
 
 
 
 

 
UITNODIGING 

 
‘Open City’ en educatieve programma’s 

 voor architectuurcentra UK<>NL 
24 september 2009 en maart 2010 

 
 
 
 
Aan alle architectuurcentra, 
 
 
 
Op 24 september a.s. organiseren Architectuur Lokaal en het Architecture Centre Network 
(ACN) een themabijeenkomst over ‘Open City’ en educatieve programma’s voor architectuurcentra. 
Met veel plezier nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.  
 
Tijdens deze bijeenkomst zullen Engelse en Nederlandse architectuurcentra met elkaar van 
gedachten wisselen over educatieve architectuurprogramma’s in Nederland en Engeland. In het 
tweede deel van de bijeenkomst zullen we nader verkennen hoe concrete educatieve programma’s 
tot stand zouden kunnen worden gebracht in relatie tot uw tentoonstellingsprogramma 2010 en het 
thema ‘Open City’. Deze uitwisseling is bovendien de opmaat tot een wederbezoek aan de Engelse 
architectuurcentra in Londen in maart 2010. Aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor de 
opening van de vierde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) met als centraal 
thema ‘Open City: designing coexistence’.  
 
Ik hoop u allen op 24e september te zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Indira van ‘t Klooster, 
 
senior projectleider Architectuur Lokaal 
 
 
 
 
 
 
bijlagen:  
 
programma 
achtergrondinformatie 
eerste inventarisatie van architectuur-educatieprogramma’s in Nederland 



 
bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
Programma  24 september 2009 
 
 
10.00 uur ontvangst in het Berlage Instituut in de kluisjeszaal 
 
10.30 uur welkom door Rob Docter, directeur Berlage Instituut 
 
10.45 uur analyse en vergelijking van Britse en Nederlandse educatieprogramma’s op het 

gebied van architectuur in de verschillende onderwijssystemen. Aansluitend: 
uitwisseling van kennis en ervaringen 

 
12.30 uur lunch op nader bekend te maken locatie 
 
14.00 uur  Inleiding door Kees Christiaanse over IABR 2009 en thema ‘Open City”. 

workshop educatieve projecten in de ‘Open Stad’: nadere verkenning van het 
thema Open City. Onderzoek naar mogelijke vorming van zustersteden uit beide 
landen om een actieve uitwisseling tot stand te brengen in gezamenlijke 
onderwijsprogramma’s. 

 
15.30 uur opstellen agenda tweede bijeenkomst in Londen in maart 2010 
 
16.30 uur vertrek naar het NAi voor de officiële opening van de vierde Internationale 

Architectuur Biënnale Rotterdam, waarvoor alle aanwezigen zijn uitgenodigd 
 
17.00 uur ontvangst in het NAi 
 
18.00 uur officiële opening van de Biënnale 



bijlage 2 
 
 
Educatieve programma’s in Nederland en Engeland 
 
Architectuurcentra in Nederland ontwikkelen steeds vaker educatieve programma’s rond hun 
activiteiten. In de praktijk blijkt het echter duur en niet eenvoudig om educatieve programma’s te 
maken. Financiering is moeilijk te vinden (met name voor de fase die volgt op de ontwikkeling 
ervan), uitwisseling tussen architectuurcentra is niet vanzelfsprekend (vanwege de grote 
verschillen in opzet, bereik en onderwerp van de activiteiten van de Nederlandse 
architectuurcentra), en het succes laat zich lastig van tevoren voorspellen, soms zelfs achteraf 
moeilijk bepalen.   
 
Een globaal onderzoek wijst uit dat ook in Engeland uitwisseling, financiering en onderlinge 
afstemming tussen de centra niet vanzelfsprekend is. Toch staat Engeland bekend om de kwaliteit 
van zijn educatieve programma’s in de culturele sector. Hoe regelen Nederlandse en Engelse 
architectuurcentra hun educatieve programma’s in kwaliteit, financiële zin, in opzet, doelgroep en in 
bereik? Wat kunnen zij van elkaar leren? Dat zijn de vragen die op 24 september centraal staan.  
 
