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VOORWOORD
Dit hoogtepuntenmagazine bevat een uitgebreide

Ons streven is om het werk dat we verrichten samen

bloemlezing van activiteiten en projecten waar we als

met het onderwijs en het werkveld in de komende

Kenniscentrum Creating 010 trots op zijn. We vinden het

tijd te verbeteren en nog relevanter te maken voor

de moeite waard om ze in de schijnwerper te plaatsen.

professionals en docenten, maar ook voor studenten.

Vraagstukken die in het onderwijs en in het werkveld

Dit magazine wil daaraan bijdragen. Wij houden graag

spelen vormen het uitgangspunt voor ons onderzoek

contact met U!

en onze kennisontwikkeling. We werken daarbij nauw
samen met professionals in de praktijk, met docenten en

Paul Rutten

studenten, maar ook met andere kennisinstellingen.

Programmadirecteur Kenniscentrum Creating 010

Creating 010 besteedt veel tijd en energie aan de
daadwerkelijke uitwisseling van kennis en ervaringen,
maar ook aan het samen ontwikkelen van kennis tijdens
workshops, conferenties en co-design sessies. Dat
vinden we net zo belangrijk als het opschrijven van de
dingen die we geleerd hebben.

PERSONEEL

ONDERWIJS

totaal 80 medewerkers

4 ondersteunende medewerkers
7 Stagaires en
Studentassistenten

aantal studenten betrokken bij kenniscentrum

TOTAAL 1.950 STUDENTEN

7 lectoren

7
>75
>1.500
>60

11 hoofddocenten

Kregen begeleiding bij afstuderen
Volgden een minor
Volgden een lezing/college
Werkten aan onderzoeksprojecten

EXTERNE PARTNERS
94
51 Docent
onderzoekers

9
2

gepromoveerde medewerkers
promovendi

EXTERN GEFINANCIERDE PROJECTEN
9 extern geﬁnancierde projecten waarvan 4 afgerond.

INKOMSTEN
Totaal € 992.000,00
€ 898.500,00 uit 1e geldstroom
€ 51.500,00 uit 2e geldstroom
€ 42.000,00 uit 3e geldstroom
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46

Partners uit de maatschappij,
praktijk en wetenschap.

PRAKTIJK & WETENSCHAP
46
11
10
15
10
107
31
65
11
9

Publicaties totaal
Artikelen in wetenschappelijke
tijdschriften
Boeken en rapporten
Bijdragen in boeken
Blogs
Presentaties voor wetenschap,
praktijk en onderwijs
Presentaties internationaal
Presentaties nationaal
Presentaties in het onderwijs
events voor praktijk/wetenschap

1.350 Bezoekers aan bijeenkomsten
van het kenniscentrum
15
Aantal georganiseerde
bijeenkomst kenniscentrum

ONZE LECTOREN

NANA ADUSEI-POKU
Cultural Diversity

FLORIAN CRAMER
Autonomous Practice

SUNIL CHOENNI
Future Information &
Communication Technology

PETER TROXLER
Revolutie in de Maakindustrie

BEN VAN LIER
Smart Industries

PAUL RUTTEN
Creative Economy and
Entrepreneurship

ANNE NIGTEN
Design for Networked Ecologies

ONZE ONDERZOEKSMEDEWERKERS

LIANE VAN DER LINDEN

EVA VISSER

JUSTIEN MARSEILLE

NIELS NETTEN

MORTAZA SHOAE
BARGH

MANON MOSTERTVAN DER SAR

JEANNETTE NIJKAMP

TEANA BOSTONMAMMAH
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IN HET KORT
EVENTS VAN CREATING 010 BEREIKEN MEER
DAN 1.300 BEZOEKERS

Delen van ervaringen en kennis met professionals, docenten en
studenten is een belangrijke doelstelling van Creating 010, om
van elkaar te leren, maar ook om nieuwe inzichten te ontwikkelen.
In 2016 trok het centrum meer dan 1.300 bezoekers met
evenementen als de Internet of Things Days Rotterdam (pagina
6-7), Crafting Privacy (pagina 8) en workshops binnen het HOT
project (Hogeschool Ontwikkelteam, pagina 18).
INTERNATIONALE NETWERKEN EN BUITENLANDSE ZAKEN

Het belang van de kennis ontwikkeld door onderzoekers van
Creating 010 houdt niet op bij de grens. Zo was lector Sunil
Choenni spreker op een gerenommeerd congres in Uruguay
en gaf hij een voordracht over Big Data op uitnodiging van
het Ministerie van Justitie in Buenos Aires. Een selectie van de
buitenlandse zaken van Creating 010 op pagina 20-21.
FUTURE FEST HELPT STUDENTEN DE TOEKOMST LEZEN

Van 5 tot 9 september leerde hoofddocent
Justien Marseille studenten van een drietal plus
minoren op een systematische manier naar de
toekomst te kijken. Zwakke signalen in het heden
zijn vaak indicatief voor trends van morgen.
Marseille’s predictive analysis geeft aankomende
professionals belangrijke clues die hen
helpen hun competenties te ontwikkelen
en relevante diensten voor de toekomst te
ontwerpen.
BEELDCULTUUR VAN NIEUWRECHTS

De uit Amerika overgewaaide alt-right beweging bedient zich van
actuele on-line beeldtaal: memes. Florian Cramer analyseerde haar
esthetiek van chaos en het groteske in een lezing die hij inmiddels in
binnen- en buitenland verzorgt (zie pag. 10).
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ZONDER CREATIEVE INDUSTRIE IS
ROTTERDAM EEN KANSLOZE STAD

Op uitnodiging van het Kennisfestival Rotterdam van
de gemeente in samenwerking met de Rotterdamse
kennisinstellingen verzorgde Paul Rutten een
mini-college over de stelling “Rotterdam is een
kansloze stad zonder de inbreng van de creatieve
sector”. Ontwerpers spelen een cruciale rol in de
ontwikkeling van toekomstig Rotterdam. Louter
wetenschappelijke kennis voldoet niet, aldus de
lector.
MEER AANDACHT VOOR PRIVACY IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS

