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Creating 010 is het kenniscentrum dat zich bezighoudt met 
praktijkgericht onderzoek gericht op de creatief scheppende en 
ontwerpende opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam en op 
het werkveld dat daaraan verbonden is: de creatieve industrie. 
Daarbij koesteren we bijzondere belangstelling voor het belang 
van de creatieve beroepen en bedrijfstakken en voor allerlei 
vormen van vernieuwing en innovatie in de samenleving 
waarvoor creatieve impulsen van groot belang zijn. 
 
We worden gedreven door belangstelling voor en vanuit het 
bedrijfsleven, maar ook door maatschappelijke uitdagingen 
en de vragen die spelen bij de overheid. De rol van techno-
logie en ontwerp heeft daarbij onze bijzondere aandacht.

Daarin werken we steeds samen met het onderwijs en 
daarbinnen actieve studenten en docenten, en met wat het 
werkveld heet, zeker in de Rotterdamse regio, maar ook 
daarbuiten. Onze kennispartners en de platformen waarop 
we ons werk delen zoeken we binnen regio en Nederland, 
maar ook mondiaal. 
Dit Hoogtepuntenmagazine is een bijzondere bloemlezing 
uit ons werk van 2015 en illustreert wat we doen en hoe we 
werken. Het is bovendien een uitnodiging aan iedereen om 
de samenwerking met ons voort te zetten of aan te gaan. 
 
Florian Cramer en Paul Rutten
Directeur Kenniscentrum Creating 010 
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Professionals van de toekomst leren hands on

Ontwerpen, maken 
en leren onderwijs: 
drie-eenheid van de 
toekomst

design aanpak, ontwikkelen studenten nieuwe 
proposities die ze vervolgens kunnen toetsen. 
Daardoor komen ze tot nieuwe inzichten voor 
en over hun professionele praktijk.”

STADSLAB EN STATIONS

Troxler is al geruime tijd betrokken bij de 
FabLab beweging. Door het inrichten van open 
werkplaatsen waarin geavanceerde machines 
en apparaten ter beschikking komen voor 
iedereen, wordt leren en innoveren laagdrem-
pelig en democratisch. Binnen CMI is naar 
analogie van deze beweging het Stadslab 
opgezet. Daar kunnen studenten vrijelijk 
experimenteren met technologie en leren 
 over de mogelijkheden en onmogelijkheden 
ervan. Het Stadslab is een katalysator van 

Daarom is er bij het Instituut voor Communi-
catie, Media en Informatietechnologie (CMI) 
en de Willem de Kooning Academie (WdKA) 
steeds meer aandacht voor het hands on 
verkennen van maak- en ontwerpopties. 
Dat wordt meestal gecombineerd met een 
grondige verkenning van wat er in de buiten-
wereld speelt. Peter Troxler, lector Revolutie 
in de Maakindustrie, legt het als volgt uit: 
“Fysieke dingen maken is een nuttige uitbrei-
ding van en een noodzakelijke tegenpool voor 
abstract redeneren zoals we dat traditioneel 
uit het onderwijs kennen. Door het maken 
van dingen begrijp je de weerbarstigheden 
van de realiteit beter en kom je onbedoelde 
consequenties van voorgestelde oplossingen 
op het spoor. Door een research through 

Binnen het onderwijs wordt de laatste jaren volop nagedacht over de 
wijze waarop het talent voor de toekomst het best kan worden voor- 
bereid op de professionele praktijk. Daarbij wordt creativiteit, samen 
met technologie en ondernemerschap, vaak genoemd als doorslag-
gevende factor. De kunst van mensen om technologie te doorgronden 
en te vertalen in oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen 
staat centraal. 
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onderwijsvernieuwing vanuit design research 
en leren-door-maken. Daartoe onderzoeken 
ze nieuwe onderwijspraktijken die momenteel 
binnen Hogeschool Rotterdam vorm krijgen. 
Welke lessen kunnen we van elkaar leren,  
met het oog op vernieuwing en verankering 
van maken en ontwerpen in de curricula van 
het hoger onderwijs? 

BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Deze onderwijsvernieuwing beperkt zich niet 
tot het hoger beroepsonderwijs, ook andere 
schooltypen doen mee. Er is intussen veel 
kennis opgebouwd over het ‘hoe’ van ontwer-
pend en makend leren. Uitwerking van de 
achterliggende concepten, het onderzoek er 
naar en de verantwoording ervan staan nog 
vaak in de kinderschoenen. Onderzoek binnen 
Creating 010 richt zich daarom op de effecten 
van maker education op persoonlijke en 
cognitieve ontwikkeling. Wat doet maken met 
leerlingen? Wat zijn goede interventies? 
Wat vergt maker education van de docent? 
Deelnemers aan Leerkracht Ontwikkel Teams 
(LOT, in het basisonderwijs) en Professionele 
Leergemeenschappen (PLG, voortgezet 
onderwijs) bezoeken verschillende labs waar 
ze nagaan op welke manier daar gemaakt en 
geleerd wordt. Opgedane kennis wordt 
vertaald in het eigen lesmateriaal. Professio-
nals van Creating 010 begeleiden en voeden 
de LOT en PLG communities en zorgen ervoor 
dat onderzoeksresultaten vertaald worden in 
kennis en innovatie van techniek-onderwijs. 
Daarbij werkt Creating 010 binnen Hogeschool 
Rotterdam samen met de Pabo en het Experti-
secentrum Maatschappelijke Innovatie. 
Externe partners zijn onder meer Betasteun-
punt Zuid-Holland, Stichting Kind & Onderwijs, 
Roffab, Waag Society, Ministerie van OC&W, 
Platform Maker Education en Expertisecentrum 
Wetenschap & Technologie Zuid-Holland. 

