebouwde omgeving, waarbij de wijze van vormgeven relevant is voor
de toegankelijkheid voor gehandicapten van die omgeving. In aanvulling hierop werd besloten de Academies van Bouwkunst en de afdeling Bouw van de Nieuwe Leraren Opleiding (NLO) te Eindhoven
ook bij het onderzoek te betrekken.
Op grond van het voorgaande richtte het onderzoek zich op:
- de afdelingen Bouwkunde van het Middelbaar Technisch Dagonderwijs;
- de afdelingen Bouwkunde van het Hoger Technisch Dagonderwijs;
- de afdeling Bouwkunde van de Nieuwe Leraren Opleiding;
- de afdelingen Architectonische Vormgeving van de Academies voor
Beeldend Kunstonderwijs;
- de Academies van Bouwkunst;
- de afdelingen Bouwkunde van de Technische Hogescholen.
Met deze keuze werd impliciet besloten de opleidingen die zich
richten op planologie en weg- en waterbouwkunde niet in dit onderzoek te betrekken. Voorts dient hier opgemerkt te worden dat
de stedebouwkundig gerichte opleidingen bij vrijwel alle onderwijsinstellingen ondergebracht zijn bij de afdelingen Bouwkunde.
Het Lager Technisch Onderwijs werd niet in dit onderzoek betrokken op grond van de veronderstelling dat bij de beroepsuitoefening op dit niveau slechts incidenteel zelfstandig voor toegankelijkheid relevante beslissingen worden genomen ten aanzien van de
vormgeving van de gebouwde omgeving.
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Benaderingswijzen bij het streven naar een toegankelijke
omgeving.

3.1. Algemeen.
De toegankelijkheid van de omgeving is geen op zichzelfstaand
gegeven maar heeft betrekking op de relatie tussen de gebruiker
en zijn omgeving. In schema:

Iindividu!
J:

interactie

I

t

omgeving

I

In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat een handicap het gevolg is van
een beperking die iemand door een lichamelijke stoornis ervaart
in de interactie met zijn omgeving. In schema:

interactie
omgeving
In principe zijn er 2 manieren om een handicap geheel of gedeeltelijk te verminderen:
- het individu maakt gebruik van een individueel hulpmiddel zoals
een bril, rolstoel of gehoorapparaat;
- de omgeving wordt aan de beperking aangepast, bijv. door middel
van een rateltikker, automatische deur etc.
In de praktijk komt va ak een combinatie van beiden voor, bijv.
een rolstoel en hellingbaan, een gehoorapparaat en ringleiding,
etc. De omgeving wordt dan aangepast aan de beperking van de combinatie individu en individueel hulpmiddel. In schema:

•

I

..

individul__.!stoornisl__.lbeperking _.individueel hulpmiddel!

•

+

interactie

...
I

omgeving

[vermindering handicap

[handicap
..

I

-.

(stede-)bouwkundige
voorziening
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het
streven
naar
een meer
toegankelijke
omgeving
voor
gehandicapten:
1. de individuele benaderingswijze;
2. de categorale benaderingswijze;
3. de integrale benaderingswijze.
Op deze benaderingswijzen zal achtereenvolgens nader worden ingegaan. In 1.2. is reeds in het kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van deze benaderingswijzen.

3.2. De individuele benaderingswijze.
Bij de individuele benaderingswijze wordt gestreefd naar het verminderen van handicaps door middel van individueel gerichte aanpassingen of hulpmiddelen. Naast de individuele hulpmiddelen gaat
het hierbij vooral om individueel gerichte aanpassingen van woningen en werkplekken. Via het sociaal verzekeringsstelsel is het
voorzien in individueel gerichte hulpmiddelen en aanpassingen in
Nederland betrekkelijk vergaand geregeld.

3.3

De categorale benaderingswijze.

Bij de categorale benaderingswijze wordt gestreefd naar het verminderen van handicaps door middel van het aan de "normale"* omgeving toevoegen van speciale voorzieningen voor bepaalde categorieën van gehandicapten. Op het schaalniveau van de stedebouw
zijn dit bijvoorbeeld op voorraad gebouwde woningen voor rolstoelgebruikers, scholen voor lichamelijk gehandicapten (o.a. mytylscholen) en werkplaatsen voor gehandicapten. Op gebouwniveau
zijn ingangen en toiletten voor gehandicapten naast die voor
niet-gehandicapten veel voorkomende voorbeelden. In de niet-bouwkundige sfeer kennen we het nieuws voor doven en slechthorenden
dat na het TV-journaal voor horenden wordt uitgezonden.
De resultaten van de categorale benaderingswijze komen ons zo bekend voor dat ze in hoge mate beeldbepalend zijn geworden bij het

* "normale" in de betekenis van afgestemd op een beperkt gebruikersgemiddelde
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toegankelijk gemaakt moesten worden is hier waarschijnlijk mede
de oorzaak van.
3.4

De integrale benaderingswijze.
Bij de integrale benaderingswijze wordt er naar gestreefd de omgeving zodanig in te richten dat deze voor iedereen, dus inclusief gehandicapten, toegankelijk is met zo weinig mogelijk toevoeging van speciale voorzieningen aan die omgeving. Deze benaderingswijze wordt daarom ook wel de inclusieve benaderingswijze
genoemd. Aan het streven naar een "non-handicapping" omgeving
wordt hierbij in meerdere betekenissen inhoud gegeven.
Naast het streven naar toegankelijkheid in fysieke zin wordt door
de manier waarop dit gebeurt de gehandicapte niet steeds in een
uitzonderingspositie geplaatst (waardoor hij zich nog gehandicapt
zou voelen) en mag verwacht worden dat zich in het algemeen minder ongevallen zullen voordoen.
Voorbeelden van integrale oplossingen ZlJn automatische deuren,
onderrijdbare tafels en ondertitelde TV-journaals.
De integrale benaderingswijze wordt gekenmerkt door een gerichtheid op de anonieme gebruiker waarbij rekening wordt gehouden met
verschillen in fysieke eigenschappen van de gebruikers. Penton
spreekt in dit verband dan ook over het "bouwen voor een breder
gemiddelde" [12].

3.5

Toepassing van de benaderingswijzen.

In het algemeen bieden integrale oplossingen de volgende voordelen boven categorale:
gehandicapten worden niet in een uitzonderingspositie gepaatst, waardoor optimaal wordt bijgedragen aan hun maatschappelijke integratie;
- ook voor niet-gehandicapten zijn deze oplossingen vaak aantrekkelijk;
integrale oplossingen zijn doorgaans goedkoper dan "normale" +
speciale oplossingen.
De volgorde waarin we de verschillende soorten oplossingen bij
voorkeur toepassen is eigenlijk betrekkelijk vanzelfsprekend. Aan
de "normale" omgeving willen we in principe zo weinig mogelijk
speciale voorzieningen toevoegen. Dit geldt zowel voor het voor
publiek toegankelijke deel van de omgeving als voor woningen en
werkplekken. Dit betekent dat de voorkeur wordt gegeven aan integrale oplossingen en dat categorale en individuele oplossingen
toegepast worden als noodzakelijke aanvullingen daarop. In schema:
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voorkeur voor !integrale oplossingen)

in
aanvulling
daarop

categorale
oplossingen

!individuele oplossingen!

Het toepassen van de integrale benaderingswijze impliceert dat
gestreefd wordt naar integrale oplossingen. Dit betekent niet dat
deze oplossingen in alle gevallen gevonden en toegepast kunnen
worden. Welk type oplossing (integraal, categoraal of individueel) in een bepaalde situatie toegepast zal worden is van verschillende factoren afhankelijk. Hiervan zullen we enkele belangrijke noemen.
-

functionele en technische aspecten.

Doorgaans zullen oplossingen waarbij rekening is gehouden met gehandicapten ook tegemoet komen aan de behoeften van niet-gehandicapten. In sommige gevallen zullen deze behoeften echter tegenstrijdig zijn, waardoor het beter is oplossingen te kiezen die
afgestemd zijn op de specifieke behoeften dan een slecht compromis te creëren. Dit kan bijv. het geval zijn bij bewegwijzering
in gebouwen die ten behoeve van zienden bij voorkeur hoog en ten
behoeve van blinden bij voorkeur laag (voelbaar) aangebracht
wordt, bij werkbladen waaraan zowel staand als zittend (in een
rolstoel) gewerkt moet kunnen worden en bij attentiesignalen die
voor horenden bij voorkeur door middel van geluid en voor doven
door middel van licht uitgevoerd worden.
Van der Voordt [17] wijst erop dat veel van de technische problemen die zich voordoen met inzet van de nodige inventiviteit vaak
wel opgelost kunnen worden. Als voorbeeld noemt hij een deurdranger waarvan de spanning verlaagd wordt door het omlaag drukken
van de deurklink. Eisen met betrekking tot ergonomie en brandveiligheid zouden hiermee integraal kunnen worden opgelost.
Technische beperkingen zullen zich vooral voordoen bij het (achteraf) aanpassen van bestaande gebouwen. Categorale en/of individuele oplossingen zijn dan soms onvermijdelijk.
-

economische aspecten.

Int eg rale oplossingen zullen in veel geva llen niet duurd e r z~Jn
dan "normale" oplossingen en uiteindelijk vaak goedkoper wanneer
aan die "normale" oplossingen achteraf voorzieningen voor gehandicapten dienen te worden toegevoegd.
Moeilijker te kwantificeren is het voordeel ' dat integrale oplossingen ook voor niet-gehandicapten aantrekkelijk zi jn en de ongevallenpreventie die daarmee samenhangt.
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bestaat tussen de ergonomische kwaliteit van werkplekken en de
kansen om arbeidsgeschikt te blijven (ARBO-wet).
Sommige voorzieningen zijn echter zo duur dat het aanbrengen
daarvan pas economisch verantwoord is wanneer zich bijzondere situaties voordoen. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de bewoner van een eengezinswoning rolstoelafhankelijk wordt
en er behoefte ontstaat aan o.a. een (trap-)lift, een aangepaste
keuken en een ruimer toilet. In dat geval is het van belang dat
de woning met zo eenvoudig mogelijke middelen, dus zo weinig mogelijk kosten, individueel gericht aangepast kan worden. Het
vooraf rekening houden met het later kunnen aanbrengen van dit
soort aanpassingen wordt aanpasbaar bouwen genoemd. Kenmerkend
voor aanpasbare gebouwen is ook dat een aantal "aanpassingen"
reeds vooraf aangebracht wordt, zoals minimale of geen onderdorpels en deuren met voldoende breedte. Hierdoor hebben aanpasbare
gebouwen tevens het voordeel dat ze ook bezoekbaar zijn voor gehandicapten. Deze "aanpassingen" brengen tijdens de bouw weinig
of geen kosten met zich mee, terwijl het achteraf aanpassen van
deze onderdelen relatief erg duur is. Uit tot nu toe vericht onderzoek is gebleken dat aanpasbare woningen niet of nauwelijks
duurder hoeven te zijn dan woningen waarbij geen rekening is gehouden met toegankelijkheid voor gehandicapten [16].
-

belevingsaspecten.

De economische, functionele en technische aspecten zijn niet de
enige kriteria aan de hand waarvan we de kwaliteit van de omgeving beoordelen. Ook de belevingswaarde speelt hierbij een rol.
In sommige gevallen zal op grond daarvan de voorkeur worden gegeven aan categorale boven integrale oplossingen. Vooral bij grotere gebouwen is het toepassen van trappen soms onvermijdelijk om
een hoge ruimtelijke belevingswaarde te kunnen bereiken.
Anderzijds is het noodzakelijk dat ontwerpers meer aandacht besteden aan de vormgeving van voorzieningen voor gehandicapten.
Een betere vormgeving van deze voorzieningen zal de acceptatie
daarvan, zowel door gehandicapten als door niet-gehandicapten,
aanzienlijk kunnen verhogen.
Verder is het van belang dat ontwerpers meer rekening houden met
de wijze waarop lichamelijk gehandicapten de omgeving beleven.
Met name kunnen we hierbij denken aan zintuiglijk gehandicapten,
zoals doven en blinden.
- normopvatting.
De wijze waarop met de hiervoor genoemde aspecten wordt omgegaan
hangt vooral af van de normen die daarbij worden gehanteerd.
Hierbij hebben we te maken met algemeen maatschappelijke normen
(die voor een belangrijk deel beïnvloed worden door en van invloed zijn op de normen en richtlijnen zoals die door de overheid
worden gehanteerd), normen zoals die worden gehanteerd door opdrachtgevers en normen zoals die worden gehanteerd door ontwerpers. In het algemeen wordt aangenomen dat de houding tegenover
de problemen van gehandicapten positief wordt beïnvloed door persoonlijke contacten met gehandicapten en informatie over de problemen van gehandicapten [6].
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Aandachtsgebieden in het onderwijs.

4.1. Algemeen.

De eerste doelstelling van dit onderzoek is gericht op het nagaan
van de mate waarin "toegankelijkheid" is opgenomen in de onderwijsprogramma's van de bouwkundige opleidingen. Om dit zinvol te
kunnen doen zullen we eerst vast moeten stellen welke aandachtsgebieden in het onderwijs van belang zijn voor het verwerven van
de gewenste attitude, kennis, inzichten en vaardigheden.
In dit hoofdstuk worden deze aandachtsgebieden omschreven en toegelicht en wordt aangegeven op welke wijze deze in het onderwijs
aan de orde kunnen worden gesteld. De genoemde mogelijkheden zijn
voornamelijk gedestilleerd uit de informatie die verkregen werd
in de vraaggesprekken met onderwijsinstellingen die gehouden
werden ten behoeve van de toetsing van het huidige onderwijs (zie
hoofdstuk 6).
4.2. Attitude.

Een positieve attitude ten aanzien van het besteden van aandacht
aan de toegankelijkheid van de fysieke omgeving voor alle gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers, in alle procesfasen bij
het oplossen van bouwkundige problemen.
Over het op een kwalitatief goede wijze realiseren van een ook
voor gehandicapten toegankelijke omgeving stelde Penton: "For
that to become possible we have first to recognize that it is not
just TECHNICAL change that must he brought about, but ATTITUDINAL
change on the part of architects and those who are to become
architects" [12].
Zo'n attitude is dermate belangrijk dat we kunnen stellen dat de
andere aandachtsgebieden hieraan ondergeschikt zijn. Wanneer
bouwkundigen vanuit deze attitude hun beroep uitoefenen mag verwacht worden dat zij zich ook in zullen zetten om de kennis en
vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het realiseren van
een voor iedereen toegankelijke omgeving.
Omgekeerd dienen we ons echter te realiseren dat deze attitude
slechts kan ontstaan door het verwerven van kennis, inzicht en
vaardigheden op dit gebied. Het confronteren van studenten met de
problemen die gehandicapten met de omgeving hebben door middel
van films, lezingen, excursies, e.d., waarbij deze problematiek
gericht of terzijde aan de orde komt, kan een goede aanzet vormen
voor attitudevorming en kennisoverdracht.
4.3. Mensbeeld.

Kennis van en inzicht in de eigenschappen, behoeften en functiemogelijkheden van de gebruikers van de gebouwde omgeving, inclusief de gehandicapte gebruikers.
De gegevens die ons in ons dagelijks leven worden aangereikt via
ontmoetingen, massamedia, etc. leiden tot een onvolledig en vaak
ook vertekend beeld van onze samenleving. Zowel onze bekendheid
met de aantallen mensen met lichamelijke functiestoornissen en

-26beperkingen als onze bekendheid met de aard van deze stoornissen
en beperkingen is "van nature" zo gering dat het nodig is hieraan
in het onderwijs expliciet aandacht te besteden (zie ook [6]).
De bouwkundige (en vooral de ontwerper) behoort immers de deskundige bij uitstek te zijn op het gebied van de afstemming van de
gebouwde omgeving op de eigenschappen, behoeften en functiemogelijkheden van de gebruiker, die in veel gevallen een anonieme (en
dus mogelijk een gehandicapte) gebruiker is.

In het onderwijs kan deze kennis bij diverse programma-onderdelen
ondergebracht worden. Wanneer het programma geen specifiek op
toegankelijkheid voor iedereen gerichte onderdelen bevat kan deze
kennis geïntegreerd worden in een mens- en maatschappij-gericht
vak of in een"mens en maat"-gericht programma-onderdeel.
4.4. Benaderingen.

Kennis van en inzicht in opvattingen, theoretische benaderingswijzen, voorschriften en richtlijnen met betrekking tot de wijze
waarop bij het inrichten en vormgeven van · de gebouwde omgeving
optimaal kan worden tegemoet gekomen aan de behoeften van alle
gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers.
Met betrekking tot de vraag hoe het probleem van het optimaal tegemoet komen aan de behoeften van gehandicapte gebruikers benaderd of behandeld moet of kan worden is kennis ontwikkeld die
voor bouwkundigen van essentieel belang is. Hierbij gaat het
vooral om opvattingen en benaderingswijzen zoals die door deskundigen (waaronder ook de organisaties van en voor gehandicapten en
de overheid) zijn ontwikkeld, en om voorschriften en richtlijnen
zoals die in de bouwregelgeving (o.a. bouwverordeningen) zijn
vastgesteld (zie ook bijlage 4).
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aandacht worden besteed:
specifiek:
dit aandachtsgebied wordt behandeld in een afzonderlijk programma-onderdeel waarbij het toegankelijkheidsvraagstuk centraal staat;
geïntegreerd: de tot dit aandachtsgebied behorende kennis
wordt "verdeeld" over de daarvoor in aanmerking
komende bestaande programma-onderdelen.
4.5. Middelen.
Kennis van en inzicht in de bouwkundige middelen, gericht op het
afstemmen van de gebouwde omgeving op de eigenschappen en behoeften van alle gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers.
Met bouwkundige middelen worden hier bouwkundige oplossingen bedoeld zoals die in aanvulling op algemene handboeken te vinden
zijn in specifiek op toegankelijkheid voor gehandicapten gerichte
handboeken,
zoals
Geboden
Toegang
[4]
en het
Handboek
Verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap [7].

Ook dit aandachtsgebied kan in principe op 2 manieren in het onderwijs aan de orde worden gesteld:
specifiek
als onderdeel van een specifiek op toegankelijkheid voor iedereen gericht programma-onderdeel;
geïntegreerd: als "verbreding" van de programma-onderdelen die
gericht zijn op bouwkundige middelen (ontwerpleer, algemene bouwkunde, detailleren, etc.).
4.6. Ergonomie.
Kennis van en inzicht in de methoden en technieken, gericht op
het optimaal afstemmen van bouwkundige middélen op de
eigenschappen en behoeften van alle gebruikers, inclusief
gehandicapte gebruikers.
Het goed kunnen afstemmen van bouwkundige middelen op de eigenschappen en behoeften van gebruikers vereist kennis van en inzicht in de elementaire methoden en technieken uit het vakgebied
van de ergonomie.
Wanneer we willen ontwerpen voor een "breder gemiddelde" zullen
we vast moeten kunnen stellen voor wie de in de handboeken beschreven oplossingen wel en niet bruikbaar zijn en wat we kunnen
doen om de bruikbaarheid ervan te vergroten. In ergonomie-handboeken Zl. Jn bij de oplossingen doorgaans de gegevens vermeld
waaruit deze zijn afgeleid. Met enige kennis van het vakgebied

-28van de ergonomie kunnen deze oplossingen daardoor dan ook geïnterpreteerd worden. Bij algemene bouwkunde-handboeken worden deze
gegevens in het algemeen niet of nauwelijks vermeld waardoor het
voordeel van de beschikking over ergonomische kennis zich beperkt
tot het kritisch kunnen beschouwen van de gegeven oplossingen.
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In het onderwijs kan dit aandachtsgebied in principe op 2 manieren aan de orde worden gesteld:
- specifiek: als "verbreding" van het vak antropometrische ergonomie. Een vak dat bij enkele opleidingen onder de
naam "mens en maat" voorkomt. Ergonomie wordt hierbij in verband gebracht met bouwkundige middelen;
geïntegreerd: als "verdieping" van de vakken die gericht zijn
op bouwkundige middelen, zoals algemene bouwkunde, bouwkundig detailleren, etc. Vanuit de bouwkundige middelen wordt dan een relatie gelegd
met de ergonomie.
4.7. Vaardigheid.

Vaardigheid in het toepassen van de onder 4.3. tot en met 4.6.
genoemde aandachtsgebieden bij het oplossen van bouwkundige problemen.
De vraag doet zich hierbij voor in hoeverre het nodig is studenten, in aanvulling op het overdragen van kennis, te trainen in
het toepassen van de genoemde aandachtsgebieden en welke soort
oefeningen/projecten daartoe het meest geëigend zijn.
De Werkgroep Bouwen voor Iedereen van de afdeling Bouwkunde van
de T.H.-Delft heeft hiermee in de afgelopen jaren betrekkelijk
veel ervaring opgedaan. In een beknopt evaluatieverslag (niet gepubliceerd) stelt e.G. Aarts, een van de leden van de werkgroep,
het volgende:
"In het prille begin (1971-1972) dachten wij er goed aan te doen
om studenten te voorzien van de nodige literatuur. Deze werd uitnodigend op een leestafel gelegd en nadrukkelijk aangeprezen, in
de veronderstelling dat men als vanzelfsprekend bij het ontwerpen
ook aan gehandicapten zou denken. Maar niets bleek minde r waar.
Men nam de gesuggereerde oplossingen klakkeloos over en deze kwamen dan als krenten van een pudding in het plan terecht".
In de daarop volgende periode werd in de oefeningen/projecten de
nadruk gelegd op het aanpassen van de omgeving aan gehandicapten.
Als nadeel hiervan signaleert Aarts dat "wij de indruk wekten alleen voor gehandicapten te willen bouwen i.p.v. 66k voor gehandicapten".
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Kort samengevat komen de ervaringen van de werkgroep hierop neer
dat doelgerichte training in de vorm van oefeningen/projecten
noodzakelijk is en dat een integrale aanpak daarbij de voorkeur
verdient.
4.8. Samenvatting aandachtsgebieden.

