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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 internationale
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 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 2021 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 zijn dat: (betaalbaar) wonen, migratie een
(super)diversiteit, sociale en inkomensongelijkheid, en klimaatadaptatie.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie waardeert de positie van Independent School for the City
binnen het architectuurveld. Ze noemt de opzet en aanpak van de organisatie
vernieuwend binnen het architectuurveld. Op het voorstel voor het eenjarige
activiteitenprogramma reageert de commissie positief. Hoewel ze het programma
op punten beperkt vindt uitgewerkt, heeft ze voldoende vertrouwen in de kwaliteit
van de organisatie en het raamwerk dat The Independent School schetst in het
voorstel. Ook de gestelde thema’s noemt de commissie relevant. Echter, de
commissie plaatst een kanttekening bij de educatieve kant van de organisatie. Ze
vraagt zich af hoe deze zich verhoudt tot de culturele kant. Ze mist transparantie
hierover in het voorstel. Verder stelt ze vast dat Independent School fort he City
mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden wil
betrekken, maar ontbreekt in het voorstel een duidelijke strategie hiervoor. Ook mist
de commissie inzage in hoeveel deelnemers er aan de studio’s kunnen deelnemen
en de doelgroepen die op de publieke programma’s afkomen. In de ogen van de
commissie is het bereik van het publieke programma vooral regionaal en wordt bij
de educatieve tak een meer internationaal publiek betrokken.
Over het geheel genomen heeft de adviescommissie er echter voldoende
vertrouwen in, dat het activiteitenprogramma van Independent School fort he City
voor 2021 een waardevolle bijdrage zal leveren aan het architectuurdiscours.
Hoewel ze het voorstel op sommige punten beperkt vindt uitgewerkt, noemt ze
thema’s agendastellend en het programma en organisatie van voldoende kwaliteit.
Hiermee is ze van mening dat het programma van betekenis is op regionaal niveau.
Ze moedigt de instelling aan om haar identiteit en positie ten opzichte van educatie
beter te definiëren, transparanter te communiceren over de bijdragen van
deelnemers en haar bereik te versterken.
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Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat
het activiteitenprogramma voor 2021 voldoende aansluit op de doelstellingen van
de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als ruim voldoende. De
relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied noemt ze goed. De
mate van divers publieksbereik waardeert ze met voldoende. De consistentie in
doel en opzet van de aanvraag vindt de commissie ruim voldoende.

