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In de vorige OV modules is een reeks thema’s behandeld die relatie hebben met het 
architectonisch ruimtelijk ontwerpen en representeren, zoals perspectief, compositie, 
kleur, schaal en repetitie. Het bedenken, testen en aanpassen van het ontwerp is een 
iteratief proces in het zoeken naar een zo goed mogelijk ontwerp. Dit proces vormt 
de basis voor de oefening in deze module. Hiervoor wordt een methodiek gebruikt die 
in het Engels ‘Performative Design’  wordt genoemd. Er is geen directe Nederlandse 
vertaling, maar ‘prestatie- en efficiëntie gedreven ontwerp’ komt het dichtst in de 
buurt. Deze methodiek ondersteunt het itererend ontwerpproces van vormgeneratie, 
simulatie/analyse en optimalisatie. Deze methodiek wordt steeds belangrijker door de 
vraag naar steeds complexere en efficiëntere gebouwen. 

inhoud van de module
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organisatie
De opdracht: 

Maak een concept schetsontwerp van een uitbreiding van het Escher museum in Den 
Haag. Deze uitbreiding omvat een verzonken beeldentuin met terras en een nieuwe 
ingang. Het ontwerp wordt gebruikt om vaardigheid te krijgen in het proces van 
vormgeneratie, simulatie/analyse en aanpassing van de vorm in een digitale omgeving. 
In deze module wordt er gebruik gemaakt van de krachtige mogelijkheden van 
vormgeneratie en simulatie/analyse in de computer. Voor deze oefening wordt een 
eenvoudig ontwerp in 3 dimensies gemaakt in de computer. Dit ontwerp wordt geplaatst 
in een nauwkeurig virtueel model van de ontwerplocatie. Het combineren van een 
virtueel model van de locatie en het ontwerp geeft de mogelijkheid deze in de context 
van zijn omgeving te analyseren. Het ontwerp wordt gebruikt om vaardigheden op te 
doen in het genereren en aanpassen van 3D digitale geometrie. 

In week 3 worden simulaties en analyses uitgevoerd op gebied van de wind en 
bezonning met behulp van meteorologische data van de locatie. Met de resultaten 
van de analyses wordt het ontwerp geoptimaliseerd om beter aan te sluiten op de 
klimatologische context van de locatie. 

In week 5 wordt het project afgerond. Van het uiteindelijke ontwerp worden beelden 
gemaakt voor een presentatieposter. Uit alle ontwerpen worden er een paar uitgekozen 
voor een tentoonstelling. De gekozen ontwerpen worden 3D geprint. Dit vormt de 
transitie van de digitale naar de fysieke omgeving. De kring is daarmee gesloten in de 
OV leerlijn.  

Er zijn 5 workshops van 4 uur. Elke workshop wordt op zaal gegeven, waarbij 
deelopdrachten uitgevoerd worden onder begeleiding van een docent. Deze 
workshops worden ondersteund met online lesmateriaal bestaand uit zowel tekst als 
instructievideo’s. Aan het einde van de workshop wordt de deelopdracht besproken met 
de studenten. Elke workshop wordt ondersteund door 2 lezingen van 2 uur waarin zowel 
aandacht is voor het specifieke onderwerp (verdiepend) als de context (verbredend).

De begeleiding wordt in 5 weken aangeboden. 

Periode workshops college online les-materiaal en 
instructie video’s

Zelfstudie

Week 1 4 uur 4 uur 4 uur 12 uur

Week 2 4 uur 4 uur 4 uur 11 uur

Week 3 4 uur 4 uur 4 uur 11 uur

Week 4 4 uur 2 uur 4 uur 11 uur

Week 5 4 uur 2 uur 4 uur 11 uur
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week 1 - Vorm en ruimte

Introductie:

Het genereren van vorm in de computer vereist kennis van verschillende modelleertechnieken. 
Deze modelleertechnieken zijn afhankelijk van de wiskundige omschrijving van de vorm. De 
keuze van de modelleertechniek heeft invloed op de mogelijkheden om vorm te genereren en 
deze aan te passen. Dit is vergelijkbaar met het maken van een maquette waarbij de keuze 
van het materiaal bepalend is voor de vormvrijheid. Een gebogen wand kan prima met karton 
worden gemaakt maar niet met het onbuigbare MDF.

