
Hollands-Ontwerp Masterclass 12 april 2016 
Tijdens de beurs Renovatie & Transformatie 2016 in de Brabanthallen Den Bosch 
 
Studenten spelen een grote rol in de renovatie opgave van de toekomst. De Hollands-Ontwerp Masterclass biedt deze 
studenten de kans om nu te laten zien wat ze op dit vlak in huis hebben. Studenten van hogeschool en universiteit 
gaan onder leiding van experts aan de slag met het thema ‘Gezond wonen’. 
 
De beurs Renovatie & Transformatie 2016 (12 tot en met 14 april)  is een bruisende beleving waar bezoekers 
doorlopend kennis kunnen ophalen. Het platform Hollands-Ontwerp neemt al jaren een vaste plek in op deze beurs . 
Dit jaar wordt op de eerste dag  van de beurs de Hollands-Ontwerp Masterclass gehouden.   
 
Gezond Wonen 
Het thema van de Masterclass is dit jaar ‘Gezond Wonen’. In een middagprogramma van ongeveer twee uur tijd 
worden studenten van hogeschool en universiteit uitgedaagd om het beste idee voor de bestaande bouw te 
bedenken. De middag ziet er als volgt uit:  
 

 Presentatie: Inleiding Gezond Wonen (Jos Lichtenberg, SlimBouwen) 

 Workshop 1: collectieve brainstorm sessie met als hoofdvraag ‘Wat is gezond Wonen?’ 

 Presentatie:  innovatie en productontwikkeling ( Mathijs van Dijk, WeLL Design) 

 Ontwerpteams vormen: aan de hand van de thema’s uit de brainstorm en interesse van deelnemers wordt 
een indeling gemaakt (maximaal 7 groepen) 

 Workshop 2: uitwerking van het beste idee voor renovatie aan de hand van een woningtype 

 Pitches (3 minuten) per ontwerpteam 

 Jury beraad 

 Uitslag  
 
Het wordt een inspirerende middag (+/- 14.00-16.00 uur), waarin studenten van diverse onderwijsinstellingen hun 
visie kunnen tonen over ‘Gezond Wonen’.  De jury die de studenten begeleidt gedurende de middag en beoordeelt 
bestaat uit Mathijs van Dijk, (WeLL Design), Glenn Stern (Saxion hogeschool), Henk Brinksma (Hogeschool Utrecht) 
Jos Lichtenberg (Slimbouwen) Ruud van Wezel, (De Haagse Hogeschool) en Haico van Nunen (BouwhulpGroep). 
 
Deelname  
Studenten aan hogeschool en universiteit in Nederland, die een bijdrage kunnen leveren aan of juist bij willen leren  
over ‘Gezond Wonen’, worden opgeroepen om deel te nemen. Dit kan door je vooraf in te schrijven op 
www.bouwhulp.nl/HollandsOntwerpMasterclass. Je ontvangt dan tevens voorbereidend materiaal om alvast in het 
thema te verdiepen. Maar schrijf je snel in er zijn maximaal 35 personen die mee kunnen doen!! 
 
What’s in it for me? 
Deelname betekent gratis toegang tot de beurs. Daarnaast worden  de resultaten van de studenten uit de 
Masterclass de overige dagen tentoongesteld en worden er video-opnames gemaakt. Bovendien  maak je kans op de 
prijs: een projectbezoek. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname en natuurlijk een onvergetelijke en 
leerzame middag. 
 
Mocht je nog vragen hebben , neem dan contact op met Haico van Nunen van BouwhulpGroep 
(h.v.nunen@bouwhulp.nl 040-2445758) 
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