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Ontwerpen op Academisch niveau 

Prof.dr. Rutger van Santen 
Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven 

"Kennisinten.1ief ontwerpen wordt in het algemeen beschouwd als een van de 
voomaamste aandachtsgebieden van technische universiteiten. 
Studeren aan een TU is in een aantal gevallen synoniem met 'opgeleid war
den tot academisch ontwerper'. 
'Ontwerpen' is een synthetische activiteit die gericht is op de totstandkoming 
van nieuwe of gewijzigde (technische) artefacten, processen of systemen, met 
de bedoeling orn waarden te creeren conform vooraf gestelde eisen en wen
sen." 

Dit citaat ontleen ik aan een nota van professor Anthonie Meijers en 
dr.ir. Kees van Overveld, die eerder dit jaar in het platform 
Academische Vorming aan onze universiteit aan de orde kwam. 

De leden van dit platform buigen zich over een onderwerp dat niet 
bepaald diep geworteld is in de traditie van onze instelling. Daarmee 
bedoel ik het nadenken over onszelf en reflecteren op wat ons, als tech
nische universiteit, nu zo bijzonder maakt ten opzichte van andere 
hoger onderwijs instellingen. 

'Bijzonder' bedoel ik hier niet in de betekenis die gemakkelijk 
geinterpreteerd kan worden als borstklopperij. Ik heb het over wat ons 
onderscheidt van de anderen. We zijn immers een bijzonder soort 
universiteit. 

In onze missie staat dat onze drijfveren liggen in het technisch weten
schappelijk onderzoek en dat onze ambities zich uiten in het kennisin
tensief ontwerpen. Die twee elementen, en ook hun relatie, zijn terug te 
vinden in ons onderwijs. 
Jk heb net zomin als u de presentaties van de jonge prijswinnaars van 
vanmiddag al gehoord, maar ik durf te wed den dat ook zij gegrepen 
zijn door die onderzoekkoorts , die ik maar al te goed ken uit mijn eigen 
wetenschappelijke loopbaan. 
Het diepe gevoel dat je doordringt wanneer je op het punt staat een 
wetenschappelijke vraag of een onderzoeksprobleem op te lossen. 
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Wanneer ik onze universitcit bijzonder noem, dan doe! ik op de toepas
sing van kennis die ons onderscheidt van een klassieke universiteit. We 
zijn een ontwerpgerichte universiteit: we 'meten' niet alleen om te 
'weten', we 'denken' ook om daarna te kunnen 'doen'. De technisch 
wetenschappelijke kennis die we bier in huis ontwikkelen en die we op 
onze studenten overdragen, is bedoeld om toegepast te worden. 

Wat ons heel duidelijk onderscheidt van andere universiteiten is het 
grote aantal deeltijdhoogleraren. 
Specialisten die met een been in het bedrijfsleven staan en met het 
andere in de academische wereld. 
Zij zijn het met name die een belangrijke rol spelen in het toepassings
gericht onderzoek en in het overdragen van praktijkervaring op ont
werpgebied. De brede wetenschappelijke basis en het langlopende 
onderzoek wordt gedragen door onze voltijdshoogleraren. 

Door deze combinatie spelen we een belangrijke rol in wat vandaag de 
<lag met de modieuze term 'kenniseconomie' aangeduid wordt. 

Reflectie op ontwerpen 
Ik vertelde u dat we dezer dagen bezig zijn om de essentie van het ont
werpen op academisch niveau onder de loep te nemen. Ook al behoort 
zelfreflectie niet tot de meest populaire bezigheden in de ingenieurs
wereld, ze kan we] degelijk leiden tot meer inzicht, en op deze wijze tot 
kwaliteitsverbetering. 
Oat geldt zowel voor de reflectie van de individuele ontwerper op zijn of 
haar ontwerpwerk als ook voor de reflectie van de universiteit op onder
wijs en onderzoek ten aanzien van ontwerpvaardigheden en ontwerp
methodes. 