Omdat mensen, instellingen en objecten steeds vaker
opgenomen worden in intelligente netwerken, groeit ook de
zorg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
In het Privacy Lab wordt gewerkt aan nieuwe manieren om
privacy mee te nemen in de ontwikkeling van nieuwe diensten.
Tijdens de conferentie Crafting Privacy stond dit thema
centraal (zie pagina 8). Creating 010 ontwikkelde bovendien
een collegereeks over privacy voor de minor datascience van
de opleiding informatica (zie pagina 15).
RETAILINNOVATIE IN ROTTERDAM

In 2016 ging Retailinnovatie in Rotterdam van start in
een samenwerking van Creating 010, Willem de Kooning
Academie, Communicatie, Media en Informatietechnologie
en Small Business en Retail. In het door SIA RAAK
gefinancierde project wordt samengewerkt met een
twintigtal partners uit bedrijfsleven en overheid.
Studenten inspireren ondernemers met innovatieve
concepten (zie pag. 13).
CREATIEVE BEDRIJVIGHEID LEVERT MONDJESMAAT
PROFIJT VOOR DE BUURT

De komst van creatieve bedrijvigheid heeft niet per definitie een
positieve uitwerking op de buurt waarin ze plaatsvindt. Jeannette
Nijkamp ontkrachtte in haar proefschrift dit idee dat de laatste jaren
heeft postgevat bij stedelijke beleidsmakers. Op pagina 19 worden naast
haar proefschrift een tweetal andere boekpublicaties uitgelicht.
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SFEERIMPRESSIE VAN

ROTTERDAM INTERNATIONAL
INTERNET OF THINGS DAYS 2016
Op 8 en 9 april organiseerde Creating 010 samen met de
opleidingsinstituten Communicatie, Media en Informatietechnologie en
Willem de Kooning Academie en verschillende maatschappelijke partners de
vijfde Rotterdamse International Internet of Things Days.
Aan de Rotterdamse Wijnhaven wisselden lezingen, workshops en
presentaties van studentenprojecten elkaar af. Bovendien vond in het
interaction station van de Willem de Kooning Academie een 24-uurs
klimaat hackaton plaats, in samenwerking met het KNMI. De tweedaagse
werd bezocht door ruim tweehonderd bezoekers van binnen en buiten de
Deelnemers aan de Climate Hackathon

Hogeschool.
Creating 010 publiceerde een fraai geïllustreerd Engelstalig verslag van de
Rotterdam IoT days 2016
Deze publicatie is hier online te vinden: http://bit.ly/iot2016pdf
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PROJECTEN

Pieter Ballon (Vrije Universiteit Brussel):
“Er bestaat geen blauwdruk voor smart cities.”

Valerie Frissen (SIDN Fonds/Erasmus Universiteit):
“Is Facebook de nieuwe opium voor het big data proletariaat?”

Ben van Lier (Centric/Creating 010): “De samenkomst van
allerlei technologische ontwikkelingen culmineert in de grootste
transformatie sinds de eerste industriële revolutie.”

Winnaars van de Climate Hackathon.

Overleg met Iskander Smit (info.nl) tussen het hacken door.

3D printer technologie als essentieel onderdeel van IoT
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GEBRUIKER VOOROP

CRAFTING PRIVACY
Slimme technologie zorgt dat we altijd en overal online zijn en toegang hebben tot onze
persoonlijke gegevens. Daarbij staat meestal het gebruikersgemak voorop. Maar hoe
zit het met onze privacy? Die komt vaak in het gedrang.
Op het symposium Crafting Privacy van 11 November

probleem. Anne Nigten benadrukte de complexiteit

stond de vraag centraal hoe privacy en het

ervan en sprak van privacy als een wicked problem.

gebruikersgemak van slimme technologie met elkaar

Nadat de bezoekers de problematiek hadden uitgediept

te verzoenen. Het congres werd gehouden in het

in workshops, sloot de Engelse kunstenaar Jennifer

kader van het meerjarige Privacylab010 onderzoek van

Lyn Morone af met de performance ‘Mine, mine mine!’.

Creating 010. Daarin wordt uitgegaan van een privacy

Via een overtuigende businesscase confronteerde

by design aanpak. Privacy wordt vanuit verschillende

Morone de zaal met de financiële waarde van ieders

perspectieven aangepakt in de ontwerpfase van nieuwe

persoonlijke data. Het event werd afgesloten met een

diensten. Naast onderzoekers en experts namen

studentenprojectenmarkt en een Privacy Café door Bits

ongeveer 160, deels internationale, studenten deel aan

of Freedom.

het symposium. Ze waren afkomstig van de opleidingen
van het onderwijsinstituut Communicatie, Media en

Het onderzoeksteam van Privacylab 010 maakt de

Infomatietechnologie en de minoren Zorg-Slim-Beter,

claim waar, waarmee dagvoorzitter Florian Cramer het

Zorgtechnologie en Security Lab .

symposium aftrapte: ‘We benaderen privacy vanuit
een multidisciplinair perspectief’. Naast docenten van

Onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘digitale

verschillende opleidingen participeren onderzoekers

vloedstroom’ Brenno de Winter stelde dat we ons nog

van Creating 010 en hun collega’s van de kenniscentra

onvoldoende bewust zijn van de waarde van privacy,

Zorginnovatie en Business Innovation in het project.

terwijl auteur Tijmen Schep nader inging op de privacy
by design aanpak. Lector Sunil Choenni noemde het

Symposium Crafting Privacy November 11th 2016

toepassen van een privacy by design methodiek de

op YouTube: http://bit.ly/2nmWjVL

belangrijkste uitdaging voor het tackelen van het privacy
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Design in een genetwerkte ecologie

OPENBARE LES
Anne Nigten

Anne Nigten

Design in een
genetwerkte ecologie

OPENBARE LES ANNE NIGTEN

NIEUWE ROL VOOR ONTWERPERS
Volgens Anne Nigten heeft de ontwikkeling van de netwerksamenleving een nieuwe
fase bereikt, hierdoor verandert ook de rol van ontwerpers. Digitalisering en de
opkomst van het internet hebben het begrip netwerksamenleving geïntroduceerd.
Nigten ziet dat, in het samengaan van de on- en offline
werkelijkheid, de netwerksamenleving verandert in een

