
Rotterdamse
Academie
van
Bouwkunst

Studio’s 
P.04
Colleges
P.46
Beroepservaring
P.54

Extra
Iktinos 2017
P.19

P
R

O
G

R
A

M
M

A

R
A
V
B

2018
2017

Bouwen  
aan de Buurt



Bladerend door deze programmagids zal veel je bekend in de oren 
klinken. De opzet van het curriculum voor studiejaar 2017-2018 bouwt 
namelijk voort op dat van vorig jaar. Maar we hebben, op basis van 
onze eigen ervaringen en opmerkingen van studenten, wel een paar 
wijzigingen aangebracht. Zo is het aanbod enorm uitgebreid naar  
28 studio's - met een differentiatie naar looptijd en accent binnen de 
kwartaalstudio's - en 20 collegereeksen, waardoor de keuzevrijheid 
én de breedte van het palet aan docenten substantieel zijn 
toegenomen. Daarnaast is de inhoud van veel programmaonderdelen 
natuurlijk vernieuwd. Zoals elk jaar worden de studio's en 
collegereeksen toegesneden op de actualiteit. Als je verder leest, 
kom je de contouren van de inhoudelijke invulling vanzelf tegen.  
En tot slot weven we wederom een thematische draad door  
het programma. Deze keer gaan we op buurtexpeditie!

In het komende studiejaar kruipen studenten, docenten en
stafleden van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst  
opnieuw diep in de poriën van het hedendaags samenleven.  
In september 2017 starten we met een nieuw, twee jaar lopend 
ontwerp- & onderzoeksprogramma. Na in ‘Streetwise’ de straat  
als gespreksonderwerp en ontwerpopgave geagendeerd te  
hebben, richten we ons met ‘Bouwen aan de Buurt’ op de buurt.  
Zoals alumnus Robbert de Vrieze (Transformers), het in zijn column 
in Huig #18 formuleert, “... de buurt is een spannende speeltuin waar 
ontwerpkracht nieuwe perspectieven op de toekomst kan laten zien.”

De buurt is het territorium van het buurtgevoel binnen een stedelijke 
conditie. Je voelt je er thuis in de nabijheid van de vertrouwde 
vreemdeling. Ze is de kleinste korrel die de samenleving vormt. 
De buurt is voor de architectuur en stedenbouw natuurlijk ook 
geen onbekende. Ze vormde regelmatig het (strijd)toneel van het 
ontwerpmatig denken over het samenleven. Denk bijvoorbeeld aan 
de stempels in Pendrecht van Lotte Stam-Beese of het dorpsgewijs 
bewonen van de stad van Piet Blom. Maar de buurt is ook de plaats 
waar de huidige, steeds verder oprukkende, processen van ruimtelijke 
uitsortering en verdringing het hardst voelbaar zijn. Tegelijkertijd is 
de buurt het schaalniveau waarop de hoop van bottom-up initiatieven 
gevestigd is en waar een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid 
voor de participatieve samenleving wordt neergelegd. 
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‘Bouwen aan de Buurt’ is geworteld in het besef dat de buurt de 
bouwsteen is van ons samenleven. Deze bouwsteen is cruciaal, 
maar staat tegelijkertijd onder druk. De huiselijke heterogeniteit 
maakt de buurt echter nog steeds tot het territorium waar het 
burgerschap geoefend én gevormd kan worden. Met ons ontwerp- 
en onderzoeksprogramma gaan we op zoek naar de productieve én 
destructieve verbanden tussen de sociale, economische en de  
fysiek-ruimtelijke aspecten die juist dát potentieel van de buurt vorm 
en inhoud geven. Om ons vervolgens uit te spreken over de betekenis 
van onze ontwerpkracht bij het herstellen en versterken van de buurt 
als inclusieve vorm van hedendaags samenleven.

Dit studiejaar staan drie studio’s en vier collegereeksen in het teken 
van ‘Bouwen aan de Buurt’. Net als bij ‘Streetwise’ organiseren 
we ook weer een aanvullend programma met lezingen, de 
Winterworkshop en de studiereis.  

Ik ben heel benieuwd waar het eerste jaar van onze expeditie door  
de buurt, die microkosmos van de samenleving, ons gaat brengen!

Chris van Langen
Directeur Rotterdamse Academie van Bouwkunst
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Cocktail
Ons architectuurprogramma is breed opgezet en nadrukkelijk gebouw 
georiënteerd. Het kent een gelaagdheid door een breed scala aan 
opgaven en schaalniveaus. Je werkt vanuit diverse perspectieven aan 
‘ruimte maken’ en ‘ruimte geven’. Onze studio’s worden verzorgd door 
de fine fleur op het gebied van ontwerpen. Architecten uit de praktijk, 
met een rijke diversiteit aan achtergronden. Wat hen samenbindt, is 
hun gelaagde vakopvatting. Een diepgaande kennis over oorsprong 
en typologieën tekent hun historisch bewustzijn. Ook hebben ze een 
liefde voor het ambacht en een grote mate van verbeeldingskracht en 
nieuwsgierigheid, zonder dat ze de realiteit uit het oog verliezen. Deze 
zeer specifieke cocktail kent bij iedere docent een andere verhouding, 
maar de basis ingrediënten zijn steeds aanwezig. Dat is nodig voor het 
kwaliteitsniveau dat we willen behalen op de Academie en vormt de 
condities waaronder goede architectuur tot stand kan komen.

Uitgesproken zijn
Wij nodigen je nadrukkelijk uit om uitgesproken te zijn in jouw 
positie ten opzichte van de opgaven en de docenten én binnen de 
architectuur. Bedenk dat middelmatige ontwerpers ook middelmatig 
interessant zijn. Stel jezelf daarom als doel te excelleren. Bepaal een 
eigen koers, hoe pril ook, en breng deze tot uitdrukking in woord en 

De meeste donkere wolken lijken weg te trekken 
boven het beroep van architect. Er is weer meer 
werk. De vakinhoud en kritische reflectie treden 
weer op de voorgrond. In dit tijdsgewricht een 
concurrent-opleiding tot architect volgen, biedt weer 
meer keuzes in de passende combinatie tussen 
werk- en studieplek. Het is echter nog onzeker of er 
ook meer lef en durf in de markt komt. Of er meer 
behoefte is aan kwaliteit en uitzonderlijkheid.  
Of er ruimte is om te experimenteren. Ondertussen 
blijft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst 
de ingezette koers vervolgen. Hier ontwikkel je 
jouw eigen handschrift door het ontwerpen en het 
reflecteren samen te brengen.

ONTWERPONDERWIJS ARCHITECTUUR   Meer handschrift
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beeld. Wees bereid om je standpunten op het spel te zetten, door 
in (ontwerp)gesprek te treden. Uiteraard hoeft niet iedereen een 
zelfstandige beroepspraktijk na te streven, er is immers altijd behoefte 
aan stevige teamspelers. Maar in alle gevallen geldt dat het jezelf 
bekwamen in een specifieke richting of fascinatie alleen maar goed is. 
Het betekent immers het begin van een architectonische dialoog. 

Dialoog
De architectonische dialoog vormt een noodzakelijk onderdeel  
van je studie. Bedenk dat onze docenten allemaal een uitgesproken 
mening hebben over hoe architectuur tot stand moeten worden 
gebracht. Wees gretig om hen hiernaar te vragen. Probeer het gesprek 
aan te gaan, om erachter te komen wat en hoe ze denken. Wees 
ook bereid een ongewis pad te bewandelen, waarvan het eindpunt 
vaag of zelfs nog geheel onzichtbaar is. Absorbeer de verstrekte 
voorbeelden, bestudeer ze nauwgezet en bezoek ze. Wees idolaat van 
bouwwerken, van architecten. Kopieer hen, om zo de bevlogenheid en 
weloverwogenheid te proeven en te doorgronden. Al deze suggesties 
helpen je bij het opbouwen van je eigen handschrift, zodat een 
architectonische dialoog uiteindelijk een eigen architectonisch  
vertoog wordt. 

Verankering
Ons nieuwe curriculum biedt je de mogelijkheid deel te nemen  
aan het programma ‘Bouwen aan de Buurt’. De studio’s en colleges 
binnen dat programma dagen je uit om realistisch te zijn én na te 
denken over abstracte verschijnselen zoals collectiviteit, nabuurschap 
en sociale cohesie. Daarmee biedt het programma je de ruimte om bij 
de ontwikkeling van je eigen handschrift ook te bedenken op welke 
wijze je je wenst te verhouden tot maatschappelijke fenomenen.  
Dit is een geïntegreerd proces dat je ontwerpvakmanschap verankert. 

Job Floris 
Hoofd Architectuur 
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Vragen stellen
En waar sta jij? Ja, je studeert aan de Rotterdamse Academie van 
Bouwkunst en je werkt vier dagen per week in de beroepspraktijk. 
Je vindt je studie en je werk ongetwijfeld leuk. Hoewel, soms is het 
best wel zwaar als deadlines op je werk en in je studie samenvallen. 
Maar je klaagt niet, want door de aantrekkende economie zie je 
het aantal opdrachten in de beroepspraktijk snel groeien en ruik je 
kansen. Maar neem je nog wel de tijd om verder vooruit te kijken en 
na te denken over de toekomst die ons allemaal te wachten staat? 
Geef jij jezelf de ruimte om op zoek te gaan naar jouw persoonlijke 
en professionele drijfveren? Ben je je er van bewust dat jij straks als 
stedenbouwkundige één van die mensen bent die deze eeuw gaat 
vormgeven? 

Tijd nemen
Met de semesterstudio’s in ons stedenbouwprogramma nodigen wij 
je uit om de tijd te nemen en op zoek te gaan naar de grote opgaven 
die op ons afkomen. In ‘Groot en Gezond Utrecht’ verken  

Verandering alom. De 21e eeuw lijkt eindelijk 
op gang te komen! De wereldorde kantelt, 
economische systemen worden opgeschud, 
de effecten van de klimaatverandering worden 
steeds duidelijker zichtbaar, de biodiversiteit 
neemt schrikbarend af en steeds meer mensen 
gaan in almaar groter wordende steden wonen. 
Ondertussen zijn wij in Nederland, na een paar jaar 
diepe crisis, gewoon weer overgegaan tot de orde 
van de dag. Terwijl de wereld verandert, hebben 
wij onze handen weer vol aan het verbreden van 
snelwegen, het bouwen van woonwijken en het 
plannen van bedrijventerreinen. Alsof er niets aan 
de hand is en de 20e eeuw gewoon een eeuw  
langer duurt.

ONTWERPONDERWIJS STEDENBOUW   Ruimte voor    een nieuwe tijd
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je de Nederlandse stad van de toekomst. In ‘De Co-productieve 
Buurt’ wordt je ondergedompeld in sociale structuren op zoek naar 
nieuwe sturingsprincipes voor de ontwikkeling van buurten. En in 
'Streetwise Hamburg-Rotterdam' neem je de tijd om de toekomst 
van de straat te onderzoeken. Bovendien bieden we je in het 
tweede semester de kans om samen met andere studenten zelf een 
studio-opgave te formuleren op het raakvlak van architectuur en 
stedenbouw.

Ruimte krijgen
De kwartaalstudio’s geven je vooral de ruimte om kennis te 
maken met de breedte van het vak. Het vertrekpunt van iedere 
kwartaalstudio is zo geformuleerd dat je de kans krijgt om te ervaren 
wat het verschil is tussen een theoretische, intuïtieve, experimentele 
of analytische benadering van een vraagstuk. Genoeg ruimte, dus, om 
te ontdekken wat jou het beste past.

Traditie en experiment
Ook dit jaar hebben wij weer bewust gezocht naar docenten die 
de fijne kneepjes van het vak kennen én docenten die op zoek zijn 
naar nieuwe methoden en technieken. In beide gevallen kiezen 
we altijd voor docenten die de besten in hun vakgebied zijn en de 
vaardigheden hebben om hun kennis aan jou over te dragen.  
Wat ze bindt is dat zij, net als jij, nieuwsgierig zijn naar de toekomst 
van onze leefomgeving en de rol die wij als stedenbouwkundige 
kunnen spelen om deze vorm te geven.  
Grijp dus je kans en probeer zoveel mogelijk kennis op te zuigen! 
En durf ze kritisch te bevragen! Want uiteindelijk gaat het erom 
dat jij straks helder hebt hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de 
vormgeving van deze nieuwe eeuw. 

