Onderbouw projecten
Class of 2015

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design
Mens & Medisch
Science & Exploration
Voeding & Vitaliteit
Market & Money
Mobiliteit & Ruimte

3x
6x
3x
3x
2x
2x
3x

Project 1.1 Een nieuw dierenverblijf
voor Artis
Opdrachtgever:

Artis

Bèta-werelden:

Energie, Water & Natuur
Lifestyle & Design

Situatie:

In Artis leven ongeveer 13000 dieren die tot bijna 900 soorten
behoren. Het huidige pampaverblijf voldoet niet meer aan de eisen die
Artis tegenwoordig stelt. Daarom wil Artis het verblijf vernieuwen. Het
nieuwe verblijf komt op dezelfde plek als het huidige verblijf te staan.
Bij het ontwerpen moet je rekening houden met de natuurlijke
leefomgeving van de dieren. Het nieuwe verblijf moet de dieren
aanzetten tot natuurlijk gedrag. Ook moeten de dieren en hun verblijf
een attractie vormen voor het publiek. Tenslotte moeten de
dierenverzorgers hun werkzaamheden goed en veilig kunnen uitvoeren

De opdracht:

De opdracht is een nieuw verblijf ontwerpen voor de pampadieren in
Artis. Eerst wordt het gedrag van de dieren bestudeerd en onderzoek
gedaan naar vergelijkbare dierenverblijven. Daarna worden er a.d.h.v.
een ideeëntabel en het Programma van Eisen een werktekening en
een maquette op schaal gemaakt.

Project 1.2 Een moderne versie van
de Magere Brug
Opdrachtgever:

Ingenieursbureau Amsterdam

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

De Amstel stroomt vanuit het zuiden dwars door Amsterdam richting
het centrum. Op tal van plaatsen bevinden zich bruggen om het
verkeer van de ene oever naar de andere kant te laten gaan. Sommige
bruggen zijn zo groot en sterk dat er vrachtauto’s en trams overheen
kunnen gaan, terwijl anderen zo klein zijn dat ze alleen gebruikt
kunnen worden door fietsers en voetgangers. Toch moet er soms een
behoorlijk stuk worden omgereden om van oost naar west te kunnen.
Om de Pijp en Transvaalbuurt beter te verbinden wil de gemeente
Amsterdam onderzoeken of er een fietsbrug gebouwd kan worden ter
hoogte van de Gijsbrecht van Aemstelstraat. De opdrachtgever wenst
dat de nieuwe brug van karakter krijgt van de monumentale Magere
brug, maar dan in een modern jasje.

De opdracht:

Allereerst worden de bestaande Magere Brug en enkele andere
brugconstructies bezocht en bestudeerd. Nadat er is gekozen voor een
brugtype wordt er een Programma van Eisen opgesteld en een
technische tekening gemaakt. Als die voldoen aan alle eisen wordt er
een schaalmodel gemaakt en daarna het gehele project
gepresenteerd.

Project 1.3 De invloed van zoutstress
op plantengroei
Opdrachtgever:

Seed Valley

Bèta-werelden:

Science & Exploration
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Planten spelen een centrale rol in onze wereld: ze zorgen o.a. voor
zuurstof, bouwmaterialen en voedsel. Door de groeiende
wereldpopulatie en klimaatveranderingen komt de teelt van gewassen
- en daarmee de voedselvoorziening onder druk. Als we willen dat we
in 2050 nog voldoende voedsel willen produceren, hebben we planten
nodig die beter bestand zijn tegen extreme condities. Als planten te
weinig water krijgen, te heet worden of in zoute grond staan, krijgen
ze stress en gaan ze uiteindelijk dood. Het doel van dit project is om
daaraan een bijdrage te leveren door het effect van zout op
verschillende gewassen en tijdens verschillende levensstadia te
onderzoeken en potentieel op te lossen.

De opdracht:

De opdrachtgever wenst een adviesrapport n.a.v het onderzoek naar
het effect van zout op verschillende koolgewassen. Er wordt daarvoor
een bezoek gebracht aan de plantenlaboratoria van de UvA, waar ze
onderzoek doen naar stress en plantengroei op zowel plant als op
celniveau. Op school onderzoeken de leerling het effect van zout
tijdens het kiemproces en bedenken ze een oplossing om koolplanten
onder stressvolle omstandigheden toch te laten groeien. Tijdens het
onderzoek worden handelingen en observaties nauwkeurig
bijgehouden in een logboek om het project te kunnen volgen,
bijsturen en/of optimaliseren.

