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Les 04:  28 februari 2012 

HW tot 04 bestaande en aangepaste ruimte; schetsontwerp, tekeningen en maquette 1:500/1:250 
Week 4  presentatie schetsontwerp 
HW tot 05 2e onderzoek, eigen methodes (teksten en kaart) 
 

19:30 uur voorbereiden presentatie: ophangen kaarten, maquettes 
  Post-it les 03; terugkijkend, wat gedaan, wat besproken? 1 woord/zinsnede 
19:35 uur ‘Morning Hurdle’, 6 x 2 min + 3 min: titel, wat gedaan in 1 zin, hoe proces  
19:50 uur Boekpresentatie Landschappelijk wonen 
20:00 uur ‘3 vragen aan de studenten’ 
20:05 uur Presentatie 1/2 schetsontwerp, telkens 1 student stelt vragen, 3 x 20 min   
21:05 uur Pauze 10 min 
21:15 uur Presentatie 2/2 schetsontwerp, telkens 1 student stelt vragen, 3 x 20 min 
22:15 uur Toelichting huiswerk 
22:20 uur K&T tijd 
22:30 uur Einde les 
 
Aandachtspunten presentatie:   - matcht verhaal met presentatie?  
      - aansluiting SWOT analyse van les 3? 
       - wat mist om het ontwerp inzichtelijk te maken? 
     - hoe verhoudt zich dit tot je eigen plan? 
Huiswerk 
 

  
Marina Abramovic, MoMa 2010 ‘The artist is present’         Tilman Meyer-Faje, buurtkroket in Almere 
 
1 Tekst – verdiepend onderzoek 
Na het primaire onderzoek en de locatiekeuze is verdiepend, interactief onderzoek aan de orde 
door middel een tiental vragen over de kwaliteiten en knelpunten van de locatie die je gebruikt bij 
de gesprekken die je aangaat met bewoners.  
Bekijk je oud onderzoeksplan. Wat is verandert? Waarover moet je meer weten? Schrijf beknopt 
in max. 100 woorden op hoe je dit verdiepend onderzoek wilt doen en noteer de 10 vragen die je 
in het gesprek wilt gesteld wilt hebben. Weeg daarbij af: 
- Open vragen of gesloten vragen?  
- Denk aan niveau van taal en woordkeuze.  
- Houdt rekening met de spanningsboog van de passanten en bewoners.  
- Op welke concrete groep gebruikers/bewoners richt je je onderzoek?  
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- Gebruik je speciale attributen om de mensen aan te spreken?  
- Biedt je de mensen iets aan voor hun input?  
- Waar ga je zitten, staan of lopen? 
- Wanneer ga je het onderzoek doen?  
Overweeg of je de gesprekken wilt opnemen met telefoon/mp3recorder/videocamera ipv. 
aantekeningen te maken. Zo ja, meldt dat aan de ondervraagde! 
Ga minimaal 1-2 keer naar de locatie (mogelijk moet je op een ander tijdstip terugkomen naar de 
locatie?) en spreek met minimaal 5 personen. Schrijf na afloop in max. 100 woorden op hoe het 
onderzoek is verlopen en hoe het zich verhoudt tot je (onderzoek)plan. 
 
 

 
Mental Map van Zwitserland 
 
2. Kaart 
De resultaten van je interactieve onderzoek vertaal je in beeld. Maak een tijdens de presentatie op 
de Academie goed leesbare kaart. Gebruik dus alleen slagwoorden en maak er vanzelfsprekende, 
eenvoudige illustraties bij. Gebruik kleur, plak op wat je op locatie vindt (objet trouvé). Gebruik 
bijvoorbeeld methodes zoals die worden gebruikt voor mental maps of narratieve cartografie 
(Reijndorp, Reinders), waarbij verhalen, herinneringen en betekenissen in grafische vorm leesbaar 
worden gemaakt in een kaart (Rothuizen).Maak voor elke van je 5 personen een eigen kleurcode, 
of maak, als het teveel materiaal is, een tweede kaart. 
 
Algemene voorbeeldvragen, die je kunt gebruiken tijdens het verdiepend onderzoek: 
- Wat vindt u leuk aan deze plek? 
- Wat stoort u aan deze plek? 
- Waarom bent u hier komen wonen? 
 
Voorbeeldvragen die goed op een kaart te verbeelden zijn. 
[Neem een locatietekening of stadsplattegrond mee, waarop route/kaarten aan te wijzen!] 
- Waar spelen uw kinderen verder nog? Wat heeft die andere plek dat hier niet is? 
- Was deze plek vroeger anders? Hoe was dat, en was dat beter of slechter? Waarom? 
- Langs welke route fiets je naar school? 
- Waar wachten je vrienden als je met hen hier afspreekt? 
- Waar hier in de buurt doet u boodschappen? 
- Waar komt u uw buren en ander buurtbewoners tegen? 
 
Mail al je digitaal beschikbaar huiswerk op maandag 5 maart 2012 naar mathias(at)legu.nl 

Dit document staat online: http://www.legu.nl/lang/nl-nl/onderwijs/academie-van-bouwkunst-2012-academy-ofarchitecture-2012/ 


