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SCHOOLLOGO

INFORMATIE OVER DE OPDRACHT
Situatie
In Nederland moeten in de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd worden.
Woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars staan daarbij steeds vaker voor twee
problemen:
“We vinden het belangrijk dat de woningen duurzaam gebouwd worden. Dat betekent dat
het ontwerp- en bouwproces het milieu en de omgeving zo min mogelijk belast. Ook willen
mensen graag zelf invulling geven aan hoe hun huis eruit komt te zien. Wonen in eenzelfde
huis als de buren is niet meer zo van deze tijd”.
Eén van de oplossingen voor deze problemen is het bouwen van zogenaamde Tiny Houses.
Dat zijn (zelf)gebouwde kleine wooneenheden die de omgeving minimaal belasten. Steeds
meer gemeenten kijken inmiddels serieus naar mogelijkheden die Tiny Houses kunnen
bieden voor de uitbreiding van het tijdelijke of permanente woningaanbod.

Opdrachtgever
Je werkt bij een woningbouwvereniging die in opdracht van de gemeente onderzoek doet
naar de haalbaarheid van het gebruik van Tiny Houses als onderdeel van een nieuw te
bouwen wijk.
Eén van de plannen houdt in dat toekomstige huiseigenaren een perceel kunnen kopen met
daarop een standaard fundering om zelf een Tiny House op te kunnen bouwen naar eigen
inzicht en behoefte. Dit in tegenstelling tot de rijtjeshuizen en twee-onder-een-kapwoningen
in de rest van de wijk.
Om dit plan economisch rendabel te maken wil de woningbouwvereniging tegemoetkomen
aan gebruikers die maar weinig tijd hebben om helemaal zelf een Tiny House te ontwerpen
en te bouwen. Op die manier is het kopen van zo’n perceel ook voor hen interessant. Dat
doet de woningbouwvereniging door geprefabriceerde elementen aan te bieden waarmee
de gebruiker zelf het casco van een Tiny House kan samenstellen en opbouwen. De
gebruiker moet het interieur dan verder zelf afwerken.

De opdracht
Ontwerp een modulair systeem van geprefabriceerde elementen waarmee een gebruiker
het casco van een Tiny House kan bouwen dat helemaal voldoet aan zijn individuele wensen
en ideeën.

Programma van eisen
o Het casco is wind- en waterdicht.
o Met het modulaire systeem zijn ten minste drie verschillende Tiny Houses in elkaar te
zetten.
o Het Tiny House past op een fundering van 12 bij 2,55 meter en is maximaal 4,0 meter
hoog.
o Het casco is door twee personen op te bouwen, zonder dat er specialistisch gereedschap
nodig is.
o Voor het casco moeten duurzame bouwmaterialen worden gebruikt die het milieu en de
omgeving zo min mogelijk belasten.

UITWERKING VAN DE OPDRACHT
Fasen
Oriënteren
-

-

Ontwikkel promotiemateriaal voor mensen die belangstelling hebben om een perceel
aan te schaffen voor een tiny house in de nieuwe woonwijk. Het promotiemateriaal
maakt in ieder geval duidelijk wat ‘casco’, ‘tiny house movement’ en ‘prefab bouwen’
is.
Maak een overzichtelijke checklist voor de go/no-go momenten.

GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT
Voorbereiden
-

-

Maak door middel van ruwe *experience prototyping duidelijk wat een modulair
systeem is.
Maak een overzicht van geschikte bouwmaterialen voor een modulaire casco tiny
house. Let daarbij op relevante eigenschappen zoals duurzaamheid, gewicht,
isolatiewaarde, sterkte, weersbestendigheid, enzovoorts.
Maak een overzicht van technieken die jullie kunnen gebruiken om modulaire
elementen met elkaar te verbinden.
*Experience prototyping een manier om met eenvoudige, ruwe modelletjes van bijvoorbeeld staalraad, papier of
hout ergens een idee van te geven.

GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT

Uitvoeren
-

Bedenk in een brainstorm sessie meerdere ideeën om met behulp van losse
elementen een tiny house te kunnen bouwen.
De opdrachtgever verwacht een onderbouwde keuze voor materialen en
verbindingen in jullie uiteindelijke ontwerp.
Maak een technische tekening op schaal 1:50 van minimaal twee tiny houses die
samengesteld kunnen worden met behulp van de elementen van jullie modulaire
systeem.

GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT
Opleveren
-

Overtuig de opdrachtgever ervan dat twee personen meerdere tiny houses kunnen
bouwen met jullie modulaire systeem.

GO, NO-GO à REFLECTIEMOMENT

