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Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt)
heeft zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot een innovatief en
toonaangevend onderzoeks- en kenniscentrum in kunst, design en
technologie. De lectoraten en onderzoeksgroepen binnen Caradt doen
enerzijds onderzoek vanuit creatieve methoden en technieken eigen
aan het ontwerp- en maakproces, en zetten anderzijds de methoden en
technieken vanuit de wetenschap in. De lectoren en docentonderzoekers
bevragen de wereld om ons heen en de vanzelfsprekendheden die
deze vaak in zich lijkt te hebben. Daarbij stellen zij belangrijke vragen
over de betekenis van maatschappelijke ontwikkelingen, bieden
scenario’s die aanzetten tot reflectie en debat en leveren innovatieve
oplossingen. Onderzoek in artistieke en ontwerppraktijken is niet een
louter theoretische bezigheid, maar een integraal onderdeel van het
maakproces: theorie en praktijk gaan hand in hand en voeden elkaar.
Voor het onderwijs geldt hetzelfde. Het integrale karakter van onderzoek
en maken in kunst en design betekent dat onderzoek in de verbinding
naar onderwijs een belangrijke rol speelt; vanaf het eerste studiejaar
tot en met de masteropleidingen, en daarna. Denk daarbij aan het
succesvolle Studium Generale waar Caradt in de afgelopen twee jaar
haar onderzoek presenteerde en op actieve wijze met studenten en
docenten in debat ging over de resultaten en impact van het onderzoek.
Maar ook aan de Dérive Berlin Spring School waar een groep studenten,
met onderzoekers en het internationale werkveld, “in the wild” en als
“koppige maker” Berlijn ontrafelt vanuit maatschappelijke en persoonlijk
geëngageerde thema’s.
De lectoren en docentonderzoekers van Caradt hebben zich in de
afgelopen drie jaar met verve gemanifesteerd op podia in binnen- en
buitenland. Zij zijn daarin zeer succesvol, blijkens de vele conferenties,
exposities en festivals, die hen opnemen in hun programma. Zij zijn
gepassioneerd om hun kennis en kunde in onderzoek over te dragen
aan docenten, studenten en het (inter)nationale werkveld om zo een
leergemeenschap te creëren die stimuleert, uitdaagt en een wezenlijke
bijdrage levert aan een duurzame samenleving. Daar zijn wij trots
op en dat smaakt naar meer voor de volgende drie jaar van deze
lectoraatsperiode!
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Tactile Interfaces / Antal Ruhl
Dit is een onderzoek naar een interface waarmee je voelend kunt zien. Antal Ruhl voert in het lectoraat Mensgericht Creëren empirisch onderzoek uit via de vervaardiging van werkende prototypen. Het
onderzoek is complementair aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied door de ervaringsgerichte
design research aanpak. Er wordt daartoe samengewerkt met Tilburg University. In de loop van 2017 zijn
twee prototypes ontwikkeld die werden getest in verschillende gebruikssituaties. Door kunstenaars en
ontwerpers tijdens het STRP festival in Eindhoven en bij V2_ in Rotterdam. En tenslotte door studenten
tijdens het Caradt Studium Generale in Den Bosch. In het eerste onderzoeksjaar hebben de ontwikkelde
interfaces vooral een faciliterende rol gespeeld; de interfaces maakten tactile vision voor kunstenaars
toegankelijk als toolkit, zodat zij er nieuwe ervaringen mee kunnen creëren. In het huidige onderzoeksjaar ligt de focus op langdurig ononderbroken gebruik van een tactile vision interface.
Studenten van de opleiding CMD Den Bosch fungeren als testpersonen.
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De missie van Caradt luidde bij aanvang in 2015 als volgt:
Caradt faciliteert praktijkgericht onderzoek naar actuele
ontwikkelingen op het gebied van kunst en ontwerp, waarvan
de resultaten doorstromen naar de beroepspraktijk en naar het
onderwijs van de betrokken opleidingen, opdat de toekomstige
kunstenaars en ontwerpers van Avans Hogeschool een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het eigen werkveld en de
(regionale) economie.
Caradt bestaat sinds 2015 uit twee lectoraten: Mensgericht Creëren (MC)
en Autonoom Maken (AM). In maart 2018 heeft het College van Bestuur
van Avans (CVB) het lectoraatsplan voor een derde lectoraat Biobased
Art and Design (BAD) goedgekeurd. Dit lectoraat is een samenwerking
van Avans Caradt met de Willem de Kooning Academie (Hogeschool
Rotterdam) en het Avans Centre of Expertise Biobased Economy
(CoE BBE).
Ontwikkeling van het expertisecentrum in vogelvlucht
Bij het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology
(Caradt) wordt praktijkgericht onderzoek gedaan binnen de thema’s
autonome maakprocessen, mensgericht creëren en biobased art en
design. Het onderzoek richt zich op het vinden van oplossingen voor
problemen en het aanreiken van antwoorden op vragen die actueel
zijn in de beroepspraktijk van kunst en ontwerp. De resultaten voeden
en innoveren de beroepspraktijk en maken het mogelijk het onderwijs
voortdurend te actualiseren.
De 3 lectoren van Caradt zorgen ervoor dat de inhoudelijke kwaliteit
van het onderzoek en de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs
gewaarborgd is. Docenten uit de kenniskringen van de lectoraten voeren
de onderzoeken en projecten uit in samenwerking met de lectoren,
studenten van de masteropleidingen, excellente studenten uit de
bacheloropleidingen, én in opdracht en/of in samenwerking met relevante
partijen uit de beroepspraktijk. Deze onderzoeksprojecten resulteren in
onder andere publicaties, presentaties, symposia en onderwijsmodulen.

Studium Generale 2018, Paul Segers

Caradt
Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt)
is een samenwerkingsverband van drie participerende academies van
Avans Hogeschool: AKV|St.Joost, Academie voor Communicatie en User
Experience (ACUE – CMD Breda) en de Academie voor Industrie en
Informatica (AI&I – CMD Den Bosch). Via Caradt geven de deelnemende
partijen vorm aan (delen van) hun onderzoeksbeleid en proberen elkaar
daarbij wederzijds te versterken door samenwerking en uitwisseling
van ervaring. In 2015 werkte het expertisecentrum (EC) onder de
naam Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV). Vanwege de
overgangsperiode komen zowel de namen Caradt, Caradt/EKV en EKV
in deze rapportage voor.

Caradt – Onderzoek 2016-2018

De voorganger van Caradt; het Expertisecentrum Kunst en
Vormgeving, werd opgericht in 2007 bij AKV|St.Joost en bestond uit
opleidingsspecifieke lectoraten voor grafisch ontwerpen, fotografie
en beeldende kunst. Sinds 2013 is Caradt een samenwerking tussen
AKV|St.Joost en de opleidingen Communication & Multimedia Design
van Avans Hogeschool in Den Bosch en Breda.
De nieuwe naam Caradt (Centre of Applied Research for Art, Design
and Technology), ingevoerd in 2018, reflecteert de inhoudelijke groei van
het expertisecentrum. Technologie werd vanaf 2015 belangrijker in het
onderwijs en onderzoek waar Caradt zich toe verhoudt. Ten eerste vanuit
het onderwijs van de opleidingen Communication & Multimedia Design
(CMD) die zich aan Caradt verbonden, ten tweede vanuit de toenemende
verbinding tussen kunst, design en technologie en tenslotte vanuit
het toenemend maatschappelijk belang van technologie-onderzoek.
Daarom kreeg technologie een belangrijke positie in de projecten van
de kenniskringleden. De platformen voor presentatie en publicatie van
lectoren en kenniskringleden zijn per definitie internationaal. Daarom
werd besloten de Engelse benaming primair te communiceren. En de
Nederlandse naam Expertisecentrum voor Kunst, Design en Technologie
(EKDT) secundair.

Project Situated Design Methods, Barbara Asselbergs
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Dérive Spring School
Dérive Berlin Spring School is een onderzoeksstage, georganiseerd in samenwerking met de Belius
Foundation Berlin. Twaalf studenten, vier van elk van de drie deelnemende academies, werden in het
voorjaar van 2018 uitgekozen om een week lang onderzoek te doen in Berlijn. Het programma biedt
studenten een geleide leer- en onderzoekservaring in een omgeving van actuele projecten in Berlijn
op het snijvlak van kunst, design en technologie. De deelnemers dompelen zich onder in de creatieve
stedelijke ruimte van de Duitse hoofdstad. Ze vergroten hun onderzoeksvaardigheden en -mogelijkheden en krijgen een impuls voor hun eigen creatieve werk. Interdisciplinaire onderzoekssamenwerking
tussen studenten van drie academies is één van de doelen. De Spring School van 2018 was een pilot. De
wens is om dit jaarlijks te herhalen. Het streven is het project te verbinden met de Berlijnse Weissensee
kunstacademie. De Spring School is een spin-off van het Derive masterprogramma waarin jaarlijks 2
masterstudenten 2 maanden in Berlijn verblijven.

© Katarina Jazbec
An Invitation to DANCE / Noud Heerkens
Noud Heerkens onderzoekt binnen het lectoraat Mensgericht Creëren de filmische beleving van dans.
Het makende onderzoek poogt bij te dragen aan een beter begrip van de rol van interactie in kunst en
verloopt via bouwen en (gebruikers)testen van diverse prototypes van een interactieve installatie. Deze
wordt gecombineerd met een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde choreografie. In de eerste fase
lag de focus op ‘technische’ interactie tussen toeschouwer en installatie. Zo was de beweging van een
bezoeker in de installatieruimte van invloed op de getoonde videobeelden. Deze opzet leidde niet tot
dansbeleving, maar tot pogingen het interactiescenario te doorgronden. In vervolgexperimenten is meer
ruimte gemaakt voor ‘mentale’ interactie. Een belangrijke gebruikersproef werd uitgevoerd door studenten tijdens Studium Generale 2017. Bevindingen van dit experiment werden verwerkt in een prototype
voor Cinedans festival in Eye, Amsterdam (maart 2018). In april 2019 wordt een doorontwikkelde versie
van het prototype geëxposeerd bij TENT in Rotterdam en aangewend als onderzoeksinstrument in het
vervolgonderzoek naar de beleving van bezoekers van de installatie.

