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Studentenonderzoek
Onderwijs visie

• Het studentenonderzoek is onderdeel van het project KOE Wijkrenovatie.

• Gedurende het studentenonderzoek werken studenten aan leerdoelen. Doel is 
dat de student in staat is om gericht onderbouwd advies te geven m.b.t. het 
verduurzamen van een bestaande woning(typologie). 

• Studentenonderzoek is onderwijs. Studenten worden gecoacht op proces en 
vaardigheden (competenties). 
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Studentenonderzoek
Doel

Adviseer een integraal systeem bestaande uit verschillende oplossingen die toepasbaar is op 
jou woningtypologie en voldoet aan de gestelde doelstellingen. Kwantificeer van je systeem de 

impact op energy-efficiëntie, financiën en milieu (op korte en lange termijn). 

• Start 6 februari t/m 21 april.

• Circa 40 – 50 tweedejaars Bouwkunde studenten verdeeld over groepen van drie. 

• Elk groep krijgt vanuit de opleiding een docent aangewezen als coach. Verdere 
ondersteuning d.m.w. workshops en gastlezingen. 

• Elke groep krijgt een eigen casus uit het Agnetapark.
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Studentenonderzoek
Proces
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Studentenonderzoek
Proces

6-2: Ontvangst studenten 
voor gebouwopname. Circa 
2 uur, metingen en foto’s. 6-3 / 17-3: pitch voortgang en 

denkrichting oplossingen door 
studenten. Op de Haagse.

10-4: Afronding project presentatie 
resultaten en bevindingen op nader 
te bepalen locatie. 
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Studentenonderzoek
Wat hebben we nodig

• Casussen
o Beschikbaar stellen woning voor onderzoek en delen verbruik gegevens energie 

(gas en elektra).
o Vrijblijvend aanwezigheid pitch en eindpresentatie

Vooronderzoek
In januari zouden we graag gedurende 1-2 weken verschillende metingen willen 
verrichten bij diverse woningen. Dit kunnen metingen zijn aan bijvoorbeeld de 
oppervlakte temperatuur van de binnenzijde gevel, gas en/of elektriciteitsverbruik. De 
resultaten kunnen worden gebruikt voor de validatie bij het studentenonderzoek. 
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Studentenonderzoek
Wat kan je verwachten



Adres
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Contact
+31 70 445 88 88

dehaagsehogeschool@hhs.nl

Social media
@dehaagsehogeschool

@thehagueuniversity

@dehaagsehogeschool

@haagse-hogeschool

dehaagsehogeschool.nl
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