Wat bij die exercitie meteen opvalt, is dat ieder vakgebied zijn eigen 
invulling aan de term 'ontwerpen' of 'design' geeft. 
We zullen vanmiddag met de verschillende visies van onze gastsprekers 
geconfronteerd worden. 

Voor een architect is het ontwerpen van een nieuw museum iets anders 
dan wat het ontwerpen van slim spierweefsel voor een hartklep is voor 
een biomedisch technoloog. 
Een werktuigbouwer die een nieuw transmissiesysteem ontwerpt, doet 

Prof.dr. Rutger van Santen 



wat anders clan een informaticus die software voor diagnostische appa
ratuur ontwikkelt. 
Een chemicus die aan moleculair doosje ontwerpt om in het lichaam 
medicijnen te distribueren, beweegt zich in een andere wereld clan een 
industrieel ontwerper die een intelligente badkamerspiegel ontwerpt. 

De faculteiten waarin al deze verschillende soorten ontwerpers opgeleid 
worden, maken dee] uit van een instelling. De buitenwereld mag er op 
rekenen dat het academisch niveau van al onze opleidingen vergelijk
baar is, hoe verschillend ze qua inhoud ook mogen zijn. 

Gemeenschappelijke criteria voor ontwerpen 
Is het mogelijk om toetsbare criteria te formuleren, die toepasbaar zijn 
in alle technische ontwerpdomeinen en die daarenboven ook een zo 
gelijk mogelijke interpretatie kennen in al die domeinen? 
Natuurlijk moet een ontwerper beschikken over een aantal intellectuele 
basisvaardigheden, over een onderzoekende houding, over een 
'ontwerpende' houding, over disciplinaire kennis, vakoverstijgende 
vaardigheden en professionele vaardigheden. 
Ik zal u in deze korte inleiding niet de complete lijst voorschotelen. 

Ik noem u echter een paar opvallende criteria die een academisch 
ontwerper kenmerken. 

Disciplinaire bagage 
Orn te beginnen beschikt een academisch gevormd ontwerper over de 
benodigde disciplinaire bagage. Vakinhoudelijke kennis, vaardigheid 
maar ook een bepaalde houding en besef van vak-ethiek horen daartoe. 
Inzicht in de relaties tussen de eigen discipline en andere vakgebieden 
horen er zeker ook bij. 

Modelleervaardigheid 
Een ontwerper is in staat om in termen van modellen te denken. Met 
model wordt hier bedoeld: de combinatie van een doelstelling ('waar
voor client het model?') een set van veronderstellingen ("wat wordt in 
het model voor waar aangenomen?") en de feitelijke inhoud ('wat 
beweert het model over de werkelijkheid"). Ook hier geldt weer: ieder 
vakgebied hanteert zijn eigen context. 
Voor een architect is die logischerwijze anders clan voor een scheikundige. 
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Van analyse naar synthese 
Ontwerpen verschilt fundamenteel van onderzocken. De centralc docl
stelling van het ontwerpen is niet het achterhalen van 'ware' kennis, 
maar het realiseren van de meest gewenste optic uit een verzameling 
van mogclijke toekomsti ge werkelijkhedcn voor een door de ontwerper 
gedcfinieerd probleem. 
Een academisch gevormd ontwerper werkt aan nieuwe oplossingen, iets 
wat hem of haar onderscheidt van ontwerpers op hbo-niveau. 

Vaardigheid in het nemen van beslissingen 
Ontwerpen betekent: beslissingen nemen, vaak in overleg met belang
hebbenden. Een ontwerper heeft vaak de keuze uit een reeks van kandi
daatoplossingen voor een probleem. Het gaat er om, de juiste keuze 
ook te rechtvaardigen. 

