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POSITIEF

Inleiding en samenvatting
De Independent School for the City 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. De School is een vrijplaats, een lerende gemeenschap, open voor iedereen 
die zich met de stad bezighoudt. Daarnaast is het een publiek architectuurcentrum en 
ontmoetingsplek voor architectuurliefhebbers. De School kent een jaarprogramma dat 
bestaat uit een vast raamwerk met daarin zich herhalende activiteiten in verschillende 
formats. Het jaarprogramma 2022 richt zich op de thema’s; het Antropoceen, (Super) 
diversiteit en de Toegankelijkheid van de Stad. Dit vertaalt zich in een intensief 
programma van drie maanden (Dirty Old Town), een studio over Film en Architectuur 
en studio’s over de woningmarkt, grondeigendom en fotografie. Er vindt een Summer 
School over Superdiversiteit plaats, een leergang voor de Rotterdamse gemeente, 
masterclasses en de maandelijkse publieke School’s Out avonden. De inhoud van het 
programma van de School bouwt voort op eerder opgedane kennis. Het programma 
is zo opgezet dat er ruimte is om flexibel en op korte termijn op de actualiteit in te 
spelen. In de programmering wordt nauw samengewerkt met Rotterdamse, landelijke 
en internationale partijen en personen. Voor de programmalijn Follow the Money werkt 
De School in 2022 samen met Markus Appenzeller. De serie masterclasses worden 
in samenwerking met MacGuffin magazine georganiseerd en zijn gebaseerd op het 
themanummer ‘the Wall/the Brick’ van het tijdschrift. Daarin wordt onder meer een 
masterclass gegeven door Opperclaes over activistische kunst in de openbare ruimte. 

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie is positief gestemd over het voorstel van de Independent 
School fort he City. Ze is met name te spreken over de goede samenwerkingen die 
De School aangaat, hierdoor is de programmering kwalitatief hoog en het aanbod 
groot. Op een heldere manier weet De School te omschrijven hoe de herhaling 
van het raamwerk ruimte biedt voor het inspelen op de actualiteit en verdieping 
van relevante onderwerpen binnen stedelijke ontwikkeling. Ze noemt hierbij het 
voortzetten van de programmalijn Follow the Money en benadrukt hoe belangrijk 
het is dat er bewustwording en inzicht wordt vergaard over financiële dynamieken 
in de totstandkoming van architectuur. Door de scope van activiteiten is het de 
commissie duidelijk dat het programma dat De School aanbiedt het karakter van 
een onderwijsprogramma overstijgt. Het merendeel van de activiteiten is volgens de 
commissie vooral aantrekkelijk voor een vakpubliek in het domein van stadmaken, maar 
daarbinnen spreekt ze wel een diverse groep architecten en stedenbouwkundigen aan. 
Met de thematische focus op het antropoceen, (super)diversiteit en de toegankelijkheid 
van de stad heeft de commissie de verwachting dat de activiteiten een breder bereik 
zullen hebben en interessant zijn voor bijvoorbeeld activisten op het gebied van 
maatschappelijke identiteit en klimaat. Tot slot merkt de commissie op dat het goed is 
dat de organisatie actief vormen onderzoekt voor een duurzame financiële situatie.

Alles overziend, spreekt de commissie van een goed uitgewerkt, relevant programma 
waarmee de Independent School of the City een onderscheidende positie inneemt in 
het architectuurveld.

Aanvrager: Independent School for the City 
Titel:   Independent School for the City 2022
Gevraagd bedrag: € 98.478
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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de artistieke 
en maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma en de relevantie van 
de gekozen thematiek voor het vakgebied als voldoende. De mate van divers 
publieksbereik noemt ze voldoende. De consistentie in doel en opzet van de aanvraag 
vindt de commissie goed.

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 2022 voldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
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