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KUIJPERS
In het Rijksmuseum wordt de zaal met de Nachtwacht continu gecontroleerd. Er mag niet te veel licht op schijnen, er moet genoeg CO2 zijn, de temperatuur moet goed zijn enzovoort. Als er een grote groep mensen bij het schilderij komt staan, wordt de
temperatuur iets lager gezet, zodat het niet te warm wordt. Met deze maatregelen zorgen ze dat het schilderij zo mooi mogelijk
blijft.

OPERATIEKAMER

Niet alleen de ruimtes in een museum moeten worden gecontroleerd. Denk ook aan een operatiekamer in het ziekenhuis,
waar absoluut geen bacteriën binnen mogen komen. Of een concerthal waar de condities drastisch veranderen als er duizenden mensen naar binnen stromen.
In alle grote gebouwen worden de ruimtes geconditioneerd door middel van installaties. Denk aan de verwarming, luchtventilatie, luchtsamenstelling, elektriciteit en water. Installatiebedrijf Kuijpers ontwerpt, bouwt en onderhoudt deze installaties en
draagt zo bij aan een gezonde werk- en leefomgeving.
De installaties bestaan uit een ingewikkeld netwerk van leidingen, draden en ventilatieschachten in de muren en plafonds van
gebouwen. De informatie over deze installaties wordt opgeslagen op papieren tekeningen. Helaas is het niet altijd even duidelijk omschreven en up-to-date. Zo kunnen monteurs de benodigde informatie niet altijd terugvinden. Kuijpers denkt dat het
verwerken van wijzigingen, het opslaan en beschikbaar stellen van deze informatie handiger kan en jullie gaan Kuijpers hierbij
helpen!

Voor het filmpje: Kuijpers aan de slag in
het Rijksmuseum kijk op
https://www.youtube.com/watch?v=_2tVOsfewYo
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Jullie gaan kijken naar de installaties in een geconditioneerde ruimte. Kies zelf een geconditioneerde ruimte uit.
Welke installaties zijn er, hoe worden ze gebouwd en hoe worden ze onderhouden? Bij de bouw van een geconditioneerde ruimte zijn veel verschillende mensen betrokken. Al deze mensen slaan informatie op en het is belangrijk dat deze informatie opgeslagen wordt in één informatiesysteem. Hoe kun je zorgen dat alle betrokkenen (de
ontwerper, de bouwer, de gebruiker en de beheerder) op elk moment belangrijke informatie goed vastleggen,
overdragen of beschikbaar maken? Daarnaast moet de installatie gemakkelijk te onderhouden zijn door een technische dienst en moet het informatiesysteem simpel up-to-date te houden zijn.
Bedenk slimme manieren om de informatie over het beheer en onderhoud van de installaties in een complexe
geconditioneerde ruimte op te slaan, beschikbaar te stellen en over te dragen.
EISEN
• De informatie wordt digitaal opgeslagen en dient real time beschikbaar te zijn.
• Het systeem moet door iedereen eenvoudig kunnen worden gebruikt: de ontwerper, de bouwer, de gebruiker,
de beheerder.
• Aanpassingen aan de installaties moeten gemakkelijk kunnen worden gewijzigd en in het systeem worden
opgeslagen.
• Het opslaan van informatie sluit aan op de BIM werkwijze en technieken. Deze BIM methode zorgt ervoor dat
relevante informatie gestructureerd kan worden uitgewisseld door alle betrokkenen.
• Maak gebruik van nieuwe technologieën. Denk aan 3D, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence
en sensorinformatie.
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HOE GAAN JULLIE AAN DE SLAG?
Ontwerpen gaat het best met een systematische aanpak. Jullie leren dit al doende, door de verschillende stappen van
het ontwerpproces een aantal malen te doorlopen. Daarbij gebruiken jullie de zogenaamde “ontwerpcyclus”. Deze cyclus
bestaat uit zeven stappen. Op deze manier leren jullie op een wetenschappelijke manier te werken.
Houd tijdens het doorlopen van de ontwerpstappen een logboek bij, waarin je beschrijft waar je bent in het ontwerpproces, welke keuzes je hebt gemaakt en waarom. Dit logboek helpt je om het factsheet in te vullen, dat je op moet sturen
als je wil deelnemen aan de Eureka!Day. Dit factsheet wordt vooraf beoordeeld en bepaalt of je wel of niet mag deelnemen.
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STAP 1: VOORONDERZOEK DOEN

•

Om tot een goed eindresultaat te komen, is het belangrijk
eerst bekend te raken met het onderwerp door vooronderzoek te doen. Hieronder staan vragen die jullie hierbij
op weg helpen.