Persoonlijke professionele vaardigheden 
Orn een goed ontwerper te warden, moet hij of zij beschikken over een 
aantal persoonlijkheidskenmerken, die in de opleiding verder ontwik
keld worden tot professionele vaardigheden. U moet hierbij denken aan 
kenmerken als leergierigheid, pragmatisme, vasthoudendheid, een 
kritische houding, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsbesef, zelf
kennis , overtuigingskracht, inzicht in teamrollen en communicatieve 
vaardigheden. 

Dames en heren, 
Ik vind het als rector magnificus van groot belang, dat we er in slagen 
om een hoog niveau in onze opleidingen te handhaven. Het is onze 
taak om onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte academici, breed 
inzetbare specialisten, kortom eigentijdse ingenieurs op te leiden. 

De prijswinnaars, maar ook de andere kandidaten die net niet die eer
ste prijzen in de wacht sleepten , vormen een bewij s voor de stelling dat 
de kwaliteit hoog blijft. 
Wanneer we ook in de komende jaren aan het front willen blijven ope
reren, clan moeten we blijven investeren in het Ontwerpgericht 
Onderwijs, in zowel onze bachelor- als masteropleidingen, maar ook in 
bijvoorbeeld het door-ontwikkelen van onze ontwerpersopleidingen tot 
een post-master niveau dat richting een ontwerpdoctoraat gaat. 
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We mogen daarbij als universiteit de lange termijn niet uit het oog ver
liezen. 
lk sluit af met een citaat uit 1984 van een van mijn voorgangers als 
rector, professor Stan Ackermans, wiens naam verbonden is met het 
academisch en vooral ook het post-academisch ontwerpen aan onze 
i nstelling. 

"De snelle evolutie van wetenschap en samenleving en de moeilijke situatie 
die telkens om noodverbanden vraagt, maakt ons steeds meer geneigd om 
voornamelijk naar de korte termijn te kijken. 
Dan nemen we een wetenschappelijke vorming die een mensenleven lang 
waarde houdt, niet zozeer tot richtsnoer voor het onderwijs, als wel het jimc
tioneren van de afgestudeerde in zijn eerste werkkring." 
De essentie is, in de woorden van Ackermans, dat wij onze studenten 
niet opleiden voor een baan, maar voor een loopbaan. 

Hoezeer het van bel;mg is dat de afgestudeerde al in zijn eerste werk
kring een onderscheidende bijdrage kan leveren, is de uitdaging die 
ons vandaag bezig houdt, het vinden van de juiste balans tussen direct 
inzetbare kennis en vaardigheden, en een wetenschappelijke houding 
die gericht is op de opties en de consequenties voor langere termijn. 

Curriculum Vitae 

Rutger van Santen (i~angec:jk, l9L.5) s>:udeerde scheikunde aan de 
Universiteit van Leiden, waar hij in 1971 ook de doctorstitel )ehaalde. 
Van 1972 tot 1988 werkte hij bij Shell Research. In 1986 werd hij 
benoemd tot hoogleraar aan de TU/e, waar hij vanaf 1988 voltijdshoog
leraar is. Vanaf 1988 tot 2001 was Van Santen directeur van het Schuit 
Katalyse-Instituut (SKI) van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Voor zijn wetenschappelijk werk ontving Van Santen in 1997 de 
Spinoza prijs. Rutger van Santen is sinds 3 september zoc:r Rector 
Magnificus va;"l de TU /e. 
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Connecting Communities 
integrating Design and Technological Research 

prof. Irene McAra-McWilliam MA FRSA 

Hoofd Department of Interaction Design Royal College of Art London 

Summary: 
Irene McAra Mc William examines how the role of the designer has 
developed over the last decade and discusses the reasons that designers 
are now becoming strategic partners in business development and 
technological research. This presentation highlights the growing need 
for academic design research in the context of the 'creative economy': 
the domain of art, design, invention and imagination applied to busi
ness and cultural development. 
The added value of the integration of the latest developments in design 
and technological research are illustrated with work from the Royal 
College of Art, as well as with examples from industry. 