De mogelijkheden om vorm te genereren en deze te bewerken wordt mede bepaald door de 
wiskundige omschrijving van de geometrie in de computer. Deze verschilt maar weinig in de 
reeks van programma’s die deze modelleertechnieken gebruiken. Kennis van de eigenschappen 
en mogelijkheden om vorm te genereren is daarmee grotendeels onafhankelijk van de 
gebruikte software en vooral afhankelijk van de gekozen modelleertechniek. 

Kennis van de mogelijkheden en eigenschappen van de modelleertechnieken vormt de basis 
voor het effectief kunnen inzetten van de computer in het ontwerpproces. In deze module 
worden de drie meest gebruikte modelleertechnieken behandeld: ‘Solid-’, ‘NURBS-’ en 
‘Polygoonmodelleren’. We gebruiken hiervoor McNeel Rhinoceros en in week 4 en 5 de visuele 
programmeeromgeving Grasshopper, een plug-in voor Rhinoceros.

In de eerste week wordt er gebruik gemaakt CSG (Constructive Solid Geometry) om het 
verzonken deel van de beeldentuin te maken. Het werken met CSG is vrij specifiek en maakt 
het mogelijk snel varianten te maken. De keuze van modelleertechnieken is zowel van invloed 
op het ontwerpproces als het resulterend ontwerp. Daarom is het belangrijk om de verschillen 
te kennen om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

De opgave:

Je begint met het maken van een concept schetsontwerp van een nieuwe ingang van het 
Escher museum in Den Haag. Deze nieuwe ingang omvat een verzonken beeldentuin met 
restaurant en galerij. Op plein niveau maak je een klein gebouw met de ingang naar deze 
beeldentuin. 

Het verzinken van de beeldentuin is een bewuste keuze. Niet alleen vanwege het intact 
houden van het plein, maar ook om in de eerste oefening te focussen op het maken van 
ruimte en niet van vorm. In de computer is het vrij eenvoudig om complexe, aantrekkelijke 
vormen te genereren. In deze handleiding is een aantal voorbeelden te vinden aan waarmee 
dit gedemonstreerd wordt. Alle ontwerpen kosten maximaal 20 min om te genereren, 
sommigen slechts 5 minuten. De complexiteit van deze ontwerpen zit hem niet in de vorm, 
maar in het feit of deze complexe vorm eveneens leidt tot een kwalitatief hoogwaardige 
architectonische ruimte.

Je start met een vast volume ter grote van de uitgegraven nieuwe ingang. Uit dit volume 
haal je delen weg en voeg je eventueel delen toe. Je maakt drie varianten gemaakt met 
oplopende vorm complexiteit. Een variant met alleen rechte wanden; een variant met rechte 
en enkel gekromde wanden en een variant met rechte en dubbel gekromde wanden. Deze drie 
varianten dienen als basis voor de opgave van week 2. 
Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster die je aan het einde van de 
module maakt.

-9-
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week 2 - Vorm, ruimte en simulatie

Introductie:

Het visualiseren van ontwerpen in de computer is bij velen wel bekend. Het is een van de vele 
mogelijkheden van de toepassing van computersimulatie. Door de jaren heen is het visualiseren 
voor acquisitie van opdrachten in steeds vroegere fasen van het ontwerpproces ingezet. Dit stelt 
de ontwerper echter ook in staat zijn ontwerp op ooghoogte en in context te beoordelen en aan 
te passen. Daarmee is het niet alleen een onderdeel geworden van de acquisitie, maar ook een 
effectief ontwerphulpmiddel. 

De effectiviteit van het visueel simuleren en analyseren kan verder worden vergroot als dit in 
‘real time’ kan plaatsvinden. Aanpassingen worden dan direct in een hoogwaardige realistische 
omgeving zichtbaar. Hiervoor is een 3-dimensionaal omgevingsmodel nodig dat geschikt is voor 
snelle weergave in de computer. Er is een dergelijk model beschikbaar van de planlocatie. Dit 
model is gebaseerd op ‘geometics data’ van de locatie. 

