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Afdeling Bouwkunde             

Opleiding Bouwkunde            

        

 Vak E D C B A  

 burgerschap            

 beroepsgerichte vakken            

             

             

 Nederlands  ?          

 Engels   ?          
              

              

 keuzedeel duurzaamheid Ja          

        

        

A 

Ja, duurzaam denken en doen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel  

van onze opleidingen en is goed vastgelegd (bewijs toevoegen)  

B 

Ja, maar dat is vooral nog op project-/opleidingsbasis en nog niet  

integraal verweven in de opleidingen / en wel vastgelegd (bewijs toevoegen) 

C 

Ja, maar dat is nog vooral op ad hoc basis afhankelijk van individuele initiatieven  

en niet vastgelegd in documenten (bewijs toevoegen) 

D 

Nee, maar we vinden het wel belangrijk en willen er mee starten  

(bewijs/ beleids- of visiedocument toevoegen) 
E Nee        
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1. Inleiding 

 

Bij bouwkunde wordt wereldburgerschap niet apart gegeven. Ze nemen het mee in het projectmatig 

onderwijs dat ze geven. In de projecten wordt de vraag gesteld:  Of je je bewust bent  van je gedrag 

op het gebied van duurzaamheid. Of je in staat bent om een bedrijf te voorzien van advies 

op het gebied van verbeterpunten duurzaamheid. Of je kennis hebt van de wijze waarop de 

sector aan het verduurzamen is en of je in staat bent om je verbetervoorstellen voor een 

bedrijf uit te werken in kosten-batenanalyse en risicoananalyse. Dit is uitgewerkt in het 

projectonderwijs dat ze geven als is weergegeven in het onderstaande schema. 

In 5 van de 9 projecten moeten studenten een ontwerp nul op de meter maken, zelfs plus op 

de meter.  In een renovatieproject is het extra doel label A te realiseren van een jaren 60 

woning.  

In het programma zit duurzaamheid verweven in de opdrachten. Zie de blauwe vakjes.  
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2. Op de afdeling volgen alle studenten het keuzedeel duurzaamheid in het beroep. 240 

uur.  

 
In 2020 doen alle studenten die stage lopen mee met een project over circulair bouwen en de 
docenten doen samen met woningcorporatie Brabant Wonen en de studenten mee aan het 

project  
Circular skills uit de praktijk.  

3. Opdracht circulair bouwen 

Circulair bouwen is dadelijk niet meer weg te denken. Het bespaart materialen en energie. De EU 

wil in 2050 een 100 % circulaire economie zijn. De bouw speelt er een grote rol in. 
 
Vandaar de vraag of jullie op één A4tje willen aangeven hoe op jullie stageplek en bij je 

werkzaamheden al rekening wordt gehouden met circulair bouwen. Beschrijf de goede 
voorbeelden en maak er drie foto’s bij. Als er nog maar weinig aandacht voor is schrijf dan op 

wat beter kan en fotografeer in drie foto’s hoe het eigenlijk niet zou moeten.   

Het gaat om 

1. circulair ontwerp 

2. circulair gebruik 
3. circulair nagebruik 

4. verwerken in een nieuw circulair ontwerp 
 

 

1. Circulair ontwerp 
Ontwerp zodanig dat materialen aan het einde van de levensduur weer opnieuw te gebruiken 

zijn dus demotabel en losmaakbaar. 
Ontwerp levensbestendig en flexibel want dan hoe je niet helemaal opnieuw te beginnen. 

Ontwerp het liefst modulair als legosteenblokken die aan elkaar te koppelen zijn. 

Registreer wat, waar en hoe materialen worden verwerkt zodat ze na het gebruik te scheiden 

en te verkopen zijn. (madaster) 
Gebruik tweedehands materialen want dat is beter voor het milieu. 
 

2. Circulair gebruik 



Geautoriseerd  
Docent Bouwkunde                                                                                                                                                                                    5 

 

Goed onderhoud verlengt de levensduur en bespaart materialen 
Repareer en knap op of maak materialen geschikt voor hergebruik, herfabricage, andere 

toepassingen, recycling of herwinning 
 

3. Circulaire demontage 
Inventariseer wat aanwezig is, waar het zit, de staat ervan, de hoeveelheden en wat circulair te 

gebruiken is. 
Demonteer of sloop zodanig dat materialen te scheiden zijn, gescheiden worden opgeslagen en 
getransporteerd zodat ze goed verwerkt of verkocht kunnen worden. 
 
4. Weer terug naar nieuw ontwerp 

Verwerk de bovenstaande materialen in nieuw ontwerp of zorg voor de verkoop ervan in 
andere projecten. 

Plan goed wanneer welke materialen vrijkomen uit andere projecten. 
Koop veilige en goede tweedehands materialen in voor de nieuwe projecten en werk daarbij 

samen in de ketens 
 
Je moet het A4tje met drie foto’s voor ... hebben gemaild naar me. 

Veel succes met de opdracht. 