Curriculum Vitae 

How does design shape the future? This question drives the work of 
Irene McAra-McWilliam, for whom interaction design, cultural 
research and the quality of user experience are central concerns. 
With 20 years experience in the domain of research and business, 
Irene McAra-McWilliam is a pioneer in the field of interaction design. 
She has a MA in Psychology and carried out research into bio
technology at the University of Aberdeen. She subsequently worked on 
designing computer systems for the Scottish Health Board before joi
ning Philips in The Netherlands. Since 1994, she has been an advisor 
to the European Commission, coordinating the research theme, 
'Connected Community', within the long-term research domain of 
'Intelligent Information Interfaces'. Within this programme she envisa
ged the award-winning project Living Memory: a project which allows 
informal exchange of information and the sharing of experience 
between people in a local community. As Director of Design Research 
and Development at Philips Electronics in the Netherlands, McAra
McWilliam steered the research in interaction design and experience 
design. She pioneered the creation of design studios in Philips 
Research Laboratories worldwide as a strategy for innovation in future 
networked systems. Irene McAra-McWilliam is currently Professor and 
Head of Department of Interaction Design at The Royal College of Art 
in London. She is a member of the Advisory Board for the Faculty of 
Industrial Design, (TU /e). 
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De Kunst van bet Vinden 

ir. Joost Ector 

Directielid Hoogstad Architecten in Rotterdam 

Mij is gevraagd 11 vandaag vanuit de combinatie van mijn beroepserva
ring en de opleiding die ik hier genoten heb, iets le vertellen over mijn 
beleving van het begrip 'academisch ontwerpen'. 

Het hecft even geduurd voordat ik begrcep wat ik daarmee aan moest. 
Misschien begrijpt u dat ik schrok. Tenslotte heeft het woord acade
misch in het licht van de kunst - bouwkunst in <lit geval - loch de con
notatie schools, onge!nspireerd en emotieloos. lk ga daar nu even aan 
voorbij, aangezien ik vermoed dat de bedenker van het thema vooral op 
het woord 'ontwerpen' de nadruk heeft willen leggen. Dit begrip heeft 
voor deze universiteit veel meer lading, en ook dat is vreemd. 

Iedereen die iets nieuws bedenkt is ontwerper, en het bedenken van 
iets nieuws vereist creativiteit. Een universiteit is naast haar taak als 
beheerder van kennis eerst en vooral gewijd aan het scheppen van ken
nis. Ik heb me altijd voorgesteld dat de kernonderdelen van weten
schapsbeoefening, het opstellen van een hypothese, het bedenken van 
methoden langs welke deze hypothesen kunnen worden getoetst, en 
uiteindelijk het interpreteren en ordenen van onderzoeksresultaten bij 
uitstek vormen van ontwerpen zijn. En is het bedenken van nieuwe toe
passingen van kennis dan niet tegelijkertijd ook het genereren van weer 
nieuwe kennis, en daarmee ook weer een vorm van ontwerpen? Een 
vreemd droste-effect met kennis en creativiteit in de hoofdrol. 

lk ben er niet van overtuigd dat er werkelijk fundamenteel verschillen
de vormen van ontwerpen bestaan. Op het eerste gezicht is het toch 
niet zo belangrijk binnen welke discipline iemand zich met het genere
ren van nieuwe ideeen of mogelijkheden bezighoudt? In het rijtje dat 
professor Van Santen noemt lijken mij de chemicus, biomedisch tech
noloog, werktuigbouwer, informaticus en industrieel ontwerper toch op 
hoofdlijnen bezig met hetzelfde. Ze zoeken een artefact of systeem dat 
iets kan en waarvan onomstotelijk kan worden vastgesteld ofhet werkt. 
Of zoals in de geciteerde definitie werd gesteld: " ... met de bedoeling 
waarden te creeren conform vooraf gestelde eisen en wensen." 
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Die laatste zes woorden sluiten een ontwerpproces als een reis met 
onbekende bestemming uit. En daar zit het verschil met de architect. 
Want van welk gebouw is voorafhaarfijn en volledig aan te geven wat 
er van verwacht wordt? En dan is er nog het probleem originaliteit: is 
niet een van die verwachtingen juist dat de eindbestemming vooraf 
onbekend is? 