Als visualisatie alleen met behulp van 2D beelden geschied, is er een aanzienlijke kans dat de 
interpretatie van de beelden tot een driedimensionaal construct in het hoofd van de waarnemer 
niet accuraat of zelfs onjuist is. Het interpreteren van 2D beelden wordt ‘visual literacy’ genoemd. 
Het ‘real time’ visualiseren van het 3D ontwerp kan dit probleem ondervangen. Het genereren 
van een mentaal driedimensionaal beeld uit een combinatie van 2D technische tekeningen is 
iets wat aangeleerd moet worden en is niet vanzelfsprekend. Dit is een van de redenen waarom 
opdrachtgevers geen genoegen meer nemen met alleen 2D technische tekeningen en een vage 
schets, maar eisen dat er een duidelijke representatie van het ontwerp in 3D wordt gemaakt. 

De opgave:

Je plaatst de drie varianten in het virtuele model van de planlocatie. Je werkt de inpassing van 
de verlaagde beeldentuin in de locatie verder uit. Het eerste wat meestal opvalt, is het verschil 
in veronderstelde schaal en verhoudingen van de varianten ten opzichte van de locatie. Je kiest 
uiteindelijk één van de uitgewerkte varianten die als basis gaat dienen voor verdere uitwerking van 
het ontwerp. 

Bij het verder aanpassen van de varianten zul je merken dat de mogelijkheden van het gebruik 
van Constructive Solid Geometry (CSG) in het ontwerpproces beperkingen heeft. De vormvrijheid 
van CSG wordt bepaald door de interactie van een beperkt aantal primitieven en de mogelijkheden 
deze aan te passen. Kennis over de beperkingen en mogelijkheden van deze modeleertechniek is 
cruciaal in het bepalen welke modeleertechniek of welke combinatie van modeleertechnieken het 
beste toegepast kan worden in het ontwerpproces. 

Je maakt een begin met het ontwerp van het ingangsgebouw op pleinniveau. Vanwege de 
beperkte vormvrijheid van CSG, maak je voor het ontwerp van het ingangsgebouw gebruik 
van NURBS geometrie. NURBS is een wiskundige omschrijving van geometrie dat als standaard 
geldt in vele industrieën, zoals de auto-industrie en het industrieel ontwerpen. Het is specifiek 
ontwikkeld en wiskundig gedefinieerd om op een nauwkeurige manier gekromde lijnen en vlakken 
te beschrijven in de computer. De vormvrijheid is zeer groot en stelt de ontwerper in staat zeer 
eenvoudige tot zeer complexe vormen en ruimten te genereren. Deze vormvrijheid maakt het 
makkelijker om een eerste opzet te maken van het ingangsgebouw. Ook hierbij gebruik je de 
context en combinatie met de ‘real time’ simulatie van het ontwerp in zijn omgeving. Je werkt het 
ontwerp verder uit in week 3.
Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster die je aan het einde van de module 
maakt. -10-
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week 3 - Vorm, ruimte, simulatie en analyse.

Introductie:

De kwaliteit van de virtuele simulatie van het ontwerp en de locatie is voor een groot deel 
afhankelijk van de kwaliteit van de belichting. Correct gesimuleerd direct en diffuus licht zijn 
belangrijke voorwaarden om vorm en ruimte visueel te kunnen beoordelen. De invloed van 
licht gaat echter verder. Het is eveneens een energiebron. Vanuit het besef dat duurzaam 
bouwen een noodzaak is, is er steeds meer aandacht voor licht- en zonnesimulatie met nadruk 
op energie. 
Net als met de ontwikkelingen op het gebied van ‘real time’ visualisatie gaan de ontwikkelingen 
op het gebied van licht- en energiesimulatie razend snel. Het is tegenwoordig mogelijk om 
nauwkeurige berekeningen snel uit te voeren. Vanwege deze snelheid kan deze vorm van 
analyse steeds vroeger in het ontwerpproces worden ingezet. Dat stelt de ontwerper in staat 
in een vroeg stadium van het ontwerp, als aanpassingen nog eenvoudig te maken zijn, het 
effect van licht op het ontwerp te analyseren. Aan de hand van de resultaten kan direct waar 
nodig het ontwerp aangepast worden. Bijvoorbeeld door het veranderen van de oriëntatie 
van het gebouw of gevels. Dit voorkomt dat later in het ontwerpproces met veel moeite het 
ontwerp moet worden aangepast of dat er gekozen wordt om het probleem te verhelpen met 
extra voorzieningen zoals zonwering en airconditioning. 