Aan de hand van tal van voorbeelden uit zorg en welzijn,

genetwerkte ecologie. Daarbij ligt de nadruk niet op

klimaatverandering en de slimme stad liet ze zien welke

technische verbindingen, maar op interactie. De Franse

omslag ontwerpers momenteel maken. Ze zijn van

socioloog Bruno Latour stelt in zijn actor-network-theory

cruciaal belang in de actuele transitieprocessen die zich

dat iedere entiteit in een netwerk, zelf ook weer een

in die domeinen voltrekken. Zo kunnen ontwerpers de

onderdeel van een netwerk is en dat het bestaansrecht

aanjagers zijn in transdisciplinaire teams en daarmee

van de actoren of entiteiten altijd daarvan afhankelijk is.

een essentiële bijdrage leveren aan de vormgeving van

Bovendien beslaat de populatie van onze hedendaagse

onze genetwerkte leefomgeving. Anne Nigten signaleert

ecologie een breed scala van mensen, organismen

echter ook dat ontwerpen steeds minder het exclusieve

en apparaten, slimme robots en zelfs dieren en data.

domein van ontwerpers is. Als antwoord hierop stelt ze

De tijd is dan ook rijp om het aloude human centered

voor dat ontwerpers zich verdiepen in het opkomende

design van een nieuwe betekenis te voorzien. We

veld van meta-design. Nigten schetste hiermee het

moeten ons afvragen wat de transitie van de huidige

onderzoekskader voor de lijn Smart and Inclusive

netwerksamenleving naar de genetwerkte ecologie

Society. De instrumenten, concepten en strategieën die

betekent voor ontwerpers en creatieve media en game

de nieuwe dynamische rollen van mensen, apparaten,

technologen. Dat was de centrale boodschap van

objecten en organismen in een genetwerkte ecologie

Nigten’s openbare les op 13 april.

kunnen ondersteunen staan daarin centraal.
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FLORIAN CRAMER’S ANALYSE VAN BEELDCULTUUR

ALT-RIGHT ONDER DE LOEP
Alternative Right of kortweg Alt-right is een Amerikaanse verbinding van een uit
Europa geïmporteerde, ethnonationalistische, rechts-radicale ideologie met de
populaire beeldcultuur van het Internet.
In een twee uur durende publieke lezing over het

tot de kern van de beweging. Deze subcultuur is immers

alt-right fenomeen haakte Creating 010 lector Florian

een nieuw terrein voor ze. Daarom zijn de journalisten

Cramer direct in op de actualiteit van de Amerikaanse

vooral gericht op de traditioneel agerende exponenten

politiek. Hij stond op 26 november in de grote collegezaal

van de beweging zoals Breitbart News en Trumps’ chief

van de Willem de Kooning Academie uitgebreid stil bij dit

strategic advisor Steve Bannon.

Amerikaans, in Nederland en Europa nog vrij onbekend
fenomeen. Zijn voordracht werd gevolgd door een

Cramers’ lezing was een concrete toepassing van

intensieve discussie met ongeveer tachtig bezoekers die

het onderzoek dat Creating 010 uitvoert binnen de

het publieke belang ervan onderstreepten.

onderzoekslijn 21st Century Visual Culture. Ze is ook
exemplarisch voor de benadering die gehanteerd

Alt-right maakt anders dan klassieke politieke

wordt binnen de Minor Visual Culture, die Creating

stromingen, gebruik van visuele memes (anoniem

010 ontwikkelde in samenwerking met docenten

gemaakte beeldmontages), die verspreid worden via

van de Willem de Kooning Academie. Analyse van de

online image-boards. In haar uitingen wordt een voor

hedendaagse Internetbeeldcultuur, memes in het

buitenstaanders onbegrijpelijk jargon en geheimtaal

bijzonder, figureerde al in het lesprogramma voordat

gebruikt. De memes worden verspreid in YouTube vlogs

het onderwerp alt-right actueel werd. De video-opname

met soms meerdere tienduizenden views binnen enkele

van de lezing en de daarin voorgestelde cartografie

uren nadat ze geplaatst zijn. Ze hanteren een retoriek

van de alt-right wordt inmiddels internationaal als bron

en esthetiek van chaos en het groteske. Subversie en

gebruikt. Op basis van zijn lezing is Cramer uitgenodigd

nihilisme spelen een centrale rol.

door onder meer de Universiteit van Amsterdam en

Naast een uitgebreide analyse van de woord- en

de Universität Bern en door culturele instellingen in

beeldtaal presenteerde Cramer een gedetailleerd

Arnhem, Berlijn en Liverpool om te spreken over het

overzicht van de verschillende onderstromen van alt-

onderwerp. Daarnaast figureerde hij in een van de

right en haar verbindingen met de verkiezingscampagne

podcasts van de Amerikaan Erik Davis gesitueerd in

en de politieke adviseurs van Donald Trump, toen nog

San Fransico.

president-elect . De bestaande politieke journalistiek
dringt in haar analyses van de alt-right meestal niet door
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De lezing is online te zien op: http://bit.ly/alt-right-florian

LECTOR NANA ADUSEI-POKU OVER

KRITISCHE EMPOWERMENT
VAN STUDENTEN
Sinds 2016 zijn de onderzoeksprogramma’s rond nieuwe media en culturele
diversiteit verenigd in de onderzoekslijn Visual Culture 21st Century.
“We onderzoeken visuele cultuur in de breedst mogelijke

“Een van mijn belangrijkste doelen is de kritische

zin. Daar hoort ook onderzoek bij naar wie onze

‘empowerment’ van studenten, ze kritisch te leren kijken,

beeldtaal creëert. In het action based programma ‘WDKA

analyseren en daarnaar te handelen”, zo beklemtoont

maakt het verschil’ onderzochten we processen van

Nana Adusei-Poku. “Daarnaast wil ik samen met

inclusie en uitsluiting bij kunstvakopleidingen zoals de

studenten een beter begrip ontwikkelen van hun eigen

Willem de Kooning Academie.

identiteit als integraal onderdeel van hun scheppende en

In leesgroepen bestudeerden we teksten van onder

creërende praktijk.”

andere Frank Tuitt, Gloria Wekker en Sara Ahmed. In
workshops vroegen we docenten en studenten naar hun

“Studenten presenteren hun bevindingen binnenkort

bevindingen, met de teksten als leidraad.”