Samenvattend kunnen we de volgende aandachtsgebieden onderscheiden, waarvan het eerste tevens het karakter draagt van de doelstelling waarnaar via de andere aandachtgsgbebieden wordt gestreefd. Terwille van de leesbaarheid van de volgende hoofdstukken worden de aandachtsgebieden met een kernwoord aangeduid.
attitude

Een positieve attitude ten aanzien van het besteden
van aandacht aan de toegankelijkheid van de fysieke
omgeving voor alle gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers, in alle procesfasen bij het oplossen van bouwkundige problemen.

mensbeeld

Kennis van en inzicht in de eigenschappen, behoeften en functiemogelijkheden van de gebruikers van
de gebouwde omgeving, inclusief de gehandicapte gebruikers.

benaderingen: Kennis van en inzicht in opvattingen, theoretische
benaderingswijzen, voorschriften en richtlijnen met
betrekking tot de wijze waarop bij het inrichten en
vormgeven van de gebouwde omgeving optimaal kan
worden tegemoet gekomen aan de behoeften van alle
gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers.
middelen

ergonomie

Kennis van en inzicht in de bouwkundige middelen,
gericht op het optimaal afstemmen van de gebouwde
omgeving op de behoeften van alle gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers.
Kennis van en inzicht in de methoden en technieken
gericht op het optimaal afstemmen van bouwkundige
middelen op de eigenschappen en behoeften van alle
gebruikers, inclusief gehandicapte gebruikers.

vaardigheid: Vaardigheid in het toepassen van de aandachtsgebieden, mensbeeld, benaderingen, middelen en ergonomie
bij het oplossen van bouwkundige problemen.
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1. De genoemde aandachtsgebieden worden in hun onderlinge samenhang aan de orde gesteld in de vorm van een oefening/project
waarin de toegankelijkheid voor iedereen centraal staat. Het
voordeel hiervan is dat zo'n oefening/project in principe door
één docent kan worden voorbereid en begeleid, waardoor invoering op korte termijn mogelijk is.
2. De verschillende aandachtsgebieden (of delen daarvan) worden
afzonderlijk geïntegreerd in de daarvoor in aanmerking komende
bestaande programma-onderdelen, die op zich niet specifiek op
toegankelijkheid hoeven te zijn gericht. Het voordeel hiervan
is dat gelijktijdig met kennisoverdracht de aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen door studenten als vanzelfsprekend
zal worden ervaren. Deze vorm van invoering zal voor veel opleidingen meer inspanning vergen omdat hierbij relatief veel
docenten betrokken zijn en veel lesmateriaal aangepast zal
moeten worden.
3. Door middel van een op het "ontwerpen voor een breder gemiddelde" gericht vak ergonomie wordt in het begin van de studie
een basis gelegd voor het hanteren van de integrale benaderingswijze. Hiermee wordt niet alleen voor wat betreft de attitudevorming een positieve basis gelegd (ontwerpen voor
iedereen in plaats van voor een beperkt gemiddelde) maar wordt
tevens de nodige deskundigheid verworven om bouwkundige oplossingen kritisch op hun bruikbaarheid te kunnen bezien.
Het op korte termijn invoeren van dit vak zal voor veel opleidingen problemen opleveren. Voor dit vak zal in veel gevallen
roostertijd vrijgemaakt moeten worden, zal een docent bijgeschoold of van buitenaf aangetrokken moeten worden en zal relatief veel tijd besteed moeten worden aan het ontwikkelen van
lesmateriaal omdat een Nederlandstalig handboek op dit gebied
nog niet voorhanden is. Een globaal overzicht van voor toegankelijkheid relevante ergonomie-literatuur is in dit rapport
opgenomen als bijlage s.
Misschien ten overvloede wordt hier nogmaals benadrukt dat de 3
genoemde mogelijkheden elkaar niet uitsluiten, integendeel. Zolang aandacht voor toegankelijkheid voor iedereen beperkt blijft
tot een of enkele onderdelen van een onderwijsprogramma bestaat
het gevaar dat studenten de toegankelijkheidsproblematiek zullen
blijven beschouwen als "bijzonder onderwerp".
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Relevantie van de aandachtsgebieden voor de verschillende soorten
bouwkundige opleidingen.

5.1. Algemeen.

In hoofdstuk 4 is voor het bouwkundig onderwijs in het algemeen
uiteengezet welke aandachtsgebieden van belang zijn bij het
streven naar een voor iedereen toegankelijke omgeving. Dit betekent niet dat voor alle soorten opleidingen deze aandachtsgebieden even belangrijk en inhoudelijk gelijk zijn. Stedebouwkundigen
bijv. zijn op een andere wijze betrokken bij de toegankelijkheidsproblematiek dan interieurarchitecten.
Maar ook binnen een opleidingsoort zijn de verschillen in beroepsgerichtheid van de afzonderlijke opleidingen vaak groot,
waardoor verschillen kunnen optreden in de mate waarin aan de afzonderlijke aandachtsgebieden in het onderwijs aandacht dient te
worden besteed. Met name is dit het geval bij de HTS'en en de afdelingen architectonische vormgeving van de Academies voor Beeldend Kunstonderwijs.
Alvorens in te gaan op de verschillen zullen we eerst vaststellen
welke aandachtsgebieden voor alle soorten onderwijs wel belangrijk en in principe inhoudelijk gelijk zijn. Dit geldt nl. voor
de aandachtsgebieden attitude, mensbeeld en vaardigheid. Het belang van een positieve attitude is eerder in dit rapport al aangeduid en er bestaat geen enkele aanleiding hierin verschillen
aan te brengen voor de diverse soorten opleidingen. Hetzelfde
geldt voor het aandachtsgebied mensbeeld.
De doelgroep waarvoor gebouwd wordt, de anonieme (en daarmee ook
de gehandicapte) gebruikers, is voor elke soort opleiding dezelfde. Voor alle bij dit onderzoek betrokken opleidingen geldt eveneens dat de kennis die in de onderwijsprogramma's overgedragen
wordt ook toegepast moet kunnen worden bij het oplossen van bouwkundige problemen. Dit geldt ook voor kennis op het gebied van
toegankelijkheid. Uiteraard zullen per opleiding de vaardigheden
inhoudelijk, in samenhang met de overgedragen kennis, variëren.
Voor de overige aandachtsgebieden, nl. benaderingen, middelen en
ergonomie geldt dat er per (soort) opleiding wel verschillen in
practische uitwerking bestaan en dat er verschillen kunnen bestaan in de mate waarin deze aandachtsgebieden in de onderwijsprogramma's aan de orde dienen te worden gesteld. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.
De relevantie van deze aandachtsgebieden voor de diverse opleidingen wordt niet bepaald door het niveau van de opleidingen,
maar door de beroepsgerichtheid van de opleidingen. Aangezien deze voor de diverse opleidingen erg verschillend is wordt hier de
relatie tussen aandachtsgebieden en opleidingen gelegd via een
tussenstap, nl. via een geleding van het bouwproces waarin de individuele bouwkundige opleidingen zich kunnen herkennen. Eerst
wordt dus een relatie gelegd tussen de aandachtsgebieden en de
verschillende onderdelen van het bouwproces. Vervolgens wordt
aangegeven op welke onderdelen van het bouwproces de bij dit onderzoek betrokken opleidingen gericht zijn. Uit deze gegevens kan
dan de relevantie van de aandachtsgebieden voor de betrokken opleidingen afgelezen worden.
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in par. 5.5 in een matrix samengevat. In par. 5.6 worden de diverse opleidingen geprojecteerd op deze matrix.
5.2. Geleding van het bouwproces.

Onder bouwproces verstaan we hier ieder proces van de totstandkoming van de gebouwde omgeving, zoals zich dat afspeelt tussen het
eerste initiatief en de sloop.
Het bouwproces laat zich naar twee belangrijke kenmerken geleden,
nl. naar het schaalniveau waarop het zich afspeelt en naar de
procesfase waarin het zich bevindt. Naar schaalniveau laat het
zich onderverdelen in stedebouwkundig-, micro-stedebouwkundig-,
gebouw- en interieurniveau.
Naar procesfase laat het zich, ongeacht het schaalrtiveau waarop
het zich afspeelt, onderverdelen naar programma-, ontwerp-,
uitwerkings-, uitvoerings- en gebruiksfase [15].
In het onderstaande schema Z~Jn
onderlinge samenhang weergegeven.

deze

deelgebieden

in

hun

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik
stedebouw
micro-stedebouw
gebouw
interieur
In het navolgende zal eerst ingegaan worden op de relevantie van
de aandachtsgebieden voor de onderscheiden schaalniveau's en
vervolgens voor de onderscheiden procesfasen.
5.3. Relevantie van de aandachtsgebieden voor de onderscheiden scbaalniveau•s van het bouwproces.

Stede bouw.
De werkzaamheden op dit schaalgebied resulteren in door de overheid vast te stellen plannen, waarvan met het oog op toegankelijkheid het bestemmingsplan het belangrijkste is. In een bestemmingsplan worden allerlei zaken vastgelegd met betrekking tot het
wonen, werken, voorzieningen, recreatie, verkeer en vervoer.
Bij al deze onderdelen is het van belang rekening te houden met
toegankelijkheid voor gehandicapten. Bij het wonen o.a. door bepalingen met betrekking tot situering, bouwhoogte en woningtypes,
waarbij met name middelhoge woonbebouwing (zonder liften) voor
gehandicapten moeilijk toegankelijk te maken is. Bij werken en
voorzieningen zoals winkels, openbare gebouwen en scholen gaat
het vooral om de bereikbaarheid en spreiding van deze voorzienin-
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gebruikt zoals scholen voor gehandicapten, bejaardenhuisvesting,
etc. is het van belang een geïsoleerde ligging te vermijden.
Bij recreatie-voorzieningen speelt de bereikbaarheid en de bruikbaarheid voor gehandicapten een belangrijke rol, waarbij met name
ook gedacht dient te worden aan passieve recreatie. Bij verkeer
en vervoer dient vooral rekening gehouden te worden met de in-,
over- en uitstapproblemen die veel mensen hebben wanneer ze van
het openbaar vervoer gebruik moeten maken en de bereikbaarheid
van haltes voor openbaar vervoer.
Zoals voor veel andere aspecten geldt ook voor toegankelijkheid
dat in een bestemmingsplan de basis gelegd kan worden voor een
voor iedereen bruikbare omgeving, maar ook dat hierin fouten gemaakt kunnen worden die bij de latere invulling van het plan niet
meer hersteld kunnen worden. Bij dit laatste kunnen we o.a. denken aan moeilijk aanpasbare en bezoekbare woonbebouwing, aan onlogische stedebouwkundige structuren waardoor blinden extra-gehandicapt worden in hun oriëntatie en aan problemen die veroorzaakt worden door een geïsoleerde ligging van voorzieningen die
frequent gebruikt worden door gehandicapten.
Voor wat betreft de te volgen procedures bij het opstellen van
bestemmingsplannen is het van belang deskundigen (waaronder organisaties van en voor gehandicapten) tijdig te betrekken bij de
planvoorbereiding. Om te waarborgen dat de in het bestemmingsplan
beoogde maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden is het
van belang deze maatregelen expliciet op te nemen in het plan
en/of in de toelichting daarop.
Een uitgebreid overzicht van de toegankelijkheidsaspecten die op
stedebouwkundig niveau aandacht behoeven is opgenomen in "Stedebouw en Gehandicapten", een publicatie van Stad en Landschap

[14].

Omdat het in een bestemmingsplan vooral gaat om het scheppen van
voorwaarden voor het bij de invulling van dat plan kunnen realiseren van een voor iedereen toegankelijke omgeving zijn van de
aandachtsgebieden vooral benaderingen en middelen van belang.
Micro-stedebouw.
Hiermee bedoelen we de concrete,
openbare buitenruimte. Een van de
openbare buitenruimte is het voor
ten, bereikbaar maken van de aan

kleinschalige inrichting van de
belangrijkste functies van deze
iedereen, inclusief gehandicapdeze ruimte gelegen voorzienin-
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aspecten daarbij zijn het vermijden van obstakels en niveauverschillen voo-r motorisch en visueel gehandicapten, het markeren
van routes en obstakels voor blinden, het zorgvuldig detailleren
van wegkruisingen, oversteekplaatsen, haltes voor openbaar vervoer, etc.
In "Stedebouw en Gehandicapten" [14], het "Handboek Verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap" [7] en gedeeltelijk ook
in "Geboden Toegang" [ 4] wordt op de micro-stede bouwkundige aspecten uitgebreid ingegaan.

Bij de inrichting en vormgeving van de openbare buitenruimte op
dit schaalniveau zijn vooral de aandachtsgebieden benaderingen,
middelen en ergonomie van belang.
Gebouw.
Op gebouwniveau is de toegankelijkheidsproblematiek zeer complex.
De eisen die gesteld worden kunnen afhankelijk van de gebouwensoort sterk variëren. Bij openbare gebouwen bijv. zal altijd een
hoge mate van toegankelijkheid geëist worden, terwijl bij woningen en werkplekken het vraagstuk van aangepast en/of aanpasbaar
bouwen een belangrijke rol speelt. Op het schaalniveau van het
gebouw staat niet de bereikbaarheid, toegankelijkheid of bruikbaarheid centraal, maar gaat het steeds om al deze aspecten van
toegankelijkheid in hun onderlinge samenhang.
Op gebouwniveau zal bij elke bouwopgave een "toegankelijkheidsconcept" ontwikkeld moeten worden en zullen voor de realisering
van dit concept daartoe geëigende bouwkundige middelen op deskundige wijze moeten worden toegepast. Van de aandachtsgebieden voor
het onderwijs zijn dan ook benaderingen, middelen en ergonomie
van belang.
Het handboek "Geboden Toegang" [4] bevat een ruim overzicht van
de bouwkundige middelen die voor dit schaalniveau van belang
zijn. Publicaties over de achtergronden van toegankelijk bouwen,
zoals bijv. "Bouwen voor Iedereen" [17] vormen een nuttige handleiding bij het gebruik van dit handboek.
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Interieur.
Dit schaalniveau heeft vooral betrekking op de inrichting van
ruimten binnen gebouwen, zoals afwerkingen van vloeren, wanden en
plafonds, kleurgebruik, meubilering, etc. Deze elementen staan
doorgaans in een zeer directe relatie met de fysieke eigenschappen van de gebruiker, zodat een uiterst zorgvuldige afstemming
daarop vereist is.
Van de genoemde aandachtsgebieden in het onderwijs dient daarom
aan middelen en ergonomie een hoge prioriteit te worden gegeven,
evenals aan het aspect benaderingswijzen van het aandachtsgebied
benaderingen.
Voor wat betreft de bouwkundige middelen kan hier verwezen worden
na ar handboeken als "Geboden Toegang" [4]. In bijlage 5 wordt in
het kort ingegaan op enkele ook voor dit schaalniveau relevante
ergonomie-handboeken.

Samenvattend kunnen we de belangrijkste relaties tussen aandachtsgebieden en schaalniveau's in het bouwproces als volgt in
een schema weergeven:
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Misschien ten overvloede wordt hier nogmaals benadrukt dat in deze matrix de belangrijkste relaties zijn aangegeven. Dit houdt
niet in dat bepaalde onderdelen van de aandachtsgebieden ergonomie en benaderingen voor stedebouw, resp. interieur niet van belang zouden zijn.
5.4. Relevantie van de aandachtsgebieden voor de onderscheiden procesfasen van het bouwproces.

Programmafase.
Wanneer in een te late fase van het bouwpr,oc.es aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed leidt dit, zoals overigens met zo
veel andere aspecten van het bouwproces ook het geval is, tot
kwalitatief slechte oplossingen. Meestal moet dan worden volstaan
met als het ware "achteraf" aangebrachte categorale oplossingen.
Een van de belangrijkste kenmerken van de integrale benaderingswijze is dan ook dat aandacht voor toegankelijkheid van meet af
aan wordt meegenomen in het bouwproces.
In aansluiting op het voorgaande spreekt het als vanzelf dat het
van essentieel belang is dat in de programma-fase aan toegankelijkheid voor iedereen aandacht besteed dient te worden.
Inhoudelijk zal deze aandacht sterk variëren afhankelijk van de
aard van de bouwopgave. Van de genoemde aandachtsgebieden zal het
echter in alle gevallen van belang .zijn zich af te vragen voor
wie er wordt gebouwd en wat {mensbeeld) de eigensc.happen en behoeften van de toekomstige gebruikers, inclusief de gehandicapte,
zijn. Voorts welke opvattingen, benaderingswijzen, voorschriften
en richtlijnen op de bouwopgave van toepassing zijn. In aansluiting daarop zal overwogen moeten worden of het gewenst of noodzakelijk is deskundigen op het gebied van toegankelijkheid in de
programma-fase te betrekken.
Ontwerpfase.
In een voorlopig ontwerp wordt o.a. in hoofdlijnen vastgelegd hoe
een gebied, gebouw of gebouwdeel bereikbaar, toegankelijk en
bruikbaar gemaakt wordt. M.a.w., in deze fase wordt implic.iet of
expliciet een toegankelijkheidsc.onc.ept vastgelegd, waarin wordt

-37bepaald welke categorieën gebruikers in principe zelfstandig van
het ontworpen gebied, gebouw of gebouwdeel gebruik kunnen maken.
Van de genoemde aandachtsgebieden zijn daarom benaderingen en
middelen van belang • . Vooral op de lagere schaalniveau's (gebouw
en interieur) gaat het bij het ontwerpen om een nauwkeurige afstemming van bouwkundige middelen op de eigenschappen van de gebruikers (middelen en ergonomie).
Uitwerkingsfase.
Van de problemen die gehandicapten ondervinden bij het gebruik
van de gebouwde omgeving wordt een groot deel veroorzaakt doordat
in de uitwerkingsfase geen, te weinig of op ondeskundige wijze
aandacht aan toegankelijkheid is besteed. Slecht gedetailleerde
en gemarkeerde trappen en verkeerd gekozen en geplaatste bedieningsmechanismen voor ramen, deuren en installaties zijn hiervan
veel voorkomende voorbeelden.
In de uitwerkingsfase dient aan de toegankelijkheidsmogelijkheden
van het in de ontwerpfase ontwikkelde concept op zorgvuldige wijze vorm te worden gegeven.
Voor wat betreft de aandachtsgebieden in het onderwijs dient voor
de uitwerkingsfase daarom vooral de nadruk te worden gelegd op
middelen en ergonomie.
Uitvoeringsfase.
In de uitvoeringsfase dient aan toegankelijkheidsgevoelige onderdelen uiteraard grote zorg te worden besteed. Daarnaast geldt
voor de uitvoeringsfase in principe hetzelfde als voor de uitwerkingsfase. In de uitvoeringsfase worden vaak in aanvulling op, of
in afwijking van, hetgeen is vastgelegd in werktekeningen beslissingen genomen die voor de toegankelijkheid van belang zijn.
Beslissingen zoals de uiteindelijke plaats en keuze van wastafels, bedieningsmechanismen voor installaties, deurdrangers, etc.
zijn hiervan voorbeelden.
Bekendheid met op toegankelijkheid gerichte oplossingen is in deze fase ook van belang bij het interpreteren van werktekeningen.
Omdat op toegankelijkheid gerichte oplossingen nogal eens afwijken van gebruikelijke oplossingen worden werktekeningen tijdens
de uitvoering soms "gecorrigeerd" in de veronderstelling dat er
bij het samenstellen van de werktekeningen vergissingen zijn gemaakt.
Op grond van het voorgaande is het van belang in het onderwijs
voor de uitvoeringsfase vooral aandacht te besteden aan middelen.
Gebruiksfase.
Evenals in de uitvoeringsfase geldt in de gebruiksfase dat in het
bijzonder aan het onderhoud en beheer van toegankelijkheidsgevoelige onderdelen aandacht dient te worden besteed. Ook na de oplevering van een bouwwerk geldt dat de zwakste schakel in de keten
van toegankelijkheidsvoorzieningen bepalend is voor de toegankelijkheid van het geheel.

