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€ 257.248

NEGATIEF
Inleiding en samenvatting
Independent School for the City is in 2018 geïnitieerd door Crimson Historians &
Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles). De School is een internationaal
kennisuitwisselings- en ontmoetingsplek in Rotterdam voor urbanisten: mensen met
een achtergrond in ruimtelijke en stedelijke studies zoals architectuur, stedenbouw en
planning, architectuurgeschiedenis, sociologie, antropologie, politieke en culturele
studies, kunst en media. Deelnemers zijn reeds gediplomeerd en/of hebben een staat
van dienst in een relevante discipline. Hiernaast is De Independent School for the City
ook een publiek architectuurcentrum en ontmoetingsplek voor architectuurliefhebbers;
een plek waar de architectuur wordt gevierd, waar ze wordt getoond en
bediscussieerd.
Het activiteitenprogramma voor de periode 2021-2022 bestaat uit een vast raamwerk
met daarin zich herhalende activiteiten en formats, waarvan de inhoud steeds flexibel
wordt ingevuld. De activiteiten binnen het raamwerk zijn gethematiseerd. Er wordt
bijvoorbeeld jaarlijks een studio over Film en Architectuur georganiseerd. Ook zijn er
jaarlijks studio’s over de economische kant van de stedenbouw en een Summer
School over stadscultuur. De precieze invulling van de studio’s gebeurt aan de hand
van actuele vraagstukken waar de stad voor staat, thema’s die volgens de organisatie
wereldwijd van belang zijn, niet alleen in Nederland of West-Europa. Voor 2021/2022
zijn dat: (betaalbaar) wonen, migratie een (super)diversiteit, sociale en
inkomensongelijkheid, en klimaatadaptatie.

Financiële analyse
De Independent School for the City vraagt een bedrag aan van € 213.324 binnen de
Regeling 1- en 2-jarige activiteitenprogramma voor een 2-jarig programma. In 2020 is
Independent School for the City ondersteund vanuit de Deelregeling
activiteitenprogramma’s van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De
Independent School for the City ontwikkelt zich van een project in 2019 naar een
zelfstandige organisatie sinds begin 2020, met ongeveer 6 fte aan mankracht. Voor de
periode 2021-2022 zet de organisatie in op een sterke groei. Beoogde financiers zijn
naast het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Stichting Droom & Daad en
gemeente Rotterdam. De overige inkomsten bestaat vooral uit bijdragen van
deelnemers. De stichting onderschrijft de Fair Practice Code.

Advies van de commissie
De adviescommissie waardeert de positie die Independent School for the City, in de
korte tijd dat zij bestaat, heeft weten in te nemen binnen het (Rotterdamse)
architectuurveld. Ze spreekt van een ambitieuze organisatie met een goede reputatie
en ziet potentie in het concept van de ‘School’, waarin gespeeld wordt met traditionele
opvattingen rondom educatie, professionalisering, kennisontwikkeling en kennisdeling.
De brede interdisciplinaire en kritische benadering van architectuur acht ze urgent en
voorbeeldstellend voor het veld. Ondanks deze positieve geluiden, is de
adviescommissie niet overtuigd van de aanvraag voor een tweejarig
activiteitenprogramma. Hoewel ze veel potentie ziet in het voorstel en het programma
onderscheidend acht binnen het architectuurveld, vindt ze het nog onvoldoende
uitgewerkt en consistent om te kunnen spreken van een programma van nationale
betekenis.
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Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als voldoende. De relevantie
van de gekozen thematiek voor het vakgebied noemt ze goed. De mate van divers
publieksbereik en de consistentie in doel en opzet van de aanvraag vindt de commissie
echter onvoldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag niet te honoreren. Ze meent, na
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat de
instelling met de aanvraag voor een tweejarig programma onvoldoende aansluit op de
doelstellingen van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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Hoewel de adviescommissie spreekt van een interessante opzet en relevante thema’s,
mist ze over de gehele linie van het programma concrete uitwerking, waarop ze de
artistiek-inhoudelijke kwaliteit goed kan beoordelen. De contouren en kaders zijn
helder, maar de inhoud ontbreekt nog bij veel activiteiten. Zo lijkt geen van de namen
die genoemd worden in het onderdeel ‘School’s out!’ nog bevestigd en zijn ook de
experts die bij de andere onderdelen worden betrokken onduidelijk. Voorts merkt de
commissie op dat de organisatie onduidelijk communiceert over de kosten van
deelname en het selectieproces van de deelnemers. Dit leidt er mede toe dat ze
gematigd positief reageert op het publieksbereik en de mate waarin dit divers is.
Independent School for the City richt zich op professionals en slechts een beperkte
groep kan deelnemen aan de ‘Summer School’ of workshops. De commissie vraagt
zich af of er bijvoorbeeld scholarships of kortingen zijn voor deelnemers die minder te
besteden hebben. Een toelichting hierop ontbreekt in het plan. Hoewel er een breed
spectrum aan ontwerpers lijkt te worden aangesproken, vindt de commissie het
onduidelijk wie het publiek is voor de openbare lezingen, hoe deze worden benaderd
en of het bereik hiervan ook ligt buiten de regio Rotterdam. Tot slot plaatst de
commissie nog een opmerking bij de verspreiding van de resultaten van het
programma. De commissie begrijpt dat het niet altijd mogelijk is om video’s van
internationale sprekers online te plaatsen, desondanks mist ze in het plan een strategie
om kennisdisseminatie te bevorderen. Het verspreiden van de resultaten zou het
nationale bereik en impact van het programma ten goede kunnen komen.