onder de noemer: Wat heb jij gemist tijdens je
kunstopleiding? Het werkt versterkend om deze zaken

“De meeste docenten waren het eens met de stelling dat

aan de orde te stellen en dat is nodig. Juist in deze tijd,

we meer kritisch onderwijs moeten nastreven. Daar bleef

waarin het niet per se wenselijk is om anders te zijn,

het helaas vaak bij. Het proces van verbetering houdt

moeten we studenten stimuleren hun eigen stem te

veel zelfreflectie in en niet iedereen is bereid zichzelf

vinden. Want dán floreren hun projecten, dán worden zij

ongemakkelijke vragen te stellen. Docenten die wel

de makers en ontwerpers die ze kunnen zijn.”

gemotiveerd waren, gingen er echter vol voor. Zij leverden
zeer waardevolle bijdragen voor de reader WdKA makes a
Difference die in februari 2017 is gepubliceerd.”
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RETAILINNOVATIE IN ROTTERDAM

STUDENTEN EN RETAILERS
WERKEN SAMEN
In het project Retailinnovatie in Rotterdam werkt Creating 010 samen met Rotterdamse
retailers en diverse opleidingen van Hogeschool Rotterdam, om retail in de binnenstad te
innoveren. Gevoel voor tijdgeest en trends van nog studerende, aanstormende creatieve
professionals in combinatie met de ervaring van retailers, leiden tot nieuwe inzichten en
concepten. Een greep uit de resultaten van 2016 door de ogen van beide partijen.
POINT OF (RE)VIEW

Als meningen over producten die on- en offline worden geuit, meer invloed
hebben op onze aankoopbeslissingen, waarom worden die dan niet in winkels gebruikt? Point of (re)view is een nieuw perspectief op winkelen, waarin
niet merken maar mensen en hun mening centraal staan.
“Point of (re)view geeft bloggers de mogelijkheid hun favoriete producten in
de winkel te presenteren. Hun reviews staan centraal. Point of (re)view sluit
vooral aan bij de manier waarop millennials zich oriënteren. Zij zoeken naar
meningen van mensen met wie ze zich kunnen identificeren, niet naar merken
die hen iets proberen aan te praten.”
Marieke Persoon, student Commercial Practices, WdKA
“Point of (re)view is niet alleen een helder concept, het staat ook verrassend
dicht bij de buyers club waar Rib Eye Steak mee werkt. We gaan ermee door
in de winkel.”
Mark Leenders, Rib Eye Steak
DOOSJE DONNER

Boekhandel Donner wil mensen verleiden haar website te bezoeken. Daartoe
wordt een thematische en exclusieve giftbox box online aangeboden,
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PROJECTEN

bijvoorbeeld rond het thema chocolade of ter gelegenheid van Moederdag
of het kampioenschap van Feyenoord. Het doosje geeft de mogelijkheid om
een of meerdere boeken of magazines te combineren met producten van
andere Rotterdamse retailers of bedrijven rondom het thema.
“Om meer online conversie te creëren voor Donner zijn we uitgekomen op een
online giftbox met een Rotterdams karakter en samengesteld door en voor
klanten.”
Niels van Kampen, student Communicatie, CMI
“Doosje Donner biedt een varia aan Rotterdamse producten in een visueel
krachtige verpakking en met een pakkende naam. We kunnen het zowel in
winkel als op de website gebruiken. Daarom gaan we er mee verder.”
Jan Lutjeboer, Donner
STOCKLESS

Stockless is een nieuw winkelconcept waarbij de fysieke winkelruimte
louter bestaat uit paskamers. In deze gepersonaliseerde ‘Dress Cubes’ kan
de consument zijn online bestelde kleding passen, kopen of gemakkelijk
achterlaten.
“Stockless is geen traditionele winkel maar een luxe en te personaliseren
ruimte waar je internetaankopen kunt uitproberen. Door de combinatie van
het gemak van online winkelen en het plezier van de fysieke winkelomgeving
creëer ik een nieuwe vorm. Al je favoriete webwinkels op één plek!”
Nienke Slagman, student Commercial Practices, WdKA
“Het meest interessante aan Stockless is dat het de regie bij de winkelier
weghaalt en helemaal bij de klant legt.”
Justien Marseille, projectbegeleider Kenniscentrum Creating 010
LIJNBAAN

Innovatief Lijnbaangebied stoelt op onderzoek naar identiteit van het gebied
en actuele retailtrends. De attractiviteit van de Lijnbaan wordt vergroot met
tijdelijk aanbod. Jonge kopers zijn de belangrijkste doelgroep. Zij hebben
veel te besteden en zijn vernieuwend. Sfeer, exclusiviteit en verrassing staan
centraal.
“Nieuwsgierige en veeleisende starters vormen een kansrijke kopersgroep
voor de Lijnbaan. Daarom staan zij centraal in de scenario’s voor tijdelijk
aanbod die ik heb uitgewerkt: Lijnbaan als Soulscape, Fast & Easy Lijnbaan
en Service@Lijnbaan.”
Annelijn Boender, student Leisure Management, WdKA
“Soms pijnlijk confronterend, verrassend oplossingsgericht, vaak eenvoudig en
goed toepasbaar, zo zou ik het onderzoek van de studenten typeren.”
Robbert Bons, Vereniging Lijnbaan Akkoord
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BRIDGING THE GAP

BEHIND THE SCENES
Behind the scenes in Dutch fashion, Bridging the gap between independent fashion
designers, craftsmen and fashion intermediaries
Het onderzoek Behind the scenes in Dutch is een eerste

Behind the scenes in Dutch fashion is op 16 maart 2016

verkenning van eigentijds ondernemerschap van

afgesloten met het symposium What’s next?

zelfstandig werkende modeontwerpers en kleermakers in

The Future of Fashion Industry in Het Nieuwe Instituut.