-38Voor wat betreft deze fase van het bouwproces dient hier in het
bijzonder gewezen te worden op de aandacht die vereist is bij het
onderhoud en beheer van stedelijke verkeersgebieden.Veel problemen doen zich hierbij voor als gevolg van onvoldoende onderhoud
van bestratingen en als gevolg van obstakels in de vorm van hinderlijk geparkeerde auto's en fietsen, zakken huisvuil, etc.
Een ander gebruiksaspeet dat hier vermeld dient te worden is het
beheer van woningen. Een van de belangrijkste knelpunten bij de
huisvesting van gehandicapten is het niet tijdig kunnen beschikken over aangepaste woningen op het moment dat daar behoefte aan
ontstaat. Een goed beheer van de voorraad aangepaste en aanpasbare woningen verdient daarom bijzondere aandacht. Onlangs werd op
initiatief van het CCPT door het ministerie van VROM een rapport
over dit onderwerp uitgegeven [1].
Tot de gebruiksfase behoort ook de evaluatie van maatregelen die
in de praktijk worden getroffen ten behoeve van toegankelijkheid.
Zeker in vergelijking met de energie die wordt besteed aan het
ontwerpen en inrichten van de gebouwde omgeving wordt er zeer
weinig energie besteed aan de evaluatie van gerealiseerde ontwerpen. Veel van de fouten die bij het ontwerpen worden gemaakt kunnen daardoor gedurende lange tijd voor de ontwerper onopgemerkt
blijven en vele malen herhaald worden. Gezien dit gegeven en gezien de resultaten van tot nu toe verrichte gebruiksevaluaties
lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat als gevolg van een meer
systematische evaluatie van gerealiseerde ontwerpen de aandacht
voor toegankelijkheid voor iedereen automatisch toe zou nemen.
Het valt buiten het kader van dit rapport om in te gaan op het
toegankelijkheidsonderzoek dat wel plaatsvindt. Bij een belangrijk deel van dit onderzoek is het CCPT direct of indirect betrokken waardoor het CCPT voor dit gebied een belangrijke informatiebron is.
Door de grote diversiteit van aspecten is het hier niet mogelijk
voor de procesfase gebruik aan te geven welke van de aandachtsgebieden benaderingen, middelen en ergonomie voor deze procesfase ,
in het bijzonder van belang zijn.
Samenvattend kunnen we de belangrijkste relaties tussen de aandachtsgebieden in het onderwijs en de procesfasen van het bouwproces als volgt in een schema weergeven.
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-39Evenals bij het schema van 5.4 geldt ook hierbij dat in dit schema slechts de belangrijkste relaties zijn aangegeven.

5. 5. Relatie tussen onderdelen van het bouwproces en aandachtsgebieden.
De samenvattende schema's van 5.3. en 5.4. ZlJn in het volgende
schema bijeengevoegd. In verband met het driedimensionale karakter van dit schema zijn de aandachtsgebieden met lettercodes aangegeven.
programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

.

stedebouw

B

BM

micro-stedebouw

B

BM

ME

M

gebouw

B

BME

ME

M

interieur

B

ME

ME

M

B
M
E

I

M

.

.
.

benaderingen
middelen
ergonomie

De aandachtsgebieden attitude, mensbeeld en vaardigheid zijn in
dit schema niet vermeld, omdat deze voor alle onderdelen relevant
zijn.
De procesfase uitvoering is in dit schema bij stedebouw niet ingevuld omdat deze gestalte krijgt in de lagere schaalniveaus.

5.6. Relatie tussen de onderdelen van het bouwproces en de bouwkundige
opleidingen.

In deze paragraaf worden de profielen aangegeven van de soorten
opleidingen waarop dit onderzoek is gericht. Door daarbij gebruik
te maken van het schema van 5.5. is direct afleesbaar welke aandachtsgebieden per opleidingsoort relevant zijn.
Voor de invulling van de schema's werd gebruik gemaakt van informatie uit studiegidsen en uit gesprekken met vertegenwoordigers
van de betrokken opleidingen.
Een nauwkeurige invulling van de schema's bleek niet mogelijk te
zijn omdat de opleidingen binnen één soort vaak grote verschillen
vertonen en veel opleidingen zich momenteel op hun profiel bezinnen als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de bouwpraktijk
en de herstructureringsprocessen die momenteel in het onderwijs
plaatsvinden.
Aangezien het zwaartepunt van de meeste opleidingsoorten wel betrekkelijk constant is worden deze in de schema's afzonderlijk
aangegeven.
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M.r.s.

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

stedebouw

B

micro-stedebo

B

gebouw

B

interieur

B

BM

M

H.T.S. +
NLO

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

stedebouw

B

micro-stedebo

B

gebouw

B

interieur

B

Ac. voor Beeldend Kunstond.

BM

M

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

stedebouw

B

BM

M

micro-stedebouw

B

BM

ME

M

gebouw
interieur
Academies van
Bouwkunst

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

T.H.

programma ontwerp uitwerking uitvoering gebruik

stedebouw
micro-stede
gebouw
interieur

-41Afdelingen Bouwkunde van de Mlddelbare Technische Scholen.
De afdelingen Bouwkunne van de Middelbare Technische Scholen
richten zich voornamelijk op de uitwerking, de uitvoering en op
het onderhoud en beheer van bouwwerken. De marges naar de aangrenzende gebieden in het schema zijn beperkt.
Afdelingen Bouwkunde van de Hogere Technische Scholen.
De afdelingen Bouwkunde van de Hogere Technische Scholen hebben
de uitwerking en uitvoering op het schaalniveau gebouw als zwaartepunt. De marges die hierbij voorkomen zijn betrekkelijk ruim
(micro-stedebouw, volkshuisvesting. onderhoud en beheer, interieur, ontwerp).
Afdeling Bouwkunde van de Nieuwe Leraren Opleiding te
Eindhoven.
Bij de Nieuwe Leraren Opleiding te Eindhoven wordt ook het
schaalniveau microstedebouw en in beperkte mate interieur in het
onderwijsprogramma aan de orde gesteld.
De processen ontwerp en gebruik komen bij deze NLO eveneens in
beperkte mate aan de orde.
Afdelingen Architectonische Vormgeving van de Academies voor
Beeldend Kunstonderwijs.
Het zwaartepunt van de afdelingen Architectonische Vormgeving van
de Academies voor Beeldend Kunstonderwijs ligt voornamelijk op
het ontwerpen en uitwerken op het schaalniveau interieur. Gezien
de differentiaties die nu onderscheiden worden, nl. architectonische vormgeving algemeen, interieurvormgeving en meubelvormgeving, mag aangenomen worden, dat de marges naar de aangrenzende
gebieden betrekkelijk groot zullen zijn.
Een helder beeld van dit onderwijs werd niet verkregen, omdat de
inhoud en status van het interieuronderwijs aan deze academies
momenteel vanuit verschillende invalshoeken onderwerp van discussie is en met slechts enkele opleidingen vraaggesprekken werden
gevoerd.
Academies van Bouwkunst.
Bij de Academies van Bouwkunst staat het ontwerpen en uitwerken
op het schaalniveau gebouw centraal. De marges die hierbij worden
gehanteerd zijn echter zeer ruim. Drie van de 6 Academies kennen
een studierichting Stedebouwkunde.
Afdelingen Bouwkunde van de Technische Hogescholen.
Bij de afdelingen Bouwkunde van de Technische Hogescholen omvatten de onderwijsprogramma's een ruim gebied. De afdeling in Eindhoven richt zich, met een accent op technische en gebruiksaspecten, op de opleiding van breed inzetbare bouwkundig ingenieurs. De afdeling in Delft legt zwaartepunten bij volkshuisvesting. stedebouwkunde en architectuur. Gezien de vele differentiaties die binnen beide afdelingen bestaan is de invulling van het
schema betrekkelijk arbitrair.

-425.7. Samenvatting.
Ter bevordering van ~en positieve attitude ten opzichte van de
problemen die gehandicapten ondervinden bij het gebruik van de
gebouwde omgeving is het voor elke bouwkundige opleiding van
belang hieraan aandacht te besteden in het onderwijsprogramma.
Eveneens is het voor elke bouwkundige opleiding van belang de
kennis die bij studenten "van nature" aanwezig is van de eigenschappen en behoeften van de gebruikers van de gebouwde omgeving aan te vullen en te corrigeren door kennisoverdracht
inzake de groep gebruikers van de gebouwde omgeving van wie de
fysieke eigenschappen afwijken van het gemiddelde.
Voor alle schaalniveau's en deelprocessen van het bouwproces
zijn specifiek op toegankelijkheid gerichte aandachtsgebieden,
van belang voor het bouwkundig onderwijs dat mede gericht is
op het creëren van een voor iedereen, inclusief gehandicapten,
toegankelijke gebouwde omgeving. Naast het verwerven van kennis van deze aandachtsgebieden is het van belang door middel
van oefening vaardigheid op te doen in het toepassen van deze
kennis.
De relevantie van de onderscheiden aandachtsgebieden hangt mede af van het schaalniveau en de bouwprocesfase waarop het onderwijs betrekking heeft. Hoewel in principe alle onderscheiden aandachtsgebieden voor elke opleiding van belang zijn kunnen per opleidingsoort ten aanzien van de aandachtsgebieden
benaderingen, middelen en ergonomie bepaalde prioriteiten worden gesteld.
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Toetsing.

6.1. Algemeen.
Om na te gaan in hoeverre in het huidige bouwkundige onderwijs
aandacht aan de genoemde aandachtsgebieden van toegankelijkheid
wordt besteed en hoe hierin zo nodig verbeteringen kunnen worden
aangebracht zijn in dit onderzoek de volgende activiteiten ondernomen:
1. door middel van het raadplegen van daartoe relevante stukken
is nagegaan in hoeverre de wettelijke bepalingen betreffende
het onderwijs aanknopingspunten bieden met de doelstellingen
van dit onderzoek;
2. door middel van het raadplegen van studiegidsen, leerplannen
etc. is nagegaan welke aandacht in het huidige bouwkundige onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed;
3. aan de Academies van Bouwkunst, de Academies voor Beeldend
Kunstonderwijs en de HTS'en zijn, in samenwerking met de betreffende onderwijsinspecteurs, schriftelijk vragen gesteld
over de aandacht die zij in hun onderwijs besteden aan toegankelijkheid voor gehandicapten;
4. met 6 (vertegenwoordigers van) onderwijsinstellingen en een
overkoepelende organisatie (VMTS) zijn gesprekken gevoerd ter
nadere informatie;
S. met 12 (vertegenwoordigers van) onderwijsinstellingen en 2
overkoepelende organisaties zijn schriftelijk voorbereide
vraaggesprekken gevoerd die direct betrekking hadden op de
doelstellingen van dit onderzoek. De hiertoe opgestelde notitie + vragenlijst is in dit rapport opgenomen als bijlage 6.
De informatie die uit deze activiteiten werd verkregen wordt in
dit hoofdstuk beschreven.

Ter toelichting en verantwoording bij de onder S. genoemde
vraaggesprekken het volgende. Uit de eerste contacten met onderwijsinstellingen was gebleken dat uit gesprekken niet alleen informatie werd ingewonnen ten behoeve van het onderzoek, maar dat
deze gesprekken ook een uitstralingseffect hadden in de richting
van de opleiding. Door een korte inleiding over de integrale benaderingswijze en de verwijzing naar relevante literatuur ontstond doorgaans een andere optiek t.a.v. aandacht voor toegankelijkheid in het eigen onderwijsprogramma, en ontstonden er spontaan idee~n over verbetering van het onderwijsprogramma. Mede op
grond van deze ervaringen werd in overleg met de begeleidingscommissie en met instemming van het CCPT besloten de schriftelijk
ingewonnen informatie aan te vullen met uit vraaggesprekken te
verkrijgen gegevens. Gezien de beschikbare personele middelen
moest het aantal hiervan beperkt blijven tot 14. Rekening houdend
met reeds ingewonnen informatie, met reeds gevoerde gesprekken en
met de organisatiegraad van de verschillende soorten opleidingen
werd in overleg met de begeleidingscommissie besloten de vraaggesprekken als volgt te verdelen:
1 x VMTS
6 x HTS (inclusief NLO)
3 x Academies voor Beeldend Kunstonderwijs (w.o. VABK)
2 x Academies van Bouwkunst
2 x TH

-44Met deze verdeling werd beoogd de representativiteit van de in te
winnen informatie voor alle soorten opleidingen zo gelijkwaardig
mogelijk te laten zijn. In hoeverre deze opzet geslaagd is moge
uit het hierna volgende blijken.
De informatie die uit de onder 1 t/m 5 genoemde activiteiten werd
verkregen wordt in dit hoofdstuk per opleidingsoort beschreven.
Een uitzondering hierop vormen de wettelijke bepalingen betreffende het onderwijs. Deze worden voor het bouwkundig onderwijs
als geheel behandeld.

6.2. Wettelijke bepalingen.
Inhoudelijke veranderingen van het onderwijs kunnen in principe
op 2 manieren worden geïnitieerd, vanuit de instellingen zelf
( "bottom up") en vanuit wettelijke bepalingen in de onderwijswetgeving ("top down"). De vraag is nu in hoeverre de wettelijke bepalingen betreffende het bouwkundig onderwijs (niet te verwarren
met wettelijke bepalingen betreffende het bouwen) van invloed
zijn of kunnen zijn op de aandacht die in het onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed.
Om een antwoord te krijgen op deze vraag zijn de wetten en nadere
regelingen betreffende het bouwkundig onderwijs, als genoemd in
bijlage 7, geraadpleegd. Hierbij is nagegaan in hoeverre deze
wetten en nadere regelingen de aandacht voor toegankelijkheid in
het onderwijs belemmeren of bevorderen, en in hoeverre eventuele
bijstellingen van deze wetten en nadere regelingen daarop van invloed zouden kunnen zijn.
Het resultaat van deze toetsing komt samengevat hierop neer dat
de inhoudelijke formuleringen van deze wetten en nadere regelingen zo ruim zijn gesteld dat zij in negatieve noch positieve zin
van invloed zijn op de aandacht voor toegankelijkheid in het onderwijs. Het via wijzigingen van de wettelijke bepalingen opleggen van meer aandacht voor toegankelijkheid in het onderwijs zou
inhouden dat deze bepalingen een meer gedetailleerd karakter zouden krijgen. Gezien de verstarring die hiervan uit zou gaan moet
worden betwijfeld of pogingen in die richting vooralsnog enig effect zouden hebben.
Bij de vraaggesprekken met (vertegenwoordigers van) onderwijsinstellingen werd o.a. de vraag voorgelegd in hoeverre "top-down"maatregelen in de onderwijswetgeving het onderwijs op het gebied
van toegankelijkheid in positieve zin zouden kunnen beïnvloeden.
In alle gevallen werd hierop negatief gereageerd, waarbij overigens niet duidelijk werd gemaakt in hoeverre deze negatieve reacties werden ingegeven door een mogelijke afwijzende houding in
het algemeen tegenover beïnvloeding van bovenaf van de inhoud van
het onderwijs.
In aanvulling op het voorgaande dient hier opgemerkt te worden
dat wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende het bouwen wel gevolgen zullen hebben voor het bouwkundig onderwijs. Met
name voor het Hoger en Middelbare Technisch Onderwijs geldt dat
wettelijke bepalingen betreffende het bouwen nauwgezet verwerkt
worden in de onderwijsprogramma's en in acht genomen worden bij
het maken van werkstukken.
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Het doel van het Middelbaar Technisch Onderwijs is het geven van
een algemene voorbereiding voor beroepen of functies van technische aard voor zover de werkzaamheden op het niveau van het middenkader liggen. Vakinhoudelijk richten de afdelingen Bouwkunde
van het MTO zich op het schaalniveau gebouw, waarbij vooral aandachtwort ~stee aan !e 'ruwprocesfasen uitwerking, uitvoering
en gebruik en in beperkte mate aan het ontwerpen.
Alle MTS'en in Nederland, waarvan er + 60 een afdeling Bouwkunde
kennen, zijn lid van de VMTS, de Vereniging van Middelbare Technische Scholen en andere scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs. Tot de activiteiten van de VMTS behoren het opstellen van
leerplannen ten behoeve van de leden en het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen in het MTO. Voor de
afdelingen Bouwkunde zijn daarbij de Commissie Leerplanzaken van
de VMTS en in het bijzonder de Leerplancommissie Bouwkunde van
belang. Het leerplan van de afdelingen Bouwkunde van de MTS' en
wordt door de VMTS permanent bijgesteld in 4-jarige cycli, corresponderend met de opleidingsduur. Deze procedure leidt tot een
algemeen leerplan voor de totale cursus en gedetailleerde leerplannen voor de afzonderlijke leerjaren. Naast differentiatiegerichte commissies (waaronder de Leerplancommissie Bouwkunde) kent
de VMTS ook leerplancommissies voor het algemene deel van de
leerplannen waaronder de Leerplancommissie Maatschappijleer die
zorg draagt voor het gelijknamige leerplan.
Gezien de gedetailleerdheid van de leerplannen zoals die door de
VMTS worden opgesteld en gezien de intensieve contacten die er
bestaan tussen de VMTS en haar leden, werden ten behoeve van dit
onderzoek contacten onderhouden met de VMTS en werden er geen
contacten gelegd met individuele opleidingen. De voorzitter van
de Leerplancommissie Bouwkunde maakte deel uit van de begeleidingscommissie voor dit onderzoek. Met de Leerplancommissie Bouwkunde werd over toegankelijkheid in het onderwijs éénmaal uitgebreid vergaderd. In aanvulling daarop werd in een latere fase van
het onderzoek een schriftelijk voorbereid vraaggesprek gehouden
met de secretaris van de commissie leerplanzaken.* Voor wat betreft de schriftelijke informatie werden de leerplannen voor de
afdeling Bouwkunde en voor Maatschappijleer geraadpleegd.
De relevantie van de aandachtsgebieden van toegankelijkheid, als
omschreven in dit rapport, worden door de leerplancommissie ten
volle onderschreven. In het huidige onderwijs wordt aan toegankelijkheid echter vrijwel geen aandacht besteed. De leerplancommissie stelt zich zeer positief op ten aanzien van het verbe teren
van het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid. Als verbeteringsmogelijkheden kwamen in de gesprekken naar voren:
- het integreren van kennis m.b.t. toegankelijkheid in themaveld
5 (opvoeding e n vorming ) van het vak maatschappijleer;
- het integreren van kennis m.b.t. toegankelijkheid in de vakken
Bouwkunde 1, Algemene Bouwkunde, Installaties en Algemene Constructieleer;
* De hiervoor opgestelde notitie + vragenlijst is opgenomen als
bijlage 6.
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- het in het praktijkjaar wijden van een verslag aan de toegankelijkheidsproblematiek.
Daarnaast werd gesignaleerd dat door de overheid vastgestelde en
vast te stellen normen (o.a. via de modelbouwverordening) betrekkelijk gemakkelijk in het onderwijs geïntegreerd kunnen worden.
De leerplancommissie deed de toezegging na te zullen gaan welke
ruimte in het leerplan aanwezig is voor het opnemen van aandacht
voor toegankelijkheid.
Als belangrijkste knelpunten bij verbetering van het onderwijs
werd gewezen op het gebrek aan lesmateriaal en het gebrek aan
deskundigheid van docenten. Voor wat betreft het lesmateriaal
werd vastgesteld dat de meeste opleidingen over vrijwel geen
lesmateriaal beschikken. Naar aanleiding hiervan werd op verzoek
van de secretaris van de commissie leerplanzaken door de rapporteurs een VMTS-mededeling opgesteld die aan alle betreffende opleidingen werd toegezonden. Hiermee werd een eerste aanzet gedaan
voor de verbetering van de situatie m.b.t. de beschikbaarheid
van lesmateriaal. De betreffende VMTS-mededeling is in dit rapport opgenomen als bijlage 8.
Voor wat betreft de deskundigheid van de docenten werd door de
leerplancommissie de behoefte gesignaleerd aan inleidingen in de
toegankelijkheidsproblematiek op door de VMTS te organiseren bijscholingsdagen voor docenten, de zg. rayondagen.
6.4

Afdelingen Bouwkunde van de Hogere Technische Dagscholen.

