
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiocompetitie WIJ Techniek 
‘Safe van kelder tot penthouse’ 

Brandveiligheid in een verticale wijk 
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‘Safe van kelder tot penthouse’ 
Brandveiligheid in een verticale wijk 
 
 
Toelichting bij de deelopdrachten 
 
Vooraf: 
Voor de uitwerking in fasen is het goed om te beseffen dat de deelproducten (en ook het 
eindproduct) niet allemaal digitaal hoeven zijn, maar ook fysiek uitgewerkt kunnen 
worden, dus: “Daag de leerlingen uit om deelproducten waar mogelijk fysiek uit te 
werken. Dat maakt leerlingen actief en helpt in het gesprek over het deelproduct.” 
 
 
Fase 1 Oriënteren 
In de oriënterende fase van de opdracht komt de leerling, in samenwerking met anderen, 
op systematische wijze tot een helder beeld van het probleem of het vraagstuk. 
Competenties waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- samenwerken en overleggen 
- onderzoeken 
- plannen en organiseren 

 
Maak een lijst met alle deelproducten die bij de opdracht horen en geef steeds aan in 

hoeveel stukjes van 25 minuten je elk deelproduct met je groep af kan krijgen. 

 

Met deze deelopdracht maakt de leerling kennis met het gebruik van de pomodoro-
techniek om taken te plannen en geconcentreerd aan de slag te blijven. Die techniek 
bestaat er in de kern uit dat je steeds 25 minuten met één taak bezig bent, en dan even 5 
minuten pauze neemt – dat is één pomodoro. Het inschatten van het aantal pomodoro’s 
dat nodig is om een deelopdracht af te krijgen werkt overzichtelijker dan te vragen 
hoeveel tijd het afronden van een deelopdracht zal kosten. 

 

Teken een beeldverhaal van hoe een evacuatie uit een brandend gebouw verloopt. Vertel 
het verhaal vanuit een BHV-er: wat ziet, hoort, voelt, denkt en doet hij of zij? 

 

Het beeldverhaal geeft de beschrijving van een vluchtscenario. Het gaat erom dat de 
leerling zich empathisch kan inleven in de BHV-er en vanuit zijn of haar rol bedenkt wat 
er gedaan moet worden om mensen veilig het gebouw uit te krijgen en welke installaties 
hij daarvoor gebruikt. 



 

Fase 2 Voorbereiden 

In de voorbereidende fase maakt de leerling zich relevante kennis en vaardigheden eigen 
die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Competenties waarop de leerling in 
deze fase wordt bevraagd zijn: 

- formuleren en rapporteren 
- onderzoeken 
- leren 

 
Stel een overzicht samen van alle pictogrammen voor brandpreventie die je als sticker, 
bord of verlichting aan kunt brengen. Deel de pictogrammen in logische categorieën in. 

Deze deelopdracht gaat verder dan alleen een inventarisatie van pictogrammen. De 
leerling wordt ook gevraagd een indeling te maken in logische categorieën. Dat kan op 
basis van kleur, functie, of andere eigenschappen. Het gaat erom dat de leerling de 
pictogrammen (die makkelijk te vinden zijn, want gestandaardiseerd) ordent en nadenkt 
over het criterium dat hij daarvoor gebruikt. 

Maak een inventarisatie van de installaties die ingezet kunnen worden bij de 
brandbeveiliging van een gebouw. Schik de inventarisatie aan de hand van het verloop 
van gebeurtenissen, van het ontstaan van de brand tot en met de nazorg. Denk daarbij 

aan: voorkomen, signaleren, detecteren en bestrijden van brand. 

Voorbeelden van verschillende installaties in deze context zijn: rookmelders, slimme 
camera’s, temperatuursensoren, automatisch sluitende deuren, sprinklers en 
automatische alarmering van hulpdiensten. 

Deze inventarisatie vraagt om een rangschikking in een schema dat het verloop van de 
gebeurtenissen bij brand weergeeft. De leerling kan voor dat schema teruggrijpen op zijn 
beeldverhaal uit de oriënterende fase. Het gaat uiteindelijk om een 
gebeurtenissenschema dat er ongeveer uit kan zien als het schema hieronder.  

 

 

 

 

 

  



 

Het is voldoende als de leerling het verloop van de gebeurtenissen slechts gedeeltelijk of 
heel globaal aangeeft. Vraag wel kritisch door bij het ontbreken van cruciale 
gebeurtenissen. Van belang is dat hij bij elke gebeurtenis de geschikte installaties weet te 
vinden die daarbij een rol spelen. Een goede schikking veronderstelt dat hij rudimentair 
inzicht heeft in de functie en werking van de installaties. 