onderwijsinnovatie. Studenten gaan steeds 
vaker aan de slag op basis van een ontwerp-
uitdaging die wordt aangedragen door een 
externe opdrachtgever. Ze combineren 
praktijkgericht onderzoek met het ontwerpen 
van een mogelijke oplossing, samen met de 
probleemeigenaar uit bijvoorbeeld creatieve 
industrie, zorg of overheid. Binnen de WdKA 
bieden verschillende stations mogelijkheden 
om op een vergelijkbare wijze te leren, bijvoor-
beeld over de inzet van creativiteit voor de 
circulaire economie of innovatie in retail. Dit 
ontwerpend leren vindt ook bij het Expertise-
centrum Maatschappelijke Innovatie en RDM 
Centre of Expertise (CoE RDM) volop ingang. 

COMMUNITY OF PRACTICE MAKING

Binnen CoE RDM is Creating 010 mede 
gangmaker van de Community of Practice 
Making. Die is onderdeel van de new making 
movement. Daarbij gaat het om de ontwikke-
ling van kennis over en implementatie van 
nieuwe processen. Ook wordt er geëxperi-
menteerd met de toepassing van nieuwe 
technologieën, zoals sensoren, Big Data, 
robots, drones en 3D-printing.  
Dat gebeurt in voor Rotterdam belangrijke 
domeinen als energie, logistiek, water en 
maritiem en offshore. De Community of 
Practice fungeert als enabler en organisa-
torische backbone voor CoE RDM en als 
experimenteerruimte voor het Internet of 
Things binnen Hogeschool Rotterdam.

HOT: HOGESCHOOLDOCENTEN ONTWIKKELTEAM

In dezelfde lijn is een groeiend lerend 
gezelschap van docent-onderzoekers 
afkomstig van CMI, WdKA, Pabo, Docenten-
opleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie  
en Kenniscentrum Creating 010 actief als 
Hogeschooldocenten Ontwikkeling Team 
(HOT). Ze geven daarin vorm en inhoud aan 
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Creating 010 werkt met instituten en opleidingen aan onderwijsinnovatie en draagt bovendien bij aan de curricula van  
de Willem de Kooning Academie en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, om nieuwe  
kennis te delen, maar ook om voeling met de onderwijspraktijk te houden. Hieronder enkele voorbeelden.

De democratisering van designtechno-
logie en de toenemende personalisatie 
van productiemethoden zorgen voor 
snelle veranderingen in de ontwikkeling 
en de toegankelijkheid van technologie 
en toepassingen ervan. Daarop ligt de 
aandacht van de Making for Professio-
nals. Urban Interaction Design heeft tot 
doel om via participatieve ontwerpme-
thoden burgers te betrekken bij stedelijke 
ontwikkelingen, vooral door de inzet  van 
technologie. In beide minoren leerden 

vierdejaars (honours)studenten om 
te gaan met digital manufacturing, en 
daarmee geavanceerde toepassingen 
voor het leven van alledag te ontwikkelen. 
Dat gebeurde samen met buurtbewoners 
vanuit een locatie in de Middelland-straat 
in Rotterdam West.  
Studenten kwamen van uiteenlopende 
opleidingen, van Communicatie en 
Multimedia Design tot Civiele Techniek en 
Gezondheidszorgtechnologie. Gemeente 
Rotterdam was partner.

Urban Interaction Design en Making for Professionals 

Het honoursprogramma van het 
Instituut voor Communicatie, Media  
en Informatietechnologie biedt 
excellente studenten bijzondere uitda- 
gingen en ontwikkelt competenties en 
skills om hen te scholen tot innovatieve 
professionals. Dit programma wordt 
door Creating 010 in samenwerking  
met CMI georganiseerd en verzorgd. 
Studenten ontvangen persoonlijke 

coaching, wonen Studium Generale-
lezingen bij en verdiepen door een close 
reading sessie de stof uit de voor- 
drachten. In een gezamenlijk eMagazine 
laten de studenten de leerroute zien die 
ze hebben afgelegd. 

HP@CMI

Het keuzevak FabLab is ontwikkeld  
en wordt grotendeels verzorgd door 
Creating 010. Studenten leren digitaal 
aangestuurde machines in het FabLab 
te bedienen en te gebruiken.  
Zo kunnen ze de mogelijkheden voor 
hun eigen vakgebied verkennen en 
maken ze kennis met de methode van 
rapid prototyping. Bijna driehonderd 
studenten hebben in 2015 aan het  

vak deelgenomen. Vanwege de grote 
belangstelling is het vak inmiddels 
opgesplitst in twee modules:  
Smart Objects en Smart Making. 