Van de 31 HTS-en in Nederland met een dagopleiding kennen er 14
een opleiding Bouwkunde. Aangezien de wettelijke bepalingen met
betrekking tot de inrichting van het onderwijs zeer ruim gesteld
zijn en de afzonderlijke opleidingen zich in hoge mate autonoom
opstellen, bestaan er inhoudelijk grote verschillen tussen de opleidingen. Deze verschillen komen o.a. tot uiting in de verschillende afstudeerrichtingen die door de opleidingen worden onderscheiden. De afstudeerrichtingen algemene bouwkunde, konstruktietechniek, uitvoeringstechniek, bouwfysica, architectuur, restauratie/renovatie en bedrijfsorganisatie komen in diverse combinaties voor. Het zwaartepunt bij alle dagopleidingen Bouwkunde ligt
echter op de uitwerking en uitvoering op het schaalniveau gebouw.
Ten behoeve van dit onderzoek werden van 11 opleidingen de studiegidsen/ leerplannen geraadpleegd. Met medewerking van de Inspectie Hoger Beroepsonderwijs werden aan alle opleidingen enkele
schriftelijke vragen voorgelegd. Door 12 opleidingen werden hierop antwoorden toegestuurd. De vragen en antwoorden zijn in dit
rapport opgenomen als bijlage 10. In de laatste fase van het onderzoek we rd met (vertegenwoordigers van) 5 opleidingen een
schriftelijk voorbereid vraaggesprek gevoerd. De hiervoor opgestelde notitie + vragenlijst is in dit rapport opgenomen als bijlage 6.
Bij het raadplegen van de studiegidsen/leerplannen is systematisch nagegaan welke vakken erin voorkomen waarin:
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specifiek aandacht aan toegankelijkheid voor gehandicapten
wordt besteed;
2. in het algemeen aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed en
3. mogelijk aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed.
De resultaten van deze toetsing zijn weergegeven in bijlage 11 en
kunnen als volgt worden samengevat:
- slechts bij een van de geraadpleegde studiegidsen/leerplannen
wordt melding gemaakt van specifieke aandacht voor toegankelijkheid voor gehandicapten;
diverse opleidingen omschrijven in hun studiegids/leerplan een
of enkele onderdelen die betrekking hebben op toegankelijkheid
in het algemeen;
alle opleidingen omschrijven meerdere onderdelen waarin mogelijk aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed maar waarbij
uit de omschrijving niet duidelijk wordt of dit ook feitelijk
het geval is.
Meer inzicht in de aandacht die aan toegankelijkheid wordt besteed werd verkregen door de antwoorden op schriftelijke vragen
die door 12 van de opleidingen werden toegestuurd.
De antwoorden laten zich als volgt samenvatten:
De vraag of toegankelijkheid een vast onderdeel van het onderwijsprogramma vormt werd door 4 opleidingen met nee en door 8 opleidingen met ja beantwoord. Bij 5 daarvan wordt verwezen naar
aandacht voor dit onderwerp in het laatste jaar van de studie
(afstudeerproject).
De vraag of toegankelijkheid incidenteel aan de orde komt werd
lOx met ja beantwoord. Hierbij wordt een grote verscheidenheid
aan programma-onderdelen genoemd.
Op de vraag hoe het initiatief tot aandacht voor toegankelijkheid
tot stand is gekomen werd llx geantwoord. Doorgaans zijn de initiatieven binnen de opleidingen zelf onstaan. In twee gevallen
worden initiatieven genoemd van organisaties van en voor gehandicapten.
Op de vraag over welke literatuur op het gebied van toegankelijkheid de opleidingen beschikken werd eveneens llx inhoudelijk geantwoord.
Vrijwel alle opleidingen beschikken over "Geboden Toegang". Vier
opleidingen noemen daarnaast nog andere literatuur.
In de antwoorden komen twee zaken duidelijk naar voren. De aandacht voor toegankelijkheid concentreert zich voor een belangrijk
deel in het laatste jaar van de studie. Het handboek Geboden Toegang is voor de HTS-en de belangrijkste informatiebron op het gebied van toegankelijkheid. Over de mate waarin kennis op het gebied van toegankelijkheid wordt geïntegreerd in vakken in de eerdere jaren van de studie geven de antwoorden weinig duidelijkheid.
In de laatste fase van het onderzoek werden met (vertegenwoordigers van) 5 opleidingen schriftelijk voorbereide vraaggesprekken
gevoerd. Al deze gesprekken werden ingeleid met een korte uiteenzetting over de integrale benaderingswijze. De antwoorden op de
gestelde vragen laten zich als volgt samenvatten:
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- de relevantie van de genoemde eindtermen (aandachtsgebieden)
wordt onderschreven, ook voor de eigen opleiding;
- bij het afstuderen wordt er, indien relevant, specifiek aandacht aan toegankelijkheid besteed. Hierbij wordt dan verwezen
naar "Geboden Toegang";
- als belangrijkste knelpunten worden het overvolle rooster en
het ontbreken van goed lesmateriaal genoemd. Het overvolle
rooster bemoeilijkt tevens in belangrijke mate de mogelijkheden
tot bijscholing van docenten. Voor informatie is men aangewezen
op "Geboden Toegang". Dit boek is echter niet direct als lesmateriaal of verplichte literatuur te gebruiken. Verder vindt men
het te specifiek op mensen met een handicap gericht en te weinig op geïntegreerde oplossingen;
- indien er goed lesmateriaal wordt aangeboden zijn er wel mogelijkheden kennis m.b.t. toegankelijkheid te integreren in leerstof. Met name wordt hierbij gedacht aan het vak Bouwtechniek.
Amstel-HTS, Amsterdam.
- met betrekking tot de eindtermen (aandachtsgebieden) wordt gesteld dat de opleiding zich voornamelijk richt op de technische
uitwerking van een gegeven ontwerp en dat hierbij wordt uitgegaan van vigerende voorschriften en normen;
- in het 4e jaar wordt bij het afstuderen, middels het toepassen
van bepalingen uit "Geboden Toegang", aandacht aan toegankelijkheid besteed. Afhankelijk van de docent geldt dit ook voor
sommige vakken van de eerste cursusjaren. Ten behoeve van het
vak Algemene Bouwkunde bestaat behoefte aan concreet lesmateriaal op het gebied van toegankelijkheid. De mogelijkheid bestaat dat studenten toegankelijkheid als zwaartepunt opnemen
bij het afstuderen;
- knelpunten zijn het overvolle programma en het gebrek aan concreet lesmateriaal. Van de verschillende mogelijkheden om het
integreren van toegankelijkheid in bestaande vakken te bevorderen wordt een informatiemiddag voor docenten, ondersteund door
een informatiepakket, het meest wenselijk geacht. Voorts werd
t.b.v. externe contacten de suggestie gedaan een docent aanspreekbaar te laten zijn voor toegankelijkheid.
HTS-Zwolle.
- de genoemde eindtermen (aandachtsgebieden) worden ook voor de
eigen opleiding relevant geacht;
- in de vakken Bouwkundig Construeren, Algemene Bouwkunde en het
projectonderwijs (vanaf het tweede jaar) wordt aan de genoemde
eindtermen inhoud gegeven. Hierbij wordt "Geboden Toegang"gehanteerd.
In het bijzonder wordt gewezen op het vak Verslaglegging . Naast
het oefenen in spreekvaardigheid en rapporteren worden hierin
bijzondere onderwerpen aan de orde gesteld. In dit verband worden regelmatig lezingen over toegankelijkheid door studenten
voorbereid en gehouden.
- als belangrijkste knelpunt wordt het gebrek aan tijd genoemd.
Voorts ontbreekt er informatie waar studenten ten behoeve van
hun projectwerk naa r verwezen kunnen worden, een "kapstok" waa r
de oplossingsgerichte informa tie uit "Geboden Toegang" aan opgehangen kan worden.
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onderwijspakket, maar ook voor dit vak bestaat nog een gebrek
aan lesmateriaal.
Bijscholingscursussen voor docenten worden niet zinvol geacht,
gezien het volle programma van de docenten en het meestal lage
rendement van deze cursussen.
HTS-Rotterdam.
- de genoemde eindtermen (aandachtsgebieden) worden ook voor de
eigen opleiding, relevant geacht, zij het dat men de toevoeging
"in het bijzonder de gehandicapte gebruikers" wat al te nadrukkelijk vindt;
·
- in het vak Bijzondere Onderwerpen (7e semester) wordt op basis
van informatie uit "Geboden Toegang" en de "NBD-productinformatie"aandacht besteed aan bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid. Verder worden studenten in het kader van deze
lessen tijdens een wandeling door het schoolgebouw geconfronteerd met de mate van toegankelijkheid van dat gebouw.
Het hiervoor beschreven programma-onderdeel zal met ingang van
het cursusjaar 1985/1986 verhuizen naar het tweede-jaarsvak
Bouwen en Wonen.
Bij het afstuderen is toegankelijkheid een vast punt bij de beoordeling van het studieresultaat;
- als belangrijkste knelpunt wordt het tekort aan beschikbare
tijd ervaren. Voor wat betreft het lesmateriaal is er -niet zozeer behoefte aan informatie maar meer aan beeldmateriaal, zoals dia's, videofilms en sheets.
HTS-Haarlem.
- in de vakken Bouwkundige constructieleer en Interieurtechniek
wordt aandacht aan toegankelijkheid besteed.
Als gevolg van een initiatief van de Stichting Provinciaal
Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid, dat HTS-practicanten verzocht toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren, zullen in het
vak Algemene Bouwkunde 4x2 uren door deze stichting verzorgd
worden, waarbij o.a. aan de hand van een film en literatuur de
vraagstelling van de toegankelijkheid nader zal worden toegelicht en uitgediept.
Voorts is vanuit de revalidatie-inrichting Heliomare het initiatief genomen een groep rolstoelgebruikers de school te laten
bezoeken en rond te laten leiden door studenten.
Bij tekenoefeningen en het afstuderen is toegankelijkheid nog
geen vast toetsingscriterium. De verwachting bestaat dat hierin
verandering optreedt als gevolg van de voornoemde aktiviteiten
binnen het vak Algemene Bouwkunde:
- als voornaamste knelpunt wordt de beschikbare tijd genoemd. Het
van buiten af aanbieden van lesmateriaal wordt zeer op prijs
gesteld, mede omdat dit ten goede komt aan de tijd die nodig is
voor het voorbereiden van lessen.
Conclusies.
In aanvulling op de resultaten van de schriftelijke vraagstelling
(concentratie van aandacht voor toegankelijkheid in het laatste
jaar van de studie met Geboden Toegang als belangrijkste informatiebron) kan op grond van de r esultaten van de vraagges prekke n
gesteld worden dat:
- er een positieve houding bestaat t.a.v. aandacht voor toegankelijkheid in het onderwijs en de verbetering daarvan;

-50- de beschikbare tijd een knelpunt vormt zowel bij het invoeren
van nieuwe vakken (rooster) als bij het voorbereiden van lesmateriaal;
- er voor het integreren van aandacht op het gebied van toegankelijkheid in bestaande vakken behoefte bestaat aan het van buiten af aangeboden krijgen van direct toepasbaar lesmateriaal.

6.5. Afdeling Bouwkunde van de Nieuwe Leraren Opleiding {NLO), Eindhoven.

Binnen het Hoger Beroeps Onderwijs neemt de NLO naast de HTS-en
een bijzondere plaats in. Qua inhoud en niveau op bouwkundig gebied is de afdeling Bouwkunde van de NLO gelijk te stellen met de
afdelingen Bouwkunde van de HTS-en. Het belangrijkste verschil
tussen deze opleidingen is gelegen in de beroepsgerichtheid. De
HTS-en zijn gericht op de praktijk van het bouwen en de NLO op
het opleiden van leraren.
Hoewel de NLO ook leraren voor het LBO en praktijkleraren opleidt
is voor dit onderzoek vooral de opleiding va n tweedegraads-leraren bouwkun e, gericht op het MTO, van belang.
Ten behoeve van dit onderzoek is de studiegids van de afdeling
Bouwkunde geraadpleegd en werd een oriënterend gesprek gevoerd
met een vertegenwoordiger van deze afdeling. Met dezelfde vertegenwoordiger van deze afdeling werd in een latere fase van het
onderzoek een schriftelijk voorbereid vraaggesprek gevoerd.
Uit de inhoud van de studiegids blijkt dat de opleiding zich
voornamelijk richt op de uitwerking en uitvoering op de schaalniveau' s gebouw en microstede bouw. In beperkte mat e wordt echter
ook aandacht besteed aan de gebieden ontwerpen, interieur en gebruik (beheer en onderhoud). In het onderwijsprogramma komen derhalve diverse onderde len voor wa arvoor aandacht voor toegankelijkheid r e levant is. De omschrijvingen in de gids zijn echter te
beknopt om vast te kunnen stellen of deze verbanden met toegankelijkheid ook inderdaad gelegd worden.
In het schriftelijk voorbereid vraaggesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding kwam het volgende naar voren:
- de relevantie va n de genoemde eindte rmen ( aanda chtsgebiede n)
wordt door de oplei ding zonder meer onders c hreven. Enige bezinning hierop had reeds plaatsgevonden naar aanleiding van een
eerder gehouden gesprek;
aa n de genoemde aandachtsgebieden wordt we inig i nhoud gegeve n.
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat men tot nu toe over te
weinig lesmateriaal beschikte om een bevredigende aanpak te
kunnen ontwikke len voor de manier wa arop aandacht voor toegankel ijkheid in het programma zou kunne n worden opgenome n;
gezien het feit dat deze nog jonge opleiding zich nog in de opbouwfase bevindt is men zic h er terdege va n bewust dat hiermee
de gelegenheid bestaa t aandacht voor toeganke lijkheid van meet
af aan mee te nemen in het onderwijsprogramma. Men staat positief tegenover de mogelijkheden bij het onderwijs gebruik te
make n va n deskundighe id va n buiten de inste lling;
op diens verzoe k he bben de r a pporte urs naar a anle id i ng van dit
vraaggesprek aan de vertegenwoordiger van de opleiding een litera tuurove rzicht toegestuurd t e r aanvulling van de op dit mome nt bi j de NLO aanwezige litera tuur.
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Vormgeving

van

de

Academies

voor

Het onderwijs aan de Academies voor Beeldend Kunstonderwijs valt
onder de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO),
artikel 24, derde tot en met vijfde lid, en wordt gerekend tot
het Hoger Beroepsonderwijs. In de circulaire leerplanontwikkeling
(augustus 1973) wordt het veld afgebakend waarvoor de afdelingen
Architectonische Vormgeving van deze academie in principe opleiden. Kort samengevat komt dit neer op een gerichtheid op het
vormgeven op het schaalniveau interieur. Binnen de afdelingen architectonische vormgeving worden 3 differentiaties onderscheiden,
architectonische vormgeving algemeen, interieurvormgeving en meubelvormgeving. Daarnaast kennen enkele opleidingen een afdeling
Omgevingsvormgeving waarin een accent gelegd kan worden op architectonische vormgeving of monumentale vormgeving.
Via de Stichting Beeldend Kunstonderwijs (SBK) zijn de academies
landelijk georganiseerd in de Vereniging Academies Beeldend
Kunstonderwijs (VABK). Binnen de wettelijke bepalingen stellen de
academies zich echter zeer autonoom op ten aanzien van de invulling van hun onderwijs.
In een vraaggesprek met de voorzitter van SBK en de voorzitter
van de commissie eindtermen van de VABK bleek dat er bij de SBK
slechts een globaal beeld bestaat van de inhoud van het onderwijs
van de opleidingen. De commissie eindtermen van de VABK richt
zich op de konsekwentles van de nieuwe wet op het HBO voor de
opleidingen. Gelijktijdig is deze commissie met o.a. de BNI in
discussie over de eindtermen van de afdelingen Architectonische
Vormgeving.
De VABK stelt zich belangstellend op voor de resultaten van dit
CCPT-onderzoek, omdat de maatschappelijke relevantie van het probleemgebied (van de toegankelijkheid) mede richtinggevend kan
zijn voor de profilering van de opleidingen.
Over de inhoud van het onderwijs werd schriftelijke informatie
van 7 opleidingen geraadpleegd, waaronder 4 leerplannen. In een
betrekkelijk vroeg stadium van het onderzoek hebben de opleidingen op verzoek van de Inspectie Kunstonderwijs beknopte notities
opgesteld met betrekking tot de aandacht die zij in het onderwijs
besteden aan toegankelijkheid. De betreffende brief van de Inspectie Kunstonderwijs en de notities zijn in dit rapport opgenomen als bijlage 9. Met een vertegenwoordiger van de Akademie voor
Beeldende Kunsten-Utrecht te Utrecht werd een oriënterend gesprek
gevoerd. Met de academies van Arnhem en Breda werden in de toetsingsfase schriftelijk voorbereide vraaggesprekken gevoerd.*
Alvorens in te gaan op de verkregen gegevens van de afzonderlijke
opleidingen dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt
bij de toegestuurde informatie:
- de tekst van de brief van de Inspectie Kunstonderwijs kan geïnterpreteerd worden als betrekking hebbend op aandacht voor spe* De hiervoor opgestelde notitie + vragenlijst is opgenomen als
bijlage 6.
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gevolgd waardoor aan deze notities een betrekke ! i jke waarde
moet worden toegekend;
- van de toegestuurde leerplannen is er slechts één op datum
gesteld (Rotterdam 1972/1973). Enkele opleidingen vermeldden
bij de toezending dat een nieuw leerplan in bewerking is.
Stadsacademie voor toegepaste kunsten, Maastricht.
In de toegestuurde notitie wordt het belang van het aspect "geboden toegang" benadrukt en gesteld dat toegankelijkheid voor gehandicapten een wezenlijk element vormt in de ontwerpstudies van
de afdeling. Voorts dat het in collegevorm expliciet aan de orde
komt.
In het (concept-)leerplan (niet gedateerd) wordt in de doelstelling van de afdeling Architectonische Vormgeving de mens-gerichtheid sterk benadrukt:
"De studie is in eerste instantie gericht op alles wat in de
ruimste zin betrokken is bij meubel- en interieurkunst:
a. het ontwerpen en verzorgen van binnenruimten die zich op harmonische wijze aanpassen aan de mens die daarin woont, werkt
en zich ontspant;
b. het onderzoeken van vorm, structuur, kleur en materiaal;
c. het bestuderen van woonstijl, waarbij de mens centraal gesteld
wordt;
d. het bestuderen van de sociale, organisatorische, technische,
functionele en esthetische eisen."
In de leerstofomschrijving wordt deze mens-gerichtheid tot uitdrukking gebracht bij het 4-jaarsvak meubeltekenen en -ontwerpen:
"Toepassingen in een architectonisch geheel van ruimtelijk aangepaste meubilering, waarbij de functionaliteit en de relatie
mens-vormgeving centraal staat."
Bij de omschrijving van de andere vakken worden gebruiksaspecten
niet expliciet genoemd.
Academie van Beeldende Kunsten, Rotterdam.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat bij elke opdracht de
toegankelijkheid per gebouw vanuit alle invalshoeken bekeken
dient te worden, hetgeen betekent, dat ook de problematiek van
gehandicapten in het plan wordt opgenomen. Daarnaast wordt theoretische informatie gegeven in het vak ergonomie.
In het toegestuurde leerplan (1972/1973), dat overigens inmiddels
in bewerking (of al bewerkt?) is, wordt bij de omschrijving van
Ontwerpen de mensgerichtheid benadrukt. Daarnaast bevat het leerplan een onderdeel Psychologie en physiologie van de mens met de
volgende omschrijving:
"Hierbij worden de waarnemingstheorie en de ergonomie van de mens
behandeld met betrekking tot de ruimte en de dingen. De verschillende verhoudingen en maatsystemen, zoals bijv. de Modulor van le
Gorbusier en de Gulden Snede komen eveneens aan de orde".
Bij het onderzoek mens-ruimte en mens-woonruimte wordt op theoretische wijze studie verricht in relatie tot de gegeven ontwerpopdrachten.
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Kun~ten-Utrecht,

Utrecht.