Alternatief 
Een andere leuke optie in deze fase is om de leerlingen foto's te laten maken van deze 
installaties in een bestaand gebouw (dat zou de eigen school kunnen zijn). Hier kan een 
collage van gemaakt worden met daarbij een beschrijving van de functie en eventueel 
van de werking. Dit laat leerlingen kritisch naar de eigen omgeving kijken en het is een 
hele actieve werkvorm. 
 

Fase 3 Uitvoeren 

In de uitvoerende fase voert de leerling de opdracht in samenwerking met anderen 
systematisch uit volgens de aangegeven specificaties. Competenties waarop de leerling 
in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- beslissen en activiteiten initiëren 
- vakdeskundigheid toepassen 
- op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten 

 
Teken op een gekozen plattegrond een veilige vluchtweg uit en geef aan waar je het 

beste welke installatie voor brandveiligheid kan aanbrengen. Zet op de plattegronden alle 
pictogrammen voor de vluchtwegaanduidingen en brandbeveiligingsinstallaties. 

 

Het uittekenen van de vluchtwegen is als het oplossen van een puzzel. Door met drie 
uitgangspunten te werken wordt de leerling uitgedaagd om te bedenken wat een route 
veilig maakt. Daar speelt de locatie van brandbeveiligingsinstallaties ook een rol bij. Deze 
opdracht zet de leerling aan tot het maken van afwegingen en keuzes, waarbij hij de 
kennis die hij in de voorbereidende fase verzameld heeft, moet toepassen. 

 

Keuze voor verdiepingen 

Je kunt de leerlingen laten kiezen uit drie plattegronden van verschillende verdiepingen 
met een diverse samenstelling van functies. *Zie de bijlagen voor de plattegronden.  

*De drie plattegronden worden begin september verstrekt c.q. toegevoegd aan deze 
handreiking.  

 
Bevindt zich in de eigen regio al een echte verticale wijk en / of zijn er concrete 
bouwplannen voor, dan mag je er ook voor kiezen om hiervan plattegronden te 
gebruiken. Deze kun je mogelijk opvragen bij de Gemeente of aannemer .  
 
 



 

Fase 4 Opleveren 

Bij het opleveren draagt de leerling het eindresultaat volgens specificaties over aan de 
opdrachtgever, zodat deze in staat is het te beheren of te gebruiken. Competenties 
waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 

- kwaliteit leveren 
- materialen en middelen inzetten 
- presenteren 
- ethisch en integer handelen 

 
Lever het ontruimingsplan door middel van een instructiebijeenkomst of instructiefilmpje. 

Die moet de eindgebruiker bekend maken met de aanwezigheid van de installaties, de 
aanduiding van de vluchtwegen en de uitvoering van een evacuatie. 

 

In de uitvoerende fase heeft de leerling nagedacht over de vluchtwegen, hoe deze 
worden aangegeven en waar welke brandbeveiligingsinstallaties het beste geplaatst 
kunnen worden. De plattegrond die dat heeft opgeleverd vormt natuurlijk nog niet het 
totale eindproduct, maar legt er wel de basis voor. Voor de instructie moet de leerling nog 
nadenken over de andere eisen die aan het ontruimingsplan worden gesteld. 

 
Terminologie van het beroep 
De context van de opdracht creëert een rijke leeromgeving waarin de leerling 
kennismaakt met en zich kan oriënteren op beroepen in de installatietechniek. De leerling 
vormt zich zo een realistisch beeld van beroepen in deze sector en krijgt een beginnend 
idee over verschillende functies. Deze kennismaking en oriëntatie staan ten dienste van 
de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerling. 
 
In de opdrachtformulering wordt terminologie gebruikt die bij het beroep past. 
Voorbeelden daarvan zijn: innovatieve- en verticale wijken, brandbeveiligingsinstallaties, 
ontwerpen en tekenen van installaties.  Deze woorden mogen (moeten) uitgelegd 
worden, maar spreken de leerling wel als professional aan. Leerlingen leren zo dat bij een 
bepaald beroep specifieke termen horen, wat bijdraagt aan het realistische 
beroepsbeeld. Als je in de opdracht met een professional of opleiding samenwerkt, kun je 
afspreken de terminologie van het beroep terug te laten komen. 
 
Daarnaast komen er ook woorden voor die deelproducten beschrijven, maar niet specifiek 
zijn voor de sector installatietechniek. Voorbeelden daarvan zijn: advertentie, 
beeldverhaal, checklist, inventarisatie. Deze producten mogen (moeten) uitgelegd 
worden, zodat de leerling weet wat er van hem wordt verwacht. Dat kan door er, liefst 
verschillende, voorbeelden van te laten zien.  
 

 