Wouter Veldhuis 
Hoofd Stedenbouw 
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Semesterstudio’s 
1ste semester

HUIS OP EEN EILAND
Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
11 ECTS

Een deel van de (vakantie)huizen op de 
Waddeneilanden begint langzamerhand sterk 
verouderd te raken en is aan vervanging of renovatie 
toe. Tegelijkertijd worden nog niet bebouwde kavels 
in hoog tempo en voor veel geld verkocht. Bij het 
vaststellen van de bouwregels voor nieuwbouw van 
een vakantiehuis blijkt vooral de huidige bebouwing 
als referentie te dienen. Dat betekent dat nieuw te 
bouwen vakantiehuizen zich moeten voegen naar 
de regels die aan het bestaande ten grondslag 
liggen. Maar kan die huidige bebouwing wel model 
staan voor een nieuwe architectuur in het licht van 
een veranderende blik op natuur, landschap en 
duurzaamheid? Willen we in Nederland expliciet 
vasthouden aan de status quo, of is er eigenlijk 
sprake van een onvermogen tot het definiëren van 
een actuele houding ten opzichte van bouwen in 
de natuur? Waar is de ruimte om te experimenteren 
en ontwerpend te zoeken naar een nieuwe relatie 
tussen bebouwing en landschap?
De studio ‘Huis op een Eiland’ start met een 
analyse van architectonische referenties, waarbij 
je een breed architectonisch vocabulaire opbouwt 
met betrekking tot bouwen in het landschap. Het 
ontwerpen gebeurt door middel van ontwerpend 
onderzoek met maquettes. 

HET ROTTERDAMS WOONGENOOTSCHAP
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Monofunctioneel  
Gebouw (A)
11 ECTS

Veel gezinnen willen graag in steden in de 
stad (blijven) wonen. Tot groot genoegen van 
stadsbestuurders, die hen graag willen binden. 
Maar, er lijken onvoldoende mogelijkheden om 
aan de vraag te voldoen. Toch kunnen stedelijke 
kwaliteit en dichtheid samen opgaan. Namelijk 
door ‘gezinsappartementen’ te ontwikkelen die 
ervoor zorgen dat wonen in de stad aantrekkelijk én 
betaalbaar blijft. 
Het Rotterdams Woongenootschap wil dit gat in 
de woningmarkt dichten. Het heeft de ambitie om 
op centrale locaties gezinsappartementen voor de 
middeninkomens aan te bieden. Daarbij gaat het 
om slim ontworpen, energetisch optimale, op hoog 
kwaliteitsniveau afgewerkte appartementen, waar je 
zo in kunt trekken. En er weer uit, naar een groter of 
kleiner appartement binnen het complex. Er wordt 
geïnvesteerd in wat duurzaam moet zijn en er is 
ruimte voor wat flexibel moet blijven. 

Die ambitie  verdient ondersteuning; de typologie 
van het gezinsappartement is dé stedelijke 
huisvestingsopgave. Tijdens de studio ‘Het 
Rotterdams Woongenootschap’ ligt het zwaartepunt, 
naast het ontwikkelen van inzicht in en begrip voor 
de organisatie van een dergelijk project, op het 
onderzoeken van woningtypologieën voor deze 
zeer specifieke doelgroep. Locatie, schaal en mate 
van collectiviteit vormen de ankerpunten voor deze 
opgave, die zal resulteren in de uitwerking van een 
case study.

TRILOGIE
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Multifunctioneel  
Gebouw (A)
11 ECTS

Het begrip ‘Genius Loci’, oftewel ‘geest van de plek’, 
werd in de klassieke traditie gebruikt om de sfeer en 
eigenheid van een specifieke locatie te benoemen. 
Begrip voor een plek en het lokale is onverminderd 
relevant en ontwikkel je door veelvuldig oefenen en 
aandachtig observeren. 
Tijdens de studio ‘Trilogie’ oefen je het begrijpen 
van een plek door middel van het ontwikkelen van 
drie ruimtelijke voorstellen, voor drie verschillende 
locaties. Het programma bestaat uit een constant 
deel, dat voor alle locaties hetzelfde is, en een 
variabel deel, dat per locatie verschilt en over de 
relatie tussen het gebouw en de omgeving gaat. 
Deze relatie kan op een letterlijke wijze zichtbaar 
worden gemaakt, maar ook op een meer abstracte 
wijze.
De studio vormt een experiment en daagt je uit 
om een balans te vinden tussen twee wezenlijk 
verschillende architectonische benaderingen: 
enerzijds die van het introverte en autonome 
gebouw, dat zonder noemenswaardige 
aanpassingen op iedere plek zou kunnen staan, en 
anderzijds een contextgerichte benadering, waarbij 
de verschijningsvorm van het gebouw ontleend 
wordt aan lokale bouwconventies en aansluiting 
zoekt met de omgeving. 

THEATER
Vrijdag
Categorie: Groot Gebouw (A)
11 ECTS

De gemeente Groningen heeft de ambitie om 
een nieuw theatercluster te realiseren in het 
Ebbingekwartier, een jonge, creatieve stadswijk 
aan de rand van de binnenstad. De permanente 
huisvesting van vijf podiuminstellingen in die wijk 
past bij de culturele context van het gebied en 
takt aan op het culturele netwerk van Groningen 

S
TU

D
IO

’S

8

R
A

V
B



en daarbuiten. Het totale cluster, een combinatie 
van bestaande en nieuwe gebouwen, zal vijf 
theatergezelschappen huisvesten die de ambitie 
hebben om zowel hun eigen identiteit als hun 
samenwerkingen te vieren. Het complex moet een 
duidelijk ankerpunt in Groningen worden.
De architectuur van het hedendaagse theater kent 
enerzijds een hoge mate van dienstbaarheid in de 
vorm van een generieke zaal, die zoveel mogelijk 
verschillende opstellingen wil faciliteren. Anderzijds 
is de enscenering van de publieke ruimten rondom 
de zaal zeer specifiek. Tijdens de studio bestudeer 
je zowel de geschiedenis als de huidige stand van 
de theaterarchitectuur, waarbij zaken als logistiek, 
theater maken en architectonische expressie aan de 
orde komen. De opgave richt zich op het maken van 
een onderscheidend gebouw, voortbouwend op de 
kwaliteiten van het bestaande.

STREETWISE HAMBURG-ROTTERDAM
Vrijdag
Categorie: Straat (S&A)
11 ECTS

De straat is een ruimtelijk oertype dat door de 
eeuwen heen steeds een andere verschijningsvorm 
kreeg. Tegelijkertijd is en blijft de straat hét 
ruimtelijke en sociale bindweefsel waar het private, 
collectieve en openbare domein elkaar raken en 
overlappen. Architectuur, stedenbouw en stedelijk 
leven smelten hier samen.
De studio ‘Streetwise Hamburg-Rotterdam’ 
verbindt twee steden met een straatmijdende 
wederopbouwgeschiedenis die zich richtte op 
automobiliteit. Beide steden worstelen met de 
rol van de straat als schakel tussen verschillende 
stadswijken. De opgave is het ontwerp voor de 
‘reanimatie’ van een straat in Hamburg en een 
straat in Rotterdam. De straten liggen in het hart 
van een buurt en zijn van cruciaal belang voor de 
binnenstedelijke vitaliteit en de ruimtelijke en sociale 
samenhang.
Je start met een ontwerp voor een buurtstraat 
in Hamburg. Naast een strategie die betrekking 
heeft op de openbare ruimte en de programmering 
van de straat, ontwerp je ook een substantiële 
herontwikkeling van een bestaand stedelijk 
bouwblok. Daarna wordt dit ontwerp geïmplanteerd 
in de Rotterdamse situatie. De noodzakelijke 
aanpassing van het ontwerp dwingt je te 
onderzoeken welke ontwerpingrepen uit Hamburg 
bruikbaar zijn in Rotterdam. Tot slot werk je een 
cruciaal detail nader uit en reflecteer je kritisch op de 
unieke kwaliteiten van het ontwerp.

GROOT EN GEZOND UTRECHT
Vrijdag
Categorie: Stad (S)
11 ECTS
Deze semesterstudio alterneert met de  
kwartaalstudio’s Stad in studiejaar 2018-2019.

We bevinden ons in een tijdperk waarin steden 
economisch steeds belangrijker worden en steeds 
meer mensen weten aan te trekken. Utrecht heeft 
een jonge en hoogopgeleide bevolking en groeit op 
dit moment in rap tempo. Om deze groei in goede 
banen te leiden, is de afgelopen jaren veel aandacht 
besteed aan een gezond stedelijk leefklimaat. 
Maar een actuele integrale ruimtelijke visie op de 
ontwikkeling van Utrecht en haar randgemeenten 
ontbreekt. De vragen zijn echter prangend. Hoe 
kun je de groei opvangen zonder de kwaliteit van 
het omliggende landschap en de kleinschaligheid 
van de Utrechtse binnenstad geweld aan te doen? 
Welke grote keuzes moet de stad op ruimtelijk 
gebied maken? Moet de stad een schaalsprong 
maken – met Muziekcentrum Vredenburg en de 
Stationsomgeving als voorbode – en afscheid 
nemen van het verleden als kleine stad? 
In de studio ‘Groot en Gezond Utrecht’ stel je een 
integrale ruimtelijke visie op voor Utrecht en haar 
randgemeenten. Door een precieze lezing van de 
stadsplattegrond en een analyse van de krachten 
die daarop inwerken, kom je tot de formulering van 
een opgave. Van daaruit ontwikkel je vervolgens een 
ruimtelijke visie. Met een concrete uitwerking van 
een voorbeeldlocatie lever je ten slotte het bewijs 
dat de door jou voorgestelde toekomst ook haalbaar 
en wenselijk is.
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Kwartaalstudio’s
1ste kwartaal

FUEL
Friday
Category: Small Building (A)
5 ECTS
This is an English spoken studio.

In general, contemporary architects have an urge to 
design spectacular proposals. It seems like banal 
programs, the everyday things that surround us as 
well, are less appealing. While, once touched by an 
intelligent designer, the result might have a similar 
impact. However, this requires modesty and a close-
reading of daily rituals. A non-heroic exercise in 
excellence within limited possibilities.
The studio ‘Fuel’ will focus on the everyday program 
of petrol stations. These non-places with a high 
level of standardization are tuned for brief lingering 
and efficient impulse sales. They are familiar to and 
used by nearly everyone, yet they don’t seem to be 
surrounded with an evenly amount of care. The studio 
will address the phenomenon of ‘banality’ combined 
with that of ‘time’, by forming an invitation to rethink 
the typical petrol station. The big challenge is to 
simultaneously maintain the recognizable conventions 
of a petrol station and yet question, tweak, add or 
deform these. All of which would have to result in 
proposing an extraordinary stopover, as a moment 
for reflection, or any other special experience. During 
the studio you will research and design a modest 
petrol station, touching upon topics like appearance, 
construction, proportion, size, convention, time, 
logistics and additional services.

THE MAKING OF
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Multifunctioneel 
Gebouw (A)
5 ECTS

Een architect hoeft geen timmerman te worden, maar 
een fundamenteel inzicht in hoe je iets maakt helpt je 
wel om betere bouwwerken te realiseren. Het verband 
tussen het bedenken en het maken gaat echter te vaak 
verloren tijdens bouwprocessen. Daardoor loop je het 
risico dat je de consequenties van het maken op de 
ruimtelijke beleving en atmosfeer van een bouwwerk 
uit het oog verliest. 
Tijdens de studio ‘The Making of’ ontwerp je een 
middelgroot bouwwerk, dat gekenmerkt wordt door 
een sterke samenhang tussen de verschijningsvorm 
en mogelijkheden (en beperkingen) van het materiaal. 
Daarbij werk je vanuit één basismateriaal, zodat je 
dit volledig kan beproeven en doorgronden. Je doet 
uitspraken over zowel het interieur als het exterieur: 
het eindresultaat vormt een integraal ontworpen 
product. Als onderzoeksmethode gebruik je de 

maquette. Deze wordt in verschillende hoedanigheden 
gebruikt: schetsmaquettes, fragmenten en interieurs. 
Je presenteert je ontwerp uiteindelijk in de vorm 
van een groot model en beargumenteert alle 
ontwerpbeslissingen aan de hand van dit model.