In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat "toegankelijkheid
steeds aan de orde komt wanneer het gaat om situaties die ook
voor lichamelijk gehandicapten kunnen gelden". Bij het opstellen
van het instellingswerkplan zal aan de verschillende doelgroepen,
gelet op maatschappelijke ontwikkelingen, aandacht worden besteed.
In het toegestuurde leerplan (niet gedateerd) wordt deze aandacht
(nog) niet expliciet genoemd.
Bij het inwinnen van nadere informatie in de vorm van een gesprek
met een vertegenwoordiger van de afdeling werd duidelijk dat de
wens bestaat meer aandacht te gaan besteden aan gebruiksaspecten.
Overigens werd in dit gesprek ook de suggestie gedaan via "horizontaal overleg" binnen de VABK dit probleemgebied aan de orde te
stellen.
Academie Minerva, Groningen.
In de toegestuurde notitie werd gesteld dat het, gezien het minimaal aantal uren, niet doenlijk is aan toegankelijkheid van gebouwen voor lichamelijk gehandicapten aandacht te besteden.
Gezien de inhoud van het toegestuurde leerplan (niet van datum
voorzien) is hier mogelijk sprake van een andere interpretatie
van de gestelde vraag dan bedoeld. In het leerplan worden bij het
hoofdstuk studieopzet 4 aspecten onderscheiden die van belang
zijn bij ontwerp-werkstukken, te weten functie, techniek, werkwijzen en inhoud. Functie wordt daarbij als volgt omschreven:
"Functie betreft het gebruik. De ontwerper moet bedenken wat er
zoal in of met zijn werkstuk kan gebeuren. Hij moet nagaan welke
gebruiksmogelijkheden elkaar in de weg staan, elkaar verdragen of
ondersteunen en het ontwerp hierop afstemmen".
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.
In de notitie wordt gesteld dat geen specifiek op toegankelijkheid voor gehandicapten gerichte opdrachten worden verstrekt,
maar dat met name bij afstudeer-projecten die een openbare functie hebben de vereiste voorzieningen voor gehandicapten in het
programma van eisen worden opgenomen.
Van deze academie werd verder geen informatie ontvangen.
Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs,
Kampen.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat het probleem van de
toegankelijkheid voor gehandicapten van gebouwen en interieurs
zowel bij de ontwerpactiviteiten als bij de detaillering aan de
orde komt. Het onderwerp heeft de volle aandacht.
In de lessen vaktheorie wordt aandacht geschonken aan middelen
zoals apparatuur (trapliften, e.d.), sanitaire ruimten en meubilair.
Door deze academie werd geen leerplan toegezonden omdat dit op
het moment van de aanvraag in bewerking was.
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Van deze academie werd geen notitie ontvangen en te weinig informatie over het onderwijsprogramma om er hier nader op in te kunnen gaan.
Academie voor Beeldende Kunst, Enschede.
In de toegestuurde notitie wordt, kort samengevat, gesteld dat er
binnen de Academie gewerkt wordt vanuit de integrale benaderingswijze.
Met enkele eindexamen-voorbeelden wordt e.e.a. toegelicht.
Door deze academie werd geen leerplan toe.-estuurd.
Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem.
Van deze academie werd geen notitie ontvangen.
Blijkens het informatie-blad van deze academie wordt aan de afdeling architectonische vormgeving gewerkt aan beeldende kunst in
het kader van architectuur, ste e' cuw en landschap. Bij het
vraaggesprek met een vertegenwoordiger van deze afdeling werd
duidelijk dat de afdeling zich primair richt op monumentale vormgeving en dat gebruiksaspecten als bedoeld in dit onderzoek daarbij nauwelijks relevant geacht worden.
Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost, Breda.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat vanaf het begin van
het 2e jaar aandacht wordt besteed aan een studiedeel dat zich
bezighoudt met '"mens en maat .. , waarbij mede vanuit de ergonomie
gewerkt wordt.
Van deze afdeling werd geen leerplan ontvangen.
In een schriftelijk voorbereid vraaggesprek met de voorzitter van
de afdeling Architectonische Vormgeving werd duidelijk dat het
vak ergonomie in het tweede jaar een belangrijke plaats inneemt.
Er wordt kennis overgedragen en studenten schrijven een scriptie
over een zelfgekozen probleem. In de projecten neemt de mens
steeds een zeer centrale plaats in.
Het vak ergonomie zoals dat nu gegeven wordt is gericht op de
'"gemiddelde mens'". Een verbreding van het in dit vak gehanteerde
mensbeeld wordt door de opleiding wenselijk geacht. De hiervoor
noodzakelijke informatie zal van buiten moeten worden aangeboden
omdat de afdeling zelf geen middelen heeft voor het ontwikkelen
van het hiervoor benodigde lesmateriaal.
Samenvatting.
Afgaande op de notities die de opleidingen in antwoord op de
brief van de Inspectie Kunstonderwijs hebben toegestuurd, bestaan
er grote verschillen in het belang dat gehecht wordt aan de toegankelijkheidsproblematiek van gehandicapten in relatie tot het
onderwijs van de opleidingen. Bij enkele opleidingen, met name de
academie van Enschede, blijkt een zeer levendige aandacht voor
deze problematiek te bestaan, terwijl bijv. door de Gerrit Rietveld Academie slechts verwezen wordt naar aandacht voor de vereiste voorzieningen voor gehandicapten in gebouwen met een openbare functie.
Bezien we de 4 toegestuurde leerplannen op hun mens-gerichtheid
dan kunnen we vaststellen dat ook hierin grote verschillen bestaan.
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voor toegankelijkheid in principe vanuit 3 invalshoeken in een
onderwijsprogramma worden opgenomen, nl.
- d.m.v. oefeningen/projecten waarin de toegankelijkheid voor
iedereen centraal staat;
-d.m.v. het integreren van aandacht voor toegankelijkheid in bestaande, niet specifiek op toegankelijkheid gerichte programmaonderdelen;
- d.m.v. het vak ergonomie als basis voor het (leren) ontwerpen
voor een breder gemiddelde.
Voor zover dit uit de toegestuurde informatie valt af te leiden
is in het navolgende schema globaal aangegeven vanuit welke van
deze invalshoeken door de diverse opleidingen aandacht aan toegankelijkheid besteed wordt. Met nadruk dient hierbij aangetekend
te worden dat de informatie die ter beschikking stond niet volledig was en dat daarom aan dit schema slechts een indicatieve betekenis mag worden toegekend.
De academies van Den Haag en Arnhem zijn buiten beschouwing gelaten op grond van het ontbreken van informatie, resp. een gerichtheid op monumentale vormgeving.
oefeningen/ integratie
projecten
in vakken
Maastricht
Rotterdam
Utrecht
Groningen
Amsterdam
Kampen
Enschede
Breda

x
x

x

x
x

ergonomie

x

x

Conclusies.
De eerder in dit rapport genoemde aandachtsgebieden voor toegankelijkheid, te weten attitude, mensbeeld, opvattingen, middelen,
ergonomie en vaardigheden, komen in het Beeldend Kunstonderwijs
als geheel aan de orde. Opvallend is echter dat deze willekeurig
verspreid zijn over de diverse opleidingen. Op grond hiervan mag
verwacht worden dat een onderlinge uitwisseling van opvattingen
over toegankelijkheid, mogelijkheden in een onderwijsprogramma,
lesmateriaal en ervaringen in het onderwijs een positieve invloed
zal hebben op de aandacht die in dit onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed. Gezien de organisatiestructuur van het Beeldend Kunstonderwijs verdient het aanbeveling de VABK te benaderen
voor het organiseren van een op dit onderwerp gericht symposium.
6.7. Academies van Bouwkunst.

Het wettelijk kader voor de invulling van het onderwijs van deze
opleidingen wordt thans nog gevormd door het goedkeuringsbeleid
van de minister t.a.v. de leerpla nnen op basis van artikel 24 van
de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Binnen dit kader wordt door
de academies op twee niveau's het onderwijs omschreven. Op een

-56.:...

meer algemeen niveau in de vorm van een leerplan. Op een meer
concreet niveau in de vorm van een jaarlijks vast te stellen onderwijsprogramma. Als overleg- en adviesorgaan o.a. ten behoeve
van de leerplanontwikkeling kennen de academies de Stichting Centrale Raad voor de Academies van Bouwkunst. De 6 academies kennen
allen een afdeling architectuur. De academies van Tilburg, Rotterdam en Amsterdam leiden tevens stedebouwkundigen op, terwijl
de laatste ook een afdeling landschapsarchitectuur kent.
Vakinhoudelijk wordt door de academies een uitgebreid gebied van
het bouwproces bestreken. Het zwaartepunt van alle opleidingen
ligt op het ontwerpen.
T.b.v. dit onderzoek zijn van alle academies de leerplannen/studie gidsen geraadpleegd. Met de directeuren van de academies van
Maastricht en Arnhem zijn in een vroeg stadium van dit onderzoek
oriënterende gesprekken gevoerd. Door de Inspectie Kunstonderwijs
is schriftelijk aan alle academies gevraagd een korte notitie op
te stellen over de aandacht die in het onderwijs ·besteed wordt
aan toegankelijkheid. E.e.a. is in dit rapport opgenomen als bijlage 12. Met de directeuren van de academies van Groningen en
Rotterdam werden in een latere fase van het onderzoek schriftelijk voorbereide vraaggesprekken gevoerd. De daartoe opgestelde
notitie + vragenlijst is in dit rapport opgenomen als bijlage 6.
Academie van Bouwkunst, Maastricht.
De studiegids van deze opleiding bevat een zeer beknopte omschrijving van de programma-inhoud. Op grond hiervan is het niet
mogelijk na te gaan of er in het onderwijs aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat de academie het aspect "GEBODEN TOEGANG" een belangrijke eis acht die aan onze gebouwde omgeving moet worden gesteld. Het vormt daarom een wezenlijk element in de architectonische ontwerpstudies en komt bovendien aan de orde in het vak "ontwerpmethodiek" in het eerste
jaar.
In het oriënterend gesprek met de directeur van de academie werd
duidelijk dat met het voorgaande vooral gedoeld wordt op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de openbare omgeving en
dat in het vak ontwerpmethodiek o.a. het onderdeel mens en maat
opgenomen is. Bij het bespreken van mogelijke verbeteringen van
het onderwijs werd opgemerkt dat voor het besteden van meer aandacht aan ergonomie en zintuiglijk gehandicapten op dit moment de
nodige kennis (lesmateriaal) ontbreekt. Indien dit wordt aangereikt is men gaarne bereid opname hiervan in het onderwijsprogramma te overwegen.
Academie van Bouwkunst, Arnhem.
Blijkens de begeleidende brief wijkt het toegestuurde leerplan
van de academie te veel af van het vigerende onderwijsprogramma
om aan de hand daarvan een toetsing uit te kunnen voeren.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat in de opleiding impliciet aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed bij de projecten. De aanwezigheid van "Het Dorp" in de nabijheid van de
academie houdt in dat gehandicapten in Arnhem tot het normale

-57- ·
straatbeeld horen en dat daar in projecten rekening mee wordt gehouden.
In het oriënterend gesprek met de directeur van de academie werd
door hem geen melding gemaakt van (voorbeelden van) expliciete
aandacht voor toegankelijkheid in vakken of projecten. Over de
noodzaak in het onderwijsprogramma meer aandacht te besteden aan
gebruiksaspecten werd geen uitspraak gedaan.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat de academie het aspect "GEBODEN TOEGANG" een belangrijke eis acht die aan onze gebouwde omgeving moet worden gesteld. Het vormt daarom een wezenlijk element in de architectonische ontwerpstudies en komt bovendien aan de orde in het vak "ontwerpmethodiek" in het eerste
jaar.
In het oriënterend gesprek met de directeur van de academie werd
duidelijk dat met het voorgaande vooral gedoeld wordt op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de openbare omgeving en
dat in het vak ontwerpmethodiek o.a. het onderdeel mens en maat
opgenomen is . Bij het bespreken van mogelijke verbeteringen van
het onderwijs werd opgemerkt dat voor het besteden van meer aandacht aan ergonomie en zintuiglijk gehandicapten op dit moment de
nodige kennis (lesmateriaal) ontbreekt. Indien dit wordt aangereikt is men gaarne bereid opname hiervan in het onderwijsprogramma te overwegen.
Academie van Bouwkunst, Tilburg.
Blijkens de studiegids van de opleiding wordt in het onderwijs in
vakken als o.a. architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen, architectuur-theorie, stedebouwkunde, sociologie van bouwen en wonen en verkeerskunde betrekkelijk veel aandacht besteed aan de
gebruiksaspecten van de gebouwde omgeving.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat aandacht voor toegankelijkheid vooral impliciet bij projecten aan de orde komt
(mede afhankelijk van de aard van de opgave) en dat het aspect
toegankelijkheid momenteel niet expliciet en niet op samenhangende wijze in de colleges is opgenomen.
Academie van Bouwkunst, Groningen.
Uit de studiegids van de opleiding blijkt dat bij diverse colleges aandacht wordt besteed aan de gebruiksaspecten van de gebouwde omgeving. Explicite aandacht voor toegankelijkheid wordt echter nergens genoemd.
In de toegestuurde notitie wordt benadrukt dat het van belang is
de toegankelijkheid voor gehandicapten van openbare gebouwen tijdig mee te nemen in het ontwerpproces. Om de gewenning hieraan te
bevorderen worden voor het onderwijs momenteel activiteiten voorbereid in samenwerking met een werkgroep.
In het schriftelijk voorbereide vraaggesprek met de directeur van
de academie werd vooral ingegaan op de in voorbereiding zijnde
onderwijsactiviteiten in samenwerking met het Provinciaal Overleg
Revalidatie (POR). In het eerste_jaarsvak "architectonische
grondbeginselen" zal een introductie gegeven worden in de toegankelijkheidsproblematiek. In het derde trimester zal, eveneens in
samenwerking met het POR, een ontwerpproject van start gaan. De
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die daarna in het onderwijsprogramma aan toegankelijkheid wordt
besteed.
Onderkend wordt dat de ervaringen die worden opgedaan ook van belang kunnen zijn voor het onderwijs van andere opleidingen.
Academie van Bouwkunst, Rotterdam.
In het schoolwerkplan van deze academie komen een aantal vakken
voor waarin mogelijk wel aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed, maar waarvan door de beknopte omschrijving niet duidelijk
wordt of dit ook inderdaad het geval is.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat genoemde toegankelijkheid van gebouwen niet expliciet wordt besproken in colleges.
In oefeningen en projecten wordt er, daar waar dit impliciet mede
bepalend is voor het programma van eisen, door de betrokkenen
adequate aandacht aan gegeven.
In het schriftelijk voorbereide vraaggesprek met de directeur van
de academie werd de relevantie van de genoemde eindtermen (aandachtsgebieden) in principe onderschreven, maar daarbij werd benadrukt dat vooral belang wordt gehecht aan de impliciete verwerking van gebruiksaspecten in projecten. Als probleem bij het uitbouwen van aandacht voor toegankelijkheid in projecten werd naar
voren gebracht dat het instituut betrekkelijk weinig invloed
heeft op de individuele inzichten en visies van de docenten die
deze projecten begeleiden.
Naar aanleiding van dit vraaggespprek werd de toezegging gedaan
in de daaropvolgende docentenvergadering de aandacht voor de toegankelijkheidsproblematiek als agendapunt op te voeren.
Academie van Bouwkunst, Amsterdam.
In het leerplan (augustus 1978) wordt slechts in zeer algemene
zin het onderwijsprogramma omschreven, waardoor het niet mogelijk
is aan de hand hiervan uitspraken te doen over de plaats die toegankelijkheid in het programma inneemt.
In de toegestuurde notitie wordt gesteld dat aan toegankelijkheid
als een belangrijk aandachtspunt impliciet aandacht wordt besteed
in het projectwerk. Daar waa r dit relevant wordt gevonden vindt
toetsing van het afstudeerwerk op dit thema steeds plaats. In de
collegesfeer wordt incidenteel aandacht aan dit thema gegeven.
Samenvatting.
Ten aanzien van de aandacht die in het onderwijs van de Academies
van Bouwkunst a an toeganke lijkheid wordt besteed kunnen we het
volgende ste llen:
- desgevraagd verwijzen de academies in de eerste plaats na ar de
aandacht die in het projectwerk impliciet aan toegankelijkheid
wordt besteed;
enkele opleidingen besteden incidenteel of in beperkte mate in
collegevorm a a ndacht aan dit probleemgebied;
de houding van de academies t.a.v. uitbreiding van aandacht
voor toegankelijkheid in de onderwijsprogramma's is in het a lgemeen gematigd positief;
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het verbeteren van het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid;
- bij één opleiding worden in samenwerking met een Provinciaal
Overlegorgaan Revalidatie voorbereidingen getroffen voor het
expliciet aandacht besteden aan toegankelijkheid in colleges en
projecten.
Afhankelijk van de resultaten hiervan zal dit invloed hebben op
het onderwijsprogramma voor de komende jaren. Onderkend wordt
dat deze resultaten ook van belang kunnen zijn voor ander~ opleidingen.
Conclusies.
Gelet op de drie onderscheiden invalshoeken van waaruit in het
onderwijs aandacht aan toegankelijkheid kan worden besteed (projecten/oefeningen, integratie in vakken, ergonomie) leiden de
voorgaande gegevens tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
- gezien de nadruk die in het onderwijs op projecten wordt gelegd
dient bevorderd te worden dat de academies specifiek op toegankelijkheid gerichte projecten in hun onderwijsprogramma's opnemen. Evaluatie van het project van de academie in Groningen en
verspreiding van de resultaten daarvan zouden hierop een positieve invloed kunnen hebben;
- bevorderd dient te worden dat op toegankelijkheid gericht lesmateriaal ter beschikking komt dat geïntegreerd kan worden in
bestaande vakken/colleges;
- de wenselijkheden en mogelijkheden met betrekking tot het besteden van meer aandacht aan ergonomie in de onderwijsprogramma's dienen nader te worden onderzocht;
- gezien de gematigd positieve houding van de academies ten aanzien van verbetering van het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid, en gezien het unanieme standpunt dat toegankelijkheid vooral in projecten aandacht dient te krijgen, heeft
het organiseren van een studiedag/symposium slechts zin indien
op een dergelijke bijeenkomst concrete mogelijkheden en lesmateriaal aan de academies aangeboden worden.
6.8. Afdelingen Bouwkunde van de Technische Hogescholen.

Het wettelijk kader voor de invulling van het onderwijs door de
Technische Hogescholen wordt gevormd door het Academisch Statuut
(Algemene Maatregel van Bestuur) in het kader van de Wet op het
Wetenschappelijk Onderwijs. Op afdelingsniveau (faculteitsniveau)
stelt de afdelingsraad jaarlijks het onderwijsprogramma vast,
daarbij geadviseerd door een vaste afdelingscommissie voor onderwijs.
Ingevolgde de Wet Tweefasenstructuur is met ingang van 1 september 1982 de studieduur verkort tot 4 jaar.
In het kader van de Wet Taakverdeling en Concentratie heeft de
afdeling Bouwkunde van de T.H. te Delft zich onlangs uitgesproken
voor het instellen van 3 afstudeerrichtingen, te weten Volkshuisvesting, Stedebouw en Architectuur. De afdeling Bouwkunde van de
T.H. te Eindhoven opteert voor het opleiden van breed inzetbare
bouwkundig ingenieurs, met een nadruk op technische en gebruiksaspecten.
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van de bouwkunde afgedekt wordt. Het zwaartepunt van beide opleidingen ligt op de bouwprocesfase ontwerpen. Met het oog op toegankelijkheid is een belangrijk verschil dat de Delftse opleiding
zich meer dan de Eindhovense richt op het schaalniveau interieur.
Ten behoeve van dit onderzoek werden de studiegidsen van de opleidingen geraadpleegd en werden met (vertegenwoordigers van) de
beide opleidingen schriftelijk voorbereide vraaggesprekken gevoerd. De daartoe opgestelde notitie + vragenlijst is in dit rapport opgenomen als bijlage 6. Voorts dient hier aangetekend te
worden dat een wetenschappelijk medewerker van de Bouwkundeafdeling te Delft deel uitmaakte van de begeleidingscommissie van
dit onderzoek en dat de rapporteur van dit onderzoek verbonden is
aan de Bouwkunde-afdeling van de T.H. te Eindhoven. Hierdoor bestond reeds bij de start van dit onderzoek een redelijke mate van
inzicht in de aandacht die beide afdelingen in hun onderwijs besteden aan toegankelijkheid.
Afdeling Bouwkunde T.H.-Delft.
De studiegids van deze opleiding bevat een groot aantal onderdelen waarin mogelijk aandacht aan toegankelijkheid besteed wordt,
maar waarin uit de omschrijving niet blijkt of dit inderdaad het
geval is. Van de in de studiegids genoemde oefeningen worden er
een aantal verzorgd door de werkgroep Bouwen voor Iedereen. In
deze oefeningen wordt uiteraard expliciet aandacht aan toegankelijkheid besteed.
In het vraaggesprek met de voorzitter van de Afdelings Onderwijs
Commissie kwam het volgende naar voren:
- de in de notitie geformuleerde eindtermen (aandachtsgebieden)
worden zeer relevant geacht, echter zonder de toevoeging "in
het bijzonder de gehandicapte gebruikers";
- naast de oefeningen en het onderzoek van de werkgroep Bouwen
voor Iedereen zijn er verschillende programma-onderdelen waarin
aandacht wordt besteed aan aspecten van toegankelijkheid, te
weten:
- het eerste-jaars kernvak verkeerskunde, waarin aandacht wordt
besteed aan de bereikbaarheid, ook voor gehandicapten van dagelijkse voorzieningen vanuit de woning;
- het kernvak onderdelen van gebouwen waarin bij de behandeling van o.a. trappen en hellingbanen de toegankelijkheid en
bruikbaarheid van gebouwen aan de orde wordt gesteld;
- het kernvak ergonomie, dat bij de afdeling Industrieel Ontwerpen kan worden gevolgd;
- het kernvak mens en maat;
- het kernvak functionele analyse;
- de keuze-oefening socio-video, waarin met behulp van video
het gebruik van de gebouwde omgeving wordt bestudeerd;
- de keuze-oefening waarderingsmetboden woning en omgeving;
-verbetering is zeker gewenst, maar bijzondere knelpunten worden
niet gesignaleerd. Binnen de afdeling bestaat een grote mate
van vrijheid in het oppakken van aktuele vragen, terwijl de
aanwezigheid van de werkgroep Bouwen voor Iedereen een zekere
garantie vormt voor het signaleren van gebreken in het onder-
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afdeling tevens regelmatig geattendeerd (o.a. door confrontaties met rolstoelrijdende studenten die deelnemen aan oefeningen van de werkgroep) op het bestaan van de werkgroep en het
probleemgebied waaraan door deze groep wordt gewerkt.
Als algemene knelpunten worden het inhoudelijk op elkaar laten
aansluiten van vakken, oefeningen en projecten genoemd en het
onderling uitwisselen van kennis door docenten.
Afdeling Bouwkunde T.H.-Eindhoven.
In de studiegids van deze afdeling komen diverse onderwijsprogramma-onderdelen voor waarin mogelijk aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed, maar waarbij uit de omschrijving niet duidelijk wordt of dit ook inderdaad het geval is. In aanvulling op
het raadplegen van de studiegids werd door de rapporteurs nagegaan in hoeverre in de daarvoor het meest in aanmerking komende
basisvakken aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed. Het resultaat hiervan was negatief.
In het schriftelijk voorbereide vraaggesprek met de portefeuillehouder onderwijs van het afdelingsbestuur kwam het volgende naar
voren:
- de in de notitie geformuleerde eindtermen (aandachtsgebieden)
worden onderschreven met dien verstande dat de toevoeging "in
het bijzonder gericht op gehandicapten" gelezen dient te worden
als "ook voor gehandicapten";
een van de basiscolleges van het eerste jaar is specifiek gericht op de gebruiksaspecten bij het bouwkundig ontwerpen. Aan
dit college is een oefening gekoppeld. Mede naar aanleiding van
dit onderzoek zal in dit college met ingang van het cursusjaar
1985-1986 ook aandacht worden besteed aan gehandicapte gebruikers. Voor zover kan worden overzien wordt daarnaast slechts
incidenteel in projecten aandacht aan toegankelijkheid besteed;
voor wat betreft de oorzaak van het gebrek aan aandacht voor
toegankelijkheid in het onderwijs (en het onderzoek) van de afdeling wordt gewezen op de huidige structuur van de afdeling
waarin geen vakgroep of leerstoel specifiek op de gebruiksaspeeten van de gebouwde omgeving is gericht. Naar aanleiding van
het vaststellen van een nieuw onderwijsprogramma voor het eerste jaar hebben onlangs enkele afdelingsraadsleden in een brief
aan de Vaste Commissie Onderwijs op dit manco in de afdeling
gewezen;
- binnen de afdeling en de T.H. zijn diverse aanknopingspunten
voor verbetering aanwezig. Naast initiatieven die kunnen worden
genomen vanuit het onderhavige onderzoek kent de afdeling een
vakgroep (Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving) waarin in
ruime mate aandacht aan behaaglijkheidsaspecten wordt besteed.
Binnen de T.H. wordt bij andere afdelingen en werkgroepen aandacht besteed aan ergonomie, omgevingspsychologie en voorzieningen/hulpmiddelen voor gehandicapten.
Naar aanleiding van dit vraaggesprek kreeg de rapporteur van dit
onderzoek van de portefeuillehouder onderwijs het verzoek t.b.v.
de Vaste Commissie Onderwijs een notitie op te stellen met betrekking tot de verbetering van aandacht voor toegankelijkheidsaspecten in het onderwijsprogramma van de afdeling.
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huidige onderwijs van de afdelingen Bouwkunde van de Technische
Hogescholen wordt besteed aan toegankelijkheid stellen dat:
- in het onderwijsprogramma van de Delftse afdeling aandacht voor
toegankelijkheid structureel aan de orde komt bij diverse vakken en oefeningen, terwijl in het programma van de Eindhovense
afdeling deze aandacht slechts in zeer beperkte mate aan de orde wordt gesteld;
- binnen de Delftse afdeling wordt verwacht dat de werkgroep Bouwen voor Iedereen zo nodig initiatieven onderneemt ter verbetering van het onderwijsprogramma;
- binnen de Eindhovense afdeling mede naar aanleiding van dit onderzoek initiatieven zijn ontstaan ter verbetering van het onderwijsprogramma, terwijl binnen deze Hogeschool eventueel inzetbare deskundigheid op dit gebied aanwezig is.
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Conclusies en aanbevelingen.

