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INLEIDING 
Stichting Archikidz Haarlem organiseert een architectuurworkshops voor 
kinderen om hen kennis te laten maken met architectuur. Middels de workshop 
willen we de kinderen laten kijken en nadenken over hun bebouwde omgeving. 
De workshops draait om ontdekken, leren en samenwerken.  
 
Archikidz Haarlem is in 2015 opgestart. Archikidz vindt haar oorsprong in 
Amsterdam waar het in 1998 begon in de Beurs van Berlage onder de naam 
Bouwen in de Beurs. In 2001 ontving de Stichting Bouwen in de Beurs de Prins 
Bernhard prijs voor Kunst-en Cultuureducatie. In 2009 werd Stichting Archikidz 
Amsterdam opgericht als opvolger van de Stichting Bouwen in de Beurs. 
Stichting Archikidz Bergen volgde in 2013, en ook Eindhoven, Enschede en 
Utrecht hebben interesse getoond. Internationaal is er interesse vanuit Italië en 
Colombia. Inmiddels vindt Archikidz plaats in Amsterdam, Bergen, Barcelona, 
Buenos Aires, Santiago en Sydney. 
 
Archikidz Haarlem heeft tijdens Archikidz 2015 in Rotterdam kennis gemaakt 
met het bestuur aldaar, en een goede analyse kunnen maken van de dag.  
Wij willen heel graag dit waardevolle culturele programma op de kaart zetten in 
de gemeente Haarlem.  
 
In dit project- en beleidsplan omschrijven we wie wij zijn, wat ons doel is en hoe 
we dit willen bereiken. We tonen kort een omschrijving van de dag, de aanloop 
hiernaartoe, de organisatie, werkwijze, planning, financiën en publiciteit. Wij 
vragen uw steun om onze wens uit te laten komen om in 2016 vele kinderen 
deel te laten nemen aan de eerste architectuurworkshop van Archikidz Haarlem.  
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01 STICHTING ARCHIKIDZ HAARLEM 
 
MISSIE 
Archikidz heeft als doel om kinderen op een laagdrempelige, speelse en 
toegankelijke manier kennis te laten maken met architectuur. Tijdens de 
workshop draait het om leren, samen werken en kennis maken met veelal een 
nieuw onderwerp. De workshop is voor alle kinderen bereikbaar, onafhankelijk 
van hun achtergrond.   
 
Om dit doel te bereiken organiseert Stichting Archikidz Haarlem een 
architectuurworkshop voor kinderen. Ze zullen samen met en onder begeleiding 
van een professioneel architect een tekening en maquette maken van hun 
droom gebouw. De dag zal een specifiek thema hebben om de kinderen een 
richting en inspiratie te geven voor hun ideeën. 
 
De workshop zal jaarlijks plaatsvinden op een zaterdagmiddag in het najaar in 
Haarlem. Om de kinderen alvast voor te bereiden op de dag en de eerste 
stappen te laten zetten richting meer kennis over architectuur wordt er een 
lespakket ontwikkeld. Deze zal enkele maanden voor de dag van de workshop 
worden aangeboden aan vele scholen in Haarlem en directe omgeving. 
 
 
VISIE 
Stichting Archikidz Haarlem wil de fantasie van kinderen laten bewegen om 
creatief na te denken over hun gebouwde omgeving:  
Hoe ziet hun huis, school of voetbalkantine er eigenlijk uit? Wie heeft dat 
bedacht, en waarom is het zo bedacht? Wat moet er allemaal gebeuren voordat 
het gebouw er staat? En waarom staat het op zijn specifieke plek in de buurt? 
Wat doet een architect eigenlijk, en waarom?  
 
Allemaal vragen waar we kinderen mee bezig willen laten zijn. Maar vooral, wat 
zouden de kinderen doen als ze zelf gaan ontwerpen en bouwen? Hoe zou hun 
fantasie gebouw eruitzien? Wat maakt een huis, school of voetbalkantine tot een 
fijn gebouw?  
Archikidz Haarlem laat de kinderen kunstenaar zijn van je eigen huis. 
Dromen over jouw kamer, jouw huis, jouw school, en dan tekenen en bouwen 
tijdens de workshop.  
 
 
DOELGROEP 
De doelgroep voor de workshop zijn kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar oud. Zij 
hebben over het algemeen voldoende motorische capaciteiten om een eigen 
tekening en maquette te maken. Ze hebben de motivatie en interesse om de 
wereld te verbeteren, om te leren en daarmee iets te ontwikkelen.  
Daarnaast hebben ze voldoende fantasie om met die beide capaciteiten tot 
creatieve ideeën en resultaten te komen.  
 
