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NLT conferentie 
10 februari 2022

Bouwen op Bewegende Bodem        

Ronde 1  11.30 -12.30

Werkgroepleider: 

Anneke de Leeuw  
annabetana@gmail.com
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De eindversie van de module is 
ontwikkeld door

Anneke de Leeuw - Annabeta, Zaandam
Eveline de Pree - Stanislascollege, Pijnacker

Eindredactie
Tom Goris - Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Met begeleiding van
Mandy Stoop - Betekenisvol Onderwijs,Tilburg

Vanuit de Antea Group verleende 
medewerking
Maarten Klont - Utrecht 
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Personen en instellingen die 
commentaar hebben geleverd

Jay van Erven, Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg

Toon Wijnen, Bornego College 
Leeuwarden

Bert Klont, Schaersvoorde Aalten

Ivan Vermeulen, Wartburg Rotterdam

5



C: 
Aarde 
en 
natuur

D: 
Gezondheid, 
bescherming 
en veiligheid

E2: 
Materialen, 
processen en 
producten

De module is op 25 januari 2022 
gecertificeerd door de Vereniging NLT
en klaar voor gebruik in de domeinen: 

Geschikt voor  4 HAVO na de
kerstvakantie, eventueel VWO
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Inhoud presentatie

• Bijzondere van en totstandkoming van de 
module  

• Leerdoelen
• De module in één oogopslag 
• Opbouw module
• H1
• Expert hoofdstukken

H2 t.m. H6 opbouw en voorbeelden
• Casus hoofdstuk H7
• Docentenhandleiding



Bijzondere van en
totstandkoming module

• Samenwerking tussen Ingenieurs-

en adviesbureau Anteagroup en de 

Vereniging NLT.
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Kennismaking met de denk- en 
werkwijzen van een bouwkundig
adviseur (ing/ir);

Het is van belang voor de motivatie van

de leerlingen dat deze module zo dicht 
mogelijk bij de praktijk probeert te 
komen.
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De wereld van vandaag kent vele 
nieuwe uitdagingen en ons werkgebied 
is in de afgelopen 70 jaar enorm 
uitgebreid. We werken aan thema’s als 
energietransitie, klimaatadaptatie, de 
vervangingsopgave, Omgevingswet, 
duurzaamheid en een circulaire 
economie. 

https://anteagroup.nl/themes/energietransitie
https://anteagroup.nl/themes/klimaatadaptatie
https://anteagroup.nl/themes/vervangingsopgave
https://anteagroup.nl/themes/omgevingswet
https://anteagroup.nl/over-ons/duurzaamheid
https://anteagroup.nl/themes/circulaire-economie


Zeventig jaar geleden begonnen wij 
in Friesland als tweemansbedrijfje. 
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot 
het thuis van 1500 trotse 
ingenieurs. Je vindt bij ons de 
allerbeste vakspecialisten van 
Nederland.

https://anteagroup.nl/ 
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Hoe is het om ingenieur te 
zijn? 
“Super vet! Je bent elke dag bezig om nieuwe 
oplossingen voor nieuwe vraagstukken te verzinnen. 
Geen vraag is hetzelfde waardoor er steeds een 
passende oplossing dient te worden gezocht. Het is erg 
leuk om daar over na te denken, omdat het antwoord 
vaak nog niet bestaat.”



Zo natuurgetrouw mogelijk  
“naspelen” van ingenieursbureau

- Geen schriftelijke toetsing
- Wel beoordeling van presentaties

en eindrapport
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- het vakgebied van de 
ingenieur;

- de integraliteit van diverse
disciplines in projectmatig 
werken;

- het complexe werkveld van
de ingenieur

Leerdoelen
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De module in één oogopslag

1

Inleiding twee aan twee
2

Expertise verwerven in vijf expertgroepen

Eindproduct kennismakingspresentatie

3

Bodem en 
ondergron

d

Bouwmater
ialen

Constructie Fundering Trillingen

4

Werken aan de casus in zes casusgroepen

Eindproduct adviesrapport

5

6
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Voorbeeld
Indeling groep met 30 leerlingen 
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Opbouw module

• H1

• H2 tot en met H6     

Experthoofdstukken

• H7 Casus hoofdstuk
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H1 Over de module

- Inleiding

- Opdracht: Oriëntatie op de 

bewegende  bodem (Nodig voor 

casus.)

- Verificatie en validatie d.m.v. 

demonstratie-experiment

- Toetsing en afsluiting van H1
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Experthoofdstukken

H2. Bodem en ondergrond

H3. Bouwmaterialen

H4. Constructies

H5. Funderen

H6. Trillingen
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Bij elk expertise hoofdstuk

• Het opbouwen van expertise zodat je 

goed kunt functioneren in de 

casusgroep.

• Het maken van een 

kennismakings-presentatie om 

aan te kunnen geven welke expertise 

je meebrengt in de casusgroep.
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En:

• Hoofdvragen

• Opdrachten

• Experimenten

• Nuttige sites

• Opleidingen
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Voorbeelden uit de 
hoofdstukken
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H2 Bodem en ondergrond

De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn:

• Het kennen van en kunnen werken 

met verschillende bronnen om de 

bodem en ondergrond van Nederland 

te onderzoeken. 