Project 1.4 De Duurzame Upcycling
Lamp (DUL)
Opdrachtgever:

Indusigns

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Market & Money

Situatie:

In onze consumptiemaatschappij gooien we heel veel dingen weg:
verpakkingsmateriaal, onderdelen bij reparaties en uiteindelijk het
voorwerp zelf bij vervanging of wanneer het niet meer nodig is. Dit
creëert jaarlijks een enorme berg afval een van de manieren om te
verminderen is upcycling. Vaak zijn de materialen of onderdelen in
afvalstromen, die nu gerecycled of vernietigd worden, namelijk nog
prima te gebruiken voor een andere toepassing zonder dat er (te)veel
tijd, geld en energie geïnvesteerd hoeft te worden. Als je dat
combineert met duurzaam opgewekte energie dan is het mogelijk om
een klimaat-neutrale lamp te maken!

De opdracht:

In dit project ontwerp je een nieuwe LED lamp van bestaande
materialen die werkt op zonne-energie, de zogenaamde DUL. Je maakt
niet alleen een mooi product, maar je houd ook rekening met de
gebruiksvriendelijkheid en
duurzaamheid van het
product. Daarbij is het
uiteraard van belang waar
en waarvoor de lamp
gebruikt gaat worden. Het
eindproduct moet
uiteindelijk worden
verkocht en de
opdrachtgever vraagt jullie
om een reclame campagne
te maken voor je DUL.

Project 2.1 Ratten voor de
meervallen?
Opdrachtgever:

Mediamatic

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Energie, Water & Natuur

Situatie:

Amsterdam heeft al jaren te kampen met een rattenplaag. Tot 2015
werd dat probleem vaak opgelost met rattengif, maar dat is nu
verboden. Na hun dood worden de ratten nog steeds als giftig afval
weggegooid en dat vinden enkele organisaties, waaronder onze
opdrachtgever, zonde. Kunnen de ratten misschien nog wel gebruikt
worden als voedsel voor dieren met een weinig kieskeurig eetpatroon
zoals bijvoorbeeld meervallen. Voor 2015 was door het rattengif niet
mogelijk, maar de opdrachtgever wil graag weten of dat nu wel kan. Of
bevatten de ratten uit de Amsterdamse grachten ook nog andere
ziekmakende stoffen, die ervoor zorgen dat ze niet geschikt zijn voor
(indirecte) consumptie?

De opdracht:

De opdrachtgever wenst dat jullie het rattenprobleem in Amsterdam in
kaart brengen. Hij wil dat jullie een methode gaan verzinnen om de
ratten te vangen die het mogelijk maakt om de ratten daarna te testen
op hun gezondheid en eetbaarheid. Mediamatic kweekt meervallen in
hun Aquaponics systemen en dat zijn in principe alleseters, maar eten
ze ook rat en zouden ze daar dan niet ziek van kunnen worden?

Project 2.2 Aangepaste woning voor
jongeren in een rolstoel
Opdrachtgever:
Expert:

OTIB
Nieuw-Amstelrade

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Lifestyle & Design

Situatie:

De komende decennia zal de druk op de zorg toenemen, doordat
mensen steeds ouder worden. Dat kan door middel van zorg op
afstand, domotica, e-health en duurzame technieken oplossingen
aandragen, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Naast ouderen zijn er ook duizenden jongeren met een lichamelijke
beperking die extra zorg nodig hebben. Deze jongeren willen ook
studeren en op kamers en niet op jonge leeftijd al in verzorgingshuizen
wonen. Veel domotica is ontwikkeld voor ouderen, terwijl jongeren
andere behoeften hebben. OTIB wil een studentenwoning ontwikkelen
waar een student met een beperking kan studeren en wonen, samen
met studenten zonder beperking.

De opdracht:

De opdrachtgever
vraagt een prototype
van een slimme en
duurzame technische
aanpassing in huis,
gericht op jongeren met
een beperking, zodat
jongeren ook gewoon
kunnen studeren en
wonen in een
studentenwoning. De
technische aanpassing
moet passen in een
kleine studentenwoning
waar ook studenten
zonder beperking
wonen en passen bij de
manier van leven van
jongeren.

Project 2.3 A Wereldwijde Tamtam
Opdrachtgever:

Defensie

Bèta-werelden:

Mens & Medisch
Lifestyle & Design

Situatie:

Defensie wordt vaak ingezet om mensen in nood te helpen, of het nu
gaat om mensen in een oorlogsgebied, mensen in een rampgebied
of vluchtelingen. Wanneer militairen worden uitgezonden naar een
missiegebied, is de communicatie met de lokale bevolking erg
belangrijk. De mensen moeten weten waarom de militairen er zijn en
hoe de militairen hen kunnen helpen. Op hun beurt zijn de militairen
geïnteresseerd in kennis over de omgeving en lokale gebruiken.
Kortom, een goede communicatie tussen bevolking en militairen is van
groot belang. Hoe kan deze communicatie het best worden geregeld?
Aan jullie de taak een technische oplossing te bedenken die de
communicatie tussen militairen en de lokale bevolking in een
missiegebied gemakkelijker maakt. Hoe kan het best informatie
worden uitgewisseld?