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek laten zich
voor een belangrijk deel voor het bouwkundig onderwijs als geheel samenvatten. Voor de diverse soorten van opleidingen bestaan er echter accentverschillen en verschillen in de wijze
waarop de aanbevelingen geëffectueerd kunnen worden. Daarom is
dit hoofdstuk opgesplitst in een algemeen deel (7 .1.) met in
aanvulling daarop een deel (7.2.) waarin ingegaan wordt op de
afzonderlijke opleidingssoorten. Het derde en laatste deel van
dit hoofdstuk (7.3.) bevat een aanbeveling ten behoeve van het
onderzoek in relatie met het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid.
7.1.

Algemeen.

7 .1.1. In samenhang met de doelstelling mensen met een lichamelijke
handicap zoveel mogelijk te integreren in de samenleving wordt
voor wat betreft de wijze waarop bij het inrichten en vormgeven
van de gebouwde omgeving met gehandicapten rekening dient te
worden gehouden in toenemende mate de nadruk gelegd op een integrale benaderingswijze. Dat wil zeggen dat in het bouwproces
van meet af aan rekening wordt gehouden met gehandicapten en
dat er naar gestreefd wordt de gebouwde omgeving zodanig in te
richten en vorm te geven dat deze voor iedereen, inclusief gehandicapten, bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is, waarbij
het aanbrengen van aparte voorzieningen voor gehandicapten zoveel mogelijk vermeden wordt.
Uitgaande van deze integrale benaderingswijze zijn voor het
bouwkundig onderwijs zes aandachtsgebieden van belang die in
dit rapport aangeduid worden met de kernwoorden attitude, mensbeeld, benaderingen, middelen, ergonomie en vaardigheid. Deze
aandachtsgebieden kunnen in een onderwijsprogramma worden opgenomen- door ze in een afzonderlijk programma-onderdeel in hun
onderlinge samenhang aan de orde te stellen, door in andere onderdelen aandacht voor toegankelijkheid te integreren en door
middel van een basistak ergonomie dat gericht is op het "(leren)ontwerpen voor een breder gemiddelde".
7.1.2. Overzien we de aandacht die in het onderwijs van de onderzochte
bouwkundige opleidingen aan toegankelijkheid wordt besteed dan
moeten we vaststellen dat, enkele uitzonderingen daargelaten,
deze aandacht doorgaans zeer beperkt is en in veel gevallen ver
achter is gebleven bij de maatschappelijke behoeften, ontwikkelingen en mogelijkheden. Op grond van deze constatering verdient het alleszins aanbeveling vooralsnog activiteiten te
blijven ontwikkelen ter verbetering van het bouwkundig onderwijs op dit gebied.
Voor zover er in het bouwkundig onderwijs wel aandacht aan toegankelijkheid wordt besteed richt deze aandacht zich voornamelijk op de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van openbare en andere voor publiek bestemde gebouwen. Deze aandacht is
dus in hoofdzaak categoraal gericht. De mate van bekendheid met
de integrale benaderingswijze, als omschreven in dit rapport,
is bij de onderwijsinstellingen doorgaans gering. Op grond
hiervan verdient het aanbeveling te bevorderen dat kennis over
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de bouwkundige opleidingen. Door de wijze waarop dit onderzoek
werd uitgevoerd is hiermee overigens op beperkte schaal een begin gemaakt.
In dit verband verdient het in het bijzonder aanbeveling aan de
opleidingen een videofilm en/of diaserie te kunnen presenteren,
waarin de toegankelijkheidsproblematiek in beknopte vorm aan de
orde wordt gesteld. Naast het bevorderen van de gewenste attitudevorming kan dit voor docenten een aanzet vormen voor verbetering van het onderwijs en voor studenten een inleiding voor
oefeningen en projecten.
7.1.3. Op grond van het algemene karakter van de wettelijke bepalingen
betreffende het onderwijs en de standpunten van de geïnterviewde opleidingen lijkt het vooralsnog niet zinvol verbeteringen
op het gebied van aandacht voor toegankelijkheid in het onderwijs na te streven via wijzigingen van bepalingen in de onderwijswetgeving. Dit in tegenstelling tot wijzigingen in de wetlijke bepalingen betreffende het bouwen.
7.1.4. In het algemeen stellen de opleidingen zich positief op ten
aanzien van verbetering van het onderwijs op het gebied van
toegankelijkheid. In het bijzonder geldt dit voor het Middelbaar en Hoger Technisch Onderwijs en voor de Technische Hogescholen. In mindere mate geldt dit voor de Academies van Bouwkunst. Voor wat betreft de Academies voor Beeldend Kunstonderwijs werd ten aanzien hiervan in dit onderzoek weinig duidelijkheid verkregen.
7.1.5. Door veel opleidingen wordt het ontbreken van geschikt lesmateriaal als belangrijk knelpunt naar voren gebracht bij het verbeteren van het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid.
De literatuur die specifiek op toegankelijkheid voor gehandicapten is gericht laat zich moeilijk in het huidige onderwijs
integreren, terwijl in het gebruikelijke lesmateriaal informatie over toegankelijkheid voor gehandicapten ontbreekt. Hoewel
de zorg voor geschikt lesmateriaal in de eerste plaats de taak
en verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf is verdient het
aanbeveling ook de andere "producenten" van lesmateriaal op dit
knelpunt te wijzen.
De uitgevers van algemene literatuur (handboeken ) voor bouwkundigen zou gewezen moeten worden op de noodzaak meer aandacht
aan toegankelijkheid voor gehandicapten in hun publicaties te
besteden, terwijl anderzijds de producenten van specifiek op
toegankelijkheid voor gehandicapten gerichte informatie zich
meer zouden moeten richten op het (doen) opnemen van hun informatie in meer algemene literatuur voor bouwkundigen.
Voor wat betreft het gebrek aan geschikt lesmateriaal dient in
het bijzonder gewezen te worden op het ontbreken van een Nederlandstalig ergonomie-handboek voor bouwkundigen dat gericht is
op het (leren) ontwerpen voor een breder gemiddelde.
7.1.6. Voor het op gang brengen van oefeningen/projecten op het gebied
van toegankelijkheid zal het in veel gevallen nodig zijn dat
initiatieven van buiten de opleiding genomen worden en dat ondersteuning van buiten de opleiding bij dit onderwijs aangeboden kan worden. Aangezien het CCPT, gezien de beschikbare capaciteit, hierin niet meer dan een coördinerende rol kan vervul-
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bereid en in staat zijn deze taken op zich te nemen. Met name
kan hierbij gedacht worden · aan de Provinciale Overlegorganen
Revalidatie en de onderlinge ondersteuning die de opleidingen
elkaar kunnen verlenen.
Ten behoeve van een goede externe communicatie en interne co~r
dinatie is het gewenst dat per opleiding een docent als contactpersoon/co~rdinator op het gebied van toegankelijkheid optreedt.

1.2.

Conclusies en aanbevelingen per opleidingsoort.
In aanvulling op de in het voorgaande beschreven algemene conclusies en aanbevelingen wordt in het navolgende ingegaan op de
afzonderlijke opleidingsoorten.
Afdelingen Bouwkunde van de Middelbare Technische
Scholen.
In het huidige onderwijs aan de MTS-en wordt vrijwel geen aandacht besteed aan toegankelijkheid voor gehandicapten. Het onderwijsprogramma van de MTS-en wordt centraal vastgesteld door
de VMTS waarvan alle MTS-en lid zijn. De VMTS stelt zich zeer
positief op t.a.v. verbetering van aandacht voor toegankelijkheid in het onderwijs. Het belangrijkste knelpunt daarbij vormt
het gebrek aan lesmateriaal en het gebrek aan deskundigheid
(kennis) van docenten. Naar aanleiding van dit onderzoek werd
d.m.v. een VMTS-mededeling een aanzet gemaakt voor het opheffen
van het gebrek aan lesmateriaal. Gezien het voorgaande verdient
het aanbeveling in te gaan op het voorstel van de leerplancommissie Bouwkunde om periodieke studiedagen voor MTS-docenten
(zg. rayondagen) te bestemmen voor het inleiden en aanbieden
van lesmateriaal op het gebied van toegankelijkheid.
Afdelingen Bouwkunde van de Hogere Technische Scholen.
Hoewel er in de aandacht die in dit onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed grote verschillen bestaan kan vastgesteld
worden dat deze aandacht zich in het algemeen concentreert in
de laatste fase van de studie met het handboek Geboden Toegang
als belangrijkste informatiebron. In het algemeen stellen de
HTS-en zich positief op ten aanzien van verbetering van het onderwijs op het gebied van toegankelijkheid. Als belangrijkste
knelpunten worden het gebrek aan tijd (zowel in het lesrooster
als voorbereidingstijd van docenten) en het gebrek aan geschikt
lesmateriaal genoemd. Aangezien van het organiseren van bijscholingscursusen weinig resultaat verwacht wordt zal het nodig
zijn deze opleidingen individueel van buitenaf te benaderen.
Enkele opleidingen (Groningen en Haarlem) maken in hun huidige
onderwijs gebruik van ondersteuning vanuit een Provinciaal
Overlegorgaan Revalidatie. Nagegaan zou moeten worden in hoeverre deze vorm van ondersteuning ook voor andere HTS-en op
gang gebracht kan worden. Het verdient aanbeveling daaraan
voorafgaande de initiatieven in Groningen en Haarlem te evalueren.
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te Eindhoven.
Deze nog jonge opleiding stelt zich zeer positief op ten aanzien van het besteden van aandacht aan toegankelijkheid in het
onderwijs. Als belangrijkste knelpunten werden het gebrek aan
lesmateriaal en deskundigheid van docenten genoemd. Naar aanleiding van dit onderzoek werd een aanzet gedaan voor het aanschaffen van relevante literatuur op het gebied van toegankelijkheid. De opleiding stelt zich positief op ten aanzien van
het gebruik van ondersteuning van buiten of bij het onderwijs
op het gebied van toegankelijkheid.
Afdelingen Architectonische Vormgeving van de Academies
voor Beeldend Kunstonderwijs.
Kenmerkend voor de aandacht die in het onderwijs van deze opleidingen aan toegankelijkheid wordt besteed is dat hierin zeer
grote verschillen bestaan. Aan alle belangrijke aspecten van
toegankelijkheid wordt aandacht besteed, zij het dat deze aandacht willekeurig verspreid is over de diverse opleidingen. Mede gezien de coördinerende rol die de VABK daarbij kan vervullen verdient het aanbeveling de VABK te benaderen voor het organiseren van een symposium gericht op het uitwisselen van kennis, lesmateriaal en ervaringen op het gebied van aandacht voor
toegankelijkheid in het onderwijs van de Academies voor Beeldend Kunstonderwijs.
Academies van Bouwkunst.
Het zwaartepunt van het onderwijs aan deze opleidingen ligt bij
de onderwijsvorm projecten. Alle academies gaven te kennen in
deze projecten impliciet aandacht aan toegankelijkheid te besteden. Voor zover in dit onderzoek werd nagegaan wordt slechts
bij één opleiding (Groningen) toegankelijkheid centraal gesteld
in een met dat doel door de opleiding voorbereid project.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit het Provinciaal Overleg Revalidatie. Gezien het voorgaande verdient
het aanbeveling de aandacht vooral te richten op het initiëren
van op toegankelijkheid gerichte projecten waarbij, na evaluatie van de resultaten in Groningen, nagegaan zou moeten worden
in hoeverre instellingen als Provinciale Overlegorganen Revalidatie hierbij ook voor de andere academies een rol kunnen en
willen spelen.
Afdelingen Bouwkunde van de Technische Hogescholen.
De aandacht die door de Bouwkunde-afdelingen in Eindhoven en
Delft aan toegankelijkheid wordt besteed loopt zeer uiteen. In
Eindhoven wordt in het huidige onderwijs slechts in zeer beperkte mate aandacht aan toegankelijkheid besteed. Mede naar
aanleiding van dit onderzoek is hierin enige verbetering opgetreden. De voorwaarden voor verdere verbetering, ook op het gebied van onderzoek, zijn betrekkelijk gunstig. Gezien de structuur van de opleiding geldt voor verbetering van het onderwijs
een hoge mate van afhankelijkheid van de initiatieven die vanuit de opleiding zelf worden genomen. Voor wat betreft het on-
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financiering van het onderzoek, specifieke vragen vanuit de
maatschappij een belangrijke impuls kunnen vormen voor de aandacht die in het onderzoek van de afdeling aan toegankelijkheid
zal worden besteed.
Voor de aandacht die door de afdeling Bouwkunde van de T.H. te
Delft wordt besteed aan toegankelijkheid vormt de aanwezigheid
van de werkgroep Bouwen voor Iedereen een belangrijk gegeven.
Deze reeds geruime tijd bestaande werkgroep richt zich in onderwijs en onderzoek specifiek op de toegankelijkheidsproblematiek. In diverse vakken en oefeningen/projecten van het onderwijsprogramma van deze afdeling wordt toegankelijkheid geïntegreerd resp. centraal gesteld.
Als lesmateriaal heeft de werkgroep Bouwen voor Iedereen een
publicatie samengesteld (zie Van der Voordt, 1983), waarin veel
aspecten van toegankelijkheid in hun onderlinge samenhang behandeld worden. Gezien de positie die deze werkgroep binnen de
afdeling inneemt worden initiatieven voor eventueel noodzakelijke verbeteringen van het onderwijs in eerste instantie vanuit deze werkgroep verwacht.
7.3.

Relatie onderwijs en onderzoek.

Conform de doelstelling van dit onderzoek beperkt dit rapport
zich in hoofdzaak tot de aandacht die in het onderwijs aan toegankelijkheid wordt besteed. Het onderzoek op het gebied van
toegankelijkheid komt in dit rapport daarom slechts zijdelings
aan de orde.
Voor wat betreft het onderzoek aan de beide Bouwkunde-afdelingen van de Technische Hogescholen is in dit rapport reeds gewezen op de aktiviteiten van de werkgroep Bouwen voor Iedereen
van de TH-Delft en de mogelijkheden die bestaan aan de Bouwkunde-afdeling van Eindhoven.
Voor beide Hogescholen geldt overigens dat buiten de Bouwkundeafdeling betrekkelijk veel deskundigheid aanwezig is die ingezet wordt of zou kunnen worden voor toegankelijkheidsonderzoek. Met name kan hierbij gedacht worden aan de afdelingen Industrieel Ontwerpen, Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Tevens
dient hier de Vakgroep Wonen van de Landbouwhogeschool te Wageningen genoemd te worden, die in onderwijs en onderzoek veel
aandacht aan toegankelijkheid besteedt. Het behoeft hier geen
verdere toelichting dat, gezien de tweevoudige taak van de Hogescholen (onderwijs en onderzoek), uitbouw van het onderzoek
op het gebied van toegankelijkheid stimulerend zal werken op
het onderwijs op dit gebied.
Hoewel de instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs (nog) geen
uitgesproken onderzoek-taak hebben zoals de Hogescholen, wordt
aan deze opleidingen o.a. via projecten en afstudeeropdrachten
toch veel "kleinschalig" onderzoek verricht .Bij de uitvoering
van het onderhavige onderzoek is gebleken dat deze in het HBO
beschikbare capaciteit voor onderzoek slechts zeer incidenteel
wordt ingezet voor kennisontwikkeling op het gebied van toegankelijkheid. In samenhang met het verbeteren van het onderwijs
op het gebied van toegankelijkheid verdient het aanbeveling ook
het onderzoek op dit gebied te bevorderen. Een belangrijke aanzet hiertoe zou gevormd kunnen worden door aan de opleidingen
een overzicht van mogelijke onderzoekthema's en -onderwerpen
ter beschikking te stellen.
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-77Bijlage 1.1: Projectomschrijving uit CCPT-werkplan 1980 (blad 17-18)
80.05 Project: Onderwijs en onderzoek
1.

Probleemstelling*

Bij analyse van de problemen die zich voordoen bij de bevordering van toegankelijkheid in fysieke zin, blijkt dat nogal eens
kansen worden gemist om de mogelijke voorzieningen te treffen,
dan wel dat de voorzieningen ondoelmatig of onvolledig zijn,
waardoor ze niet het bevoegde resultaat hebben. Geconstateerd
kan worden dat "toegankelijkheid" in het technisch denken van
betrokkenen nog te weinig een vanzelfsprekende zaak is zoals
veiligheid en gezondheid. Ook ontbreekt vaak nog de nodige deskundigheid en de nodige affinitiet op en met het terrein van de
toegankelijkheid.
Om hierin verbetering te brengen is meer kennis en inzicht nodig
bij de betrokkenen. Kennis en inzicht zijn te verwerven door
middel van onderwijs en onderzoek.
Binnen het werkgebied van het CCPT richt dit project zich op het
technisch onderwijs. Hierbij sluit het aan op resoluties van de
Raad van Europa, zoals resolutie AP (72) 5, waarbij mede om aandacht gevraagd wordt voor "toegankelijkheid" in de opleiding van
architecten, stedebouwkundigen en bouwkundigen.
Het onderzoeksveld met betrekking tot het gehandicaptenbeleid is
te onderscheiden in kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij het kwantitatief onderzoek zich vooral zal richten op de
hoeveelheid en de soort van de problemen van gehandicapten met
het accent op het behoeftenonderzoek, mede ten behoeve van het
stellen van prioriteiten.
Het kwalitatief onderzoek zal zich meer richten op de aard van
de problemen en mogelijke oplossingen. Het onderzoek op het gebied van de revalidatietechniek is een voorbeeld van kwalitatief
technisch onderzoek.
Aan het wetenschappelijk onderzoek, het behoefte-onderzoek en de
revalidatie-techniek wordt door de Interdepartementale Stuurgroep Gehandicacptenbeleid (ISG) aandacht besteed.
Binnen het technisch onderzoek richt dit CCPT-project zich op
het "bouwtechnisch onderzoek" met speciale aandacht voor de relatie met technisch onderwijs. Hierbij kan zowel gedacht worden
aan onderzoek dat zich richt op de verdieping van inzicht ten
behoeve van het onderwijs, als op onderzoek dat meer praktijk
gericht is en aan de hand van praktijkproblemen probeert bij te
dragen aan doelmatige oplossingen.