Een architect maakt zijn ontwerpen in de regel niet voor zichzelf, maar 
voor opdrachtgevers en gebruikers, en stelt zich het vervullen van hun 
eisen en wensen, in de breedst mogelijke zin, ten doe!, al doet hij dat 
we! binnen het kader van zijn persoonlijke ambities en signatuur. Als 
ontwerpbureau verwoorden wij dat doorgaans in het motto: 
'Architectuur is ruimtelijk vormgeven aan de maatschappij'. Die eisen 
en wensen van die maatschappij zijn voor een belangrijk deel benoem
baar en goed hanteerbaar: of een ruimte bruikbare afmetingen en ver
houding heeft; of het gebouw overeind blijft; ofhet binnenklimaat 
behaaglijk is, of een en ander betaalbaar is; enzovoort. 

Bleefhet maar zo eenvoudig. Want iedereen realiseert zich dat het ont
werpen van gebouwen ook gaat over een ander soort wensen, zoals de 
behoefte aan een bepaalde sfeer, aan herkenbaarheid, aan associaties, 
aan emoties, aan geborgenheid, aan symboolwerking, aan eigenheid, 
aan verantwoordelijkheid, aan rentabiliteit, aan "communicativiteit", 
aan intellectuele prikkels, aan status, aan schoonheid, en zelfs aan 
onderhoudendheid of entertainment. Allemaal niet-kwantificeerbare 
eisen, wensen en zelfs verwachtingen, die desondanks naast het 
gebruiksaspect evenzeer behoeften van gebruikers en opdrachtgevers 
vervullen om gekwalificeerd te worden als functies van een gebouw. En 
zoals gezegd zorgt de verwachting van originaliteit voor een complica
tie: in de regel verwachten degenen voor wie we ontwerpen door onze 
resultaten verrast te worden. 

De meeste opdrachtgevers of gebruikers zijn zich niet volledig bewust 
van hun eigen verwachtingen en beschikken niet over het vocabulaire 
ofhet (abstracte) voorstellingsvermogen dat nodig is om bij het begin 
van een ontwerpproces over deze functies van gedachten te wisselen. 
Het bestaan van zachte, moeilijk te duiden en daardoor nauwelijks 
bespreekbare verwachtingen, die later onmerkbaar uitgroeien tot beoor
delingscriteria, maakt het 'ontwerpen van architectuur' tot een moeilijk 
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grijpbaar fenomeen. 
Het onderzoeken van wat we kunnen maken is een intrinsiek onder
deel van het ontwerpproces van architecten: nauwkeurig de volledige 
omvang van de werkelijke opgave in kaart brengen en de poten ties die 
erin verscholen liggen aan het licht brengen. Dat is de overtreffende 
trap van een probleemoplossende houding: actief zoeken naar proble
men - wa nt dat zijn de verborgen potenties van een ontwerpopgave. 
Daardoor scheppen we mogelijkheden om gebruikers zo sterk mogelijk 
te laten profiteren van wat wij , als 'spacialisten', weten dat architectuur 
voor ze kan doen. Zo doet het ondervragen van de opgave zelf al een 
appel aan de creativiteit. 

Het grate verschil tussen mij en de mensen voor wie ik een gebouw 
ontwerp is - of m oet zijn - dat ik beter dan zij weet wat dat gebouw 
voor ze kan betekenen. Omdat ik beter weet hoe ruimtelijkheid en licht
inval en materialen en akoestiek en beweging van invloed zijn op hoe 
we een ruimte beleven en gebruiken. Ik ben me, kortom, bewuster van 
wat architectuur vermag. Daar ligt ook mijn drijtveer als architect: 
fantastische omgevingen bedenken waarin mensen optimaal kunnen 
functioneren, waar ze zich mee kunnen identificeren, en waar ze uit
eindelijk echt door geraakt warden. Architectuur is per definitie meer 
dan wordt gevraagd. 