•

COMPLEXE GECONDITIONEERDE RUIMTEN
• Wat is een complexe geconditioneerde ruimte?
• Ga in je omgeving op zoek naar twee of drie verschillende complexe geconditioneerde ruimtes (kijk bijvoorbeeld naar musea, laboratoria, concertzalen, scholen,
operatiekamers, voedselfabrieken).
o
Welke installaties zijn hier aanwezig om de
		
ruimte te conditioneren?
o
Wat is de functie van deze installaties (wat
		
wordt er geconditioneerd en waarom)?

•

BEOORDELING

LEES MEER

Welke informatie is relevant voor welke betrokkene/
gebruiker?
Wie heeft er toegang tot bepaalde informatie? En wie
niet?
Hoe houd je informatie overzichtelijk?

ONDERHOUD
• Waarom vindt er onderhoud plaats?
• Wat gebeurt er als de installaties niet goed worden
onderhouden?
• Wat moet er aan de installaties worden onderhouden?

INFORMATIE
• Wat is de BIM werkwijze? Tip, kijk op:
o https://www.bouwinformatieraad.nl/p/52/Wat-isBIM
o https://www.bouwinformatieraad.nl/main.php?mode=download_cat&cat_id=2
		
 Kenniskaarten 0 en 1

WWW. EUREKACUP.NL • EUREKA!CUP 2019 • OPDRACHT KUIJPERS

Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

EC19-5

Vragen over de opdracht? Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie
niet verder kan helpen, mail dan je vraag naar: kuijpers@eurekacup.nl
Onderzoek! Ontdek! Onderneem!

Vragen over de Eureka!Day? Mail deze naar: info@eurekacup.nl

OPDRACHTGEVER

STA
P1

OPDRACHT

AANPAK

BEOORDELING

LEES MEER

STAP 2: PROGRAMMA VAN EISEN OPSTELLEN
In deze fase stellen jullie een programma van eisen op. Dit is een lijst met alle punten waaraan het ontwerp
moet voldoen. Welke eisen stelt Kuijpers? En welke eisen stellen de betrokken partijen?
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Let op: Bij ‘De opdracht’ staat een aantal eisen waar jullie ontwerp aan moet voldoen. Jullie mogen daarnaast
jullie eigen eisen opstellen.
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De volgende stap is het uitwerken van de eisen en wensen tot concrete ideeën. Pak het programma van eisen
uit de vorige stap erbij en bedenk voor elke eis minimaal drie ideeën en oplossingen.
TIP Een goede manier om tot ideeën te komen, is het houden van een brainstormsessie. Een ideeëntabel (lijst
met manieren om aan de eisen te voldoen) helpt jullie de ideeën te verzamelen.
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STAP 3

UITWERKING BEDENKEN

TIP
Een goede manier om tot ideeën te komen, is het houden van een
brainstormsessie. Een ideeëntabel (lijst met manieren om aan
de eisen te voldoen) helpt jullie de ideeën te verzamelen.
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Bij de vorige stap hebben jullie allerlei ideeën en oplossingen bedacht. Nu maken jullie een ontwerpvoorstel op
grond van de optimale (best haalbare) combinatie van de ideeën. Een ontwerpvoorstel formuleren betekent dat
jullie met behulp van tekeningen en tekst laten zien hoe jullie ontwerp eruit komt te zien. Kies niet per se per
eis voor de beste oplossing(en), maar kies de combinatie van deeloplossingen die het best bij elkaar passen en
samen het beste eindresultaat geven.