Algemene informatie
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Basisgegevens
Expertisecentrum
Expertisecentrum

Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt)

Start expertisecentrum

2007

Locatie(s)

Breda, Den Bosch

Lectoraten en lectoren

Autonoom Maken
Dr. Sebastian Olma
Mensgericht Creëren
Dr. Michel van Dartel

Nieuw lectoraat

Biobased Art and Design
Dr. Elvin Karana (detachering vanuit TU Delft, dept. of Design Engineering)

Stuurgroep
Stuurgroepleden en academies

• Drs. Femke den Boer (voorzitter) – Avans AKV|St.Joost.
• Carolien Giesen MsC – Avans Academie voor Communicatie en User
Experience opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD ACUE).
• Patricia van der Linden–Straatman MEd – Avans Academie voor Industrie en
Informatica, opleiding Communicatie en Multimedia Design (CMD AI&I).

Adviesraad
Leden adviesraad

• Dr. Joke Hermes MA – lector Media, Culture & Citizenship, Hogeschool
InHolland. Lecturer Television Studies Universiteit Amsterdam.
Co-editor European journal of Cultural Studies.
• Dr. Anne Nigten – directeur en hoofdredacteur Patching Zone.
Voorheen: Lector HRO - Smart & Inclusive Society at research center
Creating 010, ISEA international Board Member, research professor Popular
Culture, Sustainability and Innovation Hanzehogeschool Academy Minerva.
• Drs. Angelique Spaninks – Directeur and artistiek manager MU, Eindhoven.
Voorheen: t/m mei 2018: Director and artistic manager STRP Eindhoven, Lid
Raad van Toezicht Incubate Tilburg, Lid bestuur stichting FLUX-S.
• Renée Turner MA, MfA – Research Lecturer (hoofddocent) Willem de Kooning
Academy. Hybrid Publishing Practices Willem de Kooning Academy. Board
Member PrintRoom. Voorheen: t/m 2015 directeur Piet Zwart Institute, HRO.

Caradt lectoren en lectoraten
Lector Sebastian Olma (AM) trad in dienst per 1 mei 2015 en lector
Michel van Dartel (MC) volgde op 1 oktober 2015. Zij voerden beiden een
lectoraatswerkplan uit in de periode 2016 – 2018 en ontwikkelen nu een
nieuw werkplan voor de periode 2019 – 2021. Lector Elvin Karana van
Biobased Art and Design is per 1 november 2018 gestart met haar werk.
Iedere lector start zijn werkperiode met kennismaking. Hij overlegt
met de directies van de betrokken academies en met onderzoeksgeïnteresseerde docenten. Daarna schrijft de lector een lectoraatswerkplan waarin hij aangeeft welke onderzoeksprojecten hij wil uitvoeren
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en met wie. Dat plan beslaat drie jaar en wordt, na goedkeuring door
de stuurgroep van het expertisecentrum, uitgevoerd. Navolgend enkele
korte citaten uit de plannen. De complete plannen zijn, indien gewenst,
op te vragen via het lectoraatsbureau.
Citaat uit het lectoraatsplan Autonoom Maken, november 2015
Lectoraat Autonoom Maken
Het lectoraat Autonoom Maken biedt een platform voor onderzoek en
discussie in het hedendaagse debat rond autonomie binnen de vakgebieden
kunst en ontwerpen.
Doelstelling
Door de verandering en expansie van de professionele praktijk is het uitermate
belangrijk om de vraag naar wezen en waarde van kunst en design opnieuw te stellen.
Daarbij gaat het om het eigentijdse herdefiniëren van kunst- en ontwerppraktijk
als betekenisvolle maatschappelijke praktijken. Kunst en design (en hun ‘makers’)
veranderen uiteraard met de maatschappij. Daarom kan er geen sprake zijn van
autonomie in klassieke zin maar eerder van een structurele heteronomie: kunsten ontwerppraktijk zijn op veelvoudige manieren met hun maatschappelijk milieu
verbonden. In onze optiek ligt autonomie (als hetgeen dat de intrinsieke waarde
van kunst waarborgt) precies in de modus van verbinding met de verschillende
fenomenen van maatschappelijke ontwikkeling.
Om afstand te nemen van de romantische leeswijze van het begrip autonomie, die
esthetische praktijk ‘buiten de maatschappij’ probeert te plaatsen, kiezen wij voor
de term ‘performatieve koppigheid’ (ofwel performative defiance). Performatieve
koppigheid beschrijft een tweezijdige benadering die voortkomt uit de in het
Meerjarenbeleidsplan EKV geschetste visie op kunst en designonderwijs:
onze studenten moeten in staat zijn om performatief met de maatschappelijke
ontwikkeling (i.e. creatieve industrie, digitalisering en hybridisering) mee te gaan en
anderzijds deze koppig te ondervragen door middel van hun esthetisch-scheppende
denk- en werkwijze.

Citaat uit het lectoraatsplan Mensgericht Creëren, november 2015
Lectoraat Mensgericht Creëren
In veel disciplines die mensgericht creëren valt een verschuiving waar te nemen
in het vormgeven van de mens én zijn omgeving naar het creëren vanuit de
dynamische relatie tussen de mens en zijn omgeving. Een dergelijke ‘gesitueerde’
benadering houdt in dat de mens dus ‘in context’ wordt beschouwd en dat de
dynamische relatie tussen de mens en zijn omgevings-, sociale en culturele
factoren als uitgangspunt wordt genomen in het proces van creatie. Hoe subtiel
de verschuiving naar deze nieuwe norm in mensgericht creëren ook mag klinken,
voor kunst en ontwerp gericht op de mens heeft zij verregaande consequenties
voor het proces van creatie en de ervaring en waardering van kunst en ontwerp.
Doelstelling
Het lectoraat Mensgericht Creëren stelt zich ten doel tot een beter begrip te komen
van gesitueerde kunst en ontwerp middels interdisciplinair praktijkgebaseerd
onderzoek naar de ervaring, waardering en creatie van zulke kunst en ontwerp.
De centrale vraag van het lectoraat Mensgericht Creëren luidt: Wat behelst een
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gesitueerde benadering op kunst en ontwerp? Het lectoraat focust op multidisciplinaire praktijk-gebaseerde onderzoeksprojecten binnen kunst en ontwerp, uit te
voeren in samenwerking met interne (Avans) en externe partners. Zo ontstaat een
grote variëteit aan resultaten - van esthetische ervaringen tot expliciete kennis en
toepassingen - die bijdragen aan het abstracte ideaal van het Mensgericht Creëren.
Daarnaast dient het onderzoek van het lectoraat Mensgericht Creëren bij te dragen
aan de ontwikkeling van kunst- en designonderwijs binnen Avans en de professionalisering en kennisontwikkeling van haar docenten en studenten, met name op het
gebied van multidisciplinariteit, onderzoek en technologie.

Lector Karana is pas recent begonnen bij Avans. Zij heeft daarom haar
lectoraatswerkplan nog niet voltooid. We citeren daarom navolgend uit
het meerjarenbeleidsplan Biobased Art and Design dat de basis vormde
voor het werven van lector Karana. Mocht je geïnteresseerd zijn in het
lectoraatswerkplan, laat dat dan svp weten via het lectoraatsbureau.
Het zal naar verwachting in de loop van april 2019 gepresenteerd worden.
Citaat uit het meerjarenbeleidsplan Biobased Art and Design, februari 2018
Biobased Art and Design
Een biobased economy is een economie waarin het gebruik van fossiele grondstoffen
ten dele is vervangen door de inzet van biobased energie en materialen. Biobased
energie en materialen worden geproduceerd uit materiaal van biologische oorsprong,
en niet uit fossiele grondstoffen zoals olie.
Het lectoraat Biobased Art and Design erkent dat ontwerpers en kunstenaars
een nieuwe en soms ontwrichtende kwaliteit toevoegen met betrekking tot de
uitdagingen die de transitie van een lineaire naar een circulaire economie met zich
meebrengt. Het is belangrijk dat de specifieke artistieke- en ontwerpbenadering en
attituden ten opzichte van deze praktijken verdiept en geduid worden. Binnen het
lectoraat worden bestaande kaders getoetst; en worden kritische vragen gesteld bij
de ontwikkeling van de praktijk. Het doel is om vanuit een artistieke- en ontwerpbenadering tot radicaal andere perspectieven te komen.

Studium Generale 2018

Een belangrijk opdracht aan de lector zal zijn om het veld van bio-kunst en -design
middels projecten (onderzoek met concrete resultaten) nog beter te duiden. Zij zal
de taak hebben kennis te verspreiden, zowel intern, onder studenten en docenten,
als wel extern, onder aanbieders, ontwerpers, uitvoerders en opdrachtgevers in het
private en publieke domein. De lector heeft een activerende en enthousiasmerende
rol. Kennisoverdracht vindt plaats via activiteiten van de kenniskring/lectoraatswerkgroep, en via bijdragen aan het curriculum (bijdrage aan minoren, lezingen, symposia,
workshops, etc). In verschillende onderzoeksprojecten, stages en afstudeerprojecten
ontwikkelt het lectoraat nieuwe kennis en stelt deze beschikbaar aan het onderwijs
en de markt.