De opdracht:

Bedenk een systeem en ontwikkel een werkend prototype dat kan
worden gebruikt als communicatiemiddel tussen militairen en de
lokale bevolking en dat aan de volgende voorwaarden voldoet: het
communicatiesysteem moet 1) een innovatieve technologische
oplossing zijn, 2) voor iedereen te gebruiken en te begrijpen zijn (jong
en oud en mensen die de Nederlandse taal niet spreken), 3) veilig zijn
want de informatie moet alleen bij de juiste mensen terechtkomt en 4)
interactief zijn, de bevolking moet actief worden betrokken bij de
missie.

Project 2.3 B Verstoppingsproof
station
Opdrachtgever:

Prorail

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte
Lifestyle & Design

Situatie:

Het Nederlandse spoor is een van de drukste in Europa. In ons land ligt
zo’n 7.000 kilometer aan spoorwegen. ProRail is verantwoordelijk voor
het gehele spoorwegennet in Nederland. Zij verdelen de ruimte op het
spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers,
bouwen en beheren stations en leggen nieuwe sporen aan. In de spits
zijn stations vaak drukke plekken en is het dringen geblazen om naar
binnen en buiten te komen.

De opdracht:

ProRail daagt jullie uit mee te helpen het station van de toekomst te
ontwerpen. Bedenk manieren om reizigers beter en veiliger door
stations heen te loodsen en treinstops zo efficiënt en prettig mogelijk
te maken. Het station moet ook duurzaam zijn, denk hierbij aan het
gebruik van milieuvriendelijke materialen, zo zuinig mogelijk omgaan
met energie en hergebruik van grondstoffen. Het station dient zo
aangenaam mogelijk te zijn voor reizigers, denk hierbij aan allerlei
(innovatieve) voorzieningen op het station.

Project 2.4 Product-innovatie voor
Yakult
Opdrachtgever:

Yakult

Bèta-werelden:

Voeding & Vitaliteit
Science & Exploration

Situatie:

Voeding moet, wat de consument betreft, aan drie belangrijke eisen
voldoen: het moet gezond zijn, lekker smaken en het moet er
aantrekkelijk uitzien. Gezond eten levert een belangrijke bijdrage aan
een gezond leven. Het zorgt voor de voedingsstoffen die nodig zijn om
het lichaam gezond te houden en het verkleint daarnaast het risico op
chronische ziekten, zoals obesitas (extreem overgewicht), hart- en
vaatziekten, diabetes en een aantal vormen van kanker. De mens
houdt van snoepen en snacken, maar gelukkig zien we steeds meer
alternatieven voor de ongezonde tussendoortjes. Yakult doet met deze
trend mee en heeft op hun website diverse recepten staan waarbij
Yakult als ingrediënt wordt gebruikt.

De opdracht:

Je krijgt de opdracht om een nieuwe recept m.b.v. Yakult te
ontwikkelen wat aanslaat bij de consument, waarbij de bacteriën
uiteraard wel levend en werkzaam blijven. Dit levend blijven dient te
worden aangetoond met behulp van een agartest. Het gerecht/recept
moet worden getest door tenminste 4 personen en gewaardeerd op
smaak, structuur, geur en kleur. De opdrachtgever verwacht dat het
recept op een website wordt gepresenteerd met een pakkende titel,
foto, heldere bereidingswijze, prijs en calorieën per 100 gram.

Project 3.1 Marken duurzaam
bereikbaar, nu en over 10 jaar
Opdrachtgever:

Provincie Noord- Holland

Bèta-werelden:

Mobiliteit & Ruimte

Situatie:

De N518 is een provinciale weg die loopt van Marken naar de
aansluiting met de N247 bij Monnickendam. De huidige N518 is te
smal gezien de richtlijnen t.a.v. verkeersveiligheid en het asfalt is
beschadigd en moet gerepareerd worden. Gevolg hiervan is dat de
weg voor het wegverkeer deels of geheel afgesloten moet worden. De
bereikbaarheid van Marken is dan niet gegarandeerd. Dit is een
ongewenste situatie. Een harde eis voor de toekomst van de N518
naar Marken is daarom dat de weg altijd beschikbaar is voor het
wegverkeer zonder dat er ooit nog sprake is van afsluiting van of
vertraging op dit wegvak als gevolg van investeringen of onderhoud
die aan de weg moeten plaatsvinden.