Rotterdam. Modemakers, studenten mode van de Willem

Modeondernemers, intermediairs en onderzoekers

de Kooning Academie en studenten kunst en cultuur

uit binnen- en buitenland gingen in op dilemma’s en

van de Erasmus Universiteit zijn geïnterviewd over slow

valkuilen van de tegendraadse, actuele modepraktijk en

fashion - groen, smart en sociaal -, over lokaal produceren,

presenteerden nieuwe strategieën en businessmodellen

co-creatie, ambachtelijke oude en nieuwe technieken.

voor de off- en online modewereld.
Studenten van de Willem de Kooning Academie showden
nieuw werk, gemaakt met Rotterdamse kleermakers.
En een van de speciale gasten, prof. Angela McRobbie
(Goldsmith University, London) belichtte (de keerzijde
van) de modeproductie en ondernemerschap in Londen
en Berlijn.
Behind the scenes in Dutch fashion is een onderzoek van
de Erasmus Universiteit en Kenniscentrum Creating 010,
in samenwerking met de Willem de Kooning Academie en
medegefinancierd door KIEM, een subsidieprogramma
van NWO en CLICKNL.
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LECTOR SUNIL CHOENNI OVER

PRIVACY IN HET ONDERWIJS
Als lector Smart en Inclusive Society zag Sunil Choenni in 2016
met trots de geboorte van een collegereeks over privacy.
Hij vertelt: “Het wordt steeds makkelijker om allerlei data

Doel voor 2017 is om de lopende onderzoeken te

aan elkaar te koppelen, met alle gevolgen van dien voor

continueren en verder uit te breiden. Waar mogelijk ook

de privacy. We hebben lang onderzoek gedaan om de

met hulp van studenten. “We hebben meer studenten

vraag te beantwoorden: hoe gaan we hiermee om?

voor de minor datascience weten aan te trekken dan

Dat leidde in 2016 tot een mooie module binnen de

verwacht en we merken dat zij veel behoefte hebben aan

minor datascience.

kennis en kennisontwikkeling”, vertelt Choenni. “Zodra
een onderwerp voldoende is uitgekristalliseerd, kunnen

Privacy is een interessant onderwerp, omdat de manier

wij hun mankracht goed gebruiken.

hoe we ertegenaan kijken niet vaststaat. Technologische
en maatschappelijke ontwikkelingen maar ook

Zo snijdt het mes aan twee kanten en kunnen we

cultuurverschillen maken dat we in de toekomst steeds

doorontwikkelen. We zijn nu al voorloper met deze

anders met privacyvraagstukken zullen omgaan.

minor. Dat merk je door aanmeldingen van studenten

Dat viel me maar weer eens op toen ik een aantal

van buiten de hogeschool.

lezingen mocht geven in Buenos Aires. Hoe de mensen

Bij onze nieuwe privacymodule schoof zelfs iemand van

daar met privacy omgaan, verschilt van onze manier.

de politie aan! Dan merk je dat het echt iets toevoegt aan

Dat geeft stof tot nadenken: we moeten onze systemen

de praktijk.”

flexibeler bouwen en ruimte laten voor verandering.”
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PETER TROXLER BRENGT KENNIS OVER MAKER EDUCATION IN KAART

NIET ALLEEN OMDAT HET KAN
Al geruime tijd circuleert het begrip makersonderwijs in en rondom het debat over
de toekomst van leren. Het ging zelfs zover dat voormalig President Obama het
concept omarmde. In Nederland heeft de petitie “Leren door te maken” het
makersonderwijs in de schijnwerpers gezet voor alle niveaus van onderwijs, van primair
en voortgezet onderwijs tot en met HBO. Ook Creating 010 vindt het thema belangrijk.

In het werkveld van de creatieve industrie zijn nieuwe benaderingen van
maken en ontwerpen ontstaan die bijvoorbeeld hebben geleid tot de
oprichting van FabLabs op tal van plekken in de wereld. Die hebben zich
inmiddels verenigd in een mondiale beweging die zich roert in de discussie
over onderwijs en leven lang leren.
Binnen de Hogeschool opleiding Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) is met behulp van Creating 010, al jaren geleden, het
Stadslab opgezet. Dat is gebeurd vanuit de filosofie dat studenten vooral
veel leren door in een open lab omgeving met technologie te
experimenteren als onderdeel van het creatieve maakproces.
Een ander voorbeeld is het Havenlab van RDM waarin verschillende
opleidingen en kenniscentra samenwerken.
Vanuit een vergelijkbare filosofie, maar deels vanuit een andere traditie, zijn
binnen Willem de Kooning Akademie de zogenaamde stations opgericht,
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als werkplaatsen waar studenten kunnen oefenen
en experimenteren om te leren en te ontwikkelen.
Voorbeelden zijn het interaction station en het
publishing station, maar ook het business station, het
research station en het education station. Vanuit die
uitgangspunten en deze praktijk kan bijvoorbeeld het
gewenste contextrijk onderwijs ontwikkeld worden.
In weerwil van de grote belangstelling voor en de
gekende praktijk van makersonderwijs zijn nog niet alle

Recentere benaderingen waaraan gerefereerd

basisvragen hierover beantwoord. Wat doet ‘maken’

wordt zijn die van Simon Papert, Paolo Blikstein en

met leerlingen? Wat zijn goede interventies? Wat vergt

het Massachuttes Institute of Technology: Life Long

makersonderwijs van de docent? We weten veel over

Kindergarten. Het meest prominent figureert het

het ‘hoe’ van makersonderwijs, maar weinig over het

zogenaamde constructionisme (construerend leren) van

‘waarom’, de achterliggende theorieën, overtuiging en

Simon Papert. Die stroming stelt dat mensen tijdens

verantwoording. Wat is het effect op persoonlijke of

het leren mentale modellen ontwikkelen waarmee ze

cognitieve ontwikkeling?

de wereld om hun heen duiden en leren begrijpen.
Het constructionisme is gerelateerd aan het concept

In opdracht van het Nederlandse Platform Maker

experiential learning en bouwt voort op de theorie van

Education verrichte lector Peter Troxler een studie naar

Jean Piaget.

de achtergrond en de wortels van het makersonderwijs.
Troxler traceert de origines van de aanpak naar de

Ook de pedagogiek van Reggio Emilia - in de jaren 1960

rijke historische-pedagogische context geschetst door

ontwikkeld door Loris Malaguzzi voor de voorschoolse

denkers als Fröbel, Dewey, Steiner, Montessori, Petersen

kinderopvang in de noord Italiaanse stad Reggio Emilia -

(Jenaplan) en Parkhurst (Daltononderwijs).