Situated Design Methods / Barbara Asselbergs
In dit project doet Barbara Asselbergs binnen het lectoraat Mensgericht Creëren onderzoek naar vernieuwing in het ontwerponderwijs. Derdejaars studenten van de opleiding Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp
van AKV|St.Joost voeren een praktijkstudie uit in Breda. In samenwerking met de afdeling stedelijke
ontwikkeling van de gemeente Breda wordt jaarlijks een ruimtelijk probleem aangepakt door de studenten, gebruik makend van de gesitueerde ontwerpmethode. Het project wordt in het studiejaar 2018-2019
voor de derde maal uitgevoerd. Er wordt nu ook gepoogd een gelijksoortige samenwerking met de
gemeente Den Bosch op te zetten. Er werken drie docenten mee in het project en een externe onderzoeker. De ontwerpopdracht start met een probleempresentatie door de gemeente. De afronding is een
tentoonstelling van alle ontwerpvoorstellen van de studenten die door vertegenwoordigers van
de gemeente bezocht kan worden. Barbara presenteerde in 2018 een paper waarin zij de waarde van
situated design, de implementatie in het onderwijs en de samenwerking met de gemeente evalueert.

Onderzoeksprofiel
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Hoofddoelen van onderzoek in Avans

De primaire doelstelling van onderzoek aan Avans Hogeschool is om de
kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Vanuit haar missie heeft Caradt
een verbijzondering van dit hoofddoel ontwikkeld; deels gestuurd vanuit
de domeinen kunst, design en technologie en deels vanuit het beleid van
de Avans onderwijsorganisatie. Navolgend een categorische opsomming.
Onderzoek in onderwijs
De lectoraten onderhouden een actieve relatie met het onderwijs van de
drie aan Caradt gerelateerde academies, en dragen bij aan verdergaande
integratie van onderzoek in het onderwijs van deze drie academies in
Avans Hogeschool.
Onderzoek om kennis te ontwikkelen
De lectoren verrichten theoretisch, empirisch en experimenteel
artistiek- en ontwerponderzoek omtrent de professionele, culturele en
maatschappelijke positie en functie van kunstenaars en ontwerpers.
Onderzoeksprojecten in deze categorie worden primair gesteld vanuit
het onderwijs, maar hebben aantoonbare maatschappelijke relevantie en
worden – waar mogelijk – in samenwerking met praktijkpartijen uitgevoerd.
Kennis delen met anderen
Lectoren en onderzoekers delen resultaten en inzichten met de
onderzoeksgemeenschap binnen en buiten Avans: door middel van
publicaties, lezingen, discussies en workshops wordt bijgedragen
aan de verspreiding van vernieuwende ideeën over kunst en design.
Hoewel Caradt zich primair op de Nederlandse context richt is verbinding
met internationale partners een doel, de discussie over kunst en design
wordt immers over landsgrenzen heen gevoerd, en de onderzoeksdomeinen van de kenniskringleden hebben een wereldwijde basis.

Valorisatie
Leidraad bij praktijkverbanden is de Avans valorisatie-agenda.
Valorisatie is gedefinieerd als het proces waarin kennis wordt omgezet in
concrete economische, maatschappelijke en culturele waarde. Het gaat,
zo stelt de Avans beleidsnota, om het organiseren van een effectieve
uitwisseling en overdracht van kennis en om het optimaal benutten van
de ontwikkelde kennis.

Project YAFF (Young Artist Feed Forward),
Rob Leijdekkers

Leren door onderzoeken
De lectoren dragen bij aan de verdieping van de theoretische
en intellectuele reflectie over kunst en design onder praktijk- en
theoriedocenten van de opleidingen. Dit houdt ook in het stimuleren van
uitwisseling tussen de ontwerp- en kunstopleidingen met het doel van
wederzijdse expertiseversterking.

The Self as an Infrastructure in Process / Philippine Hoegen
Dit is artistiek onderzoek uitgevoerd door Philippine Hoegen binnen het lectoraat Autonoom Maken. Via
literatuurstudie en praktische experimenten met performance kunst worden vragen over intermenselijke
relaties in verband gebracht met actuele discussies over autonomie en persoonlijkheid. Philippine startte
haar project met een extra-curriculaire performance werkgroep van ongeveer 30 studenten en medewerkers van Avans Hogeschool. In het tweede onderzoeksjaar ontstond een scala aan performances, interviews, lezingen en teksten onder de titel What Happened? De bevindingen werden aan een internationaal
gezelschap van kunstdocenten gepresenteerd in 2017 in London tijdens de ELIA-conferentie (European
League of Institutes of the Arts) en op ELIA 2018. De resultaten van het onderzoek van Philippine werden
verwerkt in workshops voor studenten: Fortress Undo op Studium Generale 2017 en the Many Machine in
2018. In 2019 wordt gewerkt aan een integraal afrondend project met een publicatie, een performance en
een discursief event, waardoor de onderzoeksbevindingen worden overgedragen aan het werkveld.

Organisatie en middelen
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Organisatie en middelen
Organisatie en overlegstructuur
Alle lectoraten en expertisecentra van Avans zijn opgezet volgens een
gelijksoortig organisatorisch model. Het expertisecentrum Caradt was
de afgelopen jaren ingericht rondom twee lectoraten (Autonoom Maken
en Mensgericht Creëren). Vanaf november 2018 is een derde lectoraat
Biobased Art and Design gestart. De lectoren van Caradt hebben
allen een aanstelling van 0,6 fte. Het nieuwe lectoraat Biobased Art
and Design is een samenwerking met de Willem de Kooning Academie.
Iedere lector heeft de middelen om een kenniskring van 5 à 7 docentonderzoekers te formeren.
Kenniskringen en lectoraatswerkgroepen
Een kenniskring (Avansbreed begrip) is een groep docenten en/of
stafmedewerkers die door de lector gevraagd worden onderzoek binnen
de kaders van een lectoraatsplan uit te voeren. De verbindingen met
de academies zijn vanuit Caradt bezien zichtbaar in de hoofdlijnen van
onderzoek (bepaalt door een werkgroep van vertegenwoordigers vanuit
die academies), in de samenstelling van de kenniskringen (die in overleg
met de academiedirecties tot stand kwam) en in de activiteiten van ieder
lectoraat (die ingebed zijn in het onderwijs). De Caradt-lectoren werken
niet op structurele basis direct met studenten. Alle betrokkenheid van
studenten loopt via de projecten van de kenniskringleden.

Personen- en projectenportfolio
In het hoofdstuk resultaten volgt een uitvoerig overzicht van projecten en
onderzoekers. De projectopzet is daar gecombineerd met de resultaten.
In navolgende tabel is het portfolio van mensen en projecten beknopt
in overzicht bijeengebracht waarbij zichtbaar gemaakt is vanuit welke
academie onderzoekers betrokken zijn.
Lectoraatswerkgroepen
Bij Caradt is er in ieder lectoraat ook een lectoraatswerkgroep gevormd.
Die werkgroep bestaat uit 15 deelnemers per lectoraat. De kenniskringleden zijn per definitie lid. Beide lectoraatswerkgroepen komen 4 tot
6 keer per jaar bijeen. Het programma bestaat uit presentaties van
en discussies over lopend onderzoek en uit bespreking van actuele
vakliteratuur. Langs deze weg ontstaat een onderzoeksgemeenschap
met verbindingen over de grenzen van academies en actieve ankers
binnen de opleidingen. Lectoraatswerkgroepleden groeien soms ook
door naar kenniskringlidmaatschap.

Studium Generale 2017

Binnen het expertisecentrum doen lectoren en kenniskringleden
onderzoek naar vraagstukken die relevant zijn voor de onderzoeksdomeinen van de opleidingen, waarvan de resultaten bijdragen aan
het onderwijs. Vanuit deze ambitie is in de afgelopen drie jaar een
onderzoeksgemeenschap gecreëerd waarin docenten met studenten
participeren in onderzoeksprojecten gericht op innovatie van het
onderwijs en het werkveld.
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Lectoraat Autonoom Maken
Naam

Opleiding

Onderzoek

2016

2017

2018

Sebastian Olma,
Lector

PhD Cultural Studies,
Goldsmiths, London

Performative Defiance

•

•

•

Wander Eikelboom,
CMD Breda, docent BA

MA Multimedia &
User Experience

VOID-lab – Critical
thinking-through-practice

•

Erik Hagoort,
AKV|St.Joost, docent MA

PhD Antwerp Research
Institute for the Arts

Artistic Agency

•

•

•

Philippine Hoegen,
AKV|St.Joost, docent BA

MA Visual and Performing
Arts, Piet Zwart Institute,
Rotterdam

Defying the Self; a practice based
enquiry into personhood

•

•

•

Laurens Kolks,
AKV|St.Joost, docent BA

Msc. Sociology, Erasmus
University Rotterdam

Social design practices: what CAN
design do?