STADSUYTLEG
Vrijdag
Categorie: Ensemble (A&S)
5 ECTS

De financiële belangen van vastgoedontwikkelingen 
leiden ertoe dat het verband tussen het 
stedenbouwkundige plan en de architectonische 
uitwerking steeds belangrijker wordt. Stedenbouw is 
geen ‘stadsuytleg’ meer, waar de stedenbouwkundige 
verkavelt en de architect de kavels invult, maar 
een visie waarin keuzes voor typologie en sfeer de 
boventoon voeren. Dat is begrijpelijk in het licht van 
de afweging tussen realisatiekosten en opbrengsten, 
maar zet de wisselwerking tussen stedenbouwkundige 
en architect onder druk. Onbegrip tussen de 
disciplines kan de mogelijkheden beperken, 
bijvoorbeeld wanneer de stedenbouwkundige de 
mogelijkheden voor de architectuur nodeloos indamt 
of wanneer de architect zijn conceptuele stokpaardjes 
laat prevaleren boven de inhoudelijke logica van het 
stedenbouwkundig plan.
Door je bewust te zijn van de geijkte mogelijkheden 
bij het werken van de stedenbouwkundige naar 
de architectonische schaal, kun je komen tot een 
heldere ontwerpoplossing, maar kunnen evenzeer 
combinaties tevoorschijn komen die zowel voor 
de stedenbouwkundige setting als voor de 
architectonische uitwerking een verrijking zijn. De 
studio ‘Stadsuytleg’ draait om het maken van een 
ontwerp, maar evenzeer om het ontwikkelen van een 
kleine catalogus van geijkte keuzemogelijkheden per 
schaalniveau, waarmee de zin van de samenhang 
tussen de verschillende schaalniveaus wordt 
onderschreven.
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FAST FORWARD FEIJENOORD!
Friday
Category: District (S)
5 ECTS
This English spoken urban design studio is part of 
the ‘Building up the Neighborhood’-program.
The quarter studio’s District alternate with 
the semester studio District during study year 
2018-2019.

Rotterdam makes it happen! But in the older districts 
of ‘Zuid’ there is still little to be seen. Despite the 
‘Kop van Zuid’ and the ‘Hart van Zuid’ projects, they 
still struggle with persistent social and economic 
problems. At the same time Rotterdam Zuid, with a 
large potential labor force of young people, is also an 
area where many hope to take a step forward.

Feijenoord is one of the oldest parts of Rotterdam 
Zuid. The name of the district does not, however, 
exceed the fame of the football club. Various urban 
and architectural experiments have been carried 
out in the past to offer residents a better future. The 
“Peperklip” is perhaps the most well known. Despite 
all good intentions, Feijenoord is still characterized 
by waste lands. However, these waste lands 
also offer opportunities. Where does one find in 
Rotterdam, so close to the city center, still so much 
space for the city to grow?
The studio 'Fast Forward Feijenoord’ has a utopian 
character. You are challenged to think radically, 
inspired by your own fascinations and the ideas 
gathered in Feijenoord. You learn techniques to 
formulate a clear concept and elaborate it into a 
consistent and convincing design, experimenting 
with the possibilities of screen printing.

BUURTHUIS COOL
Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
6 ECTS
Deze architectuurstudio staat in het teken van 
het programma 'Bouwen aan de Buurt'.

Cool-Zuid is een Rotterdamse buurt in de luwte, 
ingeklemd tussen het centrum en de Maas. Dit 
kleine stadsbuurtje kent een grote diversiteit dankzij 
een mix van sociale woningbouw, koopwoningen 
in diverse soorten en maten en een aantal scholen. 
Maar het ontbeert een eigen identiteit en sociale 
cohesie; de verschillende bewonersgroepen leven 
langs elkaar heen. De komende tijd zal dit gebied 
stevig in beweging komen doordat er een aantal 
torens zal worden gebouwd en er een aanzienlijke 
groep nieuwe bewoners bij zal komen.
De buurt heeft gevraagd om een ontmoetingsplek 
in de vorm van een buurthuis. De uitdaging is om 
met deze ‘woonkamer’ een zo breed mogelijke 
groep bewoners te bereiken en te betrekken. Je 
ontwerpt zowel het exterieur als het interieur: een 
ruimte met karakter, die tegelijkertijd uitnodigend is 
voor alle buurtbewoners. Het is een kleinschalige 
architectonische opgave waarin het ontwerp van de 
condities voor een prettige ontmoeting en verblijf in 
een collectieve, beschermde ruimte centraal staat. 
Tijdens de studio ‘Buurthuis Cool’ behandelen we 
basale architectonische principes zoals constructie, 
materialisatie en indeling. Van daaruit ontwerp je 
een bescheiden gebouw met een uitnodigend en 
collectief karakter.

ROTTERDAM CENTRAL LIBRARY:  
TOWARDS THE NEW TYPOLOGY
Friday
Category: Medium-size Multi-functional Building (A) 
6 ECTS
This is an English spoken studio.

The conventional typology of a library as a depository 
of books is currently being questioned all over the 
world. In the era of the information economy, the role 
of public libraries is rapidly changing: they have to 
become social centres of knowledge and respond 
acutely to the demands for the new services. What 
kind of space will future libraries need? How should 
the large libraries of today be re-organised to 
respond to the upcoming challenges? What kind of 
services should libraries acquire alongside the more 
traditional lending of books? 
The studio ‘Towards the New Typology’ will focus on 
the Rotterdam Central Library which is scheduled 
for a large-scale rethinking in the coming years. 
With many district satellite libraries being closed, 
the famous building by Jaap Bakema takes on more 
social and cultural significance and is in need of 

Kwartaalstudio’s
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the new spatial organization. The main challenge 
for it today is to formulate a strategy for innovative 
development and recreate itself as an effective 
public place for future Rotterdam without dramatic 
changes in its architectural envelope.
Starting with a short research phase, this studio 
will invite you to work on the interior of the Central 
Library and propose a series of speculative spatial 
scenarios for all floors of the building and the 
adjacent territory. Both research and design phases 
will be supported by the experts from the Central 
Library team.

BYPASSING
Vrijdag
Categorie: Ensemble (A&S)
6 ECTS

De binnensteden van de Randstad zijn ongekend 
populair. Tegelijkertijd lijken de grenzen van het 
absorptievermogen van het historische stadsweefsel 
te worden bereikt. Tijdens de studio ‘Bypassing’ 
ontwikkel je een strategie om tot intensivering en 
groei van de binnenstad binnen de historische 
grenzen te komen. Het doel is om de mogelijkheden 
die het centrum te bieden heeft, wezenlijk te 
vergroten. 
Het introduceren van een nieuwe stedelijkheid 
die het bestaande respecteert en ombuigt, vraagt 
om onorthodoxe middelen. Door middel van 
Haussmanniaanse ingrepen - insnijdingen en 
doorbraken in het stedelijk weefsel - worden nieuwe 
verbindingen en ruimten voorgesteld. Je behandelt 
het historische centrum als een oud hart dat tijdens 
een operatie moet kunnen overleven. Daarvoor is het 
nodig om bypasses te construeren: nieuwe straten 
die zorgen voor een betere doorbloeding. Nieuwe 
gebouwen zullen deze nieuwe straten begeleiden 
en extra ruimte bieden voor zowel bezoekers als 
bewoners.

SLOTERMEER 2.0
Vrijdag
Categorie: Wijk (S)
6 ECTS
De kwartaalstudio’s Wijk alterneren met de 
semesterstudio Wijk in studiejaar 2018-2019.

De wijk Slotermeer is één van meest 
geslaagde wijken van het beroemde Algemeen 
Uitbreidingsplan van Amsterdam. Het is de eerste 
naoorlogse uitbreidingswijk waar op grote schaal 
geëxperimenteerd is met woningbouw in een open 
verkaveling. De wijk was lange tijd één van de meest 
geliefde plekken om te wonen. De laatste decennia 
is de rustige tuinstad verstedelijkt en cultureel 
diverser geworden. Omdat de stedelijke vernieuwing 
grotendeels aan Slotermeer is voorbijgegaan, heeft 
de wijk nog veel van zijn oorspronkelijke fysieke 
kenmerken behouden. Een groot deel is inmiddels 
beschermd stadsgezicht en onderdeel van het Van 
Eesterenmuseum. 
Maar hoe lang kan Slotermeer het oorspronkelijke 
karakter nog behouden, terwijl uitbreidingsruimte in 
Amsterdam schaarser wordt? Of is de gewenste 
verdichting juist een dankbaar middel om deze wijk 
een stap vooruit te helpen? In de studio ‘Slotermeer 
2.0’ verken je welke ingrepen mogelijk zijn om de 
wijk klaar te maken voor de toekomst. Op basis van 
een stevige en gelaagde analyse van het bestaande 
stel je mogelijke interventies voor verdichting voor en 
werk je die uit. 
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ELEMENTAIR ONTWERPEN
Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A) 
11 ECTS

Volgens Malcolm Gladwell en Richard Sennett 
moet er circa 10.000 uur geoefend worden om 
een vaardigheid eigen te maken, ongeacht welke. 
De studio ‘Elementair Ontwerpen’ is geheel 
gebaseerd op het oefenen in ontwerpen. We 
beogen om dat proces te versnellen door middel 
van een reeks korte oefeningen. Hierin komen 
diverse universele aspecten van het architectenvak 
aan bod, gebaseerd op de methode van de 
Duitse architect en leermeester O.M. Ungers. Hij 
ontwikkelde aan de TU Berlijn een didactische 
methode, genaamd de ‘Wochenaufgabe’. Deze 
methode bestond uit kortlopende weekopgaven 
met een overzichtelijk programma van eisen. Zoals 
een woning rondom een op het eerste gezicht 
merkwaardige randvoorwaarde, bijvoorbeeld alleen 
licht van boven of de ingang op 4,50 meter hoogte. 
Tijdens de studio doorloop je een reeks van circa 
zes korte oefeningen, waarin het ontwerp van het 
huis centraal staat en waarin de wisselwerking van 
het huis met een aantal verschillende omgevingen 
wordt beproefd. Je maakt tekeningen en maquettes. 
Door het maken van snedes onderzoek je ruimte en 
context. Verschillende presentatietechnieken worden 
aangeboden in de vakoefeningen. 

BUITEN IS BINNEN: SEQUENTIE IN DE 
ARCHITECTUUR
Vrijdag
Categorie: Klein Gebouw (A)
11 ECTS
 
De stad is als een structuur waarin je van ruimte 
naar ruimte beweegt. Veel gebouwen kennen een 
vergelijkbare reeks overgangen: van een publiek 
exterieur, via gearticuleerde collectieve ruimten, naar 
de intimiteit van het private interieur. Hoe rijker de 
sequentie tussen publieke en private ruimtes, hoe 
genuanceerder de variëteit in gedragingen waartoe 
een gebouw uitnodigt.
Maar zou de openbaarheid van het exterieur altijd 
‘buiten’ moeten zijn en de beslotenheid van het 
interieur altijd ‘binnen’? Tijdens de studio ‘Buiten is 
Binnen’ experimenteer je met de mogelijke diversiteit 
van ruimten, door de hierover bestaande conventies 
te beproeven en uit te dagen.
De opgave is een guesthouse toe te voegen aan 
een zogenaamd college. Het gaat om een plek met 
een rijke collectie van rituelen en ondersteunende 
ruimtelijke sequenties – die doorlopen van exterieur 
tot interieur – op een ongekend verfijnde en 
onorthodoxe wijze. In aanvulling op het ontwerp van 
deze sequenties ga je tijdens de studio op zoek 
naar zelfontwikkelde verbeeldingen om deze te 

representeren, vanuit het idee dat heden ten dage 
het realistische beeld dominanter is dan de realiteit 
van de verbeelding en ervaring.

TEKTONIEK
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Monofunctioneel  
Gebouw (A)
11 ECTS

Tijdens de Renaissance werd architecten soms 
enkel het gevelontwerp gegund. Toch levert het 
concentreren op deze paar centimeter gevelpakket 
een ruim speelveld op waarin veel verteld kan 
worden. Het begrip tektoniek duidt op de 
samenhang tussen structuur, materiaal en ruimtelijke 
beleving van een gebouw. Dit omvat ook de paradox 
tussen puur technische thema’s zoals belasting en 
spanning enerzijds en subjectieve thema’s 
als menselijke schaal, esthetiek en tactiliteit 
anderzijds. Er bestaan verschillende interpretaties 
van het begrip: het ‘eerlijk’ tonen van de constructie 
versus het onzichtbaar maken hiervan. In de 
architectuurgeschiedenis vormen deze soms 
diametraal tegenovergestelde benaderingen tot 
op de dag van vandaag aanleiding tot debat. In de 
studio ‘Tektoniek’ staan de expressie, de plasticiteit 
en het maakproces centraal bij het ontwerp voor een 
nieuw, groot gebouw.

Semesterstudio’s
2de semester
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CENTRE POMPIDOU BXL
Vrijdag
Categorie: Groot Gebouw (A)
11 ECTS

Brussel krijgt een nieuw museum voor hedendaagse 
kunst. Het is, na Metz en Malaga, de derde 
dependance van Centre Pompidou; dit Parijse 
museum zal kunst uit zijn collectie van 120.000 
werken en expertise leveren. De dependance wordt 
gevestigd in de iconische Citroëngarage in het 
centrum langs het kanaal. De officiële opening is in 
2020, maar de eerste tentoonstelling zal al in 2018 
worden gehouden.
De Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret heeft 
een ambitieuze ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
voor de transformatie van de oude garage naar een 
hedendaagse kunsttempel. Zijn ambitie reikt echter 
verder; hij wil in het gebouw ook verschillende 
publieke ruimtes introduceren en zo de stad een 
open en toegankelijke plek van cultuur bieden. 
Tijdens de studio ‘Centre Pompidou BXL’ zal de brief 
van deze wedstrijd als uitgangspunt dienen om een 
‘schaduwontwerp’ te maken.
Het nadenken over transformatie, materialisatie 
en ontwerp van museale ruimten staat tijdens 
deze studio centraal. Naast het aanleggen van 
een collectie van succesvolle reconversies 
van bestaande gebouwen tot musea ga je de 
Citroëngarage nauwkeurig analyseren en vitale 
ruimtelijke en conceptuele voorstellen ontwikkelen en 
tot op detailniveau uitwerken.