Bijgevoegd is een beknopt overzicht van architectuureducatie in Nederland. Onze Britse 
tegenhangers zijn eenzelfde onderzoek aan het opzetten voor de situatie in Engeland. Wij zouden 
het op prijs stellen als jullie elk een overzicht kunnen maken van jullie eigen aanbod op het gebied 
van architectuur educatie ter aanvulling op dit onderzoek. Dit kunnen we dan tijdens de uitwisseling 
met de Britse delegatie van architectuurcentra gebruiken. 
 
Architectuur Lokaal organiseerde in de afgelopen periode al eerder thematische bijeenkomsten, 
speciaal voor architectuurcentra. Eerdere onderwerpen waren ‘educatieve programma’s’, 
‘subsidies aanvragen’ en ‘opdrachtgeverschap bij brede scholen’.  
 
 
24 september 2009 en maart 2010 
 
Met de opening van de Biënnale en het wederbezoek in Londen worden twee gelegenheden 
aangegrepen voor architectuurcentra om contacten te verstevigen en kennis uit te wisselen: 
 

- het thema Open City biedt een goed kader om nader over educatieve projecten te spreken. 
Bovendien vindt aansluitend op de bijeenkomst de officiële opening van de Biënnale 
plaats. 

- In maart 2010 organiseert ACN een internationale bijeenkomst voor architectuurcentra in 
Londen. De bijeenkomst op 24  september biedt de mogelijkheid om gezamenlijk actuele 
thema’s op de agenda voor maart 2010 te zetten. De bijeenkomst in maart 2010 is ook een 
goede gelegenheid om in het algemeen contacten met andere architectuurcentra te 
verstevigen of te leggen.  

 
Wellicht biedt de bijeenkomst op 24 september aanknopingspunten voor verdere samenwerking 
tussen Engelse en Nederlandse architectuurcentra. Dat kan in de vorm van één-op-één contacten 
en nadere uitdieping van gemeenschappelijke knelpunten. Maar het thema ‘Open City’ leent zich 
ook voor bijvoorbeeld een dubbeltentoonstelling van een Engels en een Nederlands 
architectuurcentrum, aangevuld met een gemeenschappelijk educatief programma. Zo dat zou 
lukken, kunnen de ervaringen en het resultaat worden gepresenteerd in maart 2010.  
 



Financiering van beide bijeenkomsten 
 
De eerste bijeenkomst in Rotterdam wordt mogelijk gemaakt door Architectuur Lokaal, ACN, IABR, 
het NAi en het Berlage Instituut. Wie op 24 september deel wil nemen aan de gezamenlijke lunch 
wordt verzocht E 17,50 over te maken op rekeningnummer 5510706 ten name van Architectuur 
Lokaal o.v.v. Open City. 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van deze bijeenkomst en de interesse voor het wederbezoek in 
Londen moet aanvullende financiering worden gezocht. Na overleg met het Stimuleringsfonds is 
gebleken dat aanvullende financiering eventueel mogelijk is, mits daadwerkelijk sprake is van 
kennisuitwisseling gekoppeld aan een concreet project (bijvoorbeeld in de vorm van een 
tentoonstelling of een educatief programma). De uitkomsten van 24 september en de concrete 
mogelijkheden die u ziet voor verdere samenwerking zijn dus bepalend voor de mogelijkheden in 
maart 2010. 
 
 
Aanmelden en nadere informatie 
 
Nadere inhoudelijke informatie over opzet en vervolgprogramma kan worden verkregen via Indira 
van ’t Klooster (indira.vantklooster@arch-lokaal.nl, tel. 020-5304000).  
 
Aanmelden kan tot 11 september 2009 via: marlous.vankrieken@arch-lokaal.nl. Na aanmelding 
volgt een bevestiging en toezending van nadere gegevens over het programma en de praktische 
organisatie. 
 
 
 
Nuttige links 
 
www.architecturecentre.net 
www.iabr.nl 
www.berlage-instituut.nl 
www.nai.nl  
 


