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VERSLAG  
 
15 maart 2010, International Education Salon, London 
 
15 maart jl. vond in Londen in het Victoria & Albert Museum de International Education Salon plaats, 
georganiseerd door het Architecture Centre Network in samenwerking met Architectuur Lokaal. 
Architectuur Lokaal (Indira van ’t Klooster) participeerde in de workshops over Europese 
samenwerking in jeugdprojecten en de zogenaamde ‘teacher-training’ projecten. 
 
Een aantal Nederlandse architectuurcentra was hierbij aanwezig: Makeblijde, Gras, Schunck*, 
Architectuurlijk Weert, Rap, CBK Zeeland en ARCAM, evenals een groot aantal Britse 
architectuurcentra en vertegenwoordigers van architectuurcentra uit Chicago, Japan en Duitsland. 
Bovendien was de Nederlandse ambassade in Engeland vertegenwoordigd, Jan van Weijen, evenals 
MP Margareth Hodge, Minister van Cultuur van Engeland. 

 
Het was een dag vol discussie, internationale uitwisseling van ervaringen en workshops die tot een 
verkenning van de mogelijkheden tot internationale samenwerkingsverbanden hebben geleid. 
Opvallend was dat het onderwerp architectuureducatie in Engeland zoveel breder en veelzijdiger is 
dan in Nederland. Niet alleen vond de minister de uitwisselingsbijeenkomst zo belangrijk dat ze ervoor 
langs komt, ook viel op dat veel Engelse architecten hun betrokkenheid bij architectuureducatie heel 
vanzelfsprekend vinden – wat in Nederland toch niet het geval is. 
 
De dag bestond uit verschillende onderdelen, met als aftrap een lezing van architect Angela Brady, 
van Brady Mallalieu Architects. Zij is persoonlijk betrokken bij educatieprojecten voor kinderen 
waarin ze kinderen de waarde van architectuur en wat het kan betekenen voor een leefomgeving wil 
bijbrengen. De focus ligt hierbij altijd op duurzaamheid. Hiertoe geeft ze workshops in musea en 
bijvoorbeeld het RAA (Royal Academy of Arts).  
 
In een panelgesprek dat hierop volgde werd de toepassing van technologie in architectuureducatie 
door verschillende partijen belicht, met Tim Rudd (Future Lab), Ghislaine Boddington 
(body>data>space), Lidia Coelho (CABE), Naomi Schiphorst (Mimoa) en Krisann Rehbein  
(Association of Architecture Organizations, Chicago). Ze vertelden over de nieuwste 
technologische toepassingen die gebruikt kunnen worden in architectuureducatie, zoals het gebruik 
van avatars, virtuele leerplekken en op videogames georiënteerde leerplekken.  
 
CABE is het adviesorgaan van de regering op het gebied van architectuur, stedenbouw en openbare 
ruimte. Met het project (Engaging Places) concentreert CABE op een aparte website/portal het totale 
aanbod van architectuureducatie in Engeland. Het is als portal te gebruiken voor leraren in het lager 
en voortgezet onderwijs, zij kunnen hier in een oogopslag vinden wat het aanbod aan 
architectuureducatie is en waar ze dat kunnen verkrijgen, en bij wie. Mimoa is een soort ‘google maps’ 
voor architectuur over de hele wereld. Iedereen kan daar architectuurprojecten plaatsen. De site is 
een groot succes en heeft inmiddels 9000 deelnemers, 70.000 unieke bezoekers per maand en ruim 
3000 projecten online. De AAO heeft een digitale leerplek ontwikkeld met lespakketten die digitaal, via 
een website toegankelijk zijn en virtuele leraren, ontwikkeld door een groepje architecten. Ook leraren 
in het lager en voortgezet onderwijs kunnen hier lespakketten van downloaden en hebben online 
‘teach-the-teacher’ cursussen tot hun beschikking.  
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Tot slot enkele aanbevelingen van alle partijen:  
> Leraren moeten het belang inzien van de noodzaak van architectuureducatie en eenvoudig toegang 
hebben tot de verschillende mogelijkheden die er zijn . Voor de ouders geldt hetzelfde. 
> Samenwerking tussen leraren en architecten of architectuurorganisaties kan het aanbod en de 
kwaliteit van architectuureducatie bevorderen. 
> Zorg dat je kinderen bereikt door ze te benaderen op hun eigen niveau, bijvoorbeeld door het 
gebruik van populaire digitale technieken, zoals avatars. 
> Betrek kinderen in projecten als het ontwerpen van hun eigen school. 
 
Workshop 1 ging over internationale samenwerking in architectuur educatieprojecten voor de jeugd. 
Hoe kunnen we van elkaar leren. Waarin kunnen we samenwerken? Geconstateerd werd dat de 
Engelsen verder zijn op een aantal punten. Wat kunnen de Nederlandse centra hiervan meenemen?  
 