THE WILD CARD
Friday
Category: Ensemble (A&S)
11ECTS
This is an English spoken studio.

The design brief of this English spoken studio is 
deliberately left undefined. Prior to the autumn break 
students are invited to propose a studio. Shortly after 
the autumn break the staff will decide which studio 
proposal will be developed into a full-fledged studio 
in consultation with the students. It goes without 
saying that the students proposing also have to 
attend the studio. Besides that, the studio also has 
to abide to the rules of enrollment: a studio can only 
start when at least six students have signed up.

DE CO-PRODUCTIEVE BUURT
Vrijdag
Categorie: Buurt (S)
11 ECTS
Deze stedenbouwstudio is onderdeel van het 
onderzoeksprogramma van FUR én staat in 
het teken van het programma 'Bouwen aan 
de Buurt'. Opmerking: Deze semesterstudio 
alterneert met de kwartaalstudio’s Buurt in 
studiejaar 2018-2019.

De wereldwijde verstedelijking, met haar negatieve 
impact op mens en milieu, vereist een intelligente 
ontwerpmatige omgang met vraagstukken die 
hiermee samenhangen. Het onderzoeksprogramma 
van het lectoraat Future Urban Regions (FUR), waar 
de studio ‘De Co-productieve Buurt’ onderdeel van 
is, richt zich op ontwerpend onderzoek naar sociale, 
economische en ecologische transformatie op 
verschillende schaalniveaus. Dit jaar ligt het accent 
op de sociale aspecten van het metabolisme op 
buurtniveau. Wijken en buurten worden gevormd 
door sociale netwerken en actoren die initiatieven 
ontplooien. Echter, in de stadsontwikkeling worden 
die sociale structuren vaak over het hoofd gezien 
doordat de aandacht met name uitgaat naar fysieke 
en economische structuren. 
In de studio leer je de fijne kneepjes van ontwerpend 
onderzoek. Samen met een echte opdrachtgever 
(gemeente Rotterdam en/of AIR) wordt een 
opgave geformuleerd. Deze ga je, afwisselend 
in groepsverband en individueel, verkennen en 
uitwerken tot een ontwerpinterventie. Centraal 
staat het ontwikkelen van strategieën waarmee 
stakeholders in de buurt geactiveerd kunnen worden. 
Ook is er veel aandacht voor het ontwikkelen 
van vaardigheden om samen te werken en een 
groepsproces te sturen. De studiodocenten hebben 
veel kennis en ervaring met verschillende technieken 
van samenwerken, zodat je echt leert hoe je een plan 
in coproductie kunt bedenken en realiseren.
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ANTICIPATORY ARCHITECTURE
Friday
Category: Medium-size Mono-functional 
Building (A)
5 ECTS
This is an English spoken studio.

“So that is another rule for the whole nature of 
architecture: it must create new appetites, new 
hungers - not solve problems, architecture is too 
slow to solve problems.” (Cedric Price, Re: CP, 
Birkhäuser, 2003)
The traditional process of designing and building 
is often too slow and steady to solve problems. 
The design of a temporary intervention demands 
a different approach and a ditto creative intellect. 
To reactivate a (problematic) site in our memory, 
such an intervention can be particularly effective. 
Sometimes staged and doctored strategies are 
needed to develop a site at a later point in time. 
Sometimes it takes spontaneous individual initiatives 
– physical or non-physical, semi-legal or entirely 
illegal. It is like scenery: fast, simple and especially 
economical, purely staged for a certain effect.
The studio ‘Anticipatory Architecture’ focuses on 
the reactivation of a problematic site by means of 
designing a temporary building. Such a building only 
lasts a certain time. It puts up limitations yet also 
challenges brutal and heroic thinking; the object 
will disappear anyway. Urgent architecture with a 
best-before-date. De focal point of this studio is the 
analysis of reality by translating perception. The final 
product will be a one to one scale building, on the 
designated site.

THE PITCH: STADSBRUG
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Multifunctioneel Gebouw (A)
5 ECTS
Deze architectuurstudio staat in het teken van 
het programma 'Bouwen aan de Buurt'.

Er wordt al jaren gesproken over een mogelijke 
derde stadsbrug in Rotterdam, een nieuwe brug 
over de Maas. De laatste tijd lijkt deze wens, wellicht 
vanwege de groeiende populariteit van Rotterdam, 
aan belang te winnen. Het debat richt zich onder 
andere op een verbinding tussen Feijenoord en 
Kralingen. Die brug zal interactie tussen en een 
nieuwe dynamiek binnen twee totaal verschillende 
stadsdelen teweegbrengen. 
Nu het ontwerpen aan infrastructuur weer een 
opmars als architectuuropgave maakt en architecten 
weer steeds vaker worden betrokken bij het ontwerp 
van infrastructuur en infrastructurele kunstwerken, 

is de tijd rijp om vanuit de architectuur aan dit 
debat deel te nemen.. Wat zou de architectonische 
betekenis van een dergelijke nieuwe verbinding 
kunnen zijn? Zou deze nieuwe brug opgevat kunnen 
worden als een stedelijke verblijfsruimte?
De speculatieve studio ‘The Pitch’ is opgezet 
als een competitie voor een nieuwe stadsbrug. 
We benaderen de brug als een hybride: een 
architecturale infrastructuur. Dat betekent dat je 
na gaat denken over zowel de aanlandingen en de 
constructie van de brug als over de programmering 
ervan. In een rap tempo zul je de opgave analyseren, 
een strategie ontwikkelen, een ontwerp maken en dit 
voorstel zo sprekend mogelijk presentabel maken.

FUNCTIONAL AMBIANCE
Vrijdag
Categorie: Straat (A&S)
5 ECTS

In stadsstraten vindt het ‘gewone’ stedelijke leven 
plaats. De wijze waarop een stadsstraat functioneert, 
heeft grote invloed op de sfeer en de ambiance in de 
straat. Stadsstraten leveren een belangrijke bijdrage 
aan diversiteit, gelijktijdigheid, dynamiek, frictie en 
verschil. Het zijn podia waarop de stedeling kan 
acteren.
De ontwerpopgave binnen de studio ‘Functional 
Ambiance’ is de 2e Middellandstraat in Rotterdam. 
Een levendige stadstraat die verre van optimaal 
functioneert en ondanks de kleurrijke ondernemers, 
bewoners en passanten weinig ambiance heeft. 
In de studio ontdek je dat het ontwerpen van 
stadsstraten bijzondere aandacht en een integrale 
aanpak verdient. Je gaat op zoek naar een balans 
tussen het organiseren van de space of flows en 
de space of places. Enkel door stadsstraten als 
responsieve omgeving voor bewoners en gebruikers 
te zien, kan daadwerkelijk een optimum gevonden 
worden tussen de basis waarop de stad functioneert 
en de sfeer die de stad kleurt.
In de studio leer je verschillende 
onderzoeksmethoden (van observeren tot inmeten) 
en technieken om analyses en ontwerpvoorstellen bij 
elkaar te brengen in een strak beeldverhaal. Daarbij 
zullen de docenten rijkelijk putten uit de ervaringen 
die ze hebben opgedaan bij het ontwikkelen van 
‘Functional Ambiance', een ontwerpmethode voor 
stadstraten en andere stedelijke buitenruimten.

Kwartaalstudio’s
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METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
Vrijdag
Categorie: Regio 1a (S)
5 ECTS
Opmerking: De kwartaalstudio’s Regio  
alterneren met de semesterstudio Regio in 
studiejaar 2018-2019.

De stadsregio Amsterdam heeft zichzelf een aantal 
jaar geleden met succes opnieuw op de kaart 
gezet door zich ‘metropoolregio’ te noemen. Ook 
Rotterdam en Den Haag hebben hun krachten 
op regionale schaal gebundeld om de kritische 
massa te krijgen die op internationale schaal 
meetelt. Er is echter een belangrijk verschil: de 
Metropoolregio Amsterdam heeft Amsterdam, terwijl 
de ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ op twee 
gedachten hinkt.
Een sterk merk is vaak het halve werk. Maar het 
is niet zo makkelijk om een sterk merk te creëren. 
In de studio ‘Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag’ ga je op zoek naar de kernwaarden van 
het gebied. Waarin is deze metropoolregio echt 
onderscheidend? Welke unieke of sterke regionale 
kwaliteiten zijn er? Ruim 30 jaar geleden lukte het 
Willem Jan Neutelings om een portret van het gebied 
te schetsen: de Tapijtmetropool. Lukt het ons om dit 
te vervangen door een actueler en beter passend 
beeld? 
In een aantal korte stappen leer je in deze studio 
hoe je een merk voor een regio kunt opbouwen 
en verbeelden. Het begint allemaal met een goed 
verhaal, dat deels gebaseerd is op feiten maar ook 
sterk afhankelijk is van associatieve en intuïtieve 
redeneerlijnen.  
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DE HAK VAN WEEBER
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Monofunctioneel  
Gebouw (A)
6 ECTS

Door de hausse op de huizenmarkt lijkt het 
vraagstuk van transitie, een paar jaar geleden nog 
een hot item, onder te sneeuwen. De uitdagingen 
zijn echter niet verdwenen. Denk bijvoorbeeld 
aan het energievraagstuk of aan de gevolgen van 
de krimpende kantoor- en winkelvraag. Transitie 
betekent ook een kans om schrale gebouwen 
een tweede leven te gunnen, waarmee zowel 
architectonisch als commercieel te winnen valt.
De ‘Hak van Weeber’ neemt een zeer prominente 
plek in bij de aanlanding van de Erasmusbrug. 
Het is een sociale woningbouwcomplex met een 
ambitieuze ronde vorm en een helaas deplorabele 
materialisatie. Tijdens de studio richten we ons op 
de transformatie en opwaardering van dit complex. 
Je bekijkt de woningplattegronden, invulling van de 
plint en aansluiting op het maaiveld, om vervolgens 
door te schakelen naar de verschijningsvorm van 
het gebouw. De focus ligt op de gevel, waarbij je 
een klassiek vraagstuk als de onderverdeling tussen 
plint, middendeel en kroon bestudeert. Met baksteen 
als basismateriaal denk je tot op detailniveau na 
over technische en praktische zaken als lagenmaat, 
neggendiepten, geleding en plasticiteit, maar 
bovenal over de wisselwerking tussen het kleinste 
onderdeel (de baksteen) en het grote geheel 
(de gehele gevel) en de nodige schaalniveaus 
daartussen met gevelritmiek en tektoniek.

INTEGRALITEIT & CONSTRUCTIE
Vrijdag
Categorie: Middelgroot Multifunctioneel  
Gebouw (A)
6 ECTS

Denken vanuit de draagstructuur vormt de basis 
voor bijzonder veel opzienbarende hedendaagse 
architectuur. Dat zie je onder andere in het werk 
van Rem Koolhaas en Norman Foster. In de studio 
‘Integraliteit & Constructie’ staat het constructieve 
denken centraal. De structurerende werking 
van de constructie heeft een enorme impact 
op de organisatie van een gebouw en kan zijn 
levensduur sterk beperken of vergroten. Sommige 
architecten hebben de neiging om de constructie 
van een gebouw als een ondergeschikt element 
te beschouwen, terwijl andere architecten zich er 
juist volledig door laten leiden. Tijdens de studio 
onderzoek je de integraliteit van constructie en 
architectuur: de constructie vormt het vertrekpunt 
voor de structurering van het gebouw, het 
programma en de expressie. 

BOULEVARD ANSPACH BXL
Friday
Category: Street (S&A)
6 ECTS
This is an English spoken studio.

The structure of Brussels’ inner city is crystal clear. 
The old inner city is limited by a circular road in 
the shape of a pentacle and divided by Boulevard 
Anspach. This boulevard runs north-south and is 
completely dominated by car traffic. The boulevard 
separates the city of tourism and business from the 
city of workers and residents. 
Two years ago Boulevard Anspach was closed 
to car traffic as an experiment and has not been 
reopened yet. During the summer, the Brussels 
people occupied this space with spontaneous 
picnics, festivals, temporary playgrounds and 
catering. However, a structural plan for these spaces 
was lacking. Today, the occupation has taken on a 
more permanent character, yet the need for a more 
future focused plan is still there. What can we learn 
from this experiment?
The studio ‘Boulevard Anspach BXL’ will focus 
on the development of a plan for this new central 
public space of the inner city. You’ll use the open 
air laboratory of Boulevard Anspach to test new 
ideas. Not only will you design the public space, but 
you will also develop detailed sections to study the 
transformation of the adjacent buildings.