Voor het terras in de beeldentuin is het wenselijk dat zoveel mogelijk mensen in de zon 
kunnen zitten. Dit is een functionele eis die invloed heeft op de vorm en ruimte van de 
gekozen variant. De diepte van de tuin, de vorm en locatie van het ingangsgebouw zullen 
invloed hebben op de bezonning van het terras.

De opgave:

Je exporteert het ontwerp van Rhino naar Revit. Omdat elke software zijn beperkingen in 
functionaliteit heeft, worden er tijdens het ontwerpproces vaak meerdere software pakketten 
gebruikt. In Revit voer je bezonnings- en windsimulaties uit op verschillende tijden om zo een 
inzicht te krijgen van het effect van de vorm van het ontwerp op de schaduwwerking en de 
windstromen langs het gebouw. De nadruk ligt bij deze oefening op de effecten op het terras 
deel. Deze zal idealiter zo min mogelijk last van de schaduw en wind moeten hebben. Dit 
inzicht gebruik je om te kijken welke onderdelen van het ontwerp de effecten van wind en zon 
kunnen beïnvloeden. Je werkt het ingangsgebouw verder uit binnen de context van de locatie, 
beeldentuin en effecten van zon en wind op het terras. 

Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster die je aan het einde van de 
module maakt.

De vaardigheid die wordt opgedaan in het gebruik van licht en wind simulaties kunnen later 
worden toegepast in de ontwerpoefening van ON3. 

-11-
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week 4: Vorm, ruimte, simulatie, analyse en optimalisatie.

Inleiding:

Ontwerpen is een iteratief proces. Je maakt een ontwerpbeslissing, je analyseert deze in zijn 
context en maakt verbeteringen op basis van die analyse. Er is dus een relatie tussen het 
analyseren van de ontwerpbeslissingen en het aanpassen van het ontwerp. Om dit proces 
effectief te ondersteunen heeft sommige ontwerpsoftware een zogenaamde parametrische 
structuur. Dit betekent niet meer dan dat het ontwerp niet alleen is aan te passen door vorm 
direct aan te passen, maar door het aanpassen van waarden en formules die gebruikt worden 
om de vorm te genereren. Bijvoorbeeld de diameter van een cilinder of de lengte van een balk.
In een parametrische ontwerpomgeving leg je relaties tussen de verschillende onderdelen 
vast. Dat kunnen eenvoudige numerieke relaties zijn, zoals een afstand tussen twee delen, 
maar ook complexere formules of voorwaardelijke afhankelijkheden. Je maakt een soort 
‘recept’, waarbij nog ruimte is om te variëren met precieze hoeveelheden. Hierdoor zijn 
veranderingen makkelijker en sneller door te voeren dan in een niet parametrische omgeving. 
Het principe blijft grotendeels gelijk, alleen de gebruikte waardes (parameters) verschillen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een parametrische structuur als standaard geldt voor de 
meeste ontwerpsoftware voor de architectuur en andere industrieën. 

Als je van te voren weet welke invloed bepaalde delen van je gebouw kunnen hebben op 
bijvoorbeeld wind en zon, dan kan je deze zo definiëren dat ze eenvoudig zijn aan te passen 
zijn. 

De opgave:
Je kiest aan de hand van de zon en wind simulatie van week 3 een onderdeel van je ontwerp 
uit dat invloed heeft op de bezonning en luwte van het terras. Je bepaalt van dit onderdeel 
welke geometrische eigenschappen van invloed zijn. Door dit onderdeel zo te definiëren 
dat het snel en eenvoudig aan te passen is, wordt het mogelijk effectief te werken richting 
een optimale oplossing. Je gebruikt hiervoor Grasshopper. Grasshopper is een plug-in voor 
Rhino. Het stelt de ontwerper in staat specifiek deze geometrische eigenschappen en relaties 
te definiëren zodat ze makkelijk aangepast kunnen worden. Het ondersteunt daarmee het 
itererend ontwerpproces. 
De snelheid van de ontwerpiteraties is in dit geval niet alleen afhankelijk van de parametrische 
structuur maak ook van de snelheid van de simulatie. Je simuleert je aangepaste model 
opnieuw in Revit om te kijken of de aanpassing een verbetering heeft opgeleverd van de 
bezonning en luwte van het terras.