Rob Leijdekkers,
AKV|St.Joost, docent BA

BA Beeldende Kunst

Young Artist Feed Forward
(YAFF)

Eke Rebergen,
CMD Den Bosch, docent BA

MSc Design for Interaction,
TU Delft

De rol van autonomie in de
ontwerppraktijk

Patricia Reed,
Externe onderzoeker

MA Communications,
European Graduate School,
Saas-Fee

Making and Breaking

Martine Stig,
AKV|St.Joost, docent MA

BA Fotografie, Koninklijke
Academie van Beeldende
Kunsten, Den Haag

Vertigo

Kenniskring

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Lectoraatswerkgroep
CMD Den Bosch: Yorick Poortvliet, Camiela Warringa
CMD Breda: Renée Kool, Sandra Oom
AKV|St.Joost: Iris Bouwmeester, Bas van den Hurk, Sander Jongen, Jeroen van de Korput,
Hans Scholten, Paul Segers
Extern: Simon Kentgens, Klaar van der Lippe, Bart Stuart
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Lectoraat Mensgericht Creëren
Naam

Opleiding

Onderzoek

Michel van Dartel,
Lector

PhD Artificial Intelligence,
Maastricht University

Into the Wild

Barbara Asselbergs,
AKV|St.Joost,
opleidingscoördinator

MA Graphic Design,
AKV|St.Joost, Breda

Situated Design Methods

Marcel van Brakel,
CMD Breda, docent BA

BA Film, AKV|St.Joost,
Breda

The Entangled Body
(ism Wander Eikelboom)

Misha Croes,
CMD Den Bosch, docent BA

MSc Industrial Design,
University of Technology,
Eindhoven

Smartness in the Design of
Everyday Things (ism Ivo Koolen)

Bart Eerden,
CMD Den Bosch, docent BA

MA Media Studies,
Universiteit van Amsterdam

Embodied Metaphors

Noud Heerkens

Filmmaker

An invitation to Dance

Gabri Heinrichs,
CMD Den Bosch, docent BA

MA Philosophy, Tilburg
University

How practice-based learning
shapes design students’ epistemic beliefs about user experience

Nienke Huitenga,
CMD Breda, docent BA

MA Film & Television
Studies, Utrecht University

Immersive Storytelling

Ivo Koolen,
CMD Den Bosch, docent BA

BA designlab, Gerrit
Rietveld Academie

Smartness in the Design of
Everyday Things (ism Misha
Croes)

Sarah Lugthart,
AKV|St.Joost,
opleidingscoördinator

MA New Media and Digital
Culture

Situated Scenarios

Antal Ruhl,
CMD Den Bosch, docent BA

MSc Media Technology,
Leiden University

Michel Witter,
CMD Breda, docent BA

MA Media Innovation,
SCAN, Groningen

2016

2017

2018

•

•

•

•

•

•

Kenniskring

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Tactile interfaces

•

•

•

Embodied Interaction

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Lectoraatswerkgroep
CMD Den Bosch: Linda Schouten, Gabri Heinrichs, Robert de Vaan
CMD Breda: Frederik Duerinck, Mark Meeuwenoord
AKV|St.Joost: Laurens Kolks, Ernst Dullemond, Michiel van Opstal
Extern: Simon Kentgens
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Studium Generale
Studium Generale is een jaarlijks eendaags evenement voor studenten van AKV|St.Joost, CMD Breda
en CMD Den Bosch. Het programma wordt sinds 2017 georganiseerd vanuit Caradt en is opgebouwd
uit een gebalanceerd aanbod van lezingen en workshops. De kenniskringleden van de Caradt-lectoraten
kunnen via Studium Generale hun onderzoek aan de studenten presenteren en die studenten kennis
laten maken met het lectoraatsonderzoek op een actieve onderzoekende manier.
Tijdens de eerste editie in 2017 met de titel Into the Wild onderzochten studenten samen met kunstenaars, ontwerpers en docenten hoe de context van een academie zowel beperkingen opwerpt als mogelijkheden biedt om betekenis te geven aan de wereld buiten de academiemuren. In interdisciplinaire
groepen gingen studenten op veldonderzoek of leerden van professionals hoe zij “in het wild” werken.
Tijdens de tweede editie De koppige maker in 2018 was de vraag of koppige ontwerpers meer kunnen
zijn dan hippe decorateurs of slimme ‘solution monkeys’. En of koppige kunstenaars een rol van betekenis kunnen spelen buiten de eigen vertrouwde omgeving van culturele presentatiepodia.

Entangled Body / Wander Eikelboom en Marcel van Brakel
Wander Eikelboom werkte in 2016-2017 als onderzoeker bij het lectoraat Autonoom Maken, in samenwerking met Marcel van Brakel (lectoraat Mensgericht Creëren). In The Entangled Body kun je een
‘datadouble’ van jezelf maken die je niet kunt zien, maar alleen kunt voelen. Een EEG-headscan leest
emoties uit je brein en zet ze om in data, die vervolgens via geavanceerde mid-air haptic touch technologie voelbaar worden. Met je vingertoppen voel je je emoties bewegen in de lucht voor je en kun je een
dialoog aangaan met je brein. De installatie is opgebouwd op STRP-festival (Eindhoven, maart/april 2017)
maar kampte met technische problemen.
VOID – creëren van “critical thinking-through-practice” / Wander Eikelboom
Onderzoek van Wander Eikelboom in het VOID-lab van CMD Breda. Literatuuronderzoek en experimenten
leiden tot inzichten die worden gebruikt om de lab-specifieke praktijk van de Void zowel theoretisch, methodisch als organisatorisch in te richten. Dit onderzoek startte in april 2018.

Vertigo / Martine Stig
Onderzoeker Martine Stig is verbonden aan het lectoraat Autonoom Maken. Zij probeert grip te krijgen
op en vorm te geven aan ‘een nieuwe perceptie’ die ontstond doordat drones en satellieten andere
gezichtspunten dan ooghoogte gangbaar maakten. De onderzoeksvraag is of combinaties van beelden
op ooghoogte met vogelvlucht beeld kunnen leiden tot een nieuwe beeldtaal die technologische vooruitgang benut om onze blik op de wereld te vernieuwen. ‘Scènes from above’ is het visuele experiment
dat tijdens de Studium Generale 2017 in samenwerking met 30 studenten is uitgevoerd. Scènes werden
synchroon vanuit ooghoogte en recht van boven gefilmd en in post-production over elkaar gelegd. De
film raakt aan tegenstellingen als zichtbaarheid versus onzichtbaarheid, en publiek versus privaat.
In 2018 is Martine, samen met een curator en een kunstenaarsduo, de research-based art coöperatie
Radical Reversibility begonnen (https://radicalreversibility.org/about/). Het werk van Martine leidt tot
tentoonstellingen en publicaties, recent op UnSeen, Amsterdam (september 2018). Het onderzoek heeft
een voedingsbodem in de master Photography van AKV|St.Joost, maar richt zich in hoofdzaak op vernieuwing van de fotografische beroepspraktijk.
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Lectoraat Autonoom Maken
Het leidende thema is Performatieve koppigheid. Dit beschrijft een
tweezijdige benadering die voortkomt uit de in het meerjarenbeleidsplan
EKV geschetste visie op kunst- en designonderwijs: onze studenten
moeten in staat zijn om performatief met de maatschappelijke
ontwikkeling (creatieve industrie, digitalisering, hybridisering) mee te
gaan en anderzijds deze koppig te ondervragen door middel van hun
esthetisch-scheppende denk- en werkwijze. Deze visie vormde het
kader voor alle projecten van dit lectoraat. Er volgt nu een beknopte
beschrijving van alle projecten.

Onderzoeksproject: The Self as Infrastructure in Process; a practice based enquiry
into personhood
Philippine Hoegen – Performance kunstenares en docent BA AKV|St.Joost.
Gestart in februari 2016, lopend onderzoek.
Research question: The central preoccupation of this research is to explore, through
a theoretical research and a performative practice, unstable notions of ‘self’ and
‘other’, in relation to the current discourse on personhood and on autonomy.
Simultaneously it is a research into the ways in which artistic research produces specific
forms of knowledge that differ from what is produced in science and philosophy.
In haar eerste onderzoeksjaar (2016) stelde Philippine een extra-curriculaire
werkgroep samen van ongeveer 30 studenten en docenten uit diverse opleidingen.
Deze groep kwam regelmatig bijeen waarbij Philippine middels groepsperformance
opdrachten vragen stelt en beantwoordt over eigen identiteit, kunstenaarschap,
gender, etc. Publieke performances zijn zowel onderdeel van de methode als
resultaat in haar onderzoek (praktijk).
Zij schrijft over haar bevindingen (theorie) en brengt de resultaten terug in het
onderwijs (discursief), via eerder genoemde werkgroep, via Studium Generale
(2017 en 2018) en via performatieve research sessions, dit jaar 9 sessies met Avansstudenten in Onomatopee in Eindhoven. Een goed voorbeeld van hoe zij studenten
in haar onderzoek betrekt en dat zowel voor hen als voor haar eigen onderzoek
productief maakt, is haar opbrengst van Studium Generale 2017. Online via:
https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/fortress-undo/
Philippine heeft ook op ELIA Academy (London, 2017) een presentatie gegeven.
In april 2018 presenteerde Philippine haar onderzoek op University of Plymouth
(International Conference on Artistic Research), in juli 2018 op de conferentie
Narrative Matters (Universiteit Twente) en van september tot oktober 2018 was zij
onderdeel van een duo-show in Onamatopee, Eindhoven. Zij wisselt via geschreven

Studium Generale 2018

Een flink aantal onderzoekers boekten al snel succesvolle resultaten
en zijn inmiddels begonnen aan hun derde onderzoeksjaar. Het
rendement van het onderzoek is over het algemeen beschouwd
goed en de diversiteit aan onderzoeksuitkomsten bijzonder groot.
Zo leverde het lectoraatsonderzoek bijvoorbeeld zowel een nieuw
kunstwerk op dat in de Volkskrant bijzonder positief werd gereviewed
als een onderzoekspaper dat de Best Work-in-progress Award won op
de vooraanstaande conferentie TEI’2018. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de onderzoeksprojecten van Caradt.
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teksten met de lector van gedachten.
Resultaten van Philippine’s onderzoek worden gepresenteerd in een boekpublicatie,
die in 2019 wordt uitgegeven door Onomatopee (Eindhoven).