heeft veel overeenkomsten met makersonderwijs.
De vier vertrekpunten van deze pedagogiek zijn sturing
van het onderwijs door de interesses van de studenten
en leerlingen, ontwikkeling door interactie, 100
linguaggini (honderd taaltjes) die kinderen hebben om
zich uit te drukken, en de rol van volwassenen als helpers
en gidsen.
In lijn hiermee geeft Jaime Bartels van Stanford University
aan: “Het doel van making en makerspaces moet zijn
om motieven en een omgeving te onderhouden zo dat
het natuurlijke proces van kinderen om te leren blijft
doorgaan.”
De materialen en inzichten in de talrijke publicaties over
maker education kunnen niet een-op-een omgezet
worden naar het makersonderwijs, al was het maar
omdat veel daarvan gebaseerd is op de Amerikaanse
situatie. De vertaling moet figuurlijk gebeuren, om de
kerngedachten van making en de bijhorende pedagogiek
Lees verder op pagina 16
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en didactiek naar het Nederlandse onderwijs te brengen.

in de praktijk bestrijken wat men de vakdidactiek van

Troxler signaleert echter dat er nog weinig empirisch

makersonderwijs kan noemen.

onderzoek naar makersonderwijs voor handen is.
Veel publicaties zijn beschouwend van aard of het zijn

Het uitgebreide rapport over naar bestaande kennis

beschrijvingen en verzamelingen van aansprekende

over maker education laat zien, wat, hoe en waarom

voorbeelden. Onderzoek naar de effecten ontbreekt

makersonderwijs kan bijdragen aan onderwijs in

nagenoeg.

Nederland. Het maakt duidelijk dat makersonderwijs
stevig verder moet worden doorontwikkeld. Niet alleen

De bevindingen van Troxler’s verkenning van de state of

omdat het kan.

the art in studie en onderzoek en van vragen die leven

HOT

Hogeschooldocenten Ontwikkel Team (HOT) is een initiatief van Kenniscentrum Creating 010 en verenigt docenten
van verschillende instituten en opleidingen die onderzoek doen naar aspecten van design research en leren-doormaken in specifieke leeromgevingen, onder meer labs, communities of practice en stations. Doel is om van elkaar
te leren. In het eerste half jaar van 2016 haakten docenten aan van Communicatie, Media en Informatietechnologie,
Willem de Kooning Akademie, Instituut voor Sociale Opleidingen, Instituut voor Lerarenopleidingen en Kenniscentrum
Zorginnovatie. Zij deelden elkaars onderwijsaanpak en ontvingen peer feedback. Vervolgens werd met elkaar gewerkt
aan de doorontwikkeling ervan, op basis van co-creatie en participatie. Ook ging het over de lessen die iedereen
van elkaar kan leren, mede met het oog op verankering van ‘maken’ en innovatie in de curricula van de opleidingen.
Het tweede half jaar werkten docenten in kleine groepen verder aan gemeenschappelijke thema’s, zoals peer
learning. Onderwerpen die in alle werkgroepen aan de orde komen, staan centraal in toekomstige, gezamelijke
verdiepingssessies. De eerste daarvan vindt plaas in 2017 en gaat over toetsing en assessment.
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BOEKEN
COUNTING ON CREATIVITY. THE CREATIVE CLASS AS ANTIDOTE FOR NEIGHBOURHOOD
DECLINE: THE CASE OF ROTTERDAM - JEANNETTE NIJKAMP

In haar thesis onderzoekt Jeannette Nijkamp de stelling dat de aanwezigheid van creatieve
ondernemers achterstandswijken doet opleven. Zij legde haar focus op de Creative Factory en
Freehouse, allebei gevestigd in de Afrikaanderwijk te Rotterdam. Uit haar bevindingen blijkt dat
de beoogde effecten met betrekking tot economische ontwikkeling en leefbaarheid nauwelijks
waarneembaar zijn. Verder verloren door de veranderde sociaaleconomische omstandigheden
stakeholders hun interesse in deze projecten. Jeannette Nijkamp is hoofddocent bij
Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010.
ALSO-SPACE, FROM HOT TO SOMETHING ELSE:
HOW INDONESIAN ART INITIATIVES HAVE REINVENTED NETWORKING - REINAART VANHOE

Reinaart Vanhoe begint zijn boek met de notie dat Indonesische kunstenaars uitgaan
van het perspectief van de gemeenschap waarvan zij onderdeel zijn, in tegenstelling tot
Westerse kunstenaars die uitgaan van individualisme en autonomie. De focus van dit boek
ligt op het kunstenaarscollectief ‘ruangrupa’ uit Jakarta en een aantal andere kunstenaars en
kunstinitiatieven uit deze stad. Een van de terugkerende thema’s zijn de benaderingen ‘gLEAP
en ‘also-space’, waarin opnieuw gekeken wordt naar de productie en positionering van de
kunstenaar in de gemeenschap, echter niet als alternatief verschijnsel dat in oppositie is, maar
als integraal onderdeel hiervan. Reinaart Vanhoe is docent aan de Willem de Kooning Academie
en verrichte zijn onderzoek bij Creating 010.
POST-DIGITAL PRINT: LA MUTATION DE L’ÉDITION DEPUIS 1894 - ALESSANDRO LUDOVICO

In dit boek onderzoekt Alessandro Ludovico de hypothese dat papieren boeken in de toekomst
wordt vervangen door een elektronische variant. Hij laat zien dat de discussie hierover al
meer dan een eeuw speelt, bij uitgevers, in de avant-garde en in kunst en design. Toch is er
geen sprake van het einde van druk. Aan de hand van voorbeelden uit de actuele mediakunst
en -design laat Ludovico zien dat we in feite in een post-digitaal tijdperk leven. Daar bestaan
analoog en digitaal naast elkaar en worden op nieuwe manieren gecombineerd.
De originele Engelstalige versie van dit boek, met een nawoord van lector Florian Cramer,
verscheen al in 2011. Ludovico was toen research fellow bij één van de voorlopers van Creating
010, het lectoraat Communication in a Digital Age bij de Willem de Kooning Academie. Bijzonder
is dat het bewijs van Ludovico’s stelling over de veerkracht van het gedrukte boek door zijn eigen
publicatie wordt geleverd. Ondanks de on-line en open access beschikbaarheid van het boek,
verkoopt Uitgever Onomatopee inmiddels de tweede editie van de originele papieren uitgave.
In 2013 verscheen de Italiaanse vertaling ‘Post-Digital Print: La mutazione dell’editoria dal 1894’
bij uitgeverij CaratteriMobile. Afgelopen jaar volgde de designuitgever B42 met de Franse
vertaling ‘Post-Digital Print: La mutation de l’édition depuis 1894’. Op Wikipedia is bovendien
een artikel over het boek te vinden. Alessandro Ludovico is momenteel associate professor
bij de Winchester School of Art van de University of Southampton en docent bij Parsons
Paris - The New School. Bovendien werkt hij, net als in 2011, als uitgever en redacteur van het
mediakunsttijdschrift Neural.
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FLORIAN CRAMER was in
mei te gast in Kopenhagen
voor een keynote over Crisis
Computing.