Je werkt het ontwerp van het ingangsgebouw verder uit tot een concept schetsmodel. 

Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster die je aan het einde van de 
module maakt.

-12-



-13-

week 5: Vorm, ruimte, simulatie, analyse en optimalisatie.

Inleiding:

Voor deze opgave wordt een uitbreiding van het Escher museum gevraagd. Het gaat niet 
om de locatie alleen: het gaat ook om het werk van M.C. Escher. Escher is een Nederlandse 
kunstenaar die bekend is om zijn werk waarin wiskundige principes een grote rol spelen.

Het doel van deze opgave is vaardigheid te krijgen in het ontwerpen met de computer. Dit 
heeft een reeks eigenschappen die specifiek zijn voor de digitale ontwerpomgeving. Een 
eigenschap van deze digitale omgeving is dat het wiskundig gedefinieerd is. Dit bepaalt, 
zoals in de vorige opgaven is besproken, de mogelijkheid om vorm te genereren en deze 
aan te passen. Het bepaalt onder andere ook de nauwkeurigheid van de simulaties en de 
mogelijkheden om 3D data van het ene softwarepakket naar het andere te exporteren. 
Vorm is in de computer dus een wiskundige omschrijving. Dat betekent dat een wiskundige 
omschrijving omgezet kan worden naar vorm. Vele kunstenaars gebruiken deze techniek om 
complexe vormen te genereren in de computer om deze later op uiteenlopende wijze als 
kunstwerk te fabriceren. 

Opgave:

Er mist nog een component in de beeldentuin. Een beeld. Voor deze laatste opgave maak je 
gebruik van alle opgedane vaardigheid en kennis over het gebruik van de computer in het 
ontwerpproces. In Grasshopper maak je een ontwerp voor een beeld in de beeldentuin door 
het samenstellen en aanpassen van een serie wiskundige formules die de vorm genereren. De 
eenvoud van de wijze waarop dit kan worden gegeneerd is een verwijzing naar de inleiding 
van de opgave van week 1. 

In deze laatste opgave rond je het concept schetsontwerp af. Je maakt de laatste beelden voor 
de poster. Aan het eind van de week lever je de uiteindelijke poster in. 

Van de ontwerpen maken we een selectie. De geselecteerde ontwerpen worden 3D uitgeprint. 
Deze worden aan het eind van het semester tentoongesteld, samen met een selectie van het 
beeldmateriaal en een virtuele omgeving waar toeschouwers doorheen kunnen navigeren om 
het ontwerp virtueel te bekijken. 

Tot slot:

De vorm en ruimtelijke complexiteit die met de computer kan worden gegenereerd is enorm. 
De digitale ontwerpomgeving maakt het mogelijk deze complexiteit te analyseren en daarmee 
te toetsen op een reeks van gebieden, van binnen klimaat tot bouwbaarheid en fabricage. 
In deze opgave is vaardigheid opgedaan en inzicht gegeven in het gebruik van de krachtige 
mogelijkheden van de digitale parametrische ontwerpomgeving.

-13-
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Leerstof
Leerstof is online beschikbaar in onze TOI – Pedia. Hier vindt je de handleidingen 

voor de software en uitleg van de lesstof.

http://wiki.bk.tudelft.nl/toi-pedia/Browse_by_Course 

 

software
Zorg dat je voordat je aan de workshop begint de juiste software op je laptop hebt 
staan.
Het gaat om:

• Rhino 5 – downloaden via blackboard
• Grasshopper – plug-in voor Rhino – downloaden via http://www.grasshopper3d.

com/page/download-1
• Neon – plugin voor Rhino – downloaden via http://v5.rhino3d.com/group/neon
• Revit – downloaden via http://students.autodesk.com/
• Vasari – downloaden via http://autodeskvasari.com/VasariBeta3

@Hok heeft voor bovenstaande software installatiehandleidingen. Die kun je vinden 
via http://adhok.bk.tudelft.nl
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De studenten leveren eind week 5 het ontwerp in, samen met een A1 poster met 
beeldmateriaal en een beschrijving van het proces van het gebruik van de computer 
in deze opgave.