Keuzevak FabLab
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In het semesterproject Visual Culture 
onderzochten vijfentwintig vierdejaars 
bachelorstudenten de actuele, alle- 
daagse visuele cultuur, bijvoorbeeld 
reclame, sociale media, journalistiek, 
popmuziek, film, kunst en design. Wat 
zijn de subteksten over rolpatronen, 
culturele identiteit, marketing en 
politiek in de huidige beeldcultuur?  
Hoe komen de beelden tot stand en 
welke maatschappelijke impact hebben 
ze? In hun eindwerken lieten studenten 

uit verschillende opleidingen, afkomstig 
van opleidingen kunst, design, econo- 
mie en communicatie, zien goed in staat 
te zijn om beeldcultuur kritisch te analy- 
seren en praktische interventies vorm 
te geven. Ze kunnen spelen met stereo- 
typen, creëren kritische visualisaties en 
ontwerpen campagnes op social media. 
Het seminar was een proeftuin voor de 
onderzoekslijn 21st Century Visual 
Culture die per januari 2016 binnen 
Creating 010 van start ging.

Visual Culture

In de periode maart tot juni 2015 
verzorgde Creating 010 voor studenten 
van de masteropleiding Media Design 
& Communication van het Piet Zwart 
Institute een thematisch project over 
Politics of Craft.  
Doel was om de betekenis van de 
opleving van het ambacht voor de 
actuele designpraktijk te onderzoeken. 
Daartoe lazen de studenten een aantal 

relevante teksten, waaronder News 
from Nowhere van William Morris,  
de medeoprichter van de Engelse  
19e eeuwse Arts and Crafts-beweging. 
Het project werd afgesloten met een 
expositie van door studenten  
vervaardigde media-installaties bij  
V2_ Institute for the Unstable Media. 
Aan de expositie was een programma 
met lezingen en discussies verbonden.  

Politics of Craft
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Mapping Creative Rotterdam
  

Serious Gaming en Mode 
in Rotterdam

 
Creatieve industrie is de aanduiding voor activiteiten, instituten, bedrijven en 
personen die zich bezighouden met het creëren van betekenis, inhoud en beleving. 
Daartoe worden bijvoorbeeld de media gerekend, maar ook de kunsten en 
verschillende denkbare ontwerpactiviteiten. Veel professionals die opgeleid 
worden aan de Willem de Kooning Academie (WdKA) en het Instituut voor 
Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) vinden daarbinnen emplooi. 
Daarom onderzoekt Creating 010 de dynamiek in de sector, in het bijzonder binnen 
de regio Rotterdam. In 2015 stonden Serious Gaming en Mode centraal.

Rotterdamse kwesties, bijvoorbeeld binnen onder-
wijs en zorg, aan te pakken. De onderzoekers zetten 
hun bewering kracht bij via een artikel op de opinie-
pagina van AD/Rotterdams Nieuwsblad.  
Creating 010 geeft inmiddels zelf invulling aan dit 
advies als partner in het FLOW project dat wordt 
uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie.  
Daarin wordt onderzocht hoe serious gaming kan 
bijdragen aan de problemen die kinderen met 
autisme ervaren wanneer ze de overstap maken 
naar het voortgezet onderwijs. Onderzoekers en 
experts zorgen voor de kennis over de problematiek. 
Studenten CMI werkten gameconcepten uit, op basis 
waarvan het Rotterdamse bedrijf Yip Yip de game 
bouwt. Onderzoek onder leiding van het FLOW 
consortium moet uitwijzen of er sprake is van een 
daadwerkelijke verlichting van de transitieproblema-
tiek die de kinderen ervaren. Samen met de Creative 
Commission Rotterdam organiseren Creating 010 en 

GAMIFICATION 

Gaming is een belangrijke sector voor de toekomst, 
als bedrijfstak maar ook als gangmaker van 
innovatie. Gamification verwijst naar het toenemend 
gebruik van spelelementen in allerlei vormen van 
communicatie en leren. De trend is onstuitbaar  
en van groot belang voor creatief talent van de 
toekomst. In opdracht van de Rotterdam Media 
Commission bracht Creating 010, samen met 
Erasmus Centre for Media Communication and 
Culture (ESSC) en ELM Concepts de bedrijfstak 
serious gaming in Rotterdam in kaart.  
De stad herbergt meerdere serious game developers 
waarvan enkele op wereldschaal acteren. Uit het 
onderzoek rolde het strategische advies om het 
actuele momentum in Rotterdam te benutten door 
te investeren in samenwerking tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid. Bovendien kan de 
kracht van serious games worden ingezet om 

8



vergroting in de mode-industrie. Steeds meer van 
hen kiezen voor een lokale strategie, waarbij ze het 
makerschap en het ambacht herontdekken. 
Ook spelen waarden als duurzaamheid, ambachte-
lijkheid en sociaal engagement een belangrijke rol. 
Behind the Scenes in Dutch Fashion, onder meer 
mogelijk gemaakt door een subsidie van NWO en 
SIA, onderzoekt deze nieuwe ontwikkelingen. In het 
project wordt behalve met CLICKNL Next Fashion 
samengewerkt met een keur van lokale ontwerpers 
en makers, bijvoorbeeld Margreeth Olsthoorn, maar 
ook met Museum Boijmans van Beuningen en Het 
Nieuwe Instituut. Het project bouwt voort op een 
vooronderzoek uitgevoerd in samenwerking met 
Willem de Kooning Academie en neergelegd in de 
online publicatie Rotterdam Modemakers.

