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SPACEMAKERS
KENNISBIJEENKOMST
Ben jij onderwijsmaker, kunst- of cultuurprofessional? Sta jij 
ervoor open om je eigen educatie-bubbel onder de loep te 
nemen en misschien wel te doorbreken? Ga dan de uitdaging 
aan op de Spacemakers Kennisbijeenkomst tijdens STRP 
Festival 2022!

‘Leer om te ontleren’
Hoe komen we tot nieuwe ideeën en inzichten over leren en 
onderwijs? Tijdens deze kennisbijeenkomst worden deelnemers 
uitgedaagd om hun educatieve gewoontes eens goed na te 
pluizen. ‘Leer om te ontleren’ is het uitgangspunt. Taal is een 
van de meest toegankelijke tools voor omvorming. Wat zou een 
mogelijke educatieve toekomst zijn, en wat voor soort woorden 
zijn nodig om deze realiteit te creëren?  

De Spacemakers kennisbijeenkomst bestaat uit verschillende 
werksessies, inspirerende presentaties en dialoogsessies over 
co-creatie, maatschappelijke thema’s en taal. Gastsprekers zijn 
de deelnemers van Spacemakers, Civinc, De Voorkamer, met als 
moderator social designer Meis Suker. Deze bijeenkomst wordt 
gehost door STRP Onderwijs met als co-creator de ontwerper, 
creatief onderzoeker en illustrator Leif Czakai. 

Kennisuitwisseling, leren, ontleren en samenwerking 
staan centraal. Ontmoet professionals met verschillende 
achtergronden en vergelijkbare interesses. Meld je nu aan en 
verbreed jouw (educatieve) horizon!

Leif Czakai (co-creator kennisbijeenkomst)
Leif Czakai werkt in context van co-creatie. Hij werkt aan 
maatschappelijke thema’s met betrekking tot voedsel, 
gemeenschap en taal, door middel van participatieve producten, 
diensten en evenementen. Hij is medeoprichter van Bricknic 
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Meis Suker (moderator)
Social designer Meis Suker is geboren in Irak, woont in 
Eindhoven en is afgestudeerd aan Industrial Design aan de 
TU/e. Ze is sterk verbonden aan design, muziek, kunst en 
subcultuur. Naast een breed spectrum aan ervaringen binnen 
social- en research design, is ze ook cultureel programmeur en 
performancekunstenaar. In al haar werk neemt Meis een actieve 
rol in bij het vormgeven en herdefiniëren van creatieve culturele 
samenwerkingen.

- cooking tools for togetherness, cultureel werker bij Baltan 
Laboratories en doet momenteel een master in Community 
Development aan de Hogeschool Utrecht, waar hij Participatory 
Action Research uitvoert. Lees hier meer over het werk van Leif.  

Spacemakers
Spacemakers is een project van STRP Onderwijs waarbij 
studenten en leerlingen, van verschillende leeftijden en 
studierichtingen, samen met een kunstenaar gedurende een 
aantal maanden hun eigen artistieke project vormgeven. 
Spacemakers is een unieke kans op bij STRP betrokken te zijn 
als organisator, programmeur, producent en/of maker. Lees hier 
meer over Spacemakers. 

Civinc
Onze samenleving is steeds meer verdeeld in verschillende 
bubbels, waardoor mensen met verschillende meningen 
en perspectieven elkaar steeds moeilijker weten te vinden. 
Tegen deze achtergrond heeft Civinc een platform ontwikkeld 
waarbij deelnemers met tegengestelde meningen, voorkeuren 
of achtergronden laagdrempelig het online gesprek kunnen 
aangaan, buiten hun eigen bubbel. Op die manier stelt Civinc de 
deelnemers in staat stellen hun mening te toetsen en bekend te 
raken met de ideeën van anderen. Lees hier meer over Civinc. 

De Voorkamer
De Voorkamer gebruikt designprocessen en cultuur als middel 
om een inclusieve plek te creëren. Design en cultuur hebben 
in De Voorkamer als functie participatie en inclusie – allebei 
cruciale ingrediënten voor integratie en sociale cohesie – aan te 
moedigen en te stimuleren. Deze middelen zijn onze manier om 
mensen met elkaar in contact te brengen en de ‘ander’ dichterbij 

https://www.leifczakai.com
https://onderwijs.strp.nl/spacemakers
https://www.civinc.co
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te brengen. De Voorkamer is een initiatief ontwikkeld door social 
designers en onderzoekers Pim van der Mijl en Shay Raviv, en 
gerealiseerd door Stichting Collective Nouns. Lees hier meer 
over De Voorkamer. 

Praktisch

Datum 8 april 2022

Tijd 15:00 - 18:00

Locatie Hotel Pullman Eindhoven
Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven

Kosten

20 euro per persoon, 15 euro 
voor studenten. Inclusief toe-
gang tot expositie van STRP 
Festival 2022. Koop tickets!

Taal Nederlands

Nieuwsgierig?
Koop hier tickets voor de Spacemakers Kennisbijeenkomst op 8 
april 2022! Neem voor vragen contact op met Shirley Hendrikse. 

Shirley Hendrikse
shirley@strp.nl
06 14982414 / 040 2367228
www.strp.nl 

https://collectivenouns.org
https://devoorkamer.org
https://shop.eventix.io/fd88c0ba-69fd-4ee4-a3b8-3ce18c823a29/tickets
https://shop.eventix.io/fd88c0ba-69fd-4ee4-a3b8-3ce18c823a29/tickets

