Project:
Methodeboek Ontwerpend Onderzoek

(rol architect bij co-productie in de context van krimp)

Inhoud
“Ontwerpend onderzoek is een vorm van onderzoek die
gebruik maakt van ontwerplogica om tot (nieuwe)
inzichten te komen.
(…)
Daarin zit de mogelijkheid om tot nieuwe oplossingen te
komen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Voor
de ontwerppraktijk is dat vanzelfsprekend, daarbuiten is
dit besef nog onvoldoende doorgedrongen. Hoe zou dat
komen?”
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(aloude) relatie beeldende kunst &
architectuur
Vertrouwd denkschema:
Kunst
(intuïtie / verbeeldingskracht)

<->

Wetenschap
rationaliteit / analytisch vermogen)

Architectuur
•Hoe hierin te kiezen zonder eigenheid te verloochenen?
–scheiding renaissance; verbinden: van Bauhaus (jaren ’20) - Design Method Movement
(jaren ‘60)
–Jaren ‘70 basis huidige relatie ontwerp/praktijk/onderzoek
-> ontwerpen (design) als een discipline (en geen w’schap!!)
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J.C Jones
“In any creative process what some of us call the intuition (of
the imagination) must have priority. Reason (and science)
must be used to support. Not to destroy this essential
confidence and vision. Otherwise, the intuition, or
creativeness, which does not perform to order, will ‘fly out of
the window.”
ongedateerd, te vinden op zijn eigen site www. .softopia.demon.co.uk.
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Onderscheid ontwerp en onderzoek
Verschillende oriëntatie werkelijkheid
Onderzoek

Ontwerp

Identificeren/onderzoeken elementen
in bestaande structuren

Vormgeven aan nieuwe structuren

algemene regels / verklaren

oplossingen / veranderen

waarheid

werkelijkheid

waarschijnlijk

mogelijk

analyse (reductie)

synthese (abductie)

objectief (rationeel)

subjectief (intuïtief)
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Schematische weergave ontwerpproces
Bron: Elise van Dooren 2013
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Impliciete kennisontwikkeling!
• Architect: ontwerpen = onderzoeken
• In ontwerpproces zijn onderzoek en ontwerp vaak
alternerende processen.
Beide worden interactief en iteratief toegepast om
kwalitatief goede oplossingen te komen.
• ‘Reflection in Action’ (Donald Schönn, 1983)
‘Designerly ways of knowing’ (Nigel Cross 1999)
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Ontwerp en onderzoek
Onderzoek:
• voor
• naar
• In / door

ontwerpen (architectuur)
ontwerpen (architectuur)
ontwerpen (architectuur)

(C. Frayling 1994, Downton 2003, W. Jonas, 2007, J. Till, 2007)
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Ontwerp en onderzoek
Onderzoek:
• voor

ontwerpen (architectuur)
- Ontwerpmiddelen, materialen en ontwerpproces

• naar

ontwerpen (architectuur)
- theorievorming

• In / door

ontwerpen (architectuur)
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Ontwerp en onderzoek
Onderzoek:
• In

ontwerpen (architectuur)
(through/by)

– onderzoek als instrument ontwerp
» onderzoekend ontwerpen
“verkennen van mogelijkheden en het opbouwen van
kennis over (de vormgeving van) interventies in de
sociale werkelijkheid’

– ontwerp(proces) als instrument onderzoek
» ontwerpend onderzoeken
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Ontwerp gerelateerd onderzoek

Object
Bepaald
Bepaald

Ontwerp-onderzoek

Context Onbepaald Typologisch onderzoek

Onbepaald
Onderzoekend ontwerp
ONTWERPEND ONDERZOEK

Bron: Taeke de Jong, Theo van der Voort, in: ‘Ways to study and research’, 2002 (TUD)
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Ontwerpend onderzoek en
onderzoekend ontwerp
bron: lectoraat Future Urban Regions (FUR) van AvB’s NL
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Ontwerpend onderzoek = ✔ ?
Research charter EAAE 2012
•Any kind of inquiry in which design is a substantial constituent of the research process is
referred to as research by design …
•In research by design, the architectural design process forms a pathway through which
new insights, knowledge, practices or products come into being. It generates critical
inquiry through design work. Therefore research results are obtained by and consistent
with experience in practice.
Zimmerman / Forlizzi, 2014
•Research by design is an approach to conducting scholarly research that employs the
methods, practices, and processes of design practice with the intention of generating
new knowledge
•generally is more systematic and more explicitly reflective in its process of interpreting
and reinterpreting a conventional understanding of the world;
•generally requires more detailed documentation of the actions and rationale for actions
taken during the design process.
•gets documented such that other researchers can reproduce the process.
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Groeiende aandacht ontwerpend onderzoek?
Context
• Kennissamenleving
– Kennis als bron van welvaart en welzijn
– Academisering ontwerponderwijs (GB, België, NLTU’s/AvB’s)