*

In de definitieve opdracht voor de uitvoering van het project
werd op grond van de beschikbare middelen het aspect "bouwtechnisch onderzoek" niet expliciet opgenomen.
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Probleemaanpak

Het project zal zich in eerste instantie moeten beperken tot het
nagaan van de mate waarin "toegankelijkheid" is opgenomen in het
onderwijs t.b.v. de opleidingen van architecten, stedebouwkundigen, interieurarchitecten en bouwkundigen.
Tevens zal moeten worden nagegaan op welke wijze opname van
"toegankelijkheid" in deze onderwijsprogramma's het best bevorderd kan worden.
Met betrekking tot het bouwtechnisch onderzoek op het gebied van
"toegankelijkheid" moet worden bezien welke mogelijkheden, zowel
ten behoeve van het onderwijs als ten behoeve van de praktijk,
er reeds zijn.
Daarnaast zal moeten worden bekeken op welke wijze dit onderzoek, al of niet in directe relatie met het onderwijs, verder
bevorderd kan worden.

3.

Resultaat van het project

Inzicht in de mate waarin "toegankelijkheid" onderdeel is van
(bouwtechnisch) onderwijs en de wijze waarop dit bevorderd kan
worden. Inzicht in de mogelijkheden van (technisch) onderzoek
gericht op "toegankelijkheid" en de wijze waarop deze verbeterd
kunnen worden. Aanbevelingen op welke punten er concrete mogelijkheden zijn voor de bevordering van "toegankelijkheid" in de
aandacht en mogelijkheden van onderwijs en onderzoek. Hierbij zo
mogelijk aangeven langs welke weg en met welke prioriteiten deze
mogelijkheden kunnen worden benut, eventueel in de vorm van vervolgprojecten.
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Bijlage 1.2: Resolutie Raad van Europa 1972 (AP (72) 5)
Het ontwerpen en inrichten van gebouwen met de bedoeling deze gemakkelijker toegankelijk te maken voor lichamelijk gehandicapten
De Vertegenwoordigers van het Comitê van Ministers van Belgiä, Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannïe en Noord-Ierland, wier Regeringen partij zijn bij het Partieel Akkoord op sociaal gebied en op
het gebied der volksgezondheid, en de Vertegenwoordiger van Oostenrijk, wiens Regering sinds 11 september 1962 deelneemt aan de werkzaamheden van het Gemengd Comitê voor de revalidatie en wedertewerkstelling van invaliden van het hierboven genoemde Partieel Akkoord,
1. Gelet op de op 30 juni 1972 door het Gemengd Comitê voor de revalidatie en wedertewerkstelling van invaliden aanvaarde aanbeveling
inzake het ontwerpen en inrichten van gebouwen met de bedoeling deze gemakkelijker toegankelijk te maken voor lichamelijk gehandicapten;
2. Van oordeel zijnde dat krachtens de bepalingen van zijn Statuut het
doel van de Raad van Europa is het bevorderen van een grotere eenheid tussen zijn leden teneinde aldus de idealen en beginselen die
hun gemeenschappelijk erfdeel zijn veilig te stellen en te verwezenlijken en hun economische en sociale vooruitgang te bevorderen;
3. Gelet op de bepalingen van het op 17 rnaart 1948 ondertekende Verdrag van Brussel, krachtens hetwelk België, Frankrijk, Luxemburg,
Nederland en het Verenigd Koningrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland hebben verklaard dat zij besloten zijn de sociale banden
die hen reeds verbinden nauwer aan te halen;
4. Gelet op het op 23 oktober 1954 door de ondertekenende Staten van
het Verdrag van Brussel enerzijds en door de Bondsrepubliek Duitsland en Italië anderzijds ondertekende Protocol tot wijziging en
aanvulling van he t Verdrag van Brussel;
5. In overweging nemend dat de zeven Regeringen die Partij zijn bij
het Partieel Akkoord, die binnen de Raad van Europa het sociale
werk hebben voortgezet dat voordien werd verricht door de Brusselse
Verdragsorganisatie en daarna door de West-europese Unie (die is
voortgekomen uit het Verdrag van Brussel, zoals dat is gewijzigd
bij het hierboven onder paragraaf 4 genoemde Protocol), alsmede de
Regering van Oostenrijk, die deelneemt aan de werkzaamheden van het
Gemengd Comité voor de revalidatie en wedertewerkstelling van invaliden, steeds getracht hebben op de bres te staan voor de vooruitgang op sociaal gebied en ook op het daarmee nauw verbonden gebied
van de volksgezondheid en die vele jaren lang hebben geijverd voor
harmonisatie van hun wetgevingen;
6. Gelet op de door het Gemengd Comitê voor de revalidatie en wedertewerkstelling van invaliden in april 1959 aanvaarde aanbeveling

XX;
7. Van oordeel zijnde dat de snelle en voortdurende uitbreiding van de
moderne steden het nodig maakt nieuwe wooncentra te bouwen volgens
moderne beginselen van planning;
8. Het wenselijk achtend gebouwen gemakkelijker toegankelijk te maken
voor lichamelijk gehandicapten die in elk land een niet onaanzienlijk deel van de bevolking uitmaken,

-80I. Vestigen de aandacht op maatregelen die kunnen worden genomen om
nieuwe gebouwen op zodanige wijze te bouwen en aan te passen dat
de toegang daartoe en het gebruik ervan worden vergemakkelijkt;
II. Bevelen aan dat de Regeringen van de zeven Staten die partij
zijn bij het Partieel Akkoord en de Regering van Oostenrijk alle
nodige maatregelen nemen, in het bijzonder die waarnaar wordt
verwezen in het Aanhangsel bij deze Resolutie, teneinde te bereiken dat openbare gebouwen, met inbegrip van particuliere gebouwen waartoe het publiek toegang heeft, op zodanige wijze worden gebouwd en uitgerust dat zij beter toegankelijk worden voor
de lichamelijk gehandicapten;
III. Nodigen de genoemde Regeringen uit de opleidingsinstituten voor
architecten en stedebouwkundigen en de opleidingen van bouwkundigen in te lichten over de in het Aanhangsel bij deze Resolutie
genoemde maatregelen.
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Rapporteurs:
ir. C.J.J.M. Maassen

ir. C.J.A. van Hecke*
ir. J. Leemans*
E.J .J. Huijten
Begeleidingscom.issie:
Th. Zomerschoe,
voorzitter
ir. J.A.M. Aalders
e.G. Aarts

drs. A. Roetjes*
drs. M.A. Bronkhorst
J. van Dam
ir. F. Hoving*
A. van der Meer
H. van Strien
ing. D. Vonk

TH Eindhoven, afdeling Bouwkunde,
vakgroep BAU
TH Eindhoven, afdeling Bouwkunde,
vakgroep BAU
TH Eindhoven, afdeling Bouwkunde,
vakgroep BAU
TH Eindhoven, afdeling Bouwkunde,
vakgroep BAU (illustraties)
HBO-raad
docent Academie van Bouwkunst
secretaris CCPT
TH Delft, afdeling Bouwkunde,
werkgroep Bouwen voor Iedereen
Ministerie OenW
Directie HBO, afdeling Kunstonderwijs
Ministerie OenW
Directie HBO, afdeling Kunstonderwijs
VMTS, voorzitter leerplancommissie
Bouwkunde
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LH Wageningen, vakgroep Wonen
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HBO-raad, docent HTS.

* Hebben tussentijds hun werkzaamheden ten behoeve van dit onderzoek beëindigd.
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Stedebouw-opleidingen

Technische
Hogescholen

Cursusinhoudi-richtingen

Vo r m

Duur

Voorop!.

Del ft

-Stede bouw
-Volkshuisvesting
-Civiele Techniek
-Civiele Planologie

Dag

4 jr.

VWO/HBO

Eindhoven

-St edebouwkunde

Dag

4 jr.

VWO/HBO

-Ruimtelijk Ordeningsrecht
-Ruimtelijke Economie
-Planologie
-Sociale Geografie

Dag

4 jr.

VWO/HBO

Universiteiten

Landbouw
Hogeschoo l

Wageningen

-Planologie

Dag

4 jr.

VWO/HBO

Academies van
Bouwkunst

Amsterdam
Rot terdam
Tilburg

-Stedebouw

Avond

6 jr.

HBO

Verkeersacademie

Tilburg

-Differentiatie Planologie

Avond

4 jr.

HBO

HTS'en

Tilburg

-Differentiatie St edebouwkundige techniek
-Differentiatie Vo lkshuisvesting

Dag

4 jr.

MTO/HAVO

Dag

4 jr.

MTO/HAVO

Den Haag,
Zwolle

-Applica tiecursus
Stedebouwkundige Techniek

Avond

2 jr.

HTO

Utrecht
(Vondellaan)

-Applicatiecursus Hogere
Planologie Opleidingen

NIROV

Utrecht

-Planologische Onderzoek

Zat.

2 jr.

HAVO

Kon. PBNA en
Stedebouwkundige
Studiecentra

Arnhem

-Schriftelijke curus
Stedebouwkundig Tekenaar

Avond

4 jr.

LBO

Architectuur-opleidingen

Technische
Hogescholen

Delft /
Eindhoven

-Architectuur
-Architectuur
-St e debouw, differentiatie
Stadsvernieuwing

Dag

4 jr.

VWO/HBO
VWO/HBO

Academies van
Bouwkunst

Alle
Amsterdam

-Architectuur
-Landschapsarchitectuur

Avond
Avond

6 jr.
6 jr.

HBO
HBO

-Ar c hit ectuur,
differentiatie In terieur

Dag

4 jr.

VWO / HBO

-Architectonische
Vormgeving

Dag/
Avond

5 jr.

HAVO

-Schriftelijke cursussen
middelbare Interieurtechniek

Avond

1

Interieur-opleidingen

Technische
Hogesc hool

Delf t

Academies voor
Beeldend Kunstonderwijs
Kon. PBNA

Arnhem

jr.

LTS/MAVO
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Bouwkunde-opleidingen

Cursusinhoudi-richtingen

Vorm

Duur

Voor op! .

Delft

-Bouwkunde
-Civiele Techniek

Dag
Dag

4 jr.
4 jr.

VWO/HBO
VWO /HBO

Eindhoven

-Bouwkunde

DAG

4 jr.

VWO/ HBO

Arnhem,
Den Haag ,
Haarlem,
Heerlen,
Hengelo,
Den Bosch,
Leeuwarden,
Tilburg,
Utrecht,
Vlissingen,
Zwolle
Amst e rdam
Groningen
Rotterdam

-Bouwkunde

Dag

4 jr .

MTO/HAVO

Dag /
Avond

4 j r.

Den Bosch

-Applicatiecursussen Bouwfysica, Civiele Techniek
en Luchtbehandeling

Avond

2 jr.

HTO

MTS'en

Alle

-Bouwkunde

Dag

4 jr.

LTO/MAVO

Kon. PBNA

Arnhem

-Schriftelijke curs ussen
hogere Opleiding
Bouwkundige
-Applicatiecursus
Staalbouwkundige
-Applicatiecursussen
Tekenaar, Uitvoerder, Opzic hter, Betontechno l oog,
Staal-/betontekenaa r of
Staal - /be t oncons truc teur

Avond

26-29
mnd.

HAVO/VWO

Avond

1 jr.

HTO

Avond

2 jr.

MTO

Avond /
Zat.
Avond /
Za t.

4 jr.

LTO/MAVO

3 jr.
3 jr.
1 jr.
2 jr

HTI/MTO
HTI/MTO
HTI /HTS
HTI /HTS

Avond

3-6
j r.

MTO/ LBO

Dag

4 jr.

MTS/ HAVO

Technische
Hogescholen

HTS'en

Hoger Technisch
Instituut

Ams terdam

-Bouwkunde
Vervolgcursussen:
-Betonconstructeur

-Staalconstructeur
-Calculatie
-Bouwproject leider
Bouwkundige
Studiecentra

Opleidingen a ls ve rvo l gopleiding t ot de
examens BNA/VTS van Bouwkundi g Opz i chter/
Te kenaar

Leraren-opleidingen

Nieuwe
Leraren- Opleiding
(NLO)

Eindhoven

-Bouwkunde
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Verordeningen

Gemeentelijke Bouwverordening. De woningwet bepeelt dat de gemeentereed een bouwverordening moet
vaststellen en dat er een vergunning nodig is om te bouwen. Oe vergunning mag niet worden verleend wanneer
het betreffende bouwwerk niet voldoet aan de in de
bouwverordening door het College van Burgemeester en
Wethouders gestelde eisen.
Bijna alle gemeenten gebruiken daarvoor de Modelbouwverordening, die wordt uitgegeven door de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aij raadsbesluit
wordt vastgesteld of dit model en evt. later door de
VNG hierin voorgestelde wijzigingen in de betrokken
gemeente van toepassing zullen zijn.
Met zo'n besluit wordt de modelbouwverordening tot gemeentelijke bouwverordening verklaard.
Oe lle, 12e en 13e wijziging van de modelbouwverordening ven de VNG bevatten bepalingen met betrekking tot
bereikbaarheid, toegenkelijkheid en bruikbaarheid ven
voor tiet publiek bestemde gebouwen voor mensen met
een lichamelijke handicap.
Deze wijzigingen zijn inmiddels door vrijwel elle gemeenten in Neder! end overgenomen in de gemeenlelijke
bouwverordening.
Oaernaast zijn enkele bepalingen opgenomen die betrekking hebben op woongebouwen.
Deze bepalingen hebben uitsluitend betrekking op voorzieningen ten bate ven gehandicapte bezoekers en niet
op d ie voor gehandicapte personeelsleden weri<zaam in
het gebouw.
In het kader ven de Wet Arbeid Gehandicapte Werkne-

LiftenbestuiL Het Liftenbesluit is een Koninkl ijk Besluit
dat wettelijke regelen vermeldt voor het beoordelen van
liften. In het besluit zijn de Nederlandse normen op het
gebied van veiligheidseisen voor liften, bruikbaar voor

mensen met een handicap, vermeld.
Het betreft hier NEN 1086 (okt. 1984) en NEN 3~84
(jan. 1980). NEN 1086 wordt momenteel herzien. De herziene versie zal medio 1985 verschijnen. Met uitzonde-

ringsregels en ontheffingen verleent de Arbeidsinspectie
goedkeuring aan liftinstAllaties die RRn de laatstgenoemde
normen voldoen. N.B. NEN 3783 (nov. 1977) aangaande
trapliften heeft geen relatie met het Liftenbeslui t . Dit
betekent dat dit type liften nietonderhouds-en ke uringspJichtig is. Bij raadsbesluit is echter in een aantal gemeenten keuring en onderhoud van dit type lift vereist.

mers worden van de overheid nog voorstellen verwacht
ten aanzien van voorzieningen voor gehandicapte

werknemers.

RichtliJnen

Geboden Toegang. Oe staatssekretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft,
evenals bij het verschijnen van de eerste druk van Geboden Toegang in 1973, bij de publicatie van de zevende
geheel herziene druk van dit bekende handboek alle gemeenten en een aantel relevante overheidsdiensten een
exemplaar tegezonden, vergezeld van een aanbeveling
de vermelde richtlijnen zoveel mogelijk op te volgen.
In Geboden Toegang worden de begrippen 'bereikbaarheid', 'toegankelijkheid' en 'bruikbaarheid' omschreven.
Een objekt is bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar,
als stoklopers en rolstoelgebruikers het ohjekt zei fstandig zonder hulp of begeleiding kunnen bereiken,
betreden en gebruiken, waarbij ervan wordt uitgegaan,

dat de rolstoelgebruiker over een redelijk ontwikkelde
armfunktie, doch niet over enige beenfunktie beschikt.
Het bekende Internationaal Toegankelijkheidssymbool
wordt na een beoordeling door konsulenten verleend
aan ob jekten die voldoen aan kriteria gebaseerd op
Geboden Teegeng (zie verder bij symbolen).
In Geboden Toegang wordt ook aandacht geschonken

Raad van Europa. Resolutie AP (72)5 - Hel ontwerpen
en inrichten van gebouwen met de bedoe ling deze gemakkelijker toegankelijk te maken voor lichamelijk gehandicapten. De lidstaten die deze resolutie onderschreven,
waaronder Nederland, verplichten zich voorschriften in de
wettelijke regelingen op te nemen waardoor tenminste aan
de minimale eisen van deze resolutie voldaan gaat worden.

Raad van Europa. Resolut ie AP (77)8 - On adaptation of
housing and surrounding areas te the needs of disabled
persons. Het bijbehore nde rapport stelt vas t, dat een
qroot deel van de beperkingen en barrièr~s in de bebouwde omgeving onnodig gekreëerd is en met geringe moeite
en kostP.n kan worden weggenomen.

Er wordt een groot aan t al praktische aanwi jzingen gegeven en aanbevelingen voor onderwijs en voorlichting
en het vastleggen van elementaire voorzieningen in
bouwvoorschriften en subsîdievoorwaarden.

aan voorzieningen en aanpassingen voor zintuiglijk-

De Verenigde Naties. Barrier Free Design- Report of a
United Nat ions Export Group Meeting.
In 1975 is dit rapport aan de lidstate n verzonden met

(euditief, visueel) en orgaangehandicapten.

een aanbeveling van de Secretaris-Generaal om de

richtlijnen van het rapport op te volgen.
Centraal Coördinatiepunt ter bevordering van toegankelijkheid van gehandicapten (CCPT -interdepartementAle overheidskommissie). Deze komrni5sif:' heP.ft, in

aanvulling op Geboden Toegang een aantal rapporten,
met name voor overheidsgehouwen, uitgegeven (zie

bij literatuurlijst).

Bron: NBD Produktinformatie Gehandicapten 1985.
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Normen

Europa (lSO):
ISO 3571/l

Passengerlifl-installations- Part 1: Residential huildings
Defini tîons, functional dimens ions and modular
co-ordination dimensîons.

Nederland
NEN 1086

(NNI~:

Vei ligheidsvoorschriften voor invalideliften. Personenlift en met geringe snelheid en gering hefvermogen (okt .
1964). (Wordt herzien).

NEN 1010

Veiligheidsvoorschrift en voor laagspanningsinstallaties
(met korrektieblad en aa nvull ing) (relevant voor installat ie-apparatuur m.b.t. woonsituaties van mensen met een
handicap).

NEN 3267

Keukens in woningen. Begripsomschrijvingen, modulaire
mat en en functionele regels voor de plaats en gebruiks-

rui mte van keukenonderdelen.
NEN 3583

Trapliften. Veiligheidseisen (met korrektieblad januari
1978)

NEN 3584

Hefplateaus voor personenvervoer met geringe snelhe id
en beperkte hefhoogte. Veiligheidseisen.

NEN 5080

Personenliften in woongebouwen. Afmetingen en functi o-

nele e isen. (Een aantal a rtikelen betreffen eisen m.b.t.
gebruik door gehandicapte personen).
Rondsrepubliek Duitsland (DIN):
DIN JA024 RI. I

Bauliche Massnahmen für Behinderte und a lle Menschen im
öffentlichen Bereich- Pianungsgrundlagen - Strasse,
Piätze und Wege .

DIN 18024 BI. 2

Bauli che Massnahmen für Behinderte und alle Menschen
im öffentlichen Bere ich- P lanungsgrundlagen- öf fent! ic h
zugängige Gebäude.

DIN 18025 BI. l

Wohnungen fü r Schwerbe hinderte; Planungsgrundlagen;
Wohnungen für Rollstuhlbe nutzer.

DIN 18025 BI. 2

Wohnungen fur Schwerbehinderte; Wohnungen für Blinde
und wesentlich Sehbehinderte.

Scandinavië (NKB):
NKB-publication no. 19

Accessibility of Buildings to Handicapped Persons,
September 1974. Guidelines fo r the four Scandinavian
countries.