Vandaar dat ik me afvraag als iemand vertelt over een chemicus die 
ontwerpt aan een moleculair doosje om medicijnen door het lichaam te 
transporteren: "wie heeft dan - v66r hem - bedacht dat zoiets kan?" En 
vervolgens, met de voor architecten spreekwoordelijke eigenwijsheid 
(waarvoor we! een persoonlijke aanleg dient te bestaan) : "Zijn daar dan 
niet nog betere manieren voor?" Een goede ontwerper ondervraagt elke 
vraag. 

Het zoeken van de opgave in de opgave is een rode draad door een ont
werpproces en vormt zelden een afgeronde fase voordat het 'echte' ont
werpwerk begint. Maar wat is dat echte werk, het handwerk van het 
ontwerpen, nou eigenlijk? Het zijn de handelingen die we verrichten 
om de basis te leggen voor datgene wat we willen bereiken. Er heeft 
zich dan een mentale voorstelling gevormd - niet in beelden, ik weet 
eigenlijk niet precies waarin wel - stemmingen misschien. Deze meest 
abstracte gedaante die een ontwerp aanneemt moet nu warden 
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geconcretiseerd. Een wolk van gedachten , gevoelens en associaties rnoet 
neerslaan, ui teindelijk in werktekeningen. U hoort mij op dat laatste 
woord na, langzamerhand meer associatieve termen gebruiken, die een 
beroep doen op de verbecldingskracht. Dat komt doordat we in de 
buurt komen van de kern van elk ontwerpproces: de geboorte van het 
idee. 

Het blijven natuurlijk geweldige verhalen, waarin het gaat over gcniale 
momenten waarin naar luciferdoosjes of bierviltjes wordt gegrepen om 
vondsten niet verloren te laten gaan, vooral als je er dan ook nog bij 
kunt zeggen " ... en het is uiteindelijk ook precies zo geworden!" Maar 
dat een goed ontwerp zou moeten berusten op zo'n moment is onver
valste hoogromantiek die door sommige van mijn collega's maar al te 
graag levend wordt gehouden; het geeft hun vak tenslotte toch iets mys
tieks ... Realiteit is dat we snel af moeten van al deze mythologie, omdat 
deze gemakzucht in de hand werkt door in de weg te staan van bewust
zijn en kennis. Methoden en technieken van ontwerpen zijn onderwer
pen die zich volgens mij uitermate goed lenen voor interdisciplinaire 
gedachte-uitwisselingen. 

Precies daar zit volgens mij voor sommigen de pijn in het woord acade
misch: architecten hebben wellicht te snel de neiging om te denken dat 
het zoeken naar structuur en logica in een ontwerpproces ten koste 
zouden rnoeten gaan van creativiteit of originaliteit. In mijn ogen is het 
produceren van ideeen in eerste instantie het jezelf door ontplooiing en 
ontwikkeling daartoe in staat stellen, en vervolgens hard werken, maar 
volgens mij ook niet meer dan dat. Voor een goed ontwerp is een god
delijke inval wenselijk, maar beslist niet noodzakelijk. Zelfa degenen 
die vertrouwen op vonken va n genialiteit (en een vonk is nog geen ont
werp) maken gebruik van werkwijzen die allerminst uniek zijn voor 
hun ongetwijfeld als zeer persoonlijk ervaren scheppingsproces. Ook zij 
gebruiken - al dan niet bewust - brainstormtechnieken, genereren 
varianten, componeren, structureren, evalueren, deduceren en isoleren 
deelproblcmen, enzovoort. En dat zijn dan alleen nog maar technieken 
die rechtstreeks te maken hebben met het proces . Op het niveau van 
resultaten kun je nog talloze andere bewerkingen uitvoeren, zowel let
terlijk als figuurlij k. Te denken valt aan inverteren, spiegelcn, superpo
neren .... een ellenlange lijst. 
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Mij wordt langzaam duidelijk dat mijn denkpatronen veel meer struc
tuur bezitten clan ik een paar gcleden geloofd zou hebben. Ik experi
menteer daar ook mee, zeker nu ik in de positie ben dat ik sturing geef 
aan andere ontwcrpers. Dat dwingt me om deelopdrachten te fonnule
rcn. Jk kan gewoonweg niet aan iemand vragen om maar net zo Jang te 
proberen totdat er iets klikt. Er moet gepland warden, onderdelen moc