•Grote maatschappelijke opgaven
– Duurzame samenleving, circulaire economie, gezond ouder
worden, krimp, veiligheid, slimme steden

•Centrale rol ontwerpdisciplines
– “keydiscipline and activity to bring ideas to the market,
transforming them into user friendly and appealling products &
services” (Council of EU, 2011)

•Ontwerp- en onderzoeksmethode herkend/erkend
– ‘Design thinking’, ‘designerly ways of knowing’
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Betekenis van ontwerpend onderzoek?
Maatschappelijke problemen en uitdagingen

•Wicked problems en challenges
– Webber en Rittel: complexiteit samenleving neemt toe (1973)
“The formulation of a wicked problem is the problem”
(open, complex, dynamisch en genetwerkt, Kees Dorst, 2015)
•Formele wetenschap kan hier onvoldoende op inspelen
– Wetmatigheden door observatie werkelijkheid, kennis georiënteerd
(niet oplossingsgericht) en slechts voorspelling
•Professionele omgeving van ontwerp (ontwerpend onderzoek)
– Iteratieve karakter, toekomstgerichtheid, intuïtieve inventiviteit,
verbeeldingskracht en onderliggende fuzzy logica
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Wat is er voor nodig om ontwerpend
onderzoek verder te brengen?
Reflectie op vak en professie
•

Maatschappelijke situering (opnieuw afvragen:)
– Wat doen architecten, met welke redenen, vanuit welke motieven en met
welke normen/kaders (nb. representatiefocus!)
– Wat zijn de maatschappelijke implicaties van het werk en wat is de rol in de
samenleving, cultuur en economie
– Wat voor soort interventies hoort bij welk type maatschappelijke uitdaging

•

Kennis en methoden
– Wat zijn de kenmerkende uitgangspunten en methoden die architecten
hanteren?
– Welke set van ontwerp- en onderzoeksvaardigheden is typerend/bruikbaar
voor welk soort opgaven?
– Op welke wijze wordt de relatie tussen materiele en sociale werkelijkheid
opgevat en ingevuld
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Samenvattend
Ontwerpend onderzoek en kennisontwikkeling
•Wetenschap laat zien wat waarschijnlijk is / ontwerp laat zien wat voorstelbaar is
•Ontwerpen gericht op wenselijke interventie in maatschappelijke werkelijkheid (Herbert
Simon, “changing existing situations into preferred ones”).
•Kracht ontwerpend onderzoek = veranderpotentie
•Wetenschap kan ontwerper helpen complexiteit te reduceren, maar ontwerpend
onderzoek indiceert (richtingen voor) oplossingen
•Architectonische sector heeft in ontwerpend onderzoek een potentieel sterk instrument,
maar maatschappelijke acceptatie en methodische onderbouwing kan beter:
– Meer aandacht voor verifieerbaarheid en verantwoording
(systematische en methodisch ervaringsleren: J. Van Aken)
– Open staan voor andere rolopvatting
– Ontwikkelen/toepassen en onderling uitwisselen van methodieken
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‘Regels’ voor onderzoek in een
ontwerpcontext
(vrij naar Cross en Borgdorff )

bevragend

er moet een expliciete vraag aan het onderzoeksproces ten grondslag liggen (of
uiteindelijk herkend worden)

doelgericht

een onderzoek is niet louter vrijblijvend, maar zoekt een oplossing voor een
benoemd probleem of het antwoord op een expliciete vraag

geïnformeerd

architecten moeten openstaan voor reeds bestaande kennis, vastgelegd in
literatuur, cijfers etc. Ook moeten ze hun bevindingen willen confronteren met
andere visies of casus binnen en buiten de eigen discipline

methodisch

de weg van vraag naar antwoord kent een duidelijke strategie, een controleerbare
werkwijze en een deugdelijke aanpak: deze moet betrouwbaar en verifieerbaar zijn

communicatief

de resultaten moeten niet impliciet (in het ontwerp of gebouw) blijven maar
uitgedragen worden, gericht op belanghebbenden en belangstellenden
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