In oktober reisde FLORIAN

CRAMER naar Los
Angeles waar Crapularity
Hermeneutics het onderwerp
was van zijn bijdrage aan de
Breslauer Lectures van de

NANA ADUSEI-POKU
bezocht in februari New
York University voor een
lezing over Post-Post-Black
Art?

University of California.

Op het symposium over
Fashion Retail Futures van
het Atelier Néerlandais
in Parijs lichtte PAUL

RUTTEN het project
Retailinnovatie in Rotterdam
toe.

In oktober lichtte NANA
ADUSEI-POKU het project
WdKA Makes a Difference
toe in een denktank
over de toekomst van
kunstonderwijs tijdens de

Sao Paolo Biennale.

BUITENLANDSE
ZAKEN

Op de 9th International
Conference on Theory and
Practice of Electronic
Governance in Montevideo
in maart verzorgde SUNIL

CHOENNI een voordracht
over Meeting Open Data
Halfway.

TOEPASSINGEN VAN NIEUWE KENNIS KRIJGEN MEESTAL
LOKAAL HUN BESLAG. KENNISUITWISSELING VINDT ECHTER
OP MONDIALE SCHAAL PLAATS.
ONDERZOEKERS VAN CREATING 010 PRESENTEERDEN BIJ
MEER DAN DERTIG GELEGENHEDEN RESULTATEN VAN HUN
WERK IN HET BUITENLAND. HIERBIJ EEN SELECTIE.
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Op uitnodiging van het

Argentijnse Ministerie
van Justitie verzorgde
SUNIL CHOENNI een
presentatie over de kansen
en uitdagingen van Open
Data: Open Data: Facing the
Challenges.

BEN VAN LIER sprak in
het Noorse Gjovik over de
Fourth Industrial Revolution
and Complexity Science.

PETER TROXLER was
in maart te gast op de
Nordic Summer University
in Gothenburg om te
spreken over The workings of
the making class.

In November was ANNE
NIGTEN keynoter

met Co-design labs in
a networked ecology
tijdens het symposium
Reflecting Research van
de Deutsche Gesellschaft
für Designtheorie und
Forschung in Dessau.

Voor de workshop Fab
Lab Georgia toog PETER
TROXLER naar Tiblisi
waar hij sprak over Fab Lab:
Amsterdam - 2008/2009,
Luzern - 2010,
Rotterdam - 2011,
Zurich - 2012.

NANA ADUSEI-POKU
presenteerde haar
keynote Everyone has to
learn everything tijdens
het Symposium Art
School Differences aan

MORTAZA SHOAE BARG

sprak in juni over On
Enabling Smart Government:
A Legal Logistic Framework
for Future Criminal Justice
Systems op de 17th
International Government
Research Conference in
Shanghai.

de University of Arts in
Zurich.
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NETWORK IS THE MESSAGE

VISUELE CONTENT SCOORT

MAAR WORDT VERKEERD TOEGEPAST
Communicatiebureaus zetten steeds vaker social media in als kanaal in de campagnes
die ze ontwerpen. We worden bedolven onder likes, views en retweets, maar hoe
kunnen we de effectiviteit van social media-campagnes beoordelen en verbeteren?
In ‘The Network is the Message‘ onderzoeken Hogeschool

white papers, artikelen en nieuwsbrieven. Maar visuele

Utrecht en Hogeschool Rotterdam de vraag hoe

content is een must op social media, omdat het beter

de effectiviteit van communicatie in online sociale

scoort dan tekst.

netwerken kan worden beoordeeld en vergroot. Komala
Mazerant, hoofddocent Communicatie en onderzoeker

Visuals zijn ook een probaat middel in de strijd om de

bij Creating 010 neemt deel in het consortium waarin

attentie van gebruikers: aandacht is de nieuwe schaarste.

ook een tiental communicatiebureaus participeren. Een

Door de veelheid aan posts en de werking van algoritmes

van de conclusies van het onderzoek heeft betrekking

bereik je zonder promoted content slechts een zeer

op de rol en betekenis van visuele content binnen online

beperkt deel van je followers of likers. In dat licht wordt

communicatie: The Future is Visual.

visuele content steeds belangrijker, wellicht zelfs een
noodzakelijke voorwaarde voor bereik.

Dat lijkt misschien een open deur, maar is dat geenszins.
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Uit Amerikaans onderzoek naar branded content op

Communicatiebureaus die zijn geinterviewd geven aan

Facebook blijkt dat niet meer dan 52% uit afbeeldingen

graag en vaak met visuele content op social media te

en video’s bestaat. De rest is tekst. Ook in Nederland

werken. Mensen zijn nu eenmaal visueel ingesteld, zo is

gebruiken veel marketeers nog steeds vooral blogs,

de redenering.

STORYTELLING IS SLIM

ruimte op de tijdlijn in. Daardoor val je meer op en raakt

Het antwoord op deze vraag ligt in storytelling. Onder-

je bericht minder snel ondergesneeuwd door andere

zoek naar Facebook posts laat zien dat content die een

social media berichten. Een van de bureaus: “Ik plaats

verhaal bevat het meest gedeeld wordt. Het gaat daarbij

sowieso nooit meer iets zonder een plaatje. Je bent veel

om story posts die altijd visuele content bevatten. Die

groter, valt meer op. Als je op Facebook naar beneden

conclusie wordt in het onderzoek van de studenten van

scrollt, kijken mensen misschien maar een halve

Hogeschool Rotterdam bevestigd. Succesvolle branded

seconde naar een bericht. Met een plaatje heb je meer

content is voornamelijk visueel en video gedreven.

aandacht: het halve scherm.”