ten parallel ontwikkeld warden, en - niet te vergeten - er moeten zoda
nige voorwaarden geschapen warden dat ieders crC'ativiteit en talent kan 
warden omgezet in kwaliteit in het eindresultaat. Wat ik merk is dat 
zo'n groep op die manier een grate hoeveelheid kennis genereert over 
water nou fcitelijk gebeurt in een ontwerpproces. 

Nu begeef ik me op glad ijs, moet ik eerlijk zeggen, want eigenlijk heb 
ik hier weinig verstand van - al heb ik er de hele <lag mee te maken -
in termen van 'ware kennis '. De kennis die ik bezit komt rechtstreeks 
uit mijn praktijkervaring, en ik schrik er van hoe samenhangend 'mijn' 
ontwerpprocessen eigenlijk zijn. Die conclusie wordt door veel van 
mijn collega's en vrienden gedeeld, en beslist niet alleen door architec
ten. De interessantste gesprekken over <lit onderwerp heb ik met een 
bevriende componist, ondanks dat wij maar in zeer beperkte mate ver
stand hebben van elkaars discipline. In discussies over creatieve proces
sen doet het werkterrein nauwelijks terzake, en ik vermoed dat daarin 
ook de scheidslijn tussen kunst en techniek uiteindelijk onbelangrijk is. 

lnmiddels heb ik de drie onderwerpen behandeld, die wat mij betreft 
de kern moeten vormen van een academische vorming voor ontwer
pers. En ik zou willen besluiten met een korte recapitulatie. 

r. Een basis van kennis die niet client als verzameling van oplossingen 
maar als uitgangspunt voor nieuwe mogelijkheden. Kennis die in het 
geval van de architectuur voortvloeit uit analyse van het architectuur
historische erfgoed en experimenten met de elementen van de archi
tectuur: ruimte, licht, kleur en materiaal. Grondige studie, bijna 
ouderwets ofherinnerend aan de Ecole drs Beaux Arts, en niet uit 
behoudzucht of om daarmee te willen zeggen dat het zo moet, maar 
puur uit de overweging dat een studietijd, als een laboratorium
situatie vrij van de beslommeringen en verstoringen van de praktijk, 
gelegenheid moet bieden om te leren voelen wat architectuur is of 
voor jou betekent. Orn - voor gebruik - enigszins te leren hoe het 
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werkt en wat er mee kan en wat je ennee wilt. 
2. Overdenking van en discussie over de maatschappelijke verantwoor

delijkheden van architectuur. Wat vraagt en verwacht de samenleving 
van een architect. En, omgekeerd, wat heb ik als architect te bieden 
aan de wereld om me heen. Een discussie die taboes en trivialiteiten 
nadrukkelijk niet uitsluit. 

3. Methoden en technieken van het ontwerpen. Ook weer: niet gericht 
op vaste receptuur of uitgaande van gekende oplossingen, maar als 
handreiking bij het ontwikkelen van bet nieuwe. Orn te zorgen dat 
ontwerpen niet blijft bij ongestructureerd zoeken, maar dat een 
begin wordt gemaakt met het gaandeweg ontwikkelen van een 'per

soonlijke' ontwerpmethodologie, een zelfbewust associatief vermo
gen. Over alle disciplines en scheidslijnen been is ontwerpen de 
kunst van het vinden en de hoop op een vondst. 
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