Zorginnovatie in 2016, met steun van CityLab010 
een tweetal workshops over de mogelijkheden 
van serious gaming voor het voorkomen of 
verlichten van problemen bij kwetsbare jongeren.  
Het FLOW Project wordt grotendeels gefinancierd 
door SIA RAAK.

MODE

Samen met de mode-opleiding van de Willem de 
Kooning Academie en het Erasmus Centre for Media 
Communication and Culture (ESSC) is Creating 010 
in 2015 een project gestart waarin de verbindingen 
tussen Rotterdamse ontwerpers in de mode-sector 
en de lokale makers in mode en kleding worden 
onderzocht. Onafhankelijke ontwerpers proberen 
hun eigen antwoord te formuleren op de schaal-
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Creating 010 voert samen met partners in het onderwijs en partijen uit de buitenwereld praktijkgericht onderzoek uit dat 
bijdraagt aan vernieuwing van het onderwijs, innovatie van het werkveld en publicaties in vakpers en wetenschappelijke 
periodieken. Hieronder een aantal voorbeelden van projecten uit 2015.

Dit project, dat loopt sinds 2014, 
onderzoekt de potentie van kwantita-
tieve analyse voor toekomstonderzoek.  
In hoeverre is het mogelijk uit big data, 
inzichten over de toekomst af te leiden? 
Kunnen we zwakke signalen herleiden 
tot trends die zich nu nog aan blote oog 
onttrekken, maar straks impact zullen 
hebben? 

De ontwikkelde methode is in 2015 
meermaals toegepast in het onderwijs 
binnen Hogeschool Rotterdam en 
getoetst in expertsessies.  
Er is een Community of Practice rond 
het thema opgericht. 

Predictive Analysis

In samenwerking met Bureau Binnen-
stad van de Gemeente Rotterdam, 
Museum Rotterdam en Rotterdam 
viert de Stad heeft Creating 010 het 
onderzoek Binnenstadbeleving van 
Rob Wentholt (EUR) uit 1968 in 2015 
herhaald. Studenten Leisure Manage-
ment ondervroegen meer dan honderd 
Rotterdammers en stelden vast dat zij 

aanzienlijk positiever oordelen over  
hun stad dan hun voorgangers bijna 
veertig jaar geleden. Studenten 
Ruimtelijk Ontwerpen verwerkten de 
resultaten van de studie in ruimte-
lijke ontwerpen voor een expositie in 
Museum Rotterdam. 

Binnenstadsbeleving 

In dit meerjarig project worden inclusie 
en uitsluiting binnen kunstopleidingen 
onderzocht. De waarde van culturele 
diversiteit binnen deze onderwijs- 
setting wordt nader verkend.  
Is diversiteit iets dat alleen van belang 
is in de directe, individuele artistieke 
praktijk of heeft het ook betekenis in 
relatie tot de verschillen in gender, etnici-
teit, religie en seksuele geaardheid?  

De praktijk binnen de Willem de 
Kooning Academie is uitgangspunt 
en wordt vergeleken met soort-
gelijke instellingen in het buitenland. 
Curriculum- en docentontwikkeling 
staan centraal en er wordt samen-
gewerkt binnen een internationaal 
consortium. 

WdKA maakt verschil 
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Sinds de lancering in september 2015 
zijn Creating 010 en Instituut Communi-
catie, Media en Informatietechnologie 
onderdeel van de Kenniswerkplaats 
Urban Big Data Rotterdam. 
Daarin werken ze met de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en de Gemeente 
Rotterdam aan de ontwikkeling van 

kennis en expertise ten behoeve van 
onderzoek naar grootschalige data- 
toepassingen in stedelijke processen. 

Kenniswerkplaats Urban Big Data Rotterdam

Architecten en andere ontwerpende 
professionals verrichten in de  
uitvoering van hun werk vrijwel altijd 
onderzoek. Daarbij verzamelen ze 
kennis en informatie, verwerken die 
in hun ontwerpconcepten, toetsen de 
waarde ervan en gaan daarna opnieuw 
onderzoeken totdat het ontwerp zijn 
vorm krijgt. Dit project vergeleek de 

waarde van deze vorm van onderzoek 
met die van traditioneel wetenschappe-
lijk onderzoek. Ontwerpend onderzoek 
blijkt van bijzondere betekenis met het 
oog op de maatschappelijke uitdagingen 
in onze tijd die zich kenmerkt door grote 
onzekerheid. 

Ontwerpend Onderzoek en Architectuur

PRO
JEC

TEN

Bepaalde onafhankelijke kunstinitia-
tieven in Indonesië zijn voorbeelden  
van artistieke zelforganisatie.  
De grenzen tussen kunst, media- en 
community-activisme zijn daarin 
opgeheven. Het onderzoek naar deze 
praktijken, verricht binnen Creating 010, 
levert resultaten op die gebruikt worden 
in het onderwijs aan studenten 
autonome beeldende kunst en hacking 

van de Willem de Kooning Academie.  
Ze zijn bovendien gepresenteerd in het 
Rotterdamse Poortgebouw. In 2016 
verschijnt een boek over dit bijzondere 
project. 