Kwartaalstudio’s
4de kwartaal
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BRABANT EEN STAD?
Vrijdag
Categorie: Regio (S)
6 ECTS
De kwartaalstudio’s Regio alterneren met de 
semesterstudio Regio in studiejaar 2018-2019.

Het Brabantse conglomeraat van stadsregio’s, 
steden en dorpen vormt een vitaal netwerk met 
stedelijke en landschappelijke kwaliteiten. Het is 
een netwerk waar traditie en moderniteit hand in 
hand gaan. Het huidige verstedelijkingsbeleid biedt 
echter niet langer de juiste instrumenten om in te 
kunnen spelen op demografische, klimatologische 
en ecologische veranderingen. De kwantitatieve 
bouwopgave moet vervangen worden door een 
focus op het vestigingsklimaat en de innovatiekracht, 
waarbij de quality of life een belangrijke rol speelt. 
Om meer grip te krijgen op de situatie, is 
het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de 
verstedelijkingsprocessen op verschillende 
schaalniveaus. In de eerste (gezamenlijke) fase van 
de studio ‘Brabant een stad?’ analyseer en bewerk je 
beschikbaar gestelde kennis en data, om zo de aard 
en omvang van de opgaven te begrijpen. We maken 
inzichtelijk hoe de ruimtelijke en de netwerkstructuur 
van de Brabantse steden en dorpen functioneert en 
zich ontwikkelt. In de tweede (individuele) fase van 
de studio formuleer je op basis van de analyse de 
cruciale opgave voor de toekomstige verstedelijking. 
Vervolgens maak je een uitwerking in de vorm van 
een regionale opgavekaart voor Brabantstad. 
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Iktinos
De Iktinosprijs is in 1969 ingesteld door 
architect Huig Maaskant, medeoprichter van 
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, een 
stipendium ter waarde van € 2.000, met het 
oogmerk de Academiestudent te prijzen 
die “… door kwaliteit en karakteristiek van 
het studieresultaat een (culturele) bijdrage 
heeft geleverd aan onderwijs, onderzoek en 
praktijk van de architectuur of stedenbouw”. 
Het ging Maaskant daarbij uitdrukkelijk om 
tussentijdse studieresultaten en niet om 
afstudeerprojecten.

Op voordracht van de docent(en) kan uit  
elke studio één project genomineerd  
worden voor de Iktinosprijs.  
In het hart van deze jaargids presenteren we 
de winnaar van 2016 en de genomineerde 
projecten uit 2016-2017. De bekendmaking 
van de winnaar van de Iktinosprijs 2017 vindt 
plaats tijdens de opening van het academisch 
jaar en vormt de officiële opening van de 
Iktinostentoonstelling.

IK
TI

N
O

S
N

O
M

IN
A

TI
E

S

19

R
A

V
B



UIT HET JURYRAPPORT

“Umut’s tweede Iktinos-nominatie bouwt voort op 
zijn vorige project – als in het doorbouwen aan een 
oeuvre. De daaruit sprekende volwassenheid is uiterst 
bewonderenswaardig voor een project zo vroeg in 
de studie. Om de kracht van het project te duiden, 
moeten ook vergelijkbare termen gebruikt worden als 
bij zijn eerdere nominatie. Opnieuw zindert het plan 
van de poëtische verbeeldingskracht, die, misschien 
meer nog dan de overtuigende architectonische 
articulatie, de goede plattegronden, de krachtige 
ruimtelijke oplossingen, de intelligente omgang met 
de buitenruimte en de consistentie van het plan, de 
overtuigingskracht en de actuele relevantie van dit 
project bepaalt. En opnieuw blijkt Umut in staat een 
onverwachte vondst – de formele loskoppeling van 
de plotvorm en de woningbouwtypologie – zo uit te 
werken dat er iets nieuws ontstaat. Niet alleen een 
prachtig, op het eerste oog soms wat genadeloos, 
plan, maar ook een voorstelbaar prototype voor 
andere locaties.”
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‘THE IMPORTED TOWERHOUSES’
BY UMUT TÜRKMEN
Studio ‘The Mansion’
Tutor: Hans van der Heijden

The London mansions are ready for 
typological innovations. The London 
mansions from the last centuries introduced 
completely new types of scale and 
architecture.  The imported tower houses 
from Yemen, conceptually raised from out 
of the ground level with a tiny footprint, 
create a new strategy as a response to the 

current urbanization and high land prices 
in London. The lay out is a composition of 
two volumes; one volume which provides 
the vertical transition and one volume of 
the apartment itself. The slender towers 
as a model can be further developed as a 
strategy on tiny plots elsewhere in London 
where land is expensive. This mansion 
block is imported yet very different from 
its original. It contributes to new forms of 
streets and public spaces.

WINNAAR
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‘A TRUE FREE ZONE’  
DOOR DYLAN VAN WEL  
Studio ‘Logistics 3.0’
Tutors: Amir Djalali and  
Bernardina Borra

Ports unlike cities are not characterized 
by public life, but dominated by economy 
and business. They bear little traces 
of their past and host unconventional 
forms of dwelling. Often, when ships are 
abandoned by their owners or seized by 

customs, sailors are stranded on board and 
kept in bureaucratic captivity. In a critical 
response to this situation an escape point 
is proposed, an extraterritorial no man’s 
land that offers sailors a temporary better 
environment. This true free zone takes the 
shape of a sea fort, claiming its territory by 
sinking it to the bottom of the Scheldt, right 
on the border between Belgium and the 
Netherlands. Every ship heading to the  
Port of Antwerp will notice its presence…
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‘SILOGEBOUW’ 
DOOR DIRK HOVENS
Studio ‘Spaces for Economy 
in the City’
Docenten: Bram Aerts en  
Claudio Saccucci

Kan de huidige economie nieuwe 
ruimtes in onze steden voortbrengen 
die even veerkrachtig en duurzaam 
zijn als de bekende, en tegenwoordig 
zeer gewaardeerde modernistische 
industriegebouwen? Silogebouwen  

hebben een puur functionele vormgeving 
en tegelijk een bijna klassieke schoonheid. 
Door een dergelijk gebouwtype naar 
de stad te verplaatsen ontstaat de 
mogelijkheid om grote hoeveelheden 
voedsel dicht bij de eindafnemers op te 
slaan, en dit voedsel bovendien efficiënter 
te distribueren. In de silotorens zelf worden 
grondstoffen opgeslagen, zoals graan. 
Er onder bevindt zich een kelder voor 
bewerkt voedsel. Verder bevat het gebouw 
een markthal en kantoorruimtes voor het 
verhandelen van de etenswaren.
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‘STADSENTREE’  
DOOR FRANCA HOUG
Studio ‘Stadsentree Düsseldorf’
Docenten: Huub Juurlink en 
Jaako van ’t Spijker

Het station van wederopbouwstad 
Düsseldorf is weinig representatief en sluit 
slecht aan op de omgeving. Dit remt de 
ontwikkeling van het stationsgebied tot een 
volwaardig stadsdeel. In dit plan worden de 

straten doorgetrokken tot in het station zelf. 
De ontstane kavels worden ingevuld met 
individuele bouwblokken die plaats bieden 
aan allerlei stedelijke functies.  
Het spoor wordt in twee delen gesplitst en 
opgenomen in de bouwblokken, waardoor 
ruimte ontstaat voor een stedelijk plein: 
een ontmoetingsplek met een prachtige 
tuin. Een conventioneel centraal station 
transformeert zo tot een bijzonder 
knooppunt in het weefsel van de stad.
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‘AMSTERDAM DIGITAL  
MAINPORT 2050’  
DOOR BJORN MENSINK  
Studio ‘Airport City NL’
Docenten: Martin Aarts en  
Bernadette Janssen

Hoe lang houdt Schiphol nog stand? Als 
het vliegveld zijn positie als internationale 
hub verliest, is de kritische massa rondom 
Schiphhol dan groot genoeg om geheel 
nieuwe functies te herbergen? Bijvoorbeeld 

als datahub? Bijna geen stad ter wereld 
verwerkt zoveel data als Amsterdam. 
De echte kansen voor Schiphol liggen 
daarom in de digitale infrastructuur!  
Datacentra worden vanwege de gunstige 
logistiek gehuisvest in de west-as, 
bijvoorbeeld in lege loodsen in Westpoort 
of in leegstaande kassen. Westpoort 
en Aalsmeer worden zo de perfecte 
vestigingsplekken voor ICT bedrijven, met 
de snelste internetverbinding ter wereld. 
Hier wil je zitten!
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‘NAGELE’S GROENE RUIMTES 
VERBONDEN’  
DOOR MARK GJALTEMA
Studio ‘Nieuw Nagele’
Docent: Reimar von Meding 
 
Het gestolde gedachtegoed van de 
ontwerpers van Nagele schuurt met de 
veranderlijkheid van deze tijd. Kan Nagele 
opnieuw een modeldorp worden, en 
tevens een inspiratiebron voor andere 

plattelandsregio’s? Nagele is omsloten 
door een windsingel met groene ‘vingers’, 
die tussen de bebouwingsstempels door 
tot aan de centrumweide lopen. Dit groen 
wordt hier gecombineerd met een nieuw, 
tweezijdig gebouwtype dat de oude, 
niet langer functionerende strokenbouw 
vervangt. Deze relatief kleine ingreep is in 
heel Nagele toe te passen. Dit biedt kansen 
voor een toekomstbestendig dorp vanuit de 
hervonden kwaliteit van het groen.
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‘THE PARADOX OF WATER’ 
DOOR FLEUR VERHOEFF 
Studio ‘The Imaginary’
Docenten: Steven Schenk en  
Daisuke Hattori

De studio is een oefening in perceptie, 
in de vorm van het onderzoeken van het 
ruimtelijke karakter van de oppervlakte 

van verschillende vloeistoffen, gerelateerd 
aan de vorm of het object waarin deze 
vloeistof zich bevindt. Het maken van 
modellen speelt in de studio een centrale 
rol. In dit voorstel spreekt het object voor 
zich, en vormen de elementen water (vast 
en vloeibaar) - omhulsel - oppervlak – 
verbeelding samen the ‘Paradox of Water’. 
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‘STADSUYTLEG’  
DOOR JEROEN DE HAAS 
Studio ‘Stadsuytleg’
Docent: Krijn Geevers

Het ontwerp voor een stedelijk bouwblok 
komt voort uit een zelf ontwikkelde 
catalogus van woningbouwtypologieën.  

In het gepresenteerde voorstel creëren de 
zichtlijnen een spannend spel tussen de 
bouwvolumes onderling, maar ze betrekken 
het bouwblok ook op de omgeving. Door 
de toevoeging van woontorens op de 
hoekpunten van de kavel wordt de relatie 
met de omgeving nog sterker verankerd.
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‘PLEINSINGEL’
HIDDE VAN DER GRIND
Studio ‘Functional Ambiance’
Docenten: Dirk van Peijpe en  
Jens Jorritsma

De Pleinweg is een belangrijke 
verkeersader tussen Rotterdam-zuid 
en het centrum. De introductie van een 

nieuwe tramroute biedt kansen voor een 
transformatie van deze doorgangsroute. 
Door langs het tramtracé een nieuwe 
singel te graven worden de bestaande, 
versnipperde singelstructuren op Zuid met 
elkaar verbonden. Zo ontstaat de nieuwe 
Pleinsingel: een straat met verblijfsplekken 
aan het water, veel groen, een tram en 
minder autoverkeer.
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‘SPOORPUNT’  
DOOR MAXIME MEESSEN
Studio ‘Juxtapositie’
Docenten: Frederik Pöll en  
Anne Dessing  

Het markant gevormde Spoorpunt-
gebouw in het Oude Noorden wordt 
gekarakteriseerd door de ligging aan de 
Hofpleinlijn, het verborgen binnenplein, 
de typerende erkers en de abrupte 

beëindiging met een halve erker aan de 
zuidzijde. In het ontwerpvoorstel wordt 
deze erker afgemaakt, waardoor het 
gebouw een logische en zorgvuldige 
beëindiging krijgt. De aanbouw op de 
begane grond krijgt een prominente entree 
die toegang biedt tot het binnenplein. Op 
de verdiepingen komen uitkijkpunten. De 
aansluitende trap verbindt het maaiveld met 
de hoger gelegen Hofpleinlijn.
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‘EEN PLEIN VOOR DE REIZIGER’ 
DOOR MADELEINE MANS 
Studio ‘Bypassing’
Docent: Donna van Milligen Bielke