Om veel gedeeld te worden, is het aan te raden content

PROJECTEN

Er is ook een praktische reden: visuals nemen meer

te creëren met een verhaal. En dit impliceert dus het
ANDERE AANPAK GEWENST

gebruik van video of afbeeldingen.

Uit onderzoek van 25 studenten van de opleiding
Communicatie van Hogeschool Rotterdam kwam naar

EMOTIE ZORGT VOOR VERSPREIDING

voren dat visuele content op social media inhoudelijk

Een andere belangrijke verklaring waarom visuele

weinig verschilt van visuele content op andere (offline)

content populair is, ligt bij emotie. Beelden en video’s

media. Ze verzamelden ruim tachtig voorbeelden van

roepen veel meer emotie op dan tekst. Als we kijken

veel gedeelde branded content op social media. In

naar de redenen waarom mensen content delen,

90% ging het om een video. Bijna de helft daarvan is

dan is dat allereest vanwege het vooronderstelde

vergelijkbaar met ‘ouderwetse’ tv-commercials. Ook de

nut van de informatie. Wat is bijvoorbeeld een goed

communicatiebureaus erkennen dat.

restaurant? Daarnaast delen mensen content vanwege

Een communicatieprofessional: Video kun je vergelijken

de emotionele aspecten die ermee gepaard gaan,

met een tv-commercial. Een Facebook-foto met een

bijvoorbeeld om betekenis te geven aan je eigen

1/1-advertentie. Het is gewoon een ander kanaal,

ervaringen, om spanning weg te nemen of om sociale

het enige verschil zit ‘m in de snelheid.”

relaties uit te diepen. Positieve emoties als blijdschap
en opwinding blijken bijzonder effectief. Video’s roepen

Idealiter echter krijgt visuele content op social

meer emotie op dan tekst.

media een andere aanpak. Uit de interviews met de
communicatiebureaus kwamen daarvoor drie regels

Kortom, visuele content op social media scoort beter dan

of richtlijnen naar voren: (1) wees je bewust van de

tekstuele content. Visuele content lijkt zelfs noodzakelijk

kortere aandacht spanne, (2) mobile devices vragen om

om de aandacht te trekken in de overvolle tijdslijnen van

simpelere visuals, en (3) gebruik niet op elk platform

consumenten. Toch is het niet eenvoudig om video’s

dezelfde visual.

te maken die graag en veelvuldig gedeeld worden. Het
is een opgave om met content te komen die sterke

Daarbij geldt dat bewegend beeld meer aandacht trekt

emoties oproepen. Daarnaast vraagt het ontwikkelen van

dan statische afbeeldingen. Dat blijkt uit de literatuur

goede visuele content op social media nog al wat van het

en de opvattingen van de communicatiebureaus.

adaptievermogen van de contentmaker.

Onderzoek laat zien dat de kans dat video-content wordt

We zien nu nog dat veel dezelfde visuele content van

gedeeld op Facebook en Twitter vier keer zo groot is dan

offline kanalen wordt aangeboden op online kanalen. De

andere content. De potentie van video is enorm, maar

kracht van visuele content op social media lijkt daarmee

succes is zeker niet gegarandeerd. Waarom worden

nog onvoldoende benut te worden.

sommige video’s extreem veel gedeeld, terwijl andere
video’s liggen te verstoffen?
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CREATING 010 IN 2017
In 2016 hebben lectoren en onderzoekers van Creating

samen met de Gemeente Rotterdam, terwijl privacy als

010, samen met de onderwijsinstituten en de opleidingen,

thema in 2017 belangrijk blijft.

werk gemaakt van de acquisitie van onderzoeksmiddelen.
We hebben op basis van de thema’s binnen de

Aanvullend aan de activiteiten van RASL (Rotterdam Art

onderzoekslijnen op verschillende terreinen successen

and Science Lab) waarin de Willem de Kooning Academie

behaald waar we in 2017 op voortbouwen. Een aantal

samenwerkt met Erasmus Universiteit en Codarts, werkte

projecten hebben we ontwikkeld in samenwerking met

Creating 010 projecten uit samen met partners uit het

andere kennispartners, onder andere Erasmus Universiteit

netwerk. In de Smart Culture research call van NWO en

Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Ook met collega

het voornoemde SIA werden drie aanvragen gehonoreerd

onderzoekers binnen het Hoger Beroepsonderwijs wordt

waarin Creating 010 in samenwerking met de Willem de

steeds meer de samenwerking gevonden, onder andere in

Kooning participeert: Critical Making, Staging Popular Music

thematische netwerken die de Stichting Innovatie Alliantie

en Gameful Music Performances for Smart, Inclusive, and

(SIA) ondersteund.

Sustainable Societies. De projecten gaan in het najaar van
2017 van start en adresseren concrete vraagstukken uit het

Binnen de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society

werkveld.

staat stedelijkheid centraal, onder andere in een project
met TU Delft waarbij Participatory City Making het thema

Het project Retailinnovatie in Rotterdam beleefde in

is, maar ook in Ons Blok, waar de nadruk ligt op de

september 2016 zijn officiële start en komt in 2017 op

actieve burger. Ontwerpen en maken staat centraal in het

stoom. De samenwerking en partnerships vanuit dit project

Hogeschooldocenten Ontwikkelteam waarin docenten

met de opleidingen van Hogeschool Rotterdam worden

nieuwe onderwijsvormen verkennen en toepassen en met

versterkt en uitgebreid, terwijl de werkrelatie met de talrijke

elkaar evalueren, een project dat ook al in 2016 zorgde voor

praktijkpartners wordt geïntensiveerd. Intussen groeien

interessante ontmoetingen en inzichten. Ook binnen het

kennis en inzicht in de do’s and don’t van retailinnovatie.

onderzoek naar big data is volop ontwikkeling, onder andere

Binnen de onderzoekslijn Creative Economy wordt intussen
het onderzoek naar community based business models
en de rol van de creatieve sector in de Next Economy
vormgegeven.
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