4. Project in Roemenië  

Komend jaar gaar de afdeling twee keer twee weken meehelpen in Roemenië in een project voor 

de Stichting Roemeense kinderhulp samen met Verpleging en Verzorging. Als het goed is met 24 
studenten. Bij deze reis sluiten 2 docenten van het FBO en KMVO aan. De reis in oktober is deels een 

voorbereidingsreis op de groep die in het voorjaar gaat.  

In het voorjaar is het de bedoeling om met een aantal opleidingen te starten met de bouw van het 

project Tinkerbell place. Tinkerbell is het kinderfamiliehuis in Sovata.  

In het kader van niet de vis te geven maar een hengel wordt samen met de stichting een 

kringloopwinkel, een ontmoetingsruimte, Tiny Houses en een buitenspeelruimte ( Tinkerbell’s place) 

ontwikkeld met als doel enerzijds onze studenten de gelegenheid te bieden om op een unieke manier 

te bouwen aan hun toekomst en tegelijkertijd zowel letterlijk als f iguurlijk te bouwen aan een 

zelfstandige toekomst van Tinkerbell. 

Dit door werkgelegenheid  en woongelegenheid te bieden aan de bijna volwassen kinderen van 

Tinkerbell  een aantal hebben een lichte verstandelijke beperking of  zo’n beschadiging dat  zij niet op 

zich zelf  kunnen gaan wonen of  een baan vinden in het toch al beperkte werkgelegenheid in het 

gebied en na hun 18de anders een zwervend bestaan tegemoet gaan of  moeten ook vanuit Nederland 

de rest van hun leven f inanciële ondersteuning moeten ontvangen) 

Door op het terrein te kunnen blijven wonen en werken van Tinkerbell blijven zij onder toezicht van het 

maatschappelijk werk en kunnen de kinderen terugvallen op de verzorgers uit Tinkerbell. Tegelijkertijd 

wordt ook de woongemeenschap geholpen om tegen een laag bedrag huisraad of  kleding te kunnen 

kopen. Een ontmoetingsruimte waar eenzame en hulpbehoevende ouderen een of  meerdere dagen 

naar toe kunnen, met een gaarkeuken waar de ouderen een warme maaltijd kunnen krijgen. De 

maaltijden worden dan weer bekostigd uit de opbrengsten van de speeltuin en kringloopwinkel. De 

groenten worden gekweekt en geoogst uit de kassen op het terrein van Tinkerbell.  

De Tiny Houses zijn al “ontwikkeld” door de afdeling BAM. De bedoeling is dat in een deel van de Tiny 

Houses kinderen gaan wonen die niet zelfstandig kunnen wonen. In ruil daarvoor krijgen ze een baan 

in de kringloopwinkel, gaarkeuken, ontmoetingsruimte of  speeltuin. Een deel van de Tiny Houses 
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worden verhuurd aan toeristen. In de zomer zijn er veel toeristen die speciaal komen voor het 

berenmeer. 

Het idee is om te starten met de kringloopwinkel. Bij het HTA worden nu prachtige bouwtekeningen 

etc. getekend door de studenten van de architectuur,  door de studenten van de Business School 

kosten berekeningen gemaakt etc. de BAM is betrokken bij de materialen en hoe het te bouwen. We 

proberen zoveel mogelijk vanuit de community gedachten opleidingen erbij te betrekken. De bedoeling 

is dat ook daadwerkelijk met de best ontwikkelde kringloopwinkel gebouwd gaan worden. Waarom 

een kringloopwinkel, enerzijds vanuit de Global Goals gedachten, duurzaamheid, werkgelegenheid. 

Vervolgens start het traject van de ontmoetingsruimte etc.  

De studenten zijn enthousiast, docenten zijn enthousiast en ook d e stichting is enthousiast met de 

samenwerking met het KW1C. De bedoeling is dat het project zo duurzaam mogelijk ontwikkeld kan 

worden, enerzijds beter voor de mens en wereld anderzijds draagt het ook bij aan het doel om 

Tinkerbell f inancieel onafhankelijk te maken. 

De docenten van de FBO en KMVO sluiten aan om te kijken om welke manier de leerlingen kunnen 

aansluiten bij dit project. Wellicht is het een idee dat de studenten bijvoorbeeld zo’n inzamelpunt gaan 

beheren of  vanuit daaruit een kringloopwinkelt je kunnen gaan runnen met de opbrengsten voor de 

kringloopwinkel. 

Wat ik leuk zou vinden is ook een challenge vanuit het college.   bijvoorbeeld ik zou zo graag voor de 

100 dames in het bejaardenhuis, bedsokken willen en voor de zorgvragers in de thuiszorg voor in de 

winter een warm gebreide omslagdoek. Mag gewoon van restjes wol, kleur maakt niet uit. In kader van 

duurzaamheid en welzijn hoe leuk is het wanneer een aantal collega’s de zolder opduiken en een 

oude hobby weer oppakken en gaan breien. Wol die anders mogelijk ook maar ligt de liggen. 

Adopteer een appelboom of  perenboom zodat schoolkinderen f ruit kunnen krijgen.  

 