From alternative space to also-space
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Ruimte voor kleine winkels in de binnenstad

Retailinnovatie in 
Rotterdam
Innovaties in de retailsector verlopen meestal geleidelijk, terwijl de huidige 
situatie vraagt om radicale vernieuwing, zowel in producten, diensten als 
winkelformats. Ook de binnenstedelijke winkelgebieden zijn vaak toe aan 
innovatie. Dit project onderzoekt de innovatiekansen van MKB-retailonder-
nemingen in de binnenstad van Rotterdam.  
Daarnaast wordt de ontwikkeling van de Rotterdamse binnenstad als context 
voor deze ondernemers onderzocht. Doel is het versterken van het innovatie-
vermogen, concurrentiekracht en toekomstbestendigheid van de  
MKB-retailondernemingen in de Rotterdamse binnenstad. 

De afname van retailoppervlakte in Nederland 
zorgt voor druk op de gewilde binnensteden 
en op de daar gevestigde kleine winkels. 
Die zijn echter van groot belang omdat ze 
zorgen voor de lokale kleuring die binnen-
steden aantrekkelijk maakt. Via onderzoek en 
ontwerp wil Creating 010, in samenwerking 
met studenten en docenten van de Willem de 
Kooning Academie, Instituut voor Communi-
catie, Media en Informatietechnologie en 
Small Business en Retail Management, de 
innovatiekracht van de MKB-retailbedrijven 
in de Rotterdamse binnenstad versterken. 

Jonge, aanstormende creatieve professionals 
zijn goed in het signaleren van trends en in het 
ontdekken en aanboren van nog onvermoede 
consumentenbehoeften. Hun intuïtieve 
kennis van de tijdgeest en hun onderzoeks- 
en ontwerpvaardigheden worden in een 
proces van co-creatie verbonden met vragen, 
ervaring en kennis van Rotterdamse retailers 
en ontwerpbedrijven onder begeleiding van 
docentonderzoekers en lectoren. 
In 2015 zijn de eerste pilots verricht in een 
samenwerking van verschillende Rotterdamse 
partners en de opleidingsonderdelen service 

12



O
PEN

B
A

RE LES

design, city branding en new frontiers van de 
WdKA, onder regie van Creating 010. Daarin 
zijn op basis van trendonderzoek nieuwe 
grensverleggende retailconcepten ontwikkeld, 
is nagegaan hoe tijdelijk (retail)aanbod in de 
binnenstad bijdraagt aan de beleving van het 
merk Rotterdam en is verkend hoe de Lijnbaan 
weer invulling kan geven aan het innovatieve 
winkelconcept waarmee het lang zo succesvol 
is geweest. Retailinnovatie in Rotterdam loopt 
tot en met 2018 en heeft de ambitie om een 

duurzaam lokaal retailinnovatieplatform te 
ontwikkelen dat wordt gedragen door sector-, 
kennisinstellingen en de lokale overheid. 
Partners in het project zijn: C.Cruden, Donner, 
Joline Jolink, New Fork, Studio Lost & Found, 
VIP Store, ‘s Zomers Bloemen, DLVS – Creative 
Service, User Advocate, Vivre Evenementen, 
De Bijenkorf, MediaMarkt, Syntrus Achmea 
Vastgoed BV, Ondernemersfederatie Rotterdam 
City en Gemeente Rotterdam Afdeling 
Stadsontwikkeling. 
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Lezen via elektronische apparaten neemt hand over 
hand toe. Toch is de groei van de praktijk van 
e-publishing minder zichtbaar dan die van streaming 
van muziek via Spotify of van video-on-demand via 
Netflix, zegt lector Florian Cramer. “Dit komt doordat 
veel gedrukte publicaties, vooral boeken, tot stand 
komen met subsidie. Daardoor krimpt het aanbod 
minder snel dan in andere sectoren.  
Niettemin: hoeveel uur per dag lees je alles bij elkaar 
op een scherm en hoeveel uur van papier?”

Vanwege het tekort aan kennis over vormgeving en 
techniek voor digitaal uitgeven bij kleine uitgevers in 
Nederland nam Creating 010 in 2013-2014 samen met 
de Hogeschool van Amsterdam het initiatief tot een SIA 
RAAK onderzoeksproject met vier uitgevers en enkele 
design bureaus. Daarbij ging het, aldus Cramer, niet 
alleen om het uiteindelijke uitgeefproduct, maar vooral 
om het innoveren van de bijbehorende workflow, van 
een geïntegreerde manier van werken van uitgeverij en 

vormgever die moet leiden tot zowel een gedrukt als 
een elektronisch boek of een tijdschrift. “Voorkomen 
moest worden dat het proces van ontwerp en 
productie twee keer moet worden doorlopen, met alle 
kosten van dien. Vooral bij kleine oplagen is het 
doorlopen van twee processen (druk en digitaal) 
fnuikend voor de exploitatie. Het opgezette Hybrid 
Publishing project ontwikkelde daarom een goedkope 
en efficiënte methode om vanuit één bron zowel print 
als elektronisch te produceren, zelfs met ieder hun 
eigen vormgeving.”