Onderzoeksproject: Artistic Agency
Erik Hagoort – docent MA AKV|St.Joost.
Looptijd: februari 2016 t/m augustus 2018
Onderzoeksvraag: Wat betekent ‘agency’ voor hedendaags kunstenaarschap?
In dit onderzoek wordt de term ‘agency’ onder de loep genomen om helderheid
te verschaffen over de positie en functie van de kunstenaar binnen het zich
veranderende professionele domein. De onderzoeksvraag komt uit de masters van
AKV|St.Joost. Erik vermengt onderzoek met zijn kunstpraktijk (relational aesthetics
/ ontmoetingskunst). Er zijn diverse spin-offs van Eriks onderzoek; zo publiceerde hij
recent in Metropolis M naar aanleiding van een studiereis die hij mede vanwege zijn
Agency onderzoek maakte. Het einddoel van dit project was een onderwijsreader
voor de masters (eind 2018).
Onderzoeksproject: Vertigo
Martine Stig – fotograaf en docent MA AKV|St.Joost.
Gestart in februari 2016, lopend onderzoek.
Onderzoeksvraag: Wat is mijn rol als autonoom kunstenaar in tijden van
democratisering van beeldcultuur?
Martine onderzoekt verschuiving van perspectief, combinaties van vogelvlucht
en streetview, en welke invloed technologie heeft op onze beeldcultuur? Het is
kunstonderzoek, methodologisch uitgevoerd door middel van fotografie.
Daarnaast doet Martine ook meer klassiek kunsthistorisch onderzoek om haar
artistiek onderzoek wetenschappelijk te onderbouwen. Martine presenteert ieder
jaar op UnSeen (Amsterdam). Haar eigen vrije werk ontwikkelt zich mede door
haar onderzoek. De vraag naar autonomie wordt vooral ook in relatie gebracht met
technologie. Dat is de technologie van het digitale beeld, maar ook van drones
(top-down perspectief).
Martine deelde de verworvenheden uit haar onderzoek met studenten tijdens
Studium Generale 2017. Zij maakte een film met studenten waarin het vogelvluchtperspectief met het streetviewperspectief werd gecombineerd.
Zie: https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/vertigo/
Martine startte een onderzoeksgroep Seeing without a Seer in de master
Photography van AKV|St.Joost. In oktober 2018 werd een studiedag in Amsterdam
georganiseerd in samenwerking met honours programme Artez. Daarnaast werkt
Martine aan een film Walking the City. Een publicatie over het onderzoeksproject staat
in 2019 bij FW:Books in de planning. Deze publicatie is gericht op de fotografiepraktijk.
Onderzoeksproject: Autonomie voor de ontwerppraktijk
Eke Rebergen – docent CMD Den Bosch en opleidingscoördinator.
Gestart in februari 2016, lopend onderzoek.
Onderzoeksvraag: wat is de rol van autonomie in de ontwerppraktijk van ‘interactioncentered’ ontwerpdisciplines?
Eke’s docentschap bij CMD is leidend in zijn project. Eke baseert zijn onderzoek
op omvangrijke literatuurstudie, en maakt als resultaat van zijn onderzoek
lesmateriaal waarin hij vooraanstaande ontwerpers bevraagt op autonome
elementen of dimensies binnen hun werk. Doel van dit lesmateriaal is om de
technische CMD-studenten vertrouwd te maken met het belang van autonomie

Studium Generale 2018, workshop Laurens Kolks
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in een toegepaste discipline.
Eke werkt langzaam naar een boekpublicatie gericht op het onderwijs. Het
betoog zal zijn dat in het autonome de kern van het ontwerperschap te vinden
is. In september 2018 werd door Eke een hoofdstuk uit het toekomstige boek
gepresenteerd op de conferentie Balance-Unbalance in Rotterdam.
Onderzoeksproject: YAFF (Young Artist Feed Forward)
Rob Leijdekkers – docent BA AKV|St.Joost.
Gestart in september 2017, lopend onderzoek.
Onderzoeksvraag: Welke posities kunnen autonoom beeldend kunstenaars binnen
de creatieve industrie daadwerkelijk innemen?
Rob werkt intensief samen met een groep van acht recent afgestudeerde
kunststudenten. Samen met hen probeert hij het beeld van de rol van de
kunstenaars binnen de creatieve industrie te kantelen. In plaats van “kunstenaars
brengen de innovatie naar de economie” wil hij onderzoeken hoe je vaardigheden
en skills die je als student beeldende kunst vergaart naar de markt kunt brengen
(zie: http://yaff.nl). Rob organiseert collectieve werksessies (van workshops tot
onderzoeksdagen tot meerdaagse onderzoeksbijeenkomsten). Doel van deze
sessies is begrippen een inhoud te geven die een centrale rol spelen in het
onderzoek als oa conflict (“Ontwijk ze niet, maar ga ze aan”). Rob gebruikt de
ervaringen vanuit YAFF-sessies en het gedachtengoed van het lectoraat ook in het
onderwijs. Een direct resultaat hiervan, bereikt onder Rob’s regie, is de collectieve afstudeerpresentatie C-section; the musical, beloond met de jaarlijkse St.Joostpenning
voor het beste afstudeerwerk. Een project waarin de afstudeerders het publiek in
verschillende aktes meenamen in hun vragen, kritieken en mogelijke uitkomsten.
Conceptueel was het project nauw verbonden met het door de lector ontwikkelde
begrip “performatieve koppigheid”.
Onderzoeksproject: Making and breaking: transformative forms of cultural
production
Patricia Reed – Berlijnse kunstenares en designer.
Gestart in juli 2017, lopend onderzoek.
Research question: Without falsely imposing demands of ‘scientific’ efficiency for the
field of art (nor making grandiose, impossible demands on art to ‘show’ us alternative
worlds), how can the field come to a new self-understanding, in order to live up to its
claims of social (and not individual) relevance?
Patricia voert samen met lector Olma de redactie over een E-journal met teksten
van verschillende auteurs. Publicatiedatum: begin 2019. Het E-journal is een platform
voor discussie gericht op de kunstpraktijk.
Onderzoeksproject: VOID: Onderzoek naar het creëren van critical thinkingthrough-practice in de tussenruimte
Wander Eikelboom – docent CMD Breda en coördinator van het onderzoekslab
VOID in CMD Breda. Gestart in april 2018, lopend onderzoek.
Hoofdvraag in het (VOID-)onderzoek: Op welke wijze kan een ontwerper een
kritisch reflectief ontwerp realiseren zonder zich hierbij buiten de context van zijn
praktijk te plaatsen?
Deelvragen:
A. Op welke wijze kan een ontwerper frictie genereren zodanig dat dit nieuwe
perspectieven op het onderwerp oplevert terwijl tegelijkertijd een kritische
distantie bewaard blijft?
B. Wat is de waarde van critical making voor een (CMD) ontwerpcontext?
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C. Welke methodes kan een ontwerper inzetten om te komen tot betekenisvol
kritisch ontwerp? Hoe kan een ontwerper tegelijkertijd afstand behouden en zich
in in de tussenruimte positioneren?
Dit is onderzoek naar “thinking-through-practice ontwerpen” waarbij een
tussenpositie wordt ingenomen. Binnen CMD Breda is de Void ( ) een concept dat
staat voor de ongedefinieerde tussenruimte waar het verkennen van raakvlakken en
het leggen van verbanden centraal staat. Dit onderzoek omvat literatuuronderzoek
en veldonderzoek om een Void-begrippenkader te ontwikkelen. De inzichten worden
vervolgens, onder directe begeleiding van de lector, gebruikt om de lab-specifieke
praktijk van de Void zowel theoretisch, methodisch als organisatorisch in te richten.
Een onderzoek naar best practices wordt ingezet om nieuwe contacten op te doen
met als doel eventuele samenwerkingen met vergelijkbare instituten en initiatieven
op te zetten.
Onderzoeksproject: Social design practices: what CAN design do?
Laurens Kolks - docent AKV|St.Joost.
Gestart in augustus 2018, lopend onderzoek
Onderzoeksvraag: Onder welke condities kunnen ‘social design practices’
een betekenisvolle bijdrage leveren aan de adressering van maatschappelijke
vraagstukken?
Laurens is in september 2018 gestart met zijn project en zijn onderzoek ligt in het
verlengde van de master sociologie die hij recent voltooide, als vervolg op een studie
ruimtelijke vormgeving aan de Design Academy. Het voornemen is spoedig te komen
tot een voorstel voor een PhD-traject. Een oriënterend gesprek met prof. Willem
Schinkel (Erasmus Universiteit, Rotterdam) wees uit dat hij als promotor wil optreden.
Laurens is ook een stabiele kracht in de redactie van beide Studium Generales die
Caradt organiseerde en hij verzorgde in beide edities een onderzoeksworkshop.
Het onderzoek van de lector
Op 18 november 2016 sprak lector Olma zijn lectorale rede uit onder de titel
Autonomy and Weltbezug. De rede geeft een eerste aanzet tot de ontwikkeling van
een actuele invulling van het autonomiebegrip en mag tevens gelezen worden als
een kaderstelling voor de projecten van de onderzoekers van dit lectoraat.
In 2017 was de booklaunch van de publicatie In Defence of Serendipity van lector
Olma. Deze launch werd later in 2017 nog eens in Melbourne (AUS) herhaald, in
combinatie met een keynote op het Melbourne symposium Smart City-Creative
City. In november 2017 verzorgde lector Olma de openingskeynote bij Valletta
European City of Culture (Malta). In september 2018 presenteerde lector Olma het
vervolg op zijn lectorale rede: de publicatie Art and Autonomy: Past, Present, Future
uitgegeven in samenwerking met V2_ Rotterdam. Lector Olma bezocht in juni 2018
wederom Australië om zijn nieuw boek te presenteren en als keynote speaker op
twee conferenties aan Monash University (Melbourne) op te treden. Bij de lancering
van de nieuwe UK onderzoeksroute creatieve industrie aan UWE Bristol was hij als
enige European genodigd om als keynote spreaker een kritische reflectie te geven.
Tenslotte maakte lector Olma deel uit van de commissie “advies ontwerpsector” die
op verzoek van de Raad voor Cultuur een visietekst schreef als aanbeveling aan de
Nederlandse overheid.
Overige activiteiten van Lectoraat Autonoom Maken
Het Dérive Berlin residency programma heeft in 2016 t/m 2018 zes masterstudenten
naar Berlijn gebracht. Zij doen daar tijdens een verblijf van twee maanden onderzoek
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op basis van een zelf gekozen thema. Caradtpartner Belius Foundation verzorgt
woonruimte en ondersteunt de studenten. Ieder project eindigt in een publieke
presentatie en een verslag. Als voorbeeld: https://caradt.com/2016/04/05/ekvam17- april-Dérive-berlin/
De samenwerking met Belius werd in 2017 geïntensiveerd door een Dérive Spring
School in te richten. Een groep van 12 Bachelorstudenten van de drie met Caradt
verbonden academies verbleven een week in Berlijn op onderzoeksstage waarbij
Belius vier praktijkgerichte onderzoeksvragen inbracht. Dit was een pilot die
hoogstwaarschijnlijk via samenwerking met de Berlijnse Weissensee academie
opgeschaald kan worden tot grotere onderzoeksuitwisseling, misschien in een
Erasmus programma. Een reisverslag van de pilot: https://caradt.com/2018/07/05/
video-van-Dérive-berlin-springschool-2018/
Er zijn in 2016 en 2017 vanuit AM masterclasses georganiseerd voor studenten van
de drie Caradt-academies met Florian Cramer (lector Creating 010 ) en Erica Scourti
(Performance kunstenaar), Human Index (Rotterdams collectief van kunstenaars en
ontwerpers), met Arjen Mulder (publicist, redacteur, recensent) en met Patricia Reed
(filosoof, webdesigner). Dit programma wordt gecombineerd met artikelen en essays
en zal eind 2018 leiden tot een publicatie van een E-journal.