STAP 4

ONTWERPVOORSTEL
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STAP 5: OPLOSSING UITWERKEN
In deze fase werken jullie de schetsen en tekeningen van stap 4 uit in de vorm van bijvoorbeeld een poster of
digitaal ontwerp zoals een video-animatie. De presentatievorm, de materiaalkeuze en de hoeveelheid details die
jullie uitwerken, mogen jullie zelf bepalen. Belangrijk is dat jullie aan de hand van jullie uitwerking kunnen laten
zien hoe het ontwerp werkt. Details die voor deze uitleg nodig zijn, mogen dus niet ontbreken.
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OPLOSSING UITWERKEN
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- Zijn alle eisen en ideeën in het ontwerp verwerkt?
- Wat kan er nog beter worden uitgewerkt?
- Als aan sommige eisen onvoldoende wordt voldaan, bekijk dan waar dit aan ligt.
Vaak is het nodig de ontwerpcyclus (gedeeltelijk) opnieuw te doorlopen, om te komen tot een verbeterde oplossing.

STAP 7: PRESENTEREN
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In deze fase evalueren jullie of het ontwerp aan alle voorwaarden en eisen uit stap 2 voldoet.
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STAP 7

Als jullie ontwerp definitief klaar is, kunnen jullie de presentatie voor de klas en tijdens de grote finale op de
Eureka!Day voorbereiden. Tijdens deze presentatie laten jullie niet alleen de oplossing zien, maar vertellen jullie
ook, aan de hand van een poster, over het ontwerpproces en over de beslissingen die jullie hebben genomen.
Laat ook zien hoe jullie hebben samengewerkt. Beschrijf welke vaardigheden jullie hebben gebruikt tijdens de
uitvoering van de ontwerpopdracht en welke nieuwe vaardigheden jullie hebben geleerd. Het proces is even belangrijk als de oplossing, beide tellen even zwaar mee in de beoordeling. De poster mag maximaal één A1 groot
zijn. Op de volgende pagina staan de beoordelingscriteria.

PRESENTEREN
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Tijdens de Eureka!Day worden jullie beoordeeld op drie onderdelen: proces, oplossing en teamwork.
1. PROCES
Met het proces wordt het traject bedoeld dat jullie hebben doorlopen van het begin tot aan het eindproduct. Het
proces presenteren jullie aan de hand van de poster die jullie hebben gemaakt bij stap 7.
•
•
•
•
•
•
•

De poster laat de mate zien waarin vooronderzoek is gedaan.
De poster laat zien welke afwegingen er zijn gemaakt in het ontwerpproces.
De poster laat zien hoe het probleem en de oplossing zijn uitgewerkt.
De poster laat zien wat de teamleden hebben geleerd.
De poster laat zien welke persoonlijke vaardigheden teamleden hebben ingezet.
Overzichtelijkheid van de poster.
Creativiteit van de poster.
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2. OPLOSSING
Voldoet de oplossing aan de eisen die zijn gesteld, is de oplossing innovatief en is het idee uitvoerbaar in de
praktijk? Jullie opdracht wordt beoordeeld op onderstaande criteria.
•
•
•
•
•
•

Het opslaan van informatie sluit aan op de BIM werkwijze en technieken.
De verschillende betrokkenen hebben toegang tot relevante informatie.
Informatie kan gemakkelijk worden gedeeld, gewijzigd en opgeslagen door verschillende partijen.
Het informatiesysteem houdt rekening met beheer en onderhoud.
De informatie wordt digitaal opgeslagen en dient real time beschikbaar te blijven.
De oplossing is innovatief. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën.

3. TEAMWORK
Bij dit onderdeel wordt er gekeken naar de samenwerking in jullie team. Tijdens de Eureka!Day krijgen jullie een
teamwerkopdracht die van tevoren niet bekend is. De jury zal jullie tijdens deze opdracht beoordelen op onderstaande criteria.
BEOORDELINGSCRITERIA:
• Taakverdeling
• Communicatie
• Samenwerking
• Enthousiasme
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WERKEN IN DE INSTALLATIETECHNIEK
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over werken in de
installatietechniek?
Kijk op: https://onderwijs.otib.nl/.
Of bekijk de onderstaande beroepen:
•
Civiel technicus
•
Technisch tekenaar
•
Technisch adviseur duurzame woninginstallaties

VEEL PLEZIER EN SUCCES!
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