
HR Keuzemodule igo BIM01k, kw1 TOETS    Datum:  …….  2017 
 
TOETSOPDRACHT: Produceer een PDF met tekeningen van een eenvoudige 
woning in twee bouwlagen die aan de onderstaande eisen voldoet. Upload de pdf 
naar N@tschool, EN mail het bestand naar de docent: t.geraci@hr.nl 
 
NB Voor alle gegevens niet gespecificeerd zijn geldt: naar eigen keuze/aanname 
 

 
Hoofdvorm 
Plattegrond 
 
Stramienlijnen op de 
hartlijnen van de gevels, of 
naar eigen keuze, maar 
wel consequent 

 
Studentnummer eindigt op even nummer: ‘e’ , oneven: ‘oe’ 

 
[e of eo] Rechthoekig; stramienmaat 6000 x 10000 (2 v, 2 h-sl. *) 
[e of eo] L-vormig; stramienmaat 5000 x 4000 (3 v, 3 h-sl. *) 

[e of eo] T-vormig; stramienmaat 4000 x 4000 (4 v, 3 h-sl. *) 

[e of eo] Bg als plattegrond eigen woning   
 
* ‘2 v, 2 h-sl’ = 2 verticale, 2 horizontale stramienlijnen 

 
Fundering 
 
Hoeft niet bouwkundig 
correct; mag ‘van 
buitenspouwblad tot 
buitenspouwblad’ 

 
Voor bonuspunten: 

 
Balkenrooster van 
Beton, onderkant balken 
op -800 

 

 
[_] Plaat beton, tevens begane grond-vloer, d=200mm, 
bovenkant daarvan is peil (= hoogte Level 1 = 0) 
 
 
 
Of, voor bonus-punten: 

 
[_] Balk bxh = 400 x 600, op de funderingsbalken 
vloerplaten van d=200 
 
 

 
Begane grond 
 
Hal, toilet (950 x 1200mm), 
keuken en enkele 
verblijfsruimten; alle 
ruimten met een 
binnendeur 

 

 
[_] binnenwanden niet-dragend 
[_] binnenwanden  
  

 
Verdieping(svloer) 
 
Hoogte bovenkant 
verdiepingsvloer: +3000 + 
aantal mm dat gelijk is aan 
laatste 3 cijfers van het 
eigen studentnummer 

 
[_] Beton, d = 200 mm 
 
[_] Staalplaatbetonvloer, d = 250 mm 
     (‘Concrete with Metal Deck’) 
 
De verdieping hoeft niet van binnenwanden voorzien te worden 

 
Trap 
 
Inclusief trap-balustrade en 
trapgat in verdiepingsvloer 
(Trap naar eventuele zolder hoeft 

 
[_] rechte steektrap 
[_] trap met twee halve steken en bordes 
[_] trap met 3 kwarten 
[_] spiltrap 



niet getekend te worden)  

 
Gevels 
 
Begane grond:  
spouwmuur beide bladen 
100mm dik, spouw 140mm 

 
[_] Één gevel afwijkend: vliesgevel 
[_] Verdieping afwijkend: plaatmateriaal aan buitenzijde 
 
[_] Verdiepingsvloer en gevel overlappen elkaar niet/niet  
     door elkaar heen getekend   
 

 
Gevelopeningen 
 
Voordeur + achterdeur + 
tenminste één kozijn in 
iedere gevel  

 
[_] Achterdeur: dubbele deur 
[_] Breedte raamkozijnen: 1500mm 
 
Voor bonuspunten:  

 
[_] Extra raam dat open kan  
(Downloadadres voor de betreffende Family: 
 

 
Dakvorm 
 
  
 
Bij platdak: vrije hoogte op 
de verdieping =2600 mm, 
dikte zolder-/dakvloer = 
200 mm 

 
[_] Platdak 
 
 
Voor bonuspunten:  

 
[_] Zadeldak (schuindak), met gevels die daarop aansluiten 
 

 
Maatvoering en 
overige informatie 
 
 

 
Studentnummer eindigt op even nummer: ‘e’ , oneven: ‘oe’ 

 
[e of eo] Begane grond: totaalmaten en maten van 
              gevelopeningen 
 
[e of eo] Plaats op alle vloeren de peilmaat (Spot Elevation)  
              ervan 
 
[e of eo] Begane grond: totaalmaten en maten van de 
              ruimten en dikten van de binnenwanden 
 

 
Views op de 
sheet/PDF(*) 
 
Plattegronden Begane 
grond + Verdieping + … 

 
* A1-formaat, alle views 
met tekstbalk, naam en 
schaal 

 

 
[_] … Dakaanzicht + Doorsnede + 3D-weergave 
 
[_] … Langs- + Dwarsdoorsnede + 2 Details 
 
[_] … 1 Gevel + 1 Doorsnede + 1 Detail 
 
 
Gevels en plattegronden 1:100, Details 1:10, stramienlijnen 
onzichtbaar in de gevel views op de sheet 

 