Lectoraat Mensgericht Creëren
De lectoraatsmissie (samengevat) is “Mensen zijn gesitueerde wezens”,
ofwel, mensen zijn niet los te zien van de wereld om hen heen. Toch
benadert mensgerichte Research & Development hen telkens weer
door ze te isoleren uit hun omgeving. Dit is met name het geval in het
domein van kunst en ontwerp, waar van oudsher werk wordt gemaakt
in ateliers en studio’s en wordt ervaren in de steriele omgeving van kunsten designmusea. Hoe kunnen we van kunst en ontwerp verwachten dat
ze betekenisvolle connecties met de wereld smeden als ze voortdurend
doen alsof kunstenaars, ontwerpers, publieksgroepen en gebruikers daar
buiten staan?
De onderzoeksgroep Mensgericht Creëren heeft twee centrale thema’s:
A. Actieve gebruikers / publieken
B. Gesitueerde ontwerpmethoden
Er volgt nu een beknopte beschrijving van alle projecten van het
lectoraat.
Onderzoekscluster A - Actieve gebruikers, actieve publieken
A1. Onderzoeksproject: Tactile interfaces
Antal Ruhl – docent CMD Den Bosch.
Gestart in november 2016, lopend onderzoek
Onderzoeksvraag: Wat kan designonderzoek gericht op tactile interfaces ons leren
over actieve benaderingen van menselijke perceptie?
Dit is onderzoek naar een interface waarmee je voelend kunt “zien”. Het blijkt dat

Studium Generale 2017, Antal Ruhl en
Michel Witter

In 2016 werd, in samenwerking met lector Olma, de publicatie Van Dada naar
Data van het Bredase MOTI-museum gerealiseerd, waarin de relevantie van het
gedachtengoed van het Dadaïsme voor het digitale tijdperk werd onderzocht.
De publicatie is tweetalig in een oplage van 40.000 exemplaren verspreid.
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“zien met de huid” als een hele nieuwe sensorische ervaring beleefd wordt.
Kunstenaars vinden dat een interessant gegeven, maar hebben geen toegang tot
de technologie die nodig is om een dergelijke ervaring te bewerkstelligen. Een van
onze doelstellingen is om tot een toolkit te komen waarmee we het werken met
deze ervaringen open stellen voor kunstenaars. In de experimenten zie je dat je vrij
snel een rudimentair beeld van je omgeving kunt krijgen. Je “ziet” obstakels, pilaren,
deuropeningen, etc. Ons onderzoek richtte zich aanvankelijk op fijnere nuance in de
ervaring, omdat het signaal binair is (aan/uit). Die nuance is in een nieuwe variant van
de apparatuur (werkend met vibratie) wel ingebracht; je kunt dan in grijstonen “zien”.
Vervolgens werd op basis van gebruikersfeedback (oa. Kunstenaars die deelnamen
aan workshops met de interface) de stap gemaakt naar een meer modulair system,
zodat kunstenaars meer vrijheid hebben om artistieke ervaringen te creeren.
Er zijn twee events georganiseerd; een masterclass op het STRPfestival en een
meet-up bij V2_. In die events zochten gebruikers van onze apparatuur naar
toepassingen in hun praktijk. Dat leverde boeiende resultaten op, zoals scenarios
voor artistieke ervaringen, maar ook concepten voor praktische toepassingen zoals
een zintuig voor de fysieke afstand tot een geliefde.
Antal publiceerde met de lector een paper over het openstellen van sensory
augmentation technologie voor de kunsten en ontving daar een award voor “best
research work in progress” op de Twelfth International Conference on Tangible,
Embedded and Embodied Interactions (TEI 2018). Antal neemt tevens deel aan het
SAPS-project (SIA-KIEM) van Caradt/MC.
A2. Onderzoeksproject: Embodied Interaction
Michel Witter – docent CMD Breda.
Gestart in september 2016, lopend onderzoek
Onderzoeksvraag: Wat voor nieuwe en andersoortige ervaringen kunnen
interaction designers ontwerpen op basis van een gesitueerde benadering van
de gebruikerservaring?
Michel werkt evenals Antal met tactiele interfaces; een kompasriem (geeft altijd het
noorden aan middels vibratie) en de Enactive Torch (ET) die een omgevingsbeeld
teruggeeft middels vibratie van een zaklamp-achtig kastje. Michel combineert deze
tools als nieuwe stap in zijn onderzoek met 3D tracking sensors (Pozyx 3D).
Michel is – anders dan Antal – minder geïnteresseerd in de ontwerpaspecten van
Sensory Augmentation interfaces maar zoekt meer naar duiding van de gebruikservaringen en zet daarvoor expert gebruikers in. Hij heeft daarom naast zijn theoretische
en praktische onderzoek een verbinding gezocht met dansgroep De Stilte.
Michel is daar met zijn CMD-studenten binnen gestapt om de fysieke ervaring van
de riem en ‘torch’ te duiden. In no time waren de dansers met de interface aan het
werk om die te gebruiken als een extra regiemoment in hun choreografie. Voor
de studenten die steeds in hoofdzaak bezig waren geweest met een voornamelijk
technische benadering van interfaces was deze fysieke benadering een openbaring.
Michels onderzoek wordt ingebed in het HUMAN-lab van CMD Breda. Hij werkt nu
aan een uitbreiding van zijn installatie voor deelname aan Sencity festival (maart
2019, Utrecht).
A3. Onderzoeksproject: An Invitation to DANCE
Noud Heerkens – docent MA AKV|St.Joost.
Gestart in september 2016, lopend onderzoek
Onderzoeksvraag: Hoe creëer je een gesitueerde ervaring van gerepresenteerde
dans?
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Noud doet onderzoek naar de belichamende ervaring van dans. Het verschil tussen
de live ervaring en de beeldschermrepresentatie van die dans. En dan met name
gericht op de ervaring van de kijker. In een eerste experiment is dat gedaan door
de dans te registreren met 12 camera’s die de dans vanuit verschillende posities
registreerden en afgespeeld naar gelang de positie van de kijker. Alsof je zelf je
kijkpositie kon kiezen. Dat leidde niet tot een immersieve ervaring, maar meer als
een video-/interactiespelletje dat afleidde van de dans. De radicale stap van Noud
was om de cameramensen actief bewegend te maken, met name tussen de dansers
door. Dit andere uitgangspunt is verwerkt in een nieuwe installatie. Daar zijn gebruikerstesten mee gedaan met studenten op Studium Generale 2017. De uitkomsten
van die test leiden tot de laatste aanpassingen aan de installatie en daarna is
deze geëxposeerd op Cinedans in Eye in Amsterdam (maart 2018). Er wordt nu
gewerkt aan de installatie als tool voor onderzoek naar de rol van het lichaam in de
interactie met media. Deze tool zal worden gebruikt om de mate van immersiviteit te
vergelijken tussen verschillende scenografische condities en interactie condities. Er
volgen meer publiekspresentaties, onder andere in TENT Rotterdam (2019) en (als
streven) C-Lab, Taipei, Taiwan (2019).