Beoordelingscriteria - a1 Poster

De student heeft vaardigheden in het correct kunnen communiceren van de 
resultaten van het leren, denken en beslissen in het ontwerpproces.

De student kan de formele probleemstelling synthetiseren en analyseren. 

Criteria inhoud A1 poster:

1. De student heeft vaardigheid in het schriftelijk beargumenteren van de 
ontwerpstrategie, keuzes en het proces van gebruik van de informatica middelen 
in het ontwerpproces. 

2. De student heeft vaardigheid in de vertaling van de performance criteria en 
ontwerpdoelen naar een digitale ontwerpomgeving.

3. De student heeft kennis van de interactie tussen de vorm en de performance 
aspecten in verschillende digitale ontwerpomgevingen. 

4. De student heeft vaardigheid in het beschrijven van de chronologische volgorde 
van het proces.

5. De student kan een correcte eindconclusie formuleren. 

Inhoud A1 poster:

1. Korte omschrijving van de opdracht.
2. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor het concept schetsontwerp.
3. Beschrijving van het digitale proces van vormgeneratie en aanpassing.
4. Toegepaste simulatie en analyse van deze simulatie.
5. Beschrijving van de interventie als gevolg van de analyse.
6. Beschrijving van het gebruik van de wiskundige formule voor vormgeneratie.
7. Conclusie.

Beoordelingscriteria - Digitale 3D model

De student kan effectief een 3D digitaal model gericht op beeldvorming en begrip en 
ten behoeve van presentatie opzetten.

Beoordeling van het digitale model:

1. De student heeft vaardigheid in het correct toepassen van schaal en opbouwen 
van het 3D model in een concept schetsontwerpfase.

2. De student heeft vaardigheid in het gebruik van digitale simulatie en analyse

toetsmomenten en -eisen

-17-
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Beoordelingsformulier

De A1 poster en het 3D digitale ontwerp worden digitaal in Infobase ingeleverd. 
De link naar de inleverpagina is te vinden op de TOI website. Tijdens het nakijken 
worden de volgende onderdelen beoordeeld en gewogen. Deze informatie wordt 
vastgelegd in Infobase:

A. Schetsontwerp in Rhinoceros: Modelleren met Solid geometrie

1. Netheid van het digitale model (variant 1, variant 2 en variant 3)
2. Toegepaste modelleertechnieken
3. Digitaal model voldoet aan de gestelde eisen1

4. Beschrijving en documentatie van het proces in woord en beeld
De beschrijving maakt duidelijk welke technieken er gebruikt zijn en hoe 
de uiteindelijke vorm tot stand is gekomen. Hierbij is aangegeven waar er 
gebruik gemaakt is van modificatie van vorm op component-niveau en in 
hoeverre vorm en ruimte gegenereerd is door middel van primitieven.

B. Schetsontwerp in Rhinoceros: Modelleren met NURBS geometrie

1. Netheid van het digitale model
2. Toegepaste modelleertechnieken
3. Digitaal model voldoet aan de gestelde eisen1

4. Beschrijving en documentatie van het proces in woord en beeld
De beschrijving maakt duidelijk welke technieken er gebruikt zijn en hoe de 
uiteindelijke vorm tot stand is gekomen.

C. Analyse schetsontwerp: simulatie met Revit/Vasari

1. Bezonningsstudie levert bruikbare resultaten op
2. Windsimulatie levert bruikbare resultaten op
3. Er is een geschikt onderdeel van het ontwerp aangewezen op grond van de 

uitkomsten van de analyse voor verbetering van het ontwerp
4. Beschrijving en documentatie van het proces in woord en beeld

De beschrijving maakt duidelijk welk deel of welke delen van het ontwerp 
geïdentificeerd zijn voor optimalisatie en hoe deze keuze tot stand is 
gekomen.