• Kunnen werken met: ArcGis, 

Dinoloket, InfoMil, grondboringen.
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Diepte Structuur Grondsoort Bijzonderheden
(b.v. 
archeologische

vondsten)

Je kunt eenvoudig het verschil aantonen tussen de vier 
hoofdgrondsoorten door te proberen er een balletje van te 
maken.
•Als het sponsachtig aanvoelt en je ziet mogelijk 

plantenresten, dan is het veengrond.

•Valt het uit elkaar, dan is het zandgrond.

•Als je er een korrelig balletje van kunt maken, is het löss.

maaiveld

- 0,5 m

- 1 m

- 1,5 m

- 2 m

bodemprofiel  
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Booropdracht



Dinoloket

De uitkomst van de boring ga je nu 
vergelijken met de informatie die in 
het Dinoloket te vinden is: Open 
www.dinoloket.nl. Kies voor de 
ondergrondmodellen en dan de 
GeoTOP v1.3. Let op de diepte. De 
grondsoorten kun je zien bij 
‘lithologie’. Maak hiervan een 
schermafbeelding. 
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http://www.dinoloket.nl/


H3 Bouwmaterialen

Eindproduct is hier een blog die 

gebruikt kan worden in de 

casusgroep. Overzicht van zo veel 

mogelijk verschillende relevante 

bouwmaterialen en hun specifieke 

eigenschappen.
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Opdracht Mechanische 
eigenschappen

Trekspanning, drukspanning en 

elasticiteitsbelasing komen aan de 

orde. Maken van spanning-rekdiagram.

Denk goed na over de vorm van de 

blog. Een leek moet het ook begrijpen. 

Tekst, foto’s, filmpjes of audio? 
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H4 Constructies

29

De leerdoelen van dit hoofdstuk 
zijn:
Het kennen van en kunnen werken 
met verschillende bronnen om 
constructies op hun stevigheid te 
beoordelen en steviger te kunnen 
maken.





Opdracht vlog maken 

• In de vlog laat je (zelfgebouwde) 

constructies zien waarmee je de zes 

principes uitlegt. Aandacht voor: 

• Krachten optellen. Verschil tussen soorten 

krachten b.v. trek-, duw-,span-.

• Momenten, belastingen, evenwichten, 

stabiliteit, stevigheid, torsie, zwaarte- en 

kinetische energie.

• Vlog mag maximaal 25 minuten duren. 



H5 Funderen
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De leerdoelen van dit hoofdstuk 
zijn:
Het kennen van en kunnen werken 
met verschillende manieren van 
funderen.

Voorbereiden fundering: 
Ondergrond, sonderen, druk.



• Keuze van wijze van funderen

• Rechtstreeks, met stroken, op palen, op plaat.

• Begrippen als trek- ,drukspanning, 

elasticiteitsbelasting. Wapening van beton, 

wijzen van heien en boren. Kalendering.

• Funderingsproblemen.

• Eindopdracht hier: podcast met bijbehorend 

script als naslagwerk.



H6 Trillingen
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Meten aan trillingen 
met android app van Physics Toolbox

of Vibrometer



Physics
Toolbox
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App meet elke 0,01 s de versnelling.
Meetwaarden kunnen worden 
opgenomen en daarna bewerkt worden 
in Excel. 
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time ax (m/s^2) ay (m/s^2) az (m/s^2) aT (m/s^2)

0,011 0,0023 -0,0032 0,1292 0,129

0,013 -0,0025 -0,0031 0,128 0,128

0,016 -0,0132 -0,0031 0,1328 0,134

0,017 -0,0131 -0,0138 0,1364 0,138

0,027 -0,0249 -0,0114 0,1292 0,132

0,037 -0,0344 0,0078 0,1328 0,137

0,057 -0,033 0,0066 0,1364 0,14

0,059 -0,0328 0,0078 0,1388 0,143

0,065 -0,0325 0,0127 0,1304 0,135

0,076 -0,0287 -0,0005 0,1196 0,123

0,085 -0,0201 -0,0004 0,1364 0,138

0,095 -0,0067 -0,0064 0,1388 0,139

0,105 -0,0006 -0,0147 0,1472 0,148

0,115 -0,0052 -0,0074 0,1364 0,137

0,126 0,0069 -0,0026 0,1376 0,138
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Kennismakingspresentatie

“Jezelf promoten in de casus groep”

Product van de expertgroep.
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Wijze van presentatie

• H2 “open”

• H3  blog

• H4  vlog

• H5  podcast

• H6  naslagwerk
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Beoordelingsmodel staat in de 
leerlingentekst
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Casushoofdstuk

De leerdoelen van dit casushoofdstuk 
zijn:
• het kunnen inschatten van de duur 
en daarmee de kosten van het uitvoeren 
van een opdracht bij een 
ingenieursbureau,
• het inzien van de complexiteit van 
een opdracht binnen een 
ingenieursbureau,
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Keuze van 

- Locatie 

leerlingen onderzoeken zelf welk 

type bodembeweging daarbij hoort

- Een bepaald type gebouw

• het in groepsverband kunnen 
schrijven van een adviesrapport,

• het in groepsverband kunnen 
presenteren van een adviesrapport.