Publication Station
Aan de Willem de Kooning Academie is op basis van de 
resultaten van het onderzoek het Publication Station 
ingericht. Daarin kunnen studenten in een experimen-
teeromgeving deze methode toepassen. 
Dat is uniek voor Nederland. In september 2016 start 
bovendien op diezelfde basis de masterafstudeer-
richting Experimental Publishing aan het Piet Zwart 
Institute. Daarin doen studenten designonderzoek 
naar nieuwe manieren van uitgeven. Er is nog sprake 
van tal van uitdagingen in de ontwikkeling van digitaal 
lezen. Volgens Cramer laat de kwaliteit van digitale 
leesapparatuur nog te wensen over. 
Bovendien werken multimedia e-books vaak wel op 
één apparaat en niet op andere. Dat maakt het 
bijvoorbeeld voor studenten soms lastig. “Aan de 
andere kant zijn onze opleidingen gericht op de 
toekomst”, zegt Cramer. “Onze studenten kunnen juist 
voorlopers zijn.” De toekomst van het uitgeven is 
volgens hem hybride, analoog en digitaal. 
“We hadden het afgelopen tien tot vijftien jaar over 
nieuwe en oude media. Dit onderscheid is aan het 
verouderen, en we zien nu de post-digitale cultuur 
ontstaan. Om een voorbeeld te noemen: Het boek als 
object blijft, maar de downloadcode krijg je erbij, en 
het e-boek vervangt het paperback. Het is niet oud 
versus nieuw of slechter versus beter. Elk medium 
heeft zijn eigen functie.”

Florian Cramer: ‘Belang e-publishing onderschat’

Onderzoek legt basis voor afstudeer-
richting experimental publishing
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Sinds 1 september 2015 werkt Anne Nigten als 
lector bij Kenniscentrum Creating 010 binnen de 
onderzoeksgroep Smart and Inclusive Society.  
“De toekomst is dichterbij dan velen denken,” aldus 
de nieuwe lector. “Mensen maken onderdeel uit van 
een grote genetwerkte ecologie. Hierbij kun je denken 
aan objecten, smart devices, of slimme gebouwen, 
maar ook aan de natuur waar we steeds meer een 
onderdeel van zullen vormen. Ontwerpers moeten 
nadenken over wat het betekent dat de mens minder 
centraal staat en deel wordt van een web van slimme 
dingen, zoals autonoom rijdende auto’s en op afstand 
bedienbare objecten.” 

“Als lector houd ik me bezig met de transitie naar de 
genetwerkte maatschappij. Dit krijgt onder andere 
vorm in het internet of things en de smart society. 
Internet of things gaat over alles wat met elkaar 
wordt verbonden en een eigen leven kan gaan leiden. 
In een maatschappij die steeds slimmer wordt, is 
het belangrijk dat de sociale aspecten voldoende 
aandacht krijgen en we mensen de instrumenten 
geven om een actieve bijdrage aan die slimme 
maatschappij te leveren. Bijvoorbeeld door tools te 
ontwerpen waarmee mensen in die netwerkomgeving 
voor zichzelf opkomen, een eigen bijdrage leveren en 
er niet passief aan overgeleverd zijn.” 

Hoe dat kan? Anne Nigten: “Denk bijvoorbeeld aan 
de grote datastromen die de overheid openstelt voor 
burgers. Als ontwerpers niet de juiste tools bijleveren, 
wordt je er geen wijs uit. Mensen moeten eigen 
tools in handen krijgen, zodat het niet een spel van 
grote partijen wordt. We zijn nu ook bezig met het 
LoraWAN-netwerk en ontwikkelen daar workshops 
voor. Mensen krijgen er een starterskit bij waarmee je 
aan de slag kunt om smart devices te bouwen.” 

“Van onze designstudenten vragen we dat ze kunnen 
samenwerken met andere disciplines, zodat je 

zogenaamde wicked problems transdisciplinair kunt 
aanpakken. Het klimaat, maar ook vereenzaming  
van vele ouderen, zijn zulke complexe problemen.  
Bij ‘transdisciplinair’ ga je een stap verder dan 
interdisciplinair. Je komt uit je eigen discipline, gaat 
allemaal een stap onbekend terrein op, waardoor 
nieuwe kennisgebieden ontstaan. Maar dat kan alleen 
met mensen die de juiste specialisaties inbrengen. 
Ik hoop dat we met teams van zo veel mogelijk 
opleidingen Communicatie, Media- en Informatie-
technologie en Willem de Kooning Academie kunnen 
werken: de techneuten, de creatieven, de media-
engineers en de multimedia designers. Afhankelijk 
van het onderwerp werken we ook met collega’s van 
Zorg en de Academie van Bouwkunst samen.” 

Lector Anne Nigten over Smart and Participatory Cities

De slimme maatschappij staat al 
voor de deur
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Creating 010 brengt vaak en veelvuldig allerlei mensen en partijen bijeen om kennis te ontwikkelen en kennis te maken die 
voedt, inspireert en zorgt voor beweging. Evenementen zijn bovendien van belang om de wereld kennis te laten maken met 
de vruchten van het werk van het kenniscentrum. Bijgaand een selectie uit 2015. 

