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ARCAM
 Het architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) is een culturele instelling die 

als doel heeft het draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten en 
verbreden, door  het publiek te enthousiasmeren voor architectuur en 
stedebouw. 

 Alle activiteiten dragen daaraan direct of indirect bij. 

 Bij de samenstelling van het programma wordt ernaar gestreefd om met het 
totaalprogramma een zo breed mogelijk publiek te bereiken. 

 Daarom is het programma vanaf 2002 uitgebreid met educatieve projecten. 

 Directe aanleiding voor deze ontwikkeling was de introductie van het vak CKV 
in het voortgezet onderwijs en, daarmee samenhangend, de aansporing 
(verplichting?) van diverse subsidiegevers om educatief aanbod te 
ontwikkelen. 
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projecten

Amsterdam aan je Voeten 
zeven eeuwen architectuur

 Start- en eindpunt: ARCAM

 Locatie: Oostelijke binnenstad

 Doel: Introductie op de stad Amsterdam, 
kennis over architectuurgeschiedenis, het 
leren kijken naar en duiden van de omgeving. 

Amsterdam aan je Voeten

IJverBOUWD

Goed Gevormd

Bekijk je Wijk
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Projecten

IJverBOUWD

 Start- en eindpunt: Pakhuis De Zwijger

 Locatie: Java-eiland omgeving Jan
Schaefferbrug.

 Doel: Leerlingen te laten kennismaken met 
de bijzondere vormgeving van dit voormalig 
industrieel gebied. Leerlingen worden 
uitgedaagd zelf na te denken over de 
inrichting. De rondleiding wordt afgesloten 
met een kleine ontwerpworkshop in Pakhuis 
De Zwijger.

Amsterdam aan je Voeten

IJverBOUWD

Goed Gevormd

Bekijk je Wijk
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Projecten

Goed Gevormd 
vormen aan het Oosterdok

 Startpunt: ARCAM

 Eindpunt: OBA

 Locatie: Oosterdok

 Doel: Leerlingen ervan bewust te maken 
dat bijna alles om hen heen door mensen 
is vormgegeven. Vragen die aan de orde 
komen zijn onder andere: Hoe komt een 
architect of vormgever op zijn ideeën? Hoe 
ontstaat een vorm? Wat zijn de 
overeenkomsten tussen een koffiekan, een 
stoel en een gebouw? 

Amsterdam aan je Voeten

IJverBOUWD

Goed Gevormd

Bekijk je Wijk
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projecten

Bekijk je Wijk

 Locaties: Nieuw West (start 2009), Amsterdam-
Noord (2010-2011?)

 Doel is om in aanvulling op eerder genoemde 
projecten, een nieuwe reeks projecten te 
ontwikkelen, waarin leerlingen de eigen, bekende 
omgeving, met nieuwe ogen leren bekijken. 

 De eerste wijk waarvoor een project wordt 
ontwikkeld is Nieuw West.

 Rol van ARCAM is die van initiatiefnemer en 
partner van de deelnemende scholen en ook van 
andere organisaties die een mogelijke inhoudelijke 
en/of financiële bijdrage kunnen leveren.

 Werkwijze is erg arbeidsintensief. Het ontwikkelde 
format kan wel weer dienen als basis voor projecten 
elders in de stad. 

Amsterdam aan je Voeten

IJverBOUWD

Goed Gevormd

Bekijk je Wijk
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Uitgangspunten educatief programma 
ARCAM

 architectuur en stedebouw maken een wezenlijk onderdeel uit van ieders omgeving en    
behoren daarom in het reguliere onderwijscurriculum aandacht te krijgen.

 doel is om leerlingen zich ervan bewust te maken dat (bijna) alles om hen heen is vormgegeven 
en ze te enthousiasmeren zelf na te denken over de inrichting van hun omgeving.

 de projecten worden begeleid door vakkundige rondleiders, die goed zijn getraind in de materie.

 er wordt gewerkt in kleine groepjes, waarbij de dialoog en eigen mening van de leerlingen 
centraal staat.

 de projecten zijn zodanig van opzet dat ze op maat aangeboden kunnen worden voor alle 
niveaus van het voortgezet onderwijs.

 om vat te krijgen op de omgeving is het belangrijk om aandacht te schenken aan de ideeën en 
gebeurtenissen die eraan ten grondslag liggen.

 waar mogelijk wordt samengewerkt met andere culturele instellingen (OBA, de Cultuurfabriek, 
BMA, Stedelijk Museum).

 projecten worden waar mogelijk samen met het onderwijs ontwikkeld.
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Belangrijke uitgangspunten
Het onderwijs is als gevolg van deze ontwikkelingen de laatste jaren 
overspoeld met aanbod vanuit de culturele instellingen

Aanknopingspunt

De invulling van het vak CKV gaat veelal uit in de richting van 
podiumkunsten en beeldende kunst. Architectuur is een niet direct voor de 
hand liggende discipline om in dit kader aandacht aan te besteden. Daar 
staat tegenover dat kennis en vaardigheden die in architectuurprojecten 
worden opgedaan, vaak goed aan blijken te sluiten bij andere vakken in het 
onderwijs zoals aardrijkskunde, geschiedenis en techniek.