A4. Onderzoeksproject: The Entangled Body (april 2016 – april 2017)
Marcel van Brakel – docent CMD Breda.
Looptijd: april 2016 – april 2017 (dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking
met Wander Eikelboom).
Onderzoeksvraag: Hoe kan een expressie van onze perceptie van de werkelijkheid
als dynamische handeling ontworpen worden op zodanige wijze dat de interactie
betekenisvol is?
In dit project werd gedurende het onderzoeksjaar met veel partijen verbinding
gelegd, onder andere via participatie in een Brainhackathon in Waagsociety (2016)
en via samenwerking met het Donders Instituut voor brein, cognitie en gedrag.
Het doel was een installatie te ontwerpen waarbij de gesteldheid van de bezoeker,
gemeten op basis van breinactiviteit (EEG), tot een 3-dimensionele vorm leidde die
middels ultrasoon geluid op de handen van de bezoeker geprojecteerd werd. De
hypothese was dat het aftasten van deze vorm vervolgens invloed zou hebben op de
gesteldheid, waardoor er een feedbackloop ontstaat waarin expressie en gesteldheid
elkaar continue beïnvloeden. Dit scenario werd gerealiseerd in samenwerking
met studenten van CMD Breda. De installatie is gepresenteerd op STRP-festival
(Eindhoven, maart/april 2017). Wander is in april 2018 een nieuw onderzoek gestart
in het lectoraat Autonoom Maken.
A5. Onderzoeksproject: Embodied Metaphors
Bart Eerden – docent en opleidingscoördinator CMD Den Bosch.
Looptijd: september 2016 t/m augustus 2017
Onderzoeksvraag: Welke inzichten levert onderzoek naar belichaamde kennis op
voor de vraag hoe kunst en ontwerp betekenis creëren?
Bart adresseerde in zijn onderzoek het probleem dat in het kunst- en ontwerponderwijs (en daarbuiten) het idee overheerst van kennis als een abstract denkproces in de
hersenen. Terwijl vanuit verschillende disciplines, waaronder de psychologie, linguïstiek
en filosofie, het inzicht komt dat betekenis voor een groot deel verankerd is in onze
lichamelijke (sensomotorische) ervaring. Zijn literatuuronderzoek en voorgenomen
aanpak om beelden te analyseren in termen van belichaamde kennis (in plaats van

Project The Self as an Infrastructure
in Process, Philippine Hoegen

Mirjam van der Linden, Volkskrant, 18 maart 2018:
De pompende muziek en de veelsoortige camerastandpunten zuigen je de
monomane dans in, wat een fysieke sensatie oplevert.
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taal) leidde tot een concreet experiment in de context van Studium Generale 2017
(https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/belichaamde-metaforen/),
waarbij studenten werden uitgedaagd om kunstwerken in het Stedelijk Museum
‘s-Hertogenbosch te duiden op basis van hun fysieke (in plaats van talige) metaforen.

Onderzoekscluster B – Methodes en methodologiën
B1. Onderzoeksproject: Immersive Storytelling
Sarah Lugthart – docent AKV|St.Joost.
Gestart in september 2016, lopend onderzoek (tot september 2017 in
samenwerking met Nienke Huitenga - docent CMD Breda)
Onderzoeksvraag: Wat gebeurt er wanneer je van een scenario een set instructies
maakt?
Sarah Lugthart kijkt naar de methodes die studenten gebruiken om een immersief
verhaal te vertellen. Zij doet dit in de context van de research minor Immersive
storytelling van CMD Breda en AKV|St.Joost.
De fundamentele werkwijzes van de ontwerpstudenten zijn werken vanuit een script
(een blue print) versus situated action. De studenten zijn gevolgd en geëvalueerd en
dat heeft uiteindelijk geleid tot een paper dat gepresenteerd is op the International
Conference on Interactive Digital Storytelling (ICIDS 2017, Madeira, Portugal). De
voorlopige conclusie is dat script een duidelijke structuur geeft, maar dat situated
action eigenlijk een vergaarbak is van allerlei werkwijzes en daar willen we in vervolgonderzoek meer grip op krijgen. De hypothese van dit vervolgonderzoek werd
in september 2018 door Sarah gepresenteerd op de conferentie Balance-Unbalance
in Rotterdam, en gepubliceeerd in de proceedings. De papers van Sarah vormen
aanleiding voor de doorontwikkeling van de minor en worden aangeboden aan de
studenten als cursusmateriaal.
B2. Onderzoeksproject: Situated Design Methods
Barbara Asselbergs – opleidingscoördinator AKV|St.Joost.
Gestart in april 2016, lopend onderzoek.
Onderzoeksvraag: Wat moeten ruimtelijke en grafische ontwerp studenten leren om
‘gesitueerde ervaringen’ te creëren?
Barbara onderzoekt binnen het thema Design in Context met haar studenten in
een groot stedelijke context. Heel concreet werkt zij samen met Gemeente Breda
aan gebiedsontwikkeling bij het Corbiongebied (voormalig industrieterrein van de
CSM suikerfabriek) dat braak ligt. Studenten hebben het veldonderzoek uitgevoerd,
begeleidt door extern onderzoeker Cindy van Rees en door drie docenten van de
opleiding Grafisch|Ruimtelijk Ontwerp. Barbara heeft dat studieproces geanalyseerd
en via interviews onderzocht welke werkwijzen er door studenten worden toegepast
en wat de effecten van die keuze zijn op het ontwerpresultaat. Deze analyse leidde
tot een paper dat tijdens de ELIA Academy in London (2017) gepresenteerd werd.
In september 2018 werd door Barbara een paper gepresenteerd op de conferentie
Balance-Unbalance 2018 in Rotterdam met de inzichten uit de tweede pilot. De
conclusies uit deze papers leidde tot de doorontwikkeling van de onderwijskeuzemodule Design in Context, die dit lopend schooljaar voor de derde keer wordt
aangeboden en uitgebreid werd met nieuwe stedelijke gebieden in Breda en Den
Bosch. Dit onderzoeksproject heeft tevens geleid tot diverse publieke presentaties,
onder andere in de vorm van een expositie van ontwerpresultaten in Electron Breda
en een studentenworkshop binnen Studium Generale 2017:
https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_class/beeld-op-straat/

Project Embodied Interaction, Michel Witter
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B3. Onderzoeksproject: Immersive Storytelling
Nienke Huitenga - docent CMD Breda.
Looptijd: september 2016 t/m augustus 2017 (in samenwerking met Sarah Lugthart
– docent AKV|St.Joost)
Onderzoeksvraag: Wat zijn de criteria voor een designmethode voor interactive
storytelling-projecten?
Nienke Huitenga was betrokken in de minor Immersive Storytellling (CMD Breda
en AKV|St.Joost werken hierin samen). Een digitale tool voor het ontwerpen van
immersieve verhalen die Nienke ontwikkelde zou centraal staan in een reeks
interviews met experts over methoden voor het ontwerpen van zulke verhalen die tot
een conferentiepaper had moeten leiden. Helaas werd deze ambitie niet gerealiseerd
vanwege andere onderwijsverplichtingen. De digitale tool werd wèl ingezet voor
workshops in de context van het lectoraatsonderzoek, zoals de workshop Immersive
Storytelling op Studium Generale 2017: https://studiumgenerale2017.avans.nl/avans_
class/interactive-storytelling/
B4. Onderzoeksproject: The Design of Everyday Smart Things
Misha Croes en Ivo Koolen (beiden docent CMD Den Bosch).
Gestart in april 2018, lopend onderzoek
Onderzoeksvraag: Welk(e) designmodel(len), of welke ontwerpprincipes, kunnen
ontwerpers helpen om de belangen van gebruikers en opdrachtgevers van ‘slimme’
(fysieke en digitale) alledaagse producten (beter) met elkaar in balans te brengen?
Met de forse toename in het gebruik van ‘slimme’ producten in ons alledaagse leven,
krijgen vragen rond de bredere sociale, gedrags- en emotionele implicaties van zulke
toepassingen nieuwe urgentie. Het lectoraat Mensgericht Creëren richt met dit
onderzoek een kritische blik op een van haar eigen principes: ‘user-centered design’.
Dit principe werd ooit geïntroduceerd om de bredere sociale, gedrags- en emotionele
context van de gebruiker in het ontwerp mee te nemen, maar moet het paradigma
wellicht worden uitgebreid met nieuwe of aangepaste ontwerpprincipes om ook de
bredere implicaties van ontwerpen mee te nemen?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels realisatie en testen van vier concrete
prototypes in samenwerking met studenten van CMD Den Bosch. Dit onderzoek
moet leiden tot een paper en een conferentiepresentatie.
B5. Onderzoeksproject: How practice-based learning shapes design students’
epistemic beliefs about user experience.
Gabri Heinrichs, docent CMD Den Bosch.
Gestart in september 2018, lopend onderzoek
De hypothese onderliggend aan dit onderzoek is dat studenten na onderdompeling
in een praktijkcontext andere antwoorden zullen geven op de vraag ‘wat moet
ik kennen en kunnen om een ontwerpopdracht goed uit te voeren?’. In dat geval
zouden verschillen in de epistemic beliefs van studenten vóór en na hun stage
over beroepskennis en -vaardigheden meetbaar zijn.
Het onderzoek draagt daarmee praktijkgebaseerde inzichten bij aan de theorievorming rond situated learning, alsmede inzicht in de effecten van studentenstages
en praktijkgericht projectonderwijs.
Dit onderzoek moet leiden tot een paper en een conferentiepresentatie. Er
wordt samengewerkt met het Avans lectoraat Brein en Leren in de benodigde
dataverwerking en -analyse.
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Het onderzoek van de lector
Op 18 november sprak lector van Dartel zijn lectorale rede uit onder de titel
Aesthetics in the Wild. De rede was een eerste werkdefinitie van het begrip
situatedness in het kunst en ontwerp domein. Deze beschrijving is kaderstellend
voor de onderzoekers van dit lectoraat, waarna het eigen onderzoek van Michel
voornamelijk bestaat uit het leggen van verbindingen tussen het werk van alle
onderzoekers teneinde de werkdefinitie van het begrip situatedness verder uit te
werken. Michel is daarom steeds co-auteur van publicaties en werkte zijn lectorale
rede om tot twee publicaties; één in een pedagogische context en één in een meer
maatschappelijke context. Samenhang tussen de onderzoeken wordt ook gecreëerd
in bijvoorbeeld de lectoraatswerkgroepbijeenkomsten en de organisatie van het
Studium Generale 2017 onder de titel “Into the Wild”.
Overige activiteiten van het Lectoraat Mensgericht Creëren
Het eerste werkjaar (2016) van de kenniskring had als hoofdthema “Gesitueerde
Ervaring”. Lopende 2017 is het thema verschoven naar “Gesitueerde Waardering”
waarbij dieper werd ingegaan op wat voornoemde ervaringen precies betekenen
voor de toeschouwer of gebruiker.
De vraag hoe de onderzoeksopbrengsten teruggebracht kunnen worden in het
onderwijs volgens de inzichten die volgen uit het lectoraatsonderzoek is een
permanent punt van aandacht dat zowel in de lectoraatswerkgroep als met onderwijscoordinatoren wordt besproken. Naast het embedden van verschillende
experimenten en onderzoeken in het curriculum was een noemenswaardig antwoord
op deze vraag de organisatie van het Studium Generale dat in oktober 2017
plaatsvond. Niet alleen vormde dit evenement een belangrijke presentatieschakel in het meerjarenplan van Mensgericht Creëren, waarin onderzoeksuitkomsten
werden gedeeld met studenten en docenten van de drie academies, maar werd het
programma zelf vormgegeven vanuit de principes waar het onderzoek toe leidde.
Verder is de minor Immersive Storytelling (2016, 2017, jaarlijks) van AKV|St.Joost en
CMD Breda vermeldenswaardig, die mede door Caradt is opgezet als experimentele
omgeving voor het onderzoek van Sarah Lugthart en Nienke Huitenga.
SIA-KIEM SAPS
Het in maart 2018 gesubsidieerde SIA-KIEM project Sensory Augmentation for
Public Space (SAPS) verkent het innovatiepotentieel van sensory augmentation
voor het verbeteren van de publieke ruimte. Bij het (her)ontwerpen van publieke
ruimte door middel van technologie wordt vaak direct gedacht in termen van telefoonapplicaties; iedereen heeft immers een smartphone op zak en staat daarmee
in verbinding met velerlei data die daarbij kan worden ingezet. Het gebruik van
smartphones zit de fysieke interactie tussen mensen en hun omgeving echter vaak
in de weg. Experimentele toepassingen op het gebied van sensory augmentation
bieden zicht op toepassingen om de publieke ruimte tot een betere leefomgeving en
ontmoetingsplek te maken, maar gaan daarbij juist uit van de interacties die mensen
er binnen hebben. SAPS wordt geleid door Caradt/MC, en er wordt samengewerkt
met de Tilburg University, V2_ in Rotterdam en KITT Engineering in Enschede. Het
project eindigt in oktober 2018 en het streven is op te schalen naar een aanvraag in
het Smart Culture programma van NWO en SIA, met meer partners waaronder TU
Eindhoven en Wageningen Universiteit.
De interne logistieke en organisatorische aspecten van dit type subsidieprojecten
zijn een punt van aandacht, zeker in relatie tot dit voornemen tot opschalen.