Zweden (SBN):
Svensk byggnorm-Supplement SBN-5 Kap. 691

Zwitserland (SNV):
Norm SNV 521500-1967

Norm SNV 521500-1974
U.S.A. (ANSI):
A 117.1
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Handikappbyggnormer. Föreskrifte r, rgd och an visningar
om byggnads tillgän!ighet för pe rsoner me d nedsatt
rörelse förm~ ga, Stalens planverk. Pub!ikat ion nr. 24.
Wohnungen für Gehbehinderte. Richtlinien über bauliche
Vorkehren für Behinderte mil Beschluss vom 12-11-1970.
Departement des !nnern.
Bauli c he Massnahmen für Gehbehinderte.
Specification for m a king buildings and fac i!ities, accessible
to and usabie by the physica lly handicaped (1980),
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A. Integrale ergonomische handboeken, die menselijke eigenschappen en
behoeften behandelen wat betreft ruimtelijke afmetingen, klimaat,
licht geluid, krachtontplooiing, informatie-overdracht enz.
B. Antropometrische handboeken, die alleen menselijke eigenschappen en
behoeften behandelen wat betreft ruimtelijke afmetingen.
C. Handboeken die specifiek gaan over het toegankelijk ontwerpen en
inrichten van voor bewoning en niet voor bewoning bestemde gebouwen
en openbare buitenruimtes.
ad. A
McCormick, E.J., Sanders, M.S., Human factors in engineering and
design, Se editie, New York, Macgraw- Hill boek company, 1982.
Dit boek dat als studieboek gehanteerd wordt aan de TH Delft (lste
jaar 10) en aan de TH Eindhoven (practicum ergonomie), is het meest
recente handboek.
Het betreft hier een algemeen ergonomisch handboek en dat niet specifiek gericht is op bouwkundige toepassingen. De eerste vijf hoofdstukken gaan over informatieverwerking, bediening van systemen, antropometrische factoren en werkplek- en omgevingsfactoren (verlichting, atmosfeer, geluid, beweging). In het zesde hoofdstuk, bijzondere onderwerpen, is een deel gewijd aan de gebouwde omgeving. Het boek is geschreven vanuit de gedachte dat het veld zeer complex is en heeft
daarom alleen de pretentie de belangrijkste knelpunten te behandelen.
Achter elk hoofdstuk is daarom ook een uitgebreide literatuurlijst opgenomen waarnaar verwezen wordt in de tekst.
Burandt, u., Ergonomie für Design und Entwicklung, Köln,
0. Schmidt, 1978.
Dit handboek wordt ook als studieboek gehanteerd door de TH Delft.
Doel van het boek is nuttige aanzetten te geven tot oplossingen voor
de meest voorkomende vragen en problemen. Aangezien de meeste ergonomische problemen complex zijn, worden er geen recepten aangeboden,
maar richtlijnen en de daarbij gehanteerde overwegingen.
Dit boek is niet speciaal gericht op bouwkundige toepassingen en behandelt de volgende onderwerpen: het ergonomische mens-omgevingsysteem, dimensioneringsproblemen, krachtontplooiing, bedieningsorganen
voor handen en voeten, informatieschermen, zintuigen, enz. In dit boek
is een apart hoofdstuk gewijd aan de specifieke problemen van bejaarden en gehandicapten.
Lange, w. e.a., Kleine Ergonomische Datensammlung, unter ruitarbeid von
Kirchner, J.H., Lazarus, H., e.a., Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Unfallforschung, 3 erw. Aufl, TUV Verlag Rheinland, 1981.
Het betreft hier een klein zakboekje met de belangrijkste ergonomische
data, vergezeld door een korte toelichting.
In vergelijking met de bovenbeschreven handboeken, Z1Jn de onderstaande boeken t.b.v. bouwkundige toepassingen beter bruikbaar. Niet omdat
de ergonomische gegevens anders zijn, maar omdat de presentatie beter
beantwoordt aan de informatiebehoefte van bouwkundigen.

-87Woodsou, W.E., Human factors design handbook: In formation and
guidelines for the design of systems, facilities, equipment and
products for human use, New York, Me. Graw-Hill Book Comp., 1981.
Dit handboek dat in z'n uitvoering lijkt op de handboeken van
Neufert, behandelt ontwerpproblemen, gerangschikt naar samenhangende systemen, d.m.v. checklists van ontwerpcriteria en figuren.
In dit boek is een hoofdstuk specifiek gewijd aan bouwkundige systemen. Waar relevant zijn tevens, geïntegreerd, criteria t.b.v.
rolstoelgebruikers opgenomen.
Grandjean, E., Wohnphysiologie: Grundlagen gesunden Wohnens,
Zürich, Verlag für Architectuur Artemis, 1973.
Het ergonomisch handboek "Wohnfysiologie, Grundlagen Gesundes
Wohnens", dat onlangs in het Engels vrijwel ongewijzigd opnieuw
is uitgegeven, is enigszins gedateerd. Het betreft echter een
handboek dat specifiek gericht is op bouwkundige toepassingen.
De woonfysiologie, zoals Grandjean het vakgebied "ergonomie voor
bouwkundigen" noemt, heeft als doel de woonomgeving op een verantwoorde manier te maken, gerelateerd aan menselijke behoeften
en mogelijkheden.
De behandelde onderwerpen zijn: huishoudelijke arbeid, het gebruik van de woning, dimensioneringsvraagstukken, meubels, omgevingsinvloeden zoals klimaat, geluid, enz. Het laatste hoofdstuk
is specifiek gewijd aan het wonen van bejaarden en gehandicapten.
ad. B
Pa nero, J., Zelnik, M., Human dimeosion and interior space: A
souree hook of design reference standards, London, The architectural press Ltd., 1979.
Dit is een helder uitgevoerd handboek met antropometrische gegevens, dat zeer goed gebruikt kan worden t.b.v. bouwkundige toepassingen. Het boek is ter bevordering van de duidelijkheid onderverdeeld in drie delen, die ook naar elkaar verwijzen.
In deel A wordt de antropometrische theorie besproken met z'n beperkingen en toepassingsmogelijkheden. Bovendien worden de specifieke antropometrische eigenschappen van ouderen en gehandicapten
besproken. Deel B bevat een zeer volledig overzicht van antropometrische data, verdeeld over verschillende percentielen. In deel
C worden alle mogelijke ontwerpproblemen behandeld d.m.v. figuren
met richtlijnen en een geschreven toelichting. T.b.v. specifieke
vragen wordt verwezen naar deel B.
Bejaardenantropometrie Onderzoek naar en toepassing van afmetingen van Nederlandse bejaarden, Technische Hogeschool Delft tussenafdeling Industrieel Ontwerpen en Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging Den Haag, verschenen in de reeks IQ bijzondere
onderwerpen deel 6, 3e druk juni 1984.
Het betreft hier een nogal technisch uitgevoerd rapport van een
onderzoek naar lichaamsafmetingen van bejaarden. De resultaten
van dit onderzoek stemmen tot nadenken, doordat uit het onderzoek
blijkt, dat antropometerische gegevens van bejaarden vaak aanzienlijk afwijken van de door bouwkundigen gehanteerde maatgegevens. Achterin het rapport zijn op het onderzoek gebaseerde
richtlijnen opgenomen.

-88ad. C
Goldsmith, S., Designing for the disabled, RIBA (Royal Institute
of British Architects), 3e editie, 1976.
Dit standaardwerk op het gebied van toegankelijk bouwen, mede
t.b.v. gehandicapten, is een belangrijk handboek, niet in de
laatste plaats omdat het gebaseerd is op een duidelijke visie
m.b.t. de integratie van gehandicapten. Kenmerkend voor de in dit
boek uitgedragen visie is dat de nadruk niet in de eerste plàats
ligt op het volledig zelfstandig functioneren van een gehandicapte (d.w.z. dat een gehandicapte overal, zonder hulp, gebruik van
kan maken), maar ook op het mede-functioneren, met de daarbij behorende sociale en psychische behoeften. Goldsmith gaat ervan
uit, dat gehandicapten niet perse altijd volledig onafhankelijk
willen zijn, omdat afhankelijkheid een zeer wezenlijke karakteristiek is van menselijke relaties. Op basis van deze visie worden vervolgens verschillende probleemvelden behandeld, zoals gebouwen en gehandicapten, gegevens over gehandicapten, gebouwdelen, installaties, gebruiksruimtes zoals keukens, entrees, slaapkamers, openbare gebouwen, etc.
Beispieldokumentation Behinderten freundliche Urnwelt, Bonn,
Schriftenreihe "Bau und Wohnforschung" des Bundesmininisters ftir
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, nr. 04.070., 1981.
Deze Duitse publicatie, bestaande uit foto's en toelichtingen,
laat op een zeer visuele manier zien, dat, met vaak zeer eenvoudige middelen, de fysieke omgeving goed toegankelijk gemaakt kan
worden t.b.v. gehandicapten.
Voordt, ir. D.J.M. van der, Bouwen voor Iedereen inclusief gehandicapten, Centrum voor Architectuuronderzoek i.s.m. de werkgroep
Bouwen voor Iedereen, TH Delft, afd. Bouwkunde, 1983.
Centraal in "Bouwen voor Iedereen" staat de filosofie, dat gehandicapten liefst zo geïntegreerd mogelijk in de gelegenheid gesteld worden gebruik te maken van de gebouwde omgeving. Op basis
hiervan wordt een scala aan opvattingen beschreven en toegelicht.
Verder worden verschillende bouwkundige probleemvelden als volkshuisvesting, openbare gebouwen, stedebouw- en recreatieve voorzieningen nader toegelicht o.a. met voorbeelden en richtlijnen.
In het slothoofdstuk is een checklist opgenomen met aandachtspunten en te treffen maatregelen + een appendix met maatgegevens
i.v.m. rolstoelgebruik.
Geboden Toegang: Handboek voor het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen en bouwen voor gehandicapte mensen, Utrecht,
Gehandicaptenraad (voorheen NOG), in samenwerking met de Gemeenschappelijke Medische Dienst, et al, 7e geheel herziene druk
1983.
Na een inleiding en behandeling van verschillende categoriën gehandicapten, worden verschillende bouwkundige probleemvelden behandeld, waarbij een uitgebreid scala van oplossingen in beeld
gebracht wordt.

-89Handboek verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap, Den
Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Verkeersveiligheid, 1984.
Dit handboek behandelt de inrichting van de openbare buitenruimte
en voorzieningen die daarin getroffen kunnen worden. Belangrijk
in dit boek is dat voorin een inleiding is opgenomen, die de benaderingswijze van de problemen beschrijft. Tevens bevat het een
handzame keuzeproceshandleiding.
Stedebouw en gehandicapten: Een onderzoek naar uitvoerbare bijdragen van de ruimtelijke ordening aan de integratie van mindervaliden in de samenleving, Rotterdam, Instituut Stad en Landschap, publicatie 5, 1978.
Dit is een handzaam rapport van een onderzoek naar uitvoerbare
bijdragen van de ruimtelijke ordening aan de integratie van gehandicapten in de samenleving. Het bevat o.a. een uitvoerige
checklist met aandachtspunten en maatregelen die op die punten
genomen zouden kunnen worden.
Productinformatie Gehandicapten: Technische aanpassingen en voorzieningen wonen en werken, Deventer, NBD (Nederlandse Bouwdocumentatie), product-informationsystems, 3e druk, 1985.
In dit deel van de NBD-serie zijn specifieke producten t.b.v. gehandicapten opgenomen.

-90Bijlage 6: Notitie en vragenlijst t.b.v. vraaggesprekken
Samenvatting van de resultaten van de le en 2e fase van het onderzoek
Toegankelijkheid in het onderwijs.
Begrippen.
Onder toegankelijkheid te verstaan:
een zodanige inrichting van de gebouwde een aangelegde voorzieningen
in de fysieke omgeving, dat categorieën van personen met een
lichamelijke stoornis of beperking daarvan zo onbelemmerd en
zelfstandig mogelijk gebruik kunnen maken.
Onder lichamelijk gehandicapten te verstaan:
personen die door een of meerdere permanente stoornissen in fysiek
opzicht in zodanige mate worden beperkt in het normaal geachte
functioneren, dat bijzondere aandacht, maatregelen of voorzieningen
ter
verkrijging
van
een
optimaal
functioneren
als
noodzakelijk/wenselijk worden beschouwd.
Optimaal toegankelijk bouwen impliceert het hanteren van een integrale
benaderingswijze, dat wil zeggen:
- dat vanaf de initiatieffase rekening wordt gehouden met de
eigenschappen en behoeften van gehandicapten. Dit geldt niet alleen
voor de programma- en ontwerpfase, maar ook voor de uitwerkings- en
uitvoeringsfase;
onder gehandicapten niet alleen de uitgesproken categorieën te
verstaan als rolstoelgebruikers en blinden, maar ook (en vooral) de
veel grotere groep minder ernstig gehandicapten;
het streven naar voor iedereen (inclusief gehandicapten) bruikbare
oplossingen in plaats van speciale voorzieningen voor gehandicapten
naast de "normale" voorzieningen.
In plaats van te (leren) bouwen voor een klein gemiddelde met in
aanvulling daarop speciale voorzieningen voor gehandicapten zouden we
moeten (leren) bouwen voor een breder gemiddelde.
In
dit
rapport
is
de
samenhang
aangegeven
tussen
deze
toegankelijkheidsbenadering en de schaalgebieden en deelprocessen van
het bouwproces (van initiatief tot gebruik).
Hieruit zijn voor het bouwkundig onderwijs in het algemeen de volgende
eindtermen afgeleid:
- een
positieve
attitude
met
betrekking
tot
aandacht
voor
toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, in het bijzonder voor
gehandicapte gebruikers;
- kennis van en inzicht in behoeften en eigenschappen van de
gebruikers van de gebouwde omgeving,
in het bijzonder de
gehandicapte gebruikers;
- kennis van en inzicht in bena deringswijzen, opvattingen, normen en
richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid van de gebouwde
omgeving, in het bijzonder gericht op gehandicapte gebruikers;
- kennis van en inzicht in de bouwkundige middelen ten behoeve van de
toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, in het bijzonder gericht
op de gehandicapte gebruikers;

-91- kennis van en inzicht in de methoden en technieken om deze middelen
af te stemmen op de eigenschappen en behoeften van de gebruikers, in
het bijzonder de gehandicapte gebruikers;
- vaardigheid in het toepassen van deze kennisgebieden bij het oplossen van bouwkundige problemen.
Deze eindtermen duiden de gebieden aan waarop eisen gesteld dienen te
worden aan afstuderenden. De mate waarin deze aandachtsgebieden aan de
orde dienen te komen in het onderwijs is uiteraard afhankelijk van de
beroepsgerichtheid van de afzonderlijke opleidingen.
Deze eindtermen worden in het rapport nader omschreven en in relatie
gebracht met de verschillende soorten opleidingen (ontwerp, uitwerking
en uitvoering op de schaalniveau's stedebouw,gebouw en interieur).
Door middel van bestudering van studiegidsen is nagegaan in hoeverre
door de verschillende opleidingen (TH, Ac.v. Bouwkunst, Ac.voor Beeldende Kunst, HTS en MTS) aan deze eindtermen wordt voldaan of kan worden voldaan. De belangrijkste resultaten van deze toetsing zijn de
volgende:
1. Eén uitzondering daargelaten wordt in geen enkele van de bestudeerde studiegidsen melding gemaakt van specifieke aandacht voor toegankelijkheid voor gehandicapten.
2. In de meeste opleidingen wordt, blijkens de studiegidsen, niet of
nauwelijks expliciet aandacht besteed aan het vakgebied van de ergonomie, dat de basis vormt voor het afstemmen van bouwkundige middelen op de fysieke eigenschappen van de gebruikers.
3. De onderwijsprogramma's van alle opleidingen bevatten curso-rische
onderdelen waarin aandacht voor toegankelijkheid voor gehandicapten
geïntegreerd zou kunnen zijn of worden. De omschrijvingen van deze
onderdelen zijn doorgaans echter zo algemeen, dat niet duidelijk is
wat er in deze onderdelen concreet aan de orde komt.
THD/CM/MS/850109
Vragen:
in hoeverre onderschrijft U de relevantie van de in de samenvatting
genoemde eindtermen voor bouwkundigen in het algemeen?
in hoeverre onderschrijft U de relevantie van deze eindtermen voor
Uw opleiding?
op welke wijze wordt in het onderwijs van Uw opleiding aan deze
eindtermen inhoud gegeven?
per eindterm: - via welk cursorisch onderdeel of onderdelen?
tijdsbesteding en mate van verplichting voor
student?
- welk lesmateriaal wordt daarbij gebruikt?
- vanuit
welke
deskundigheid,
discipline
of
achtergrond wordt dit onderwijs gegeven,
per
onderdeel?
indien verbetering noodzakelijk en/of gewenst is, we lke knelpunten
worden daarbij ondervonden of voorzien?
op welke wijze wordt er aan verbetering "van binnen uit" gewerkt?
welke maatregelen
van buiten af" zouden deze verbetering in
positieve zin kunnen beïnvloeden (invoering van boven af,
lesmateriaal, bijscholing docenten, etc.)?
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onderwijs

Wetten

Nadere Regelingen

Uitwerking

Technische
Hogescholen

Wet op het
WetenschappelijkOnderwijs
Wet Tweefasenstructuur WO

Academisch Statuut

Jaarlijks vast te stellen
onderwi jsprogramma door
ARB met advies van VCO en
diens subcie's

4 jaar
(le fase)
2 jaar
(2e fase)

Academies van
Bouwkunst
(AvB)

Wet op het
Voortgezet
Onderwijs (VO)
(art. 24)

Concept Leerplancirculaire AvB van
de inspectorale
leerplancommissie
Circulaire
Eindexamenregeling

Leerplan, algemene invulling voor meerdere jaren

6 jaar

Studieduur

Schoolwerkplan invulling
voor 1 studiejaar

Academies voor
Beeldend
Kunstonderwijs
(ABK)

Wet op het
Voortgezet
Onderwijs (VO)
(art. 24)

Circulaire Leerplanontwikkeling + model
leerplan als bijlage

Leerplan, algemene invulling voor meerdere jaren
volgens model
Schoolwerkplan invulling
voor 1 studiejaar

5 jaar

Hogere
Technische
Sc holen
(HTS)

Wet op het
Voortgezet
Onderwijs (VO)
(art. 24)

Inrichtingscirculaire
jaarlijks vastgesteld
na overleg met HBoraad (sectie HTO)
Eindexamenbesluit HTO

Leerplan, jaarlijks per
instituut vast te stellen,
behoeft de goedkeuring van
de minister

4 j aar

Middelbare
Technische
Scholen
(MTS)

Wet op het
Voorgezet
Onderwijs (VO)

Besluit MTO

Leerplan, jaarlijkst vast
te stellen door landelijke
leerplancommissie en behoeft goedkeuring van de
minister

4 jaar

Interim-Eindexamenbesluit MTO
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MEDEDELING

MEDEDELING

MEDEDELING

MEDEDELINC,

Van de
Vereniging van Middelbare Technische Scholen en andere
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs
waarbi j aangesleien alle MTS-e0 en MS.S-e,·

Informatie voo r docenten van de afèeling
aouwkunàe en Weg-e n Waterbouw·kunde

TOEG&~~~LIJKHEID

VAN GEBOUWEN

I n Nederland wonen ruim ee n miljoen me nsen, d ie in meer of mindere
ma te lichamelijk gehandicapt zijn. De meeste van deze mensen ervarer1
reg elmatig ?roblemen bi j het gebr uik van de gebouwde omgeving.

Ze he bben moeite

~e t

het verkeer, de toegang tot gebouwen en

het ge bruik v an voo r zieningen in gebouwen.

De l aatste jaren is het be leid erop gericht de ze mensen niet meer

op te bergen in tehuizen, maar hen zoveel mogelijk deel

te laten

ne men aan het maatschappelijke leven. Met andere woorden: we
streven ernaar mensen met een handicap zoveel mogelijk te integrer~ r·
in d e samenleving.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de wijze waarop we o nze gebo uwde
omgeving inr ichten . Vroeger hoefden we bij het inric hten van de
" normale '' omgevi ng a lleen maa r r ekening te ho uden met de " gemiddeldf'
mens. ;\Ju zullen we ook rekening moeten ho uden met mensen die af-

wijken van dat gemiddelde . Dit heeft niet alleen consequenties
voor het werk van architecten en stedebou wkundigen, maar zeer zeker
ook voor de bouwkundigen die als taak hebben ontwerpen uit te
werken en uit te voeren.
Om enkele voorbeelden te noemen:gehandicapten hebben problemen met
s lecht gedetaillee rde trappen en leuningen, te hoog geplaatste
wastafels en kapstokken, slecht bedienbar e kranen , de ure n met
een verke erde draairichting, verkeerd gekozen en geplaatste bedie ni ng s elementen voor deuren, ramen e n ins tal l at ie s .
De overheid is op allerlei terreinen actief om te zorgen voor een
omgeving die zo gebruiksvriendelijk mogelijk is voor iedereen.
Eén ervan is, dat door de overheid een o nderzoek geïnitieerd is,
welke erop gericht is aanbevelingen te doen voor verbetering van
het bouwkundig onderwi js . Eén van de te verwachten aa~bevelingen is
het verstrekken van informatie aan het onderwijs over '*het gebrui ks vri endeli jk maken van de gebouwde o mgeving voor ge han dicapten "
4

Vooruitlopend op de resu l taten van het onderzoek wordt uw aandacht

gevraagd voor de navolgende publicaties:
- Geboden Toegang
Handboek voor het toegankelijk maken en bruikbare ontwerpen en
bouwen voor gehandicapte mensen . Uitg. NOG, Utrecht. 7e geheel
herziene druk 1983. Te bestellen door overmaking van f 45,-- op
girorekening 52416 34 t.n.v. NOG, Utrecht o .v. v . "GEBODEN TOEGANG"
- Produc tinformatie Gehandic apten 198 3.
Tec hn isc h e aanpassingen en voorzieningen wonen en werken, december

NOB ,;,euerlandse Bouwdoc umentatie), product informationsys tems 1983
- Handboek ve rkeersvoorzienin gen voor mensen met een handicap ,
Den Haag , Minis terie van Verkeer e n Wa t erstaat, Directie Verkeer s·
veiligheid 1984, Kanaalweg 3, 2584 CC Den Haag, tel.: 070 -5 142 7 1.
Uiteraard bevatten deze publicaties ook
informatie.

verwijzl~gen

naar verdere

.
Bibliotheek

CCPT Projectenreeks 6 J
Meerdere exemplàreri
van de publikatie zijn .
te bestellen door
vooruitbetaling ván ' t 15,per exemp.laar op giro 751
Ln. v. Distributiecentrum
Overheidspubli'katies (DOP)
Postbus 20014
2500 EA 's-Gr'avenhage ·
o.nder vermelding van
ISBN 90 346 0768 2
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