Tijdens de GovJam 2015, van 9 tot en 
met 11 juni, werkten tientallen ontwer-
pers en ambtenaren enkele dagen 
samen met studenten en docenten van 
Hogeschool Rotterdam aan de ontwik-
keling van nieuwe dienstverlenings-
concepten voor de overheid. Op die 
manier ontstond kennis over actuele 
uitdagingen in de stad, werd ervaring 
opgedaan met service design en kregen 

nieuwe ideeën vorm in een ontwerp-
proces. De deelnemende teams 
maakten stakeholder maps en 
customer journeys, traden in contact 
met burgers en testten analoge en 
digitale prototypes. Op de derde dag 
werd het event afgesloten met presen-
taties voor een ervaren jury en een 
expositie voor een breed publiek. 

GovJam

Wat hebben avantgardisme, science-
fiction en de diaspora van de Afrikanen 
met elkaar te maken? Dat was de inzet 
van het Afrofuturism Now festival 
waaraan lector Florian Cramer voor een 
belangrijk deel invulling gaf. 
Worm, het Instituut voor Avant-
gardistische Recreatie, pakte uit met 
video-installaties, filmvertoningen 
en optredens van internationale en 

Nederlandse afronauten. Cramer 
engageerde de afgelopen twee jaar  
de belangrijkste hedendaagse afro- 
futuristen voor het vijfdaagse festival 
Afrofuturism Now! dat in oktober 2015 
plaatsvond.

Afrofuturism Now!

Als curatorial fellow bij het Rotterdamse 
kunstencentrum Witte de With was 
lector Nana Adusei-Poku samen met 
het kunstenaarscollectief HOWDOYOU-
SAYYAMINAFRICAN? verantwoordelijk 
voor de expositie No Humans Involved. 
Als vertrekpunt gold de vraag: Wat 
betekent het om mens te zijn in een 
wereld waarin de menselijkheid van 
sommigen voortdurend wordt betwist? 

Verschillende manieren van waarnemen 
werden als vormen van esthetisch, 
conceptueel protest onderzocht. 
Daarmee werden ingesleten ideeën 
over schoonheid aan de kaak gesteld 
en tegelijkertijd nieuwe perspectieven 
op wie en wat we mens noemen, 
geëtaleerd. 

No Humans Involved
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Creating 010 organiseerde in 2015 op 
9 april de Rotterdamse editie van de 
International Internet of Things Day. 
Honderden studenten, medewerkers 
en externe gasten waren betrokken bij 
keynotes, lezingen, workshops en een 
hackaton. De laatste werd gehouden 
onder het motto Hackday – A-wearable. 
Teams van studenten, docenten en 
externe experts grepen de kans om aan 

de slag te gaan met de mogelijkheden 
van wearable technology.  
In verschillende teams werd onder 
druk gewerkt aan een concept-
prototype waarin door een wearable 
device gegenereerde persoonlijke data 
gekoppeld moesten worden met Open 
Data uit de stad. 

Internet of Things Day Rotterdam
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Op 17 november 2015 verzorgde  
Peter Troxler, lector Revolutie in de 
Maakindustrie, zijn openbare les. 
Troxler onderzoekt de impact van 
nieuwe, directe digitale productie-
technologieën en methoden op de 
toekomst van ontwerp en productie. 
Ze zorgen voor een heroriëntatie op 
het lokale en bevorderen de netwerk-

vorming binnen de industrie. Nieuwe 
praktijken in de industrie – maar ook in 
onderzoek en ontwikkeling – vereisen 
bovendien nieuwe vaardigheden, 
attitudes en kennis bij medewerkers 
en stellen andere eisen aan de locaties 
waar productie plaatsvindt. Dat heeft 
weer gevolgen voor de stedelijke 
ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Beyond Consenting Nerds. Lateral Design 
Patterns for New Manufacturing
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Open Source staat in de ICT-wereld voor het maken 
en publiceren van vrij toegankelijke software. 
Iedereen mag ze downloaden, kopiëren, toe- en 
aanpassen. Zelfs de broncode, de technische 
blauwdruk, is vrij toegankelijk. Open Source is niet 
bedacht als een business model, maar is sinds 
de jaren negentig van de vorige eeuw wel een 
economisch succesverhaal. Inmiddels wordt deze 
aanpak door grote bedrijven als Google, Apple en 
Microsoft ondersteund en zelfs verder ontwikkeld. 
Een uitdagende vraag is wat ontwerpers en kunste-

naars met Open Source kunnen. In zijn cultuurweten-
schappelijke promotieonderzoek aan Goldsmiths 
University of London verdiept Aymeric Mansoux 
zich in de cultuurgeschiedenis van Open Source in 
artistieke, filosofische en politieke zin.
 