Project Vertigo, Martine Stig
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Embodied Interaction / Michel Witter
Michel Witter onderzoekt in zijn project Embodied Interaction binnen het lectoraat Mensgericht Creëren
de vraag of interaction designers nieuwe en andersoortige gebruikservaringen kunnen ontwikkelen op
basis van een gesitueerde benadering. Michel ontwikkelde een interactieve riem en combineert deze
momenteel met een 3D-positioneringssysteem om via tactiele stimulatie virtuele ruimtelijke vormen
te communiceren aan de drager. Michel is primair geïnteresseerd in de beleving van zijn interface en
betrekt daarom naast CMD-studenten verschillende expert-gebruikers in zijn onderzoek, zoals dansers
(van dansgroep De Stilte) en mensen met zintuigelijke beperkingen. Blinden of slechtzienden kunnen
met zo’n riem namelijk via trillingen hun omgeving “zien”. Op basis van verschillende gebruikstesten
wordt een interactieve installatie ontwikkeld voor Sencity festival dat in Utrecht in maart 2019 plaats
zal vinden en zich specifiek op deze bijzondere doelgroep richt (http://sencity.today). Presentaties van
de riem hebben daarnaast geleid tot samenwerkingen met Tilburg University en met de TU Eindhoven.
Michel’s onderzoek maakt ook deel uit van het portfolio van het Human lab in de opleiding CMD Breda

YAFF (Young Artist Feed Forward) / Rob Leijdekkers
In dit project van Rob Leijdekkers voor het lectoraat Autonoom Maken wordt samengewerkt met tien
recent afgestudeerde beeldend kunstenaars van AKV|St.Joost. Het collectief werkt aan onderzoek
gericht op een toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen
de Creatieve Industrie. Zij doen dit door het uitvoeren van opdrachten, via bronnenstudie, discussie en
experimenten. In het eerste werkjaar werden opdrachten uitgevoerd in de publieke ruimte (gemeentes
Rotterdam en Almelo) en werd geïnvesteerd in de vorming en (autonome) positionering van het collectief (http://YAFF.NL). In het lopende onderzoeksjaar wordt de overstap naar het creatieve bedrijfsleven
gemaakt. Dit gebeurt vanuit de ervaring dat er in dat bedrijfsleven nog vaak vanuit een vooringenomen
en beperkte blik naar de autonoom kunstenaar wordt gekeken. Het onderzoek heeft reeds een bijdrage geleverd aan het vernieuwde curriculum van de opleiding Beeldende Kunst van AKV|St.Joost. Het
collectieve eindexamen in Breda, de musical C-section, won de St.Joostpenning voor het beste afstudeerproject. De YAFF-community gaat regelmatig op YAFF-camp. Er wordt dan 2 of 3 dagen intensief
getekend, gepraat en geëxperimenteerd.

Kwaliteitszorg
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Verleden en toekomst
De Caradt onderzoekers wisten in de voorgaande periode 2016 – 2018
steeds goede combinaties te maken van werk dat het esthetische
verenigd met het conceptuele antwoord op de onderzoeksvraag, waarbij
het resultaat geen eindbod is, maar een uitdaging aan de toeschouwer/
bezoeker om mee te gaan in de vraagstelling en daar individuele
antwoorden op te formuleren. Er is een goede balans in aandacht voor
onderwijs, beroepspraktijk en kennisontwikkeling.
Caradt moet steeds alert blijven op nieuwe ontwikkelingen in onderwijs
en maatschappij en de opleidingen uitdagen om hierop kritisch en
makend te reflecteren. In de maatschappij zien we het kunstenaarschap
continu veranderen; in plaats van die verandering te volgen richten we
ons steeds meer op onderzoek dat die veranderingen duidt en de rol van
de kunstenaars mede definieert.
De eerste drie werkjaren waren een periode van opbouw van organisatie
en ervaring. De volgende drie werkjaren 2019 – 2021 worden aangevangen
met een stevige organisatie, goede onderzoekers, een goed portfolio en
lectoren die ervaren zijn in hun HBO-onderzoeksrol.
Deze publicatie is een bewerkte en ingekorte variant op de rapportage die
werd gemaakt voor een recente externe audit op het expertisecentrum.
De commissie gaf ons veel lovende ‘feed back’ over de keuze en executie
van onze onderzoeksdomeinen, onze brede onderzoeksportefeuille, onze
verbinding van onderzoek met onderwijs en onze praktijkgerichte, maar
ook wetenschappelijke potentie voor de komende drie jaar. Daarnaast
ontvingen we ook belangrijke en waardevolle ‘feed forward’ op de
komende jaren. We gaan werken aan onze verbinding naar de wetenschap
en brede valoratie van ons onderzoek naar werkveld en maatschappij.

Rens Holslag
Coördinator Centre of Applied Research for Art, Design and Technology
(Caradt), December 2018.

EKV Autonomy Lecture Programme: Masterclass Patricia Reed

We hopen dat deze publicatie een helder en inspirerend beeld van Caradt
heeft gegeven en nodigen lezers uit voor een nadere kennismaking indien
de thema’s en/of de projecten van Caradt daar aanleiding toe geven.
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Expertisecentrum Caradt 2014 – 2018

Het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt)
is een samenwerkingsverband van drie academies gericht op onderzoek;
de kunstacademie AKV|St.Joost en de twee CMD-opleidingen van Avans.
Caradt omvat drie lectoraten; Autonoom Maken, Mensgericht Creëren en
Biobased Art and Design.
Avans Hogeschool hecht belang aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden bij studenten en aan het uitvoeren van praktijkgericht
onderzoek met een stevige verbinding met het onderwijs. Deze
onderzoeksactiviteiten zorgen ervoor dat studenten zich kunnen
ontwikkelen tot beroepsbeoefenaren die zichzelf na hun studie blijvend
kunnen ontwikkelen in een voortdurend veranderende praktijk.
Het onderzoek in de lectoraten van Caradt is praktijkgericht. Dat wil
zeggen: onderzoek dat gericht is op het vinden van oplossingen voor
problemen of het vinden van antwoorden op vragen die leven binnen
de beroepspraktijk. Hiermee wordt de beroepspraktijk gevoed en
geïnnoveerd, en de resultaten worden ook gebruikt om het onderwijs
voortdurend te actualiseren.
De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door lectoren in
samenwerking met docenten en studenten van de drie academies,
én in opdracht en/of samenwerking met relevante partijen in de
beroepspraktijk.
Deze brochure geeft een globaal beeld van het onderzoek dat
binnen Caradt plaatsvindt. Heb je vragen over de beschreven
onderzoeksprojecten of heb je anderszins belangstelling voor
Caradt, neem dan contact op via caradt@avans.nl