In veel steden is de grens van het 
absorptievermogen van het stadsweefsel 
bereikt. Hoe is met respect voor het 
bestaande toch intensivering mogelijk? 
De Piazza del Popolo in Rome en 
het panopticon-model vormen de 
inspiratiebron voor het verdichten van het 

Amsterdamse stationsplein. Water wordt 
gedempt zodat een groot en statig plein 
ontstaat. Doorbraken aan weerszijden van 
het Damrak creëren nieuwe routes voor de 
bezoekersstromen. Vier generieke, aan het 
station refererende bouwwerken definiëren 
het plein en markeren de nieuwe routes, en 
bieden plaats aan auto, bus, fiets en boot. 
De trechtervorm van het oude model wordt 
een waaier: een startpunt en een plein voor 
de reiziger.
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‘URBAN APARTMENT LIFE’ 
DOOR JESSE WIJNEN 
Studio ‘Urban Apartment Life’
Tutor: Robert A. Gorny

Contemporary apartment living is no 
longer - or maybe never was - the inferior 
and mono-functional programme that 
modernism turned it into. Nowadays 
apartment buildings draw together multiple 

service networks and programmatic 
realms. This was also the case in many 
historic examples. Here intensive study of 
the Fondacio dei Tedeschi in Venice, the 
former headquarters and living quarters 
of German Silk route traders, results in a 
proposal for a new and innovative model for 
student housing and commercial functions 
in the Hoogstraat in Rotterdam.
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‘GOOGLE VILLE’  
DOOR JELLE VAN KAMPEN  
Studio ‘Blooming Blijdorp’
Docent: Lada Hrsak

In 2066 heeft de stad de controle over 
de stedenbouw verloren. Over de hele 
wereld zijn mensen massaal naar de steden 
getrokken. Omdat de stad simpel weg geen 

geld en ruimte meer heeft om maar uit te 
blijven breiden en deze oneindige stroom 
van mensen te huisvesten, is er geen andere 
oplossing mogelijk dan het uit handen geven 
van ruimte en macht over de stad. Google 
Ville is een dystopisch toekomstbeeld 
waarin de totaal door vraag en aanbod 
gestuurde stedenbouw een einde maakt aan 
de plaatsgebonden identiteit. 
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‘IJZERSTERK GENT’
DOOR HIDDE VAN DER GRIND 
Studio ‘Stadsvisie Gent’
Docent: Sander Lap

De haven van Gent veroorzaakt 
driekwart van de stedelijke CO2-
uitstoot. Tegelijkertijd draagt ze een 
groot economisch en maatschappelijk 
aandeel bij aan Gent, dankzij een klein 
maritiem cluster en industriële activiteiten 
zoals staalfabricage, autoassemblage en 
petrochemie. 

IJzersterk Gent laat zien hoe de haven van 
Gent zich kan ontwikkelen tot een duurzame 
haven en daarbij haar maatschappelijke en 
economische positie in Oost-Vlaanderen 
kan versterken. Hierbij wordt uitgegaan van 
de kracht van de bestaande staalindustrie. 
Er wordt ingezet op het produceren en 
innoveren van windturbines en pv-panelen, 
en op een lightrailnetwerk dat werkplekken 
verbindt met de stad.
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‘SINE LIBRIS CELLA, 
SINE ANIMA CORPUS’ 
DOOR JEFFREY REULE
Studio ‘Integraliteit en Constructie’
Docent: Jeroen ter Haar

Een bibliotheek is een centrum voor 
leren, informatie en cultuur maar ook een 
plaats voor ontmoeting. De organisatie 
van een bibliotheek dient daarom gericht 
te zijn op optimale kennisoverdracht én 
het bevorderen van sociale interactie. 

Een torenhoge boekenkast fungeert als 
drager van het gebouw. De kast is centraal 
gepositioneerd in het publieke atrium. 
Hier zien bezoekers elkaar lezen, leren, 
werken, en ontmoeten ze elkaar. 
De maatvoering binnen het gebouw 
is ontleend aan de afmetingen van de 
boekenplanken en de boekenkasten. 
Deze maat van 375mm mondt uit in een 
rastermaat van 9 meter.
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‘THE ANTICIPATING CITY’ 
DOOR KOEN VAN DEN DUNGEN
Studio ‘Project Rotterdam’
Tutors: Jeroen Zuidgeest en 
Paul Hitipeuw 

The Anticipating City streeft naar het 
opheffen van het woningtekort in Rotterdam 
de komende twintig jaar, en het aanpakken 

van de achtergestelde positie van 
Rotterdam Zuid. Door het bouwprogramma 
uit te spreiden over verschillende 
knooppunten in dit stadsdeel moet de 
balans tussen Rotterdam Noord en Zuid 
verbeteren. Een nieuw en groots Centraal 
Station Zuid vormt de grootste aanjager 
voor het project.
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‘HET BEZOEK’ 
DOOR JOEP VAN PROOIJEN
Studio ‘Ritueel & Verbeelding’
Docenten: Marius Grootveld en  
Sander Rutgers 

De grens tussen de wereld van de 
begraafplaats en de alledaagse wereld is 
abrupt en niet duidelijk gedefinieerd. Dit 
ontwerp voor een serie kleine interventies 
richt zich voornamelijk op het creëren van 

een tussenruimte, en op het versterken 
van de ruimtelijke kwaliteiten van de 
begraafplaats Westerveld zelf. 
Door de overgang langer te maken en op 
ambigue wijze vorm te geven zal een bezoek 
aan de overledene meer beleefd worden als 
een bezoek aan de tuin van de overledene. 
Deze benadering is vormgegeven in een 
langwerpige anti-perspectivische tekening.
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‘THE ART OF BOOKS AND LIGHT’ 
DOOR PHYLICIA KOK-SEY-TJONG
Studio ‘Elementair ontwerpen’ 
Docent: Jasper de Haan

In deze studio ontwierp elke student vijf 
huizen en één stedebouwkundigplan. Elk 
huis had een eigen programma van eisen 
en een specifieke opgave. Bij deze woning 
diende er plek te zijn voor 250 strekkende 
meter boekenkast.  

Boeken moeten beschermd worden tegen 
licht. Door lage donkere ruimtes te maken 
met geringe lichttoetreding waar je kan 
lezen en deze te plaatsen naast lichte 
hogere ruimtes ontstaat in de woning 
een spel tussen licht en donker, tussen 
sacraliteit en functionaliteit. 

Untitled-1   1 18-6-2017   20:21:37
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‘HET NIEUWE MAESLANT’ 
DOOR KOEN MARKS
Studio ‘Getijdenrivier’
Docenten: Alexander Herrebout en 
Gerwin de Vries

De Nieuwe Maas is een transportader.  
De voornaamste, onzichtbare vracht 
dwarrelt in het water: miljarden deeltjes 
zand, klei, zout en metalen. Hoe kan het 
krachtenspel van de sedimentatie worden 

ingezet bij het ontwikkelen van de stad? 
Door de sedimentatieprocessen van de 
rivier plaatselijk te herstellen wordt de 
dynamiek van de rivier onderdeel van 
de dynamiek van de stad. Door dit te 
combineren met de woonopgave ontstaan 
mogelijkheden voor unieke woonmilieus.  
De rivier vraagt om aanpassingsvermogen 
en minder fixatie, het is aan ons om te 
luisteren.

Eiland van BrienenoordNevengeul LangsdamNieuwe Maas Waterkant Strand Dijklichaam SlikeilandSedimentbaai Nevengeul Sedimentbaai Primaire waterkering Bestaand stadsdeel
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‘THERMEN’ 
DOOR MAHAUT DAEL
Studio ‘De thermen van Coriovallum’
Docenten: Jules Schoonman en  
Casper Frenken

In dit ontwerp voor een nieuwe overkapping 
van het Romeinse badhuis in Heerlen wordt 
de Romeinse geschiedenis van de stad 
vertaald in architectonische elementen 
die een intieme relatie tussen bezoeker en 

opgraving ensceneren. De betonmuren zijn 
versterkt met mortel, stenen, bakstenen 
en tegels. Nissen in de wanden bevatten 
antieke objecten. Het gevouwen dak is 
in het centrum verlaagd waardoor alle 
aandacht naar de opgraving uitgaat. 
Het bouwvolume refereert aan de typologie 
van de Romeinse villa, met zijn dak, 
waterstroom en zuilengalerij.
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‘CYBERSCHOOL ROTTERDAM’ 
DOOR AMBER PETERS
Studio ‘Schoolgebouw’
Docenten: Gianni Cito en  
Wouter Kroeze

De digitale wereld is veelal blind voor de 
sociaal-maatschappelijke effecten van het 
handelen dat op internet plaatsvindt. 
We noemen dit ‘cultural lag’; de werkelijke 
cultuur en de digitale is ontkoppeld. 
Dit ontworpen schoolgebouw overbrugt 

deze ontkoppeling door architectonische 
beleving te koppelen aan allerhande 
cyberactiviteiten; handelingen die in de 
virtuele wereld plaatsvinden. Gekoppeld 
aan verschillende constructieprincipes 
heeft elke schoolruimte een eigen karakter 
op basis van functie, gebruik en beleving. 
Zo onstaat een publiekelijk toegankelijk, 
historisch geworteld gebouw aan de Maas 
dat verbonden is met de hele wereld.
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‘SPREEHAUS’ 
DOOR ARNOUD SEEGERS
Studio ‘Tektoniek’
Docent: Hans van der Heijden

Dit Berlijnse appartementengebouw heeft 
een klassieke gevelopbouw met basement, 
tussenstuk en afsluiting. Deze driedeling 
komt op iedere verdieping terug en wordt 
geaccentueerd door de zaagwijze van het 
gebrande en geborstelde hout. 

De houten ribben in de gevel zorgen 
voor reliëf en geven de gevelritmiek aan, 
waarvoor inspiratie is gehaald uit de 
vuistregels voor tempelbouw van Vitruvius. 
In de balustrades van gevouwen en 
geperforeerd aluminium wordt het ritme van 
de houten gevel doorgezet.
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‘COLLAGE & ONTWERP’ 
DOOR MADELEINE MANS
Studio ‘Zoektocht naar
ontwerpmethodiek’
Docent: Klaas van der Molen

Dit beeld is het eindresultaat van een 
zoektocht naar architectonische manieren 
om hiërarchie uitdrukking te geven. 
Van het abstracte niveau waarop uitspraken 
gedaan worden over betekenis en context, 
collectieve ruimte versus private, 

tot de bepaling van  gebouwroutes, 
gevelopeningen, vloeren, materialen en de 
overgang tussen deze elementen. 
In het ontwerpproces beweegt de 
ontwerper continue tussen ontwerp, 
onderzoek, en het gebouw als discourse 
van een oorspronkelijk idee. De techniek 
toegepast op het eindbeeld past bij de 
ontwerpmethodiek: de collage kan steeds 
gedetailleerder worden uitgewerkt naarmate 
onderzoek en ontwerp vorderen.
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De wereld is niet af
De wereld als te voltooien project was lange tijd een wensdroom die 
ook architecten en stedenbouwkundigen koesterden. Vandaag lijkt de 
agenda van de ontwerpende disciplines veel bescheidener van aard, 
terwijl de wereld juist nu behoefte heeft aan toekomstperspectieven. 
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst stelt dat ontwerpers die 
perspectieven kunnen bieden. Ze spelen een belangrijke rol in het 
kritisch bevragen van de ruimtelijk-maatschappelijke toekomst. Dat 
doen ze door het instrumentarium van hun beroep in te zetten. Met 
behulp van hun ontwerpmatig handelen zoeken ze hardnekkig naar 
alternatieven en brengen ze een prikkelende verbeeldingskracht in 
stelling. 

Projecties
Het ontwerp is een voorafbeelding of projectie van een mogelijke 
toekomst. Het verleidt ons tot een stap in het ongewisse. De kracht 
van het ontwerp is het beeld, dat het voorstelbaar en zodoende tot een 
vorm van realisme maakt. Je leert ontwerpen (als het aftasten van de 
werkelijkheidszin) door het voortdurend oefenen van de manier waarop 
je met stekelige ruimtelijk-maatschappelijk ontwerpvraagstukken om 
kunt gaan. Op de Rotterdamse Academie doen we dat in vorm van 
studio’s. Het theorieonderwijs is daarbij steeds voedend. Het biedt 
kennis over de werkelijkheid en het eigen beroep en zet aan tot het 
ontwikkelen van een referentiekader waarmee op het ontwerpmatig 
handelen gereflecteerd wordt. Dit reflectieve kader stelt ontwerpers in 
staat de slagkracht van het ontwerp te onderzoeken.