Bijvoorbeeld het project Engaging Places, van CABE als een neutrale digitale omgeving1 waar 
leraren aanbod kunnen vinden op het gebied van architectuureducatie. Iemand moet vervolgens langs 
de scholen om de projecten onder de aandacht te brengen en de leraren het belang te laten inzien 
van architectuureducatie. Dus de basis moet eerst gelegd worden voordat partijen gebruik gaan 
maken van het aanbod. Verder werd er een oproep gedaan om tot daadwerkelijke Europese 
samenwerking te komen en verbanden te smeden tussen de architectuurcentra. Er wordt naar 
gestreefd om bij een vervolgbijeenkomst in oktober de eerste samenwerkingsbijeenkomsten of 
gezamenlijke projecten te kunnen toelichten.  
Duurzaamheid is een zeer populair begrip in Engeland, de architectuurcentra en organisaties als 
CABE doen momenteel veel hiermee in (architectuur)onderwijsprojecten. Maar in Nederland speelt dit 
begrip nauwelijks een rol, niet in het vakdebat en niet in architectuureducatie. Ook maken Britse 
architectuurcentra veel gebruik van architecten in hun lespakketten voor scholen. Architecten kunnen 
hier voor betaald worden. 
Angela Brady pleit ervoor om langdurige workshops te geven aan kinderen in het onderwijs over 
architectuur met professionals, dus architecten. Hierdoor gaat het meer leven bij kinderen en leraren. 
Samenwerking tussen leraren en architecten bewerkstelligen. En ‘teach-the-teacher’ trainingen 
organiseren, om architecten te leren les te geven in lager onderwijs en om leraren te leren 
architectuuronderwijs te geven. 
 
MP, Margareth Hodge, Minister for Culture and Tourism, gaf een lezing vanuit haar portefeuille op 
architectuur en architectuureducatie. Vanuit de regering wordt het thema duurzaamheid gestimuleerd. 
Onderwijs is het eerste moment waar je de jeugd kan bereiken en waar je van onderop de jeugd kan 
stimuleren om duurzaamheid toe te passen op veel gebieden waaronder de gebouwde omgeving. De 
overheid in Engeland stimuleert sinds 10 jaar de lokale architectuurcentra met subsidies, zoals bij ons 
het stimuleringsfonds dat doet. Verder werd door de Nederlandse centra geconstateerd, dat 
architectuureducatie voor de meeste centra niet de hoofdmoot vormt. 
 
Workshop 2 had als thema Europese samenwerking in teacher-training projecten. Leraren in het 
lager en middelbaar onderwijs trainen in het geven van architectuureducatie; hoe geef je een 
workshop architectuur, waarom is dit belangrijk? En hoe kan je technologie gebruiken? Bestaande 
projecten kunnen een basis vormen voor de workshops, waarbij je in thema’s kan werken, 
bijvoorbeeld duurzaamheid of innovatief materiaalgebruik of vorm. Manieren bedenken hoe je scholen 
kan bereiken en interesseren om architectuureducatie in het curriculum op te nemen. De Engelsen zijn 
hier al mee bezig. Bijvoorbeeld met het project Education Partner Programme van het Solent 
Centre for Architecture. Het gaat hier om een serie workshops gericht op leraren in het primair en 
middelbaar onderwijs, om ze te helpen en leren architectuur en de gebouwde omgeving te gebruiken 
in hun lessen en daarmee hun curriculum te verbreden. De pakketten zijn zo gemaakt, dat leraren ze 
zelf verder kunnen ontwikkelen voor een specifieke leeftijdsgroep of voor een specifiek onderwerp. En 
er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen. In Nederland is deze methode geheel nieuw, zo bleek 
uit een vragenronde langs de architectuurcentra. In Nederland zijn het de architectuurcentra zelf die 
architectuureducatie projecten aanbieden, maar dan voor de leerlingen zelf. Dus scholen komen naar 
hen toe en niet andersom. Nederland kan hierin dus veel leren van de Britten. Hoe zet je zoiets op? 
Hoe bereik je de leraren / scholen? Gebruik maken van technologische toepassingen om dichter bij de 
                                            
1 Engaging places van CABE is al in kleine vorm opgestart door Podium voor Architectuur, Haarlemmermeer. Zij zijn een 
online platform gestart waarop alle architectuurcentra in Nederland kunnen plaatsen wat zij doen, wat ze aan aanbod hebben, 
etc. Zie: www.netwerkac.nl. 
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leerlingen te komen. Gebruik maken van (landschaps)architecten bij het opzetten en uitvoeren van de 
workshops.  
 
Door een samenwerking tussen Britse en Nederlandse centra te smeden, kunnen we van de Britse 
methode leren. Bijvoorbeeld door zusterscholen in Nederland en Engeland te creëren die ervaringen 
kunnen uitwisselen over eenzelfde project of workshop. Mark Drury, van Solent  ‘Feedback van 
gebruikers (leerlingen/kinderen en leraren) is hierbij altijd belangrijk voor het verder ontwikkelen van je 
programma’s’.  
 
In 2 digitale showcases werd een aantal digitale projecten verder toegelicht door respectievelijk 
Futurelab en CABE. Zij spraken over digitale leerplekken en een portal voor architectuureducatie 
(Enganging places).  
 
 
Vervolg 
Vragen voor de Nederlandse architectuurcentra: wat is nodig aan vervolgstappen?  

 Inventariseren wat de architectuurcentra nodig hebben om daadwerkelijk binnen te komen 
op scholen met hun architectuureducatie programma’s 

 Hoe effectiever gebruik te maken van architecten in deze programma’s? 
 Hoe nu verder, met alle informatie die tot ons is gekomen tijdens de educatiedag in Londen? 

 
Voor meer informatie 
 
www.bradymallalieu.com 
www.futurelab.org.uk  
www.bodydataspace.net 
www.cabe.org.uk  
www.cabe.org.uk/engaging-places 
www.mimoa.eu 
caf.architecture.org/ 
 