Open Source staat diametraal tegenover het 
traditionele concept van auteurschap zoals dat in 
de kunsten geldt. Vrijwilligers die, verbonden via 
het Internet, gezamenlijk software ontwikkelen en 
programmeren komen in de plaats van solitaire 
makers en behoudende hoeders van intellectueel 
eigendom. De vragen die daaruit voortvloeien zijn 
bijvoorbeeld: Wat kunnen ontwerpers en kunste-
naars leren van Open Source? Maar ook: Moet het 
model van auteurschap in de kunsten naar aanlei-
ding van Open Source op de schop? Deze vragen 
behandelt Aymeric Mansoux in zijn promotieproject 
dat hij uitvoert bij Creating 010 als hoofddocent 
aan de Willem de Kooning Academie en de master-
opleiding Media Design van het Piet Zwart Institute. 
Mansoux heeft vastgesteld dat er bij de Open 
Source-beweging vanaf het begin ook mediakunste-
naars betrokken waren. Hij stuitte op een complexe 
geschiedenis van programmatische debatten over 
auteurschap en intellectueel eigendom van kunst die 
al vanuit het Open Source-principe werden gevoerd. 
Het is een geschiedenis van utopieën en teleurstel-
lingen, die tot nu toe onderbelicht is. Mansoux is 
internationaal bekend als programmerend kunste-
naar en heeft diverse kunstprijzen gewonnen.  
Hij verwacht zijn proefschrift in 2016 af te ronden.

Aymeric Mansoux:

Wat ontwerpers en kunstenaars van  
Open Source kunnen leren
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In de stedelijke omgeving raken steeds meer mensen 
via digitale toepassingen met elkaar en met allerlei 
objecten verbonden. Smartphones en tablets, maar 
ook kaartverkoopmachines, toegangspoortjes, 
kassa’s en auto’s vormen het Internet of Things. 
Dat legt de basis voor de Smart City. De ontwikke-
ling ervan gebeurt vaak vanuit een technologische 
gezichtspunt, terwijl het van belang is juist de mens 
centraal te stellen. Smart Cities zijn weefsels van 
verbindingen waarin technologie alomtegenwoordig 
is, maar waar het uiteindelijk draait om de mens.  
De vraag is cruciaal op welke wijze technologie  
door burgers kan worden gebruikt voor participatie 
en om de relatie met overheden, bedrijven 
en andere instituties vorm te geven. 
Technologie krijgt betekenis voor mensen wanneer 
deze in staat zijn om zo goed mogelijk aan het 
ontwerpen ervan deel te nemen. Voor de overheid 
geldt: Hoe kunnen we de positie van burgers binnen 
de Smart City zo versterken dat ze meer invloed 
kunnen uitoefenen in de ontwikkeling van stedelijk 
beleid en er meer en beter binnen het publieke 
domein wordt samengewerkt?
Dit is het centrale thema in het promotieonderzoek 
van Peter van Waart, hoofddocent aan het Instituut 
voor Communicatie, Media en Informatietech-
nologie (CMI) van Hogeschool Rotterdam dat hij 
binnen Creating 010 voltooid. Daarvoor werkt hij 
aan een ontwerpdiscipline die wordt aangeduid als 
Urban Interaction Design. Die overstijgt traditionele 
disciplines als stedelijke gebiedsontwikkeling of 
design voor computer-gebruikerinterfaces.  

Peter van Waart: 
Betekenisvol ontwerpen voor de slimme stad 

Het transdiscipline Urban Interaction Design is 
gericht op het ontwerpen van mensgecentreerde 
diensten en toepassingen binnen Smart Cities.  
Op basis van dat concept werkt Van Waart al 
geruime tijd aan innovatie van het curriculum 
binnen Communication and Multimedia Design en 
is hij inspirator van grensverleggende events als 
the International Internet of Things Day Rotterdam 
en de Rotterdam GovJam. Het promotieonderzoek 
van Peter van Waart wordt ondersteund door een 
promotie-voucher van Hogeschool Rotterdam. 
Het project dat naar verwachting in 2016 wordt 
afgerond, wordt uitgevoerd in samenwerking met 
de Technische Universiteit Delft en de Hong Kong 
Polytechnic University School of Design.
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Creating 010 in 2016

Vanaf 2016 hanteert Creating 010 een drietal onderzoekslijnen voor de programmering van 
onderzoek en kennisontwikkeling. 

De onderzoekslijn Smart and Inclusive Society heeft tot doel, op basis van de combinatie 
van onderzoek en ontwerp van producten en diensten, onder meer op basis van technologie, 
bij te dragen aan een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen en er 
mede vorm aan kunnen geven. 

21st Century Visual Culture heeft tot doel de maatschappelijke praktijk kritisch te bevragen 
door de analyse van de rol van de hedendaagse (beeld)cultuur om zo bij te dragen aan de 
productieve ontwikkeling van een kritische culturele en artistieke praktijk binnen de huidige 
samenleving. 

Creative Economy onderzoekt de ontwikkeling van de creatieve bedrijvigheid en de 
betekenis van creatief scheppende beroepen in samenleving en economie en kijkt daarbij  
in het bijzonder naar de rol die bedrijven en professies daarin vervullen.  
Daarbinnen valt ook de aandacht voor de ontwikkeling van de eisen die actuele ontwikke-
lingen stellen aan de creatieve professionals van de toekomst. 

Op die wijze wil het kenniscentrum het onderzoeksprofiel beter voor het voetlicht brengen 
en op een duidelijke manier met de partners binnen Hogeschool Rotterdam en daarbuiten 
de samenwerking zoeken. Deze keuze is onderdeel van het Strategisch Plan van het kennis-
centrum voor de periode 2016-2019. 