Ingrediënten
De ingrediënten waaruit het theorieonderwijs opgebouwd is, zijn dit 
studiejaar vernieuwd. We onderscheiden vier soorten kennis die - elk 
op een andere wijze - ontwerpers voorzien van wat ze nodig hebben 
voor hun werk. Architectuur en stedenbouw zijn disciplines die leren 
van hun eigen handelen. De kennis uit heden en verleden die dat 
oplevert, komt aan bod tijdens de reeksen uit de categorie ‘Heden & 
Verleden’. Ze bieden, naast een meetlat voor de kracht van het ontwerp, 
ook kaders voor de professionele positionering van ontwerpers in 
opleiding. Naast de geschiedenis van de disciplines als geschiedenis 
van ontwerpen & projecten zet het theorieprogramma ook de 
ideeëngeschiedenis, die van het heden tot het verleden reikt, hoog op 
de agenda. Die geschiedenis vormt een discours, een gesprek tussen 
voor- en tegenstanders waaruit geput kan worden.  
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Deze tweede categorie van kennis draagt dan ook de titel ‘Discours’. 
Om de consequenties van het ontwerpmatig handelen in de 
maatschappelijke werkelijkheid te voorvoelen en om te begrijpen hoe 
de werkelijkheid werkt, is kennis van de maatschappelijke context 
nodig. Deze kennis is geconcentreerd in de collegereeksen uit de 
categorie ‘Veld’, die het umfeld van het ontwerpen omspannen. Tot 
slot komt het instrumentarium van het eigen vak aan de orde binnen 
de categorie ‘Vakkennis’. De collegereeksen die er deel van uitmaken, 
bieden ruimte om te leren van de state of the art binnen de eigen 
vakuitoefening.

Buurt
Hoewel de wereld ons speelveld is, ligt onze focus de komende 
twee studiejaren op de buurt als werkterrein. Het is de grootste 
korrel waarin architectuur en stedenbouw elkaar nog daadwerkelijk 
raken. Tegelijkertijd is de buurt de kleinste ruimtelijke eenheid van 
het samenleven, het kleinste territorium waarin sociale, culturele, 
economische, politieke en ecologische krachten inwerken op de 
ontmoeting tussen jou en de ander. Werken aan de toekomst van de 
stad heeft de grootste overtuigingskracht wanneer de effecten daarvan 
voelbaar zijn op het schaalniveau van de gebruiker en bewoner, 
dat van de buurt. De ontmoeting met de buurt komt in alle vier 
kenniscategorieën aan de orde: vanuit de stedenbouwgeschiedenis, 
politiek, architectuurtheorie en sociologie. 

Jeroen Visschers
Coördinator Theorieonderwijs
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HISTORY OF ARCHITECTURE AND URBAN 
DESIGN 1
Thursday evening
Category: Past & Present 
Format: formal lecture 
Examination: research and paper assignments
2 ECTS 
This is an English spoken lecture series.  
Prior to starting their graduation project 
students in Architecture and Urban Design 
should have finished this lecture series 
successfully.

This introduction into the History of Architecture 
and Urban Design consists of an overview from 
approximately 1750 to the early 20th century. 
The seven lectures provide an insight into the 
history of Western urban design and architecture 
and its context using a chronological-thematic 
framework. The themes for this broader culture-
historical approach will be focusing on revolutionary 
developments, long and strong tendencies and 
traditions within architecture as well as life within 
the fast developing (modern) urban landscape. 
Developments in urban and architectural design, 
and their historical interaction, will be explored within 
the context of their shared theoretical and cultural 
background.

ARCHITECTUURTHEORIE
Donderdagavond
Categorie: Discours 
Werkvorm: werkcollege
Toetsvorm: close reading & debat
2 ECTS
Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de colleges Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 
2 (of de semesterreeks Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis) met een voldoende 
hebben afgerond. Ze moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten Architectuur 
aan hun afstudeerproject kunnen beginnen. 
De reeks wordt 2x per jaar aangeboden.
 
Architectuurtheorie is een slordig gedefinieerde 
academische discipline. Sommigen beschouwen 
haar als een specialisatie binnen de 
architectuurgeschiedenis en anderen als leverancier 
van een maatschappijkritisch instrumentarium 
of als filosofisch perspectief op de architectuur 
van vandaag. Deze reeks interpreteert theorie als 
middel om zich kritisch te verhouden tot de eigen 
discipline en het maatschappelijk krachtenveld 
waarin architectuur tot stand komt. We beschouwen 
verschillende theoretische posities aan de hand van 
‘close reading’ van sleutelteksten. 

SOCIOLOGIE
Donderdagavond
Categorie: Veld
Werkvorm: werkcollege met gastsprekers
Toetsvorm: praktijkopdrachten
1 ECTS
Deze collegereeks staat in het teken van het 
programma 'Bouwen aan de Buurt' en kan 
verzwaard worden afgerond voor 2 ECTS. 

Wat is de wisselwerking tussen ontwerp, gebruik 
en beleving? Wat kunnen de architect en 
stedenbouwkundige bereiken met hun ontwerp? 
Dat zijn de vragen die centraal staan in de reeks 
‘Sociologie’, die als ondertitel ‘Anders kijken, anders 
ontwerpen’ heeft. Gastsprekers tonen voorbeelden 
– uit hun eigen praktijk – van ontwerpstrategieën 
met maatschappelijke ambities. Tussen de colleges 
door worden kleine opdrachten uitgevoerd, waarmee 
we toewerken naar een bundeling van de opgedane 
bevindingen. De reeks put uit disciplines zoals 
sociale psychologie en omgevingspsychologie en uit 
nieuwe wetenschappelijke benaderingswijzen zoals 
actieonderzoek.

SCHAALGERICHT ONTWERPEN
Donderdagavond
Categorie: Vakkennis
Werkvorm: werkcollege met gastsprekers
Toetsvorm: praktijkopdrachten
1 ECTS
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS.

Onze dagelijkse leefomgeving strekt zich uit van 
meubel tot regio. Het ontwerp geeft ruimte aan ons 
menselijk handelen op al die schaalniveaus. De reeks 
‘Schaalgericht Ontwerpen’ biedt inzicht in de wijze 
waarop de verschillende schalen in elkaar grijpen 
en de disciplines, die zich bezighouden met deze 
schaalgebieden, zich tot elkaar verhouden. Als een 
hedendaagse ‘Power of Ten’ beschouwt deze reeks 
hoe interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening & 
planologie elkaar raken. Tegelijkertijd laat ze zien wat 
de verschillen in instrumentarium zijn.

Colleges 
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ECOLOGIE
Donderdagavond
Categorie: Veld
Werkvorm: hoorcollege met gastsprekers
Toetsvorm: praktijkopdrachten
1 ECTS
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS.

Het besef dat onze leefomgeving een open systeem 
van processen en stromen vormt, biedt ons een 
andere blik op stad en landschap. De reeks ‘Ecologie’ 
besteedt aandacht aan de stad als circulaire entiteit. 
Dat betekent dat het, naast een fysieke verschijning, 
ook een dynamisch evenwicht is van stromen van 
materiaal, energie, water en afval. We stellen onszelf 
de vraag hoe we als architect en stedenbouwkundige 
kunnen ontwerpen aan deze metabolische stad. De 
collegereeks biedt ruimte aan gastsprekers, elk met 
hun eigen expertise binnen de gebouwde omgeving.
 

HISTORY OF ARCHITECTURE  
AND URBAN DESIGN 2
Thursday evening
Category: Past & Present 
Format: formal lecture
Examination: take home exam
2 ECTS
This is an English spoken lecture series.  
Prior to starting their graduation project 
students in Architecture and Urban Design 
should have finished this lecture series 
successfully.

The second series on the history of Architecture 
and Urban Design focuses on some of the subjects 
that were discussed more generally during the first 
series. In order to do this we will, for example, take 
a closer look at the work of a specific architect, 
urban designer, school or group. This enables us to 
trace the development of ideas and principles within 
the work of the chosen subject in a more detailed 
way – from a theoretical level to that of the individual 
(executed) work (building, plan et cetera).

KRITIEK
Donderdagavond
Categorie: Discours
Werkvorm: werkcollege 
Toetsvorm: praktijkopdrachten
2 ECTS
Deze collegereeks staat in het teken van het 
programma 'Bouwen aan de Buurt'.  
Deze collegereeks moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten aan hun 
afstudeerproject kunnen beginnen. Ze 
geeft vrijstelling voor het laboratorium 
‘Argumenteren en Schrijven’ dat voor 
studenten van generatie 2015-2016 en ouder 
verplicht is. De reeks wordt 2x per jaar 
aangeboden.

Architectuur en stedenbouw krijgen vaak een kritisch 
karakter toegedicht; ze zijn niet los te beschouwen 
van een fysieke, historische en maatschappelijke 
context. Geworteld in de werkelijkheid heeft een 
ontwerp een interne logica, maar verhoudt het 
zich ook altijd tot een externe realiteit. De reeks 
‘Kritiek’ daagt jou uit kritisch stelling te nemen ten 
opzichte van de rol van het eigen vak in het licht 
van hedendaagse vraagstukken. Kennis over de 
wisselwerking tussen ontwerp en Zeitgeist is daarbij 
essentieel, net als de vaardigheid om het ontwerp te 
kunnen wegen op relevantie en urgentie.

Colleges 
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ECONOMIE
Donderdagavond
Categorie: Veld
Werkvorm: hoor- en discussiecollege met 
gastsprekers
Toetsvorm: take home exam
1 ECTS
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS.

Economische krachten hebben altijd, in een steeds 
wisselende verschijningsvorm, een grote impact 
op de stedenbouw en architectuur. Indirect omdat 
economische processen een sturende invloed 
hebben op hoe de stedelijke samenleving vorm 
krijgt en direct omdat gebouw-, vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling gestuurd worden door 
financieel-economische kaders. In het college 
‘Economie’ komen economische krachten en 
mechanismen aan de orde die relevant zijn voor 
stedenbouw en architectuur.

ONDERNEMEND HANDELEN
Donderdagavond
Categorie: Disciplinegebonden
Werkvorm: hoorcollege
Toetsvorm: praktijkopdrachten
1 ECTS 
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS.

Doel van de reeks ‘Ondernemend Handelen’ is om de 
aan de Academie studerende werknemers vroegtijdig 
inzicht te verschaffen in wat het vak van architect of 
stedenbouwkundige in kan houden. Vaak ontbreekt 
dit perspectief. Deze reeks biedt inzicht in de 
verschillende vormen van ontwerpondernemerschap 
waarbij organisatiestructuren en bureauvorming 
gerelateerd worden aan werkwijze en aard van de 
opdrachten.

STEDENBOUWTHEORIE
Donderdagavond
Categorie: Discours 
Werkvorm: werkcollege 
Toetsvorm: presentatie, discussie en reflectief paper
2 ECTS
Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de colleges Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 
2 (of de semesterreeks Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis) met een voldoende 
hebben afgerond. Ze moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten Stedenbouw 
aan hun afstudeerproject kunnen beginnen.

In de collegereeks ‘Stedenbouwtheorie’ worden 
stedenbouwkundige theorieën, stellingen en/
of opvattingen verkend vanuit de actualiteit van 
de stedenbouwkundige praktijk. Een dergelijke 
verkenning van momenten uit het theoretisch corpus 
van de stedenbouw levert relevante inzichten in en 
kennis van het vak en de discipline op. Tegelijkertijd 
krijg je zicht op de mogelijkheden om de stedenbouw 
door te ontwikkelen, vanuit en in relatie tot de 
weerbarstige werkelijkheid.
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ARCHITECTUURGESCHIEDENIS 3
Donderdagavond
Categorie: Heden & Verleden
Werkvorm: hoorcollege
Toetsvorm: reflectief paper
2 ECTS
Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de colleges Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 
2 (of de semesterreeks Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis) met een voldoende 
hebben afgerond. Ze moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten Architectuur 
aan hun afstudeerproject kunnen beginnen.

Deze collegereeks benadert de geschiedenis 
van de architectuur vanuit het heden door die 
geschiedenis te ontsluiten vanuit het hedendaagse 
architectuurdebat. Door deze benadering wordt de 
kritische en reflectieve houding van architecten-
in-opleiding centraal gesteld. Zij moeten zich 
immers kunnen positioneren in het contemporaine 
discours vanuit een historische lijn. Tegelijkertijd 
wordt het interdisciplinaire pad van de andere 
geschiedeniscolleges losgelaten om een vrijere 
omgang met de geschiedenis van de architectuur 
mogelijk te maken. In deze reeks worden 
hedendaagse opgaven van de architectuur opnieuw 
beschouwd vanuit een onderzoek naar datgene dat 
architectonische kennis maakt. 