De opdracht:

De opdrachtgever wenst als eindresultaat een advies in woord en
beeld inclusief praktijksimulatie. Denk hierbij aan een passend
presentatiemiddel (bijvoorbeeld een maquette, een video, animatie,
etc.). Dit om te demonstreren dat je ideeën echt gaan werken in de
praktijk. De opdrachtgever verwacht dat je de uitvoerbaarheid van je
ontwerp gaat uitwerken en dus rekening houdt met de fasering en
duur van de werkzaamheden en van een realistische kostenraming.

Project 3.2 A The Undercover Games
Opdrachtgever:

Politie

Bèta-werelden:

Science & Exploration
Lifestyle & Design

Situatie:

Je hebt het vast weleens op tv gezien: criminelen die worden opgepakt
door de politie, maar een écht goede crimineel wordt natuurlijk niet
gepakt. Om deze criminelen tóch te pakken te krijgen moet de politie
heel slim te werk gaan en de criminelen steeds een stap voor proberen
te zijn. Door middel van gebruik te maken van de nieuwste
technologieën bijvoorbeeld. Doordat we steeds vaker online te vinden
zijn (mobieltjes, Ipads, camera’s, stappenteller) ben je zo op te sporen.
Hiervan is de politie natuurlijk op de hoogte en zij gebruiken deze
technieken dan ook om zware criminelen op te sporen. Maar helaas
maakt niet alleen de politie hier slim gebruik van; ook criminelen
worden steeds handiger met dit soort technieken en zij kunnen
deze technieken ook gebruiken om de politie in de gaten te houden
en zo 'out of the picture' te blijven.

De opdracht:

Het is aan jullie om een nieuwe innovatieve techniek te verzinnen
waarmee de politie een groep criminelen onopgemerkt in de gaten
kan houden. De politie wil natuurlijk de criminelen te slim af te zijn,
en niet andersom. Criminelen spreken af in een woonhuis en de
uitdaging is om een werkend prototype te maken die gebruikt kan
worden om erachter te komen wat er precies gaande is in dit huis.

Project 3.2 B Onderzeeër
van de Toekomst
Opdrachtgever:

Defensie

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Mens & Medisch

Situatie:

Van het aardoppervlak bestaat 71% uit zeeën en oceanen.
Onderzeeboten kunnen zich hier vrijwel onzichtbaar door verplaatsen
op een diepte van ongeveer 300 tot 1000 meter. Defensie wil ook in de
toekomst onze veiligheid én de internationale veiligheid kunnen
waarborgen. Hiervoor is de ‘onderzeeboot van de toekomst’ cruciaal.

De opdracht:

Bedenk en ontwerp de ‘onderzeeboot van de toekomst’, een
robuust vaartuig dat mee kan concurreren op een internationaal
strijdtoneel. Het prototype moet voldoen aan de volgende
voorwaarden: De onderzeeboot moet 1) zo onzichtbaar mogelijk zijn
en dus goede stealth eigenschappen hebben, 2) binnen 3 weken van
Den Helder naar Willemstad (Curaçao) kunnen varen zonder te hoeven
bijtanken, en 3) zo efficiënt mogelijk worden ingericht om het de
bemanning van 30 tot 70 man zo comfortabel mogelijk te maken in
een zeer krappe ruimte.

Project 3.3 Technasium
werkplaats 2.0
Opdrachtgever:

Atelier Pro

Bèta-werelden:

Lifestyle & Design
Market & Money

Situatie:

Na een paar jaar improviseren in ‘normale’ lokalen hebben we 2 grote,
multifunctionele Technasium ruimtes in de nieuwbouw gekregen. Om
deze optimaal te kunnen gebruiken moeten ze wel slim worden
ingericht. De lokalen moeten dienst doen als studio, atelier en/of
laboratorium en ook buiten lestijd toegankelijk zijn voor leerlingen. De
werkplaats moet een ruimte worden die niet alleen nu modern en upto-date is en voldoet aan de eisen van de leerlingen, docenten en
toa's, maar ook in de nabije toekomst functioneel en aantrekkelijk is.

De opdracht:

De nieuwe werkruimte voor het Technasium moet uitgerust worden
met allerlei materialen, gereedschap en machines. De Technasium
leerlingen mochten voor dit project hun eigen ruimtes inrichten.
Daarvoor werd eerst inspiratie opgedaan bij andere (Technasium)
werkplaatsen en bij leveranciers van meubels, machines &
gereedschappen. Daarna maakten ze een voorlopig ontwerp inclusief
financieringsplan en tijdpad.