Groep

• Vanuit elke expertgroep één leerling. 

Samen een ingenieurs-adviesbureau. 

Ieder brengt eigen expertise in en moet 

zijn aandeel leveren. Een groepscijfer 

dus iedereen is even verantwoordelijk is 

voor het eindresultaat. 
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Opdracht

• Adviesrapport maken over het beveiligen van 

een gebouw dat staat op een mogelijk 

bewegende bodem.

• Gebouw en een locatie kiezen. Bestudeer 

tekeningenset die hoort bij het gebouwtype. 

Aanbevelingen doen over hoe het gebouw kan 

worden verbeterd, zodat het bestand is tegen 

de bewegende bodem. 
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Eindproduct

• Adviesrapport dat wordt gepresenteerd aan de 

klas met behulp van bijvoorbeeld een poster, 

een PowerPointpresentatie, een 

Prezipresentatie of een presentatievorm die 

naar jullie inzicht geschikter is.

• Alle eisen die worden gesteld aan de 

adviespresentatie worden je aangereikt door 

je docent. Het zijn de eisen waarop je getoetst 

wordt zoals die afgeleid zijn uit Beoordeling 

Mondelinge Presentatie van het SLO . Het 

format voor het adviesrapport is te vinden in 
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Eisen presentatie

• Alle eisen die worden gesteld aan de 

adviespresentatie worden je aangereikt door 

je docent. Het zijn de eisen waarop je getoetst 

wordt zoals die afgeleid zijn uit Beoordeling 

Mondelinge Presentatie van het SLO . Het 

format voor het adviesrapport is te vinden in 

bijlage 3. 
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Mogelijke locaties en context

1.Loppersum – Gaswinning
2.Rotterdam – Droogte
3.Kerkrade – Mijnbouw
4.Twente – Zoutwinning
5.Venlo – Aardwarmte
6.Roermond – Breuklijn
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Type gebouw

Appartementen complex

Boerderij

Bovenwoning

Flatgebouw

Twee onder één kap woning

Vrijstaande woning
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Twee onder
éen kap woning
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Projectformulier

• Zoals gebruikt door Antea Group
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1.Rolverdeling projectteam

56

Naam Functie/discipline 1e

vervan
ger

Projectleider

Notulist

Secretaris

Regisseur adviesrapport

Regisseur presentatie



2 Opdracht

- Aandacht voor innovatie
- Afbakening van werkzaamheden
- Op te leveren producten

3 Projectbeheersing

- Tijd, planning, deadlines
- Geld
- Geheimhouding
- Overlegstructuur
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4 Risico’s in de opdracht

Risico-omschrijving

kans impact beheersmaatregel
(product van kans en impact)

5 Kwaliteit

- Onderlinge controle 
- Format eindproducten
- Beoogd eindresultaat uitgedrukt in
cijfer
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Werkelijk(aantal uren)

Weeknummer 5 6 7 8 Totaal
Overleggen 0
Presentatie 0
Onderzoek 0
* zelf invullen 1 0
* zelf invullen 2 0
* zelf invullen 3 0
Totaal 0 0 0 0 0

Raming (uit 
projectformulier) Totaal
Overleggen
Presentatie
Onderzoek
* zelf invullen 1
* zelf invullen 2
* zelf invullen 3
Totaal 0
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Resultaat (uurtarief €100,- p/u) Totaal
Overleggen 0
Presentatie 0
Onderzoek 0
* zelf invullen 1 0
* zelf invullen 2 0
* zelf invullen 3 0
Totaal €
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Docentenhandleiding

H1 Demonstratie van trillingen
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De lengte van de PVC-buis is ten minste 
60 centimeter. Met elastiekje om de PVC-
buis kan het plateau geborgd worden. 
Blokjes en massa’s kunnen worden 
vervangen.
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Beoordeling
casuspresentatie

• Beoordelingsmodel met 33 items. Maak zelf 

selectie van 15 tot 20 items. Per item weging 

mogelijk. Cijfer is aan scores te verbinden. In 

principe groepscijfer. Tenzij leerling onder- of 

bovenpresteert. 
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• Inhoud

• Structuur

• Contact met het publiek

• Spreken

• Gebruik van beelden (ICT) 

• Voor- en nawerk

65



4. Spreken
aspect omschrijving, de leerling….. 1 1

verstaanbaar-
heid

is duidelijk te verstaan, 
articuleert duidelijk

4 0.5

geluidssterkte spreekt luid genoeg, past 
volume aan, vertoont dynamiek 
in stemgeluid.

2 1

intonatie spreekt op gevarieerde toon 3 0

vloeiend spreekt vloeiend, weinig uh's, 
weinig pauzes

2 1

zinsbouw maakt grammaticaal goede en 
duidelijke zinnen, vermijdt 
overdreven taalgebruik, is 
zichzelf

3 0,5

woordkeus gebruikt voldoende formele taal 2 1
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Verdere info

• Anneke de Leeuw

• annabetana@gmail.com
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