D. Parametrisch ontwerp en optimalisatie: modelleren mbv Grasshopper in Rhinoceros

1. Technische opbouw van het Grasshopper model
Efficiëntie, gekozen technieken en methodes, bruikbaarheid en restrictie van 
de parameters

2. Een deel van het ontwerp is op een bruikbare en efficiënte manier 

1 In de opgave is gespecificeerd welke modelleertechnieken gebruikt moeten worden en aan welke 
basiseisen het ontwerp moet voldoen voor het Programma van Eisen. Er wordt niet beoordeeld op architec-
tonische kwaliteit.
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parametrisch gemaakt voor optimalisatie van het ontwerp
3. De aanpassingen aan het ontwerp met behulp van het parametrisch model 

zijn relevant voor het uiteindelijke ontwerp
4. Beschrijving en documentatie van het proces in woord en beeld

De beschrijving maakt duidelijk welke parameters er gedefinieerd zijn en hoe 
deze het ontwerp beïnvloeden, welke varianten vervolgens onderzocht zijn en 
onderbouwt de keuze voor het geoptimaliseerde ontwerp.

E. Vormgeneratie met Grasshopper en Presentatie

1. Kwaliteit van het model voor het beeld in de beeldentuin
Efficiëntie, gekozen technieken en methodes in de Grasshopper definitie en 
uitleg hoe de vorm tot stand is gekomen uit wiskundige principes

2. Netheid en mate waarin het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de gestelde 
eisen*

3. Het gegenereerde beeldmateriaal is relevant, duidelijk en verzorgd
4. Beschrijving en documentatie van het proces in woord en beeld

Samenvatting van het gehele ontwerpproces en argumentatie voor het 
eindresultaat

Alle punten hebben een gelijke weging. In het volgende overzicht is het 
beoordelingsformulier uitgesplitst naar drie hoofdthema’s van het moduul.

Modelleertechniek (digitale bestanden): 40%

Punten A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, E1

• Efficiëntie van de toegepaste methodes
• Netheid van aansluitingen van geometrie
• Modellen zijn uitgewerkt in een passend detailniveau
• Afmetingen zijn accuraat en eenheden zijn efficiënt
• Juistheid en bruikbaarheid van gekozen randvoorwaarden (simulaties)

Ontwerpmethodiek (digitale bestanden en poster): 30%

Punten A3, B3, C3, D2, D3, E2

• Vaststellen van de uitgangspunten en randvoorwaarden van het ontwerp.
• Gebruik van de modellen en uitkomsten van de analyses voor optimalisatie 

van het ontwerp
• Toepassen en interpreteren van de performance analyses.
• Vertalen van de uitkomsten van de analyses naar een of meerdere variabele 

componenten in het digitale model van het ontwerp.



-20-

Beschrijving en documentatie (poster): 30%

Punten A4, B4, C4, D4, E3, en E4

• Gebruik van beeldmateriaal ter illustratie van het digitale ontwerpproces.
• Beschrijving van de uitgangspunten en randvoorwaarden van het ontwerp.
• Beschrijving van de gebruikte modelleertechniek en hoe deze het ontwerp en 

ontwerpproces heeft beïnvloed.
• Beschrijving van de performance analyses en hoe deze het ontwerp en 

ontwerpproces heeft beïnvloed.
• Beschrijving van de keuze voor variabelen in het parametrisch model en hoe 

het model tot stand is gekomen.
• Beschrijving van de techniek die gebruikt is om het beeld of patroon te 

genereren.
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herkansingsregeling
Binnen het kader van de OV3 module moet de student alle gestelde opdrachten 
uitvoeren en documenteren. De begeleide studiesessies zijn elke week geroosterd.
Indien een student, door omstandigheden, niet in staat is te participeren in de 
geroosterde les, is het mogelijk deze op een van de andere dagdelen - binnen de 
twee weken dat de opdracht wordt aangeboden - in te halen.

Indien in de beoordeling van de module de student een eindcijfer 5,5 of lager krijgt, 
bestaat er de mogelijkheid om te herkansen. De mogelijkheid tot herkansen wordt 
1 maal aangeboden: Binnen twee daarvoor aangewezen weken van het studiejaar 
(voor OV3: de eerste twee weken na de kerstvakantie).
In geval van herkansing wordt de opgave met een voldoende of onvoldoende 
gewaardeerd.
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algemeen;  
• De student zal vaardigheid op doen in het gebruik van tools, methoden en 

technieken en leren ontwerpcriteria te vertalen naar de 3 dimensionale digitale 
omgeving.