ARCHITECTUURTHEORIE
Donderdagavond
Categorie: Discours 
Werkvorm: werkcollege
Toetsvorm: close reading & debat
2 ECTS
Deze collegereeks is bedoeld voor 
studenten die de colleges Architectuur- en 
stedenbouwgeschiedenis op niveau 1 en 
2 (of de semesterreeks Architectuur- en 
Stedenbouwgeschiedenis) met een voldoende 
hebben afgerond. Ze moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten Architectuur 
aan hun afstudeerproject kunnen beginnen. 
De reeks wordt 2x per jaar aangeboden.
 
Architectuurtheorie is een slordig gedefinieerde 
academische discipline. Sommigen beschouwen 
haar als een specialisatie binnen de 
architectuurgeschiedenis en anderen als leverancier 
van een maatschappijkritisch instrumentarium 
of als filosofisch perspectief op de architectuur 
van vandaag. Deze reeks interpreteert theorie als 
middel om zich kritisch te verhouden tot de eigen 
discipline en het maatschappelijk krachtenveld 
waarin architectuur tot stand komt. We beschouwen 
verschillende theoretische posities aan de hand van 
‘close reading’ van sleutelteksten.

CULTUURTHEORIE
Donderdagavond
Categorie: Veld
Werkvorm: hoor- en discussiecollege
Toetsvorm: presentatie
1 ECTS
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS. 

De cultuur van de 21e eeuw is een brisante mix 
van globalisering, individualisering, mobilisering, 
mediatisering en digitalisering. Deze processen 
vragen om een kritische stellingname van 
architecten en stedenbouwkundigen. Een dergelijke 
positiebepaling is doelstelling en inzet van de 
collegereeks ‘Cultuurtheorie’. Hoe verhoudt de eigen 
discipline zich tot de dynamische context? 

DESIGNERLY ACTION
Thursday evening
Category: Profession related 
Format: tutorial 
Examination: profession related task
1 ECTS
This English spoken lecture series can also be 
assessed for 2 ECTS.

In this lecture series various methods and techniques 
of design-based research will be analyzed. After 
all, it is one of the most important research types 
in the architectural and urban design practice. 
Design based research is a form of prospective, 
explorative and combinatory research with which the 
capability to design spatially is put to practice as a 
research instrument. By doing so, answers focused 
on the question ‘how the reality could turn out’ are 
formulated in a questioning and contextual way.
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STEDENBOUWGESCHIEDENIS
Donderdagavond
Categorie: Heden & Verleden
Werkvorm: hoor- en discussiecollege 
Toetsvorm: reflectief paper
2 ECTS
Deze collegereeks staat in het teken van het 
programma 'Bouwen aan de Buurt'. De reeks 
is bedoeld voor studenten die de colleges 
Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis 
op niveau 1 en 2 (of de semesterreeks 
Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis) 
met een voldoende hebben afgerond. Ze 
moet met een voldoende zijn afgerond 
voordat studenten Stedenbouw aan hun 
afstudeerproject kunnen beginnen. 

In deze collegereeks wordt de geschiedenis 
benaderd vanuit thema’s die een rol spelen in 
het contemporaine stedenbouwdebat en de 
vakuitoefening. Hierdoor wordt een ‘vrijere’ omgang 
op grond van individuele interesses met de 
geschiedenis mogelijk, met als doel om de eigen 
positie te kunnen funderen en expliciteren. Het is de 
bedoeling de student te faciliteren bij het definiëren 
van een eigen, kritische positie ten opzichte van 
de besproken thema’s. In het ideale geval vormt 
dit een stimulans c.q. training om in het vervolg op 
eigen kracht intensief de actualiteit binnen het eigen 
vakgebied te volgen en te verwerken tot praktische 
en gefundeerde opvattingen en uitgangspunten.

HEDENDAAGSE WERKEN 
Donderdagavond
Categorie: Heden & Verleden
Werkvorm: Hoor- en discussiecollege met 
gastsprekers 
Toetsvorm: praktijkgerelateerde opdracht 
1 ECTS 
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS.

Wat zijn de opgaven van morgen? De collegereeks 
‘Hedendaagse Werken’ gaat over vraagstukken die 
pas zeer recent gestold zijn in ontwerpopgaven. 
Veel van die ontwerpopgaven vragen om een ander 
instrumentarium van de architect en stedenbouwer. 
Deze reeks stelt actuele casussen centraal die 
de vermogens bevragen van beide ontwerpende 
disciplines om te anticiperen op het tijdsgewricht en 
de verschuiving binnen het veld, opgespannen door 
sociale, politieke, economische en culturele krachten. 
Voor de reeks nodigen we ontwerpers uit die de 
kennis over dit instrumentarium van nieuwe methoden 
en technieken delen.

KRITIEK
Donderdagavond
Categorie: Discours 
Werkvorm: hoorcollege
Toetsvorm: essay
2 ECTS
Deze collegereeks moet met een voldoende 
zijn afgerond voordat studenten aan hun 
afstudeerproject kunnen beginnen. Ze 
geeft vrijstelling voor het laboratorium 
‘Argumenteren en Schrijven’ dat voor 
studenten van generatie 2015-2016 en ouder 
verplicht is. De reeks wordt 2x per jaar 
aangeboden.
 
Architectuur en stedenbouw krijgen vaak een kritisch 
karakter toegedicht; ze zijn niet los te beschouwen 
van een fysieke, historische en maatschappelijke 
context. Geworteld in de werkelijkheid heeft een 
ontwerp een interne logica, maar verhoudt het 
zich ook altijd tot een externe realiteit. De reeks 
‘Kritiek’ daagt jou uit kritisch stelling te nemen ten 
opzichte van de rol van het eigen vak in het licht 
van hedendaagse vraagstukken. Kennis over de 
wisselwerking tussen ontwerp en Zeitgeist is daarbij 
essentieel, net als de vaardigheid om het ontwerp te 
kunnen wegen op relevantie en urgentie.

Colleges 
4de kwartaal
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POLITIEK
Donderdagavond
Categorie: Veld
Werkvorm: Hoor- en discussiecollege met 
gastsprekers
Toetsvorm: discussie en paper (1 ECTS) / discussie 
en verdiepend paper (2 ECTS)
1 ECTS
Deze collegereeks staat in het teken van het 
programma 'Bouwen aan de Buurt'. De reeks 
kan verzwaard worden afgerond voor 2 ECTS.

Politiek gaat over het organiseren van de orde van 
een samenleving. Architectuur en stedenbouw 
worden (mede) gestuurd door het politieke krachten, 
mechanismen en opvattingen, maar geven er 
omgekeerd ook vorm aan. In de collegereeks ‘Politiek’ 
onderzoeken we de meervoudige betekenis van het 
politieke voor onze vakgebieden. Dit jaar richten we 
ons, onder de subtitel 'De micropolitiek, het ontwerp 
en de samenleving', op het schaalniveau van de 
buurt.

TYPOLOGISCH ONTWERPEN
Donderdagavond
Categorie: Vakkennis 
Werkvorm: hoorcollege
Toetsvorm: essay
1 ECTS 
Deze collegereeks kan verzwaard worden afgerond 
voor 2 ECTS. 

Typologie is één van de mythische begrippen uit 
de vocabulaire van architectuur en stedenbouw. 
Het concept kan pragmatisch én theoretisch of 
ideologisch worden geïnterpreteerd. Zodoende 
maakt het deel uit van de dagelijkse (ontwerp)praktijk 
én van het polemisch slagveld. De collegereeks 
‘Typologisch Ontwerpen’ verkent de oorsprong, 
invloed en huidige betekenis van het begrip typologie 
(in verschillende vermommingen) binnen de 
historische en hedendaagse context. Op die manier 
wordt het ideologisch discours van de architectuur 
en stedenbouw gedurende de laatste tweehonderd 
jaar doorkruist. 

PHILOSOPHY
Thursday evening
Category: Crossing borders 
Format: formal lecture
Examination: presentation
1 ECTS
This English spoken lecture series can also be 
assessed for 2 ECTS. 

Philosophy as the tradition of thought, or the 
questioning of thought, can make a valuable 
contribution to the development of self-sufficiently 
operating architects and urban designers. Taking 
said tradition as a backdrop, this lecture series puts 
several ‘ways of thinking’ forward. Primary goal is not 
to interiorize the history of philosophy, but to stimulate 
your critical and cognitive properties as a designer. 
The lecture series provides instruments to reflect 
on your own work and to make sound judgements 
and decisions in your own design process by sharp 
reasoning. 
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Eenduidigheid over de inrichting van die praktijk was echter ver te 
zoeken. Binnen vijf jaar na de start van de Academie vond er als 
gevolg van de democratiseringsbeweging al een omslag plaats in 
de uitvoeringspraktijk en dus ook in de organisatie en inhoud van 
de opleidingen. Onderzoek en analyse gingen een prominentere 
rol spelen, net als sociologie en filosofie. De rol en positie van de 
architect werd daarbij voortdurend ter discussie gesteld, vooral als 
politieke actor en veel minder als beoefenaar van een ruimtelijk 
vormgevende discipline. In de daarop volgende decennia veranderden 
de kijk op en de opvattingen over wat een architect, en vanaf 1979 
ook een stedenbouwkundige en een volkshuisvester, moest kennen 
en kunnen voortdurend. Het onderwijs werd continu aangepast aan 
de veranderingen in het werkveld en de beroepsuitoefening. Hiermee 
veranderde ook de plaats van de praktijk binnen de opleidingen. 

Deze voortdurende mutaties met betrekking tot de praktijk zijn 
kenmerkend voor alle Academies van Bouwkunst geweest. Dat gold  
tot voor kort niet voor de opleidingen aan de Technische Universiteiten.  
Met de verplichting tot een tweejarige beroepservaringperiode (BEP),  
in 2010 opgenomen in de Wet op de architectentitel en in 2012 
uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode, is dat veranderd 
en heeft de praktijk als deel van de beroepsopleidingen een wettelijke 
status gekregen. 

Wat moet een architect of stedenbouwkundige 
weten en kunnen? En hoe leert iemand dat?  
De Academie heeft 50 jaar geleden nadrukkelijk 
gekozen voor de combinatie van leren binnen 
de muren van de opleiding én daarbuiten in de 
weerbarstige beroepspraktijk. Met de oprichting 
van de Academie in 1965, min of meer in de vorm 
zoals we die vandaag kennen, werd gesteld dat de 
kwaliteit van de eigen praktijk omhoog moest.  
Die verbetering kon volgens de oprichters alleen 
bereikt worden als de studenten, naast het volgen 
van een meer wetenschappelijk onderbouwd 
binnenschools curriculum, het vak en de 
beroepsuitoefening vooral in de praktijk leerden  
en oefenden. Vooral door te doen dus. 

  Beroepservaring
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Dat betekent trouwens niet dat er nu wel eenduidigheid bestaat over 
wat en hoe een student in de praktijk moet leren. Over dat ‘hoe’ is de 
Academie overigens expliciet: iets kunnen leer je niet alleen door er 
kennis van te nemen, maar vooral ook door te oefenen en daarmee 
ervaring op te doen. Met vallen en opstaan. En dat kost tijd. We hebben 
onze opleidingen zo ingericht dat er voldoende mogelijkheden zijn 
om carrière te maken én tegelijkertijd zaken in telkens een andere 
hoedanigheid te oefenen.

Wat een student moet leren, is helaas minder gemakkelijk te duiden. 
De eisen die specifiek in het buitenschools curriculum aan de 
beroepservaring worden gesteld, equivalent aan die van de BEP 
voor TU-afgestudeerden, zouden zowel het vakmanschap als het 
denken over de rol en positie van de architect of stedenbouwkundige 
bestrijken. Maar hoe ver gaat de definitie van vakmanschap? Hoort 
daar ook gedegen materiaalkennis bij, inclusief de detaillering? En 
betekent het denken over rol en positie vooral het ontwikkelen van 
een visie op het vak en het ontwikkelen van een eigen signatuur en 
expressie? Of ligt de nadruk meer op het ondernemende karakter van 
de beroepsuitoefening, al dan niet in internationaal perspectief? Op 
deze vragen zijn meerdere antwoorden te geven. De opvattingen over 
de kwalificaties die van architecten en stedenbouwkundigen geëist 
(moeten) worden, zijn namelijk pluriform en omgevingsafhankelijk. 
Er ontbreekt een collectief bewustzijn over wat een basispakket voor 
een startende beroepsbeoefenaar aan kennen en kunnen bevat. Dat 
kun je betreuren, maar het biedt wel de mogelijkheid het vak en de 
manifestatie van het vak in de beroepsuitoefening te relateren aan 
de desbetreffende context. De Academie kan je daar als student op 
wijzen en je helpen daarin keuzes te maken, afhankelijk van je ambities, 
talenten en opvattingen.

Robert von der Nahmer
Coördinator Beroepservaring
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