• De student zal inzicht krijgen in het toepassen van performance criteria, 
simulaties en analyses in een 3D digitale ontwerp omgeving. 

• De student leert beargumenteerd optimaliseren van het ontwerp. 
• De student heeft vaardigheid in  de ontwerp informatie gestructureerd digitaal 

vast te leggen en te communiceren in een BIM omgeving. 

Specifiek; 
• De student heeft vaardigheid in het schriftelijk beargumenteren van de ontwerp 

beslissingen aan de hand van  simulaties ,analyses en optimalisatie van het 
ontwerp.

• De student heeft kennis van het toepassen van simulaties en analyses in een 
digitale omgeving 

• De student heeft vaardigheid  in het optimaliseren van het ontwerp aan de 
hand van de simulaties en analyses 

• De student heeft vaardigheid in het parametrisch ontwerpen
• De student heeft vaardigheid in het communiceren en vastleggen van 

geometrische en niet geometrische digitale ontwerp informatie (BIM)
• De student heeft kennis te communiceren in een BIM omgeving

Leerdoelen

-22-
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Plaats in de leerlijn
De leerlijn OV (overdrachtstechnieken) start in Bachelor 1 en eindigt in Bachelor 
3 met de module OV3. In Bachelor 1 (OV1) wordt het thema van Ruimte en Vorm 
ingevuld door het handteken- en vormstudie-onderwijs. De nadruk ligt daarbij op 
visualisatie, vormgeving, ruimtelijk inzicht en waarneming. De computer wordt hier 
beperkt toegepast. In Bachelor 2 (OV2) vindt een verfijning van schaal plaats in de 
thematiek van Structuur en Detail. De computer speelt hier een rol in het vastleggen, 
communiceren en analyseren van een deel van een ontwerp in een 3 dimensionale 
digitale ontwerp omgeving met de introductie van BIM (Bouw Informatie Model). 
Dit vormt de basis voor OV3 met de thema’s parametrisch ontwerpen, simulatie en 
analyse in de digitale omgeving. Voorkennis van de voorgaande modules OV1 en OV2 
is vereist voor OV3.

De module OV3 is het sluitstuk van de OV leerlijn. In deze module wordt een gebouw 
parametrisch digitaal ontworpen, ontwikkeld, onderzocht en geoptimaliseerd in 
wisselwerking met prestatie-analyses. Het ontwerp wordt nauwkeurig 3D digitaal 
vastgelegd in een BIM omgeving. Deze laatste stap zal de cirkel sluiten in het 
ontwerpproces van generatie (2D en 3D), simulatie, analyse en optimalisatie.

De overkoepelende leerdoelen voor de leerlijn oV  zijn als volgt weer te 
geven:

• De student heeft kennis van ontwerpstrategieën en analyses op verschillende 
schaal niveaus, zowel in een niet digitaal als digitale ontwerp omgeving. 

• De student heeft vaardigheid in het analyseren van een ontwerp en deze 
kennis te gebruiken als basis voor het optimaliseren van het ontwerp.

• De student heeft vaardigheid in het weergeven van het ontwerp in zowel 2 
dimensies als 3 dimensies. 

• De student heeft vaardigheid in het toepassen van het parametrisch 
ontwerpen in digitale omgeving en BIM.

relatie met de andere modulen in het zelfde kwartaal

• Gedurende het eerste deel van het kwartaal wordt de module Maatschappij, 
Proces en Praktijk gegeven. De relatie met deze module wordt met name 
gelegd met het thema duurzaamheid in de derde week van de module. Dit 
thema vormt een onderdeel van de analyse en het optimalisatie proces in de 
module OV3. 

inhoudelijke relatie met andere modulen 

• De kennis opgedaan in deze module, samen met de voorgaande modulen van 
OV, vormen een bijdrage aan de basis kennis van het proces van ontwerpen, 
analyseren en het vastleggen van het ontwerp in een 3 dimensionale digitale 
omgeving. Dit stelt de student in staat, om de opgedane kennis toe te passen 
in het ontwerponderwijs van de aansluitende semesters.
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