Archikidz Haarlem richt zich op kinderen uit Haarlem en omgeving. Hieronder 
valt ook de Haarlemmermeer, Heemstede en Spaarnwoude. Archikidz Haarlem 
zal de scholen die in de directe omgeving van de locatie van het evenement zijn 
gepositioneerd benaderen om een lespakket uit te delen. Door de kinderen 
middels een lespakket te informeren over architectuur en over de workshop 
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verwachten we veel kinderen enthousiast te maken voor het evenement. En op 
deze manier kunnen we ook veel kinderen die niet naar het evenement kunnen 
komen tóch kennis laten maken met architectuur. 
 
 
02_MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTE 
 
De stad Haarlem is sterk gericht op het intensiveren van de aanwezigheid van 
groen in de stad. De plankaart van Haarlem laat duidelijk zien dat de 
hoeveelheid groen in de stad vooralsnog beperkt is. Gelukkig is de hoeveelheid 
groen rondom de stad intensief.  
In sommige straten grijpen de bewoners zelf in: middels eigen geplaatste potten 
en struiken worden de straten enigszins vergroend. Deze straatjes worden door 
veel mensen gezien als de meest aantrekkelijke straatjes van Haarlem.  
Echter, in zeer veel straten en buurten is de hoeveelheid groen beperkt en 
eventuele tuinen zijn bestraat. Dit laat duidelijk een afnemende aandacht voor 
de gebouwde en natuurlijke omgeving zien.  
 
Door kinderen op een speelse en educatieve manier mee te laten denken over 
hun eigen (droom)huis, straat of wijk verwachten wij een hogere betrokkenheid, 
meer zelfbewustzijn en besef van de overwegingen die gepaard gaan met het 
maken van die omgeving. 
 
 
03_ARCHIKIDZ 2016 
 
Wat:    architectuur dag voor kinderen 
Thema 2016: bouw je Puin Paleis  
Presentator 2016: wordt binnenkort bekendgemaakt. 
Voor:    8-12 jaar, ongeveer 100 kinderen 
Door:    25 vrijwilligers architecten, 5 bestuursleden, 10 algemene 

vrijwilligers (BHV, ‘groot’ gereedschap, hapjes/ drankjes) , 2 
pedagogisch medewerkers. 

Waar:   Bakke-Rij Haarlem 
Wanneer:   wordt binnenkort bekendgemaakt 
 
 
De Workshop 
De dag voor de kinderen zal starten met een speciaal welkom. De kinderen 
worden enthousiast gemaakt door de presentator, kunnen gedag zeggen tegen 
hun ouders, en daarna met z’n allen naar de workshop ruimte lopen. 
 
Na een korte inleiding, kunnen de kinderen beginnen met tekenen en bouwen. 
De kinderen hebben ongeveer twee uur de tijd om hun maquette te maken. 
Halverwege zal een echte Architect (de ‘hoofd’-architect) een korte lezing 
houden met afbeeldingen en foto’s/filmpje van ongeveer 15 minuten over het 
thema van de dag. De kinderen zullen inmiddels veel vragen hebben en kunnen 
deze aan de ‘hoofd’-architect stellen.  
 
De ruimte waar de workshop wordt gegeven zal bestaan uit verschillende 
werkplekken: 
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- een centrale plek voor alle kinderen, voorzien van een podium/ plek met groot 
scherm. Er dienen minimaal 100 zitplaatsen te zijn voor de kinderen gericht naar 
het scherm, en evt. extra ruimte voor de begeleiders. 
- tafels/ plekken voor de kinderen om te knutselen. 
- tafels/ plekken voor de distributie van het materiaal. 
- tafels/ plekken voor vrijwilligers met scherpe scharen, messen, hamer en zaag.  
- centraal informatie punt voor vragen en melden van problemen. 
 
De materialen die de kinderen kunnen gebruiken voor hun maquette zullen allen 
restmateriaal zijn, om zo al een stapje te zetten in een energiezuinige 
droomwoning (thema 2016). 
 
De dag wordt gepresenteerd door een bekende Haarlemmer. Gedurende de tijd 
dat de kinderen bezig zijn met hun maquette zal hij de kinderen interviewen en 
enthousiasmeren. Op de achtergrond zullen filmpjes/ afbeeldingen draaien op de 
schermen om de kinderen te inspireren of als startpunt voor een gesprekje te 
kunnen dienen.  
 
Gedurende de dag is er een jury aanwezig, bestaande uit de ‘hoofd’-architect, de 
en twee andere juryleden. Tijdens de workshop zullen de juryleden, onder 
leiding van de ‘hoofd-‘ architect door de zaal lopen en kijken hoe de kinderen 
bezig zijn met het ontwerpen en maken van hun Puin Paleis. 
Zij zullen de maquettes bekijken, met de kinderen kletsen over hun ideeën, en 
aan het einde van de dag de leukste uitkiezen als winnaars. De resultaten in de 
vorm van de maquettes zullen worden getoond aan het einde van de dag, 
wanneer ook de prijsuitreiking van de mooiste maquettes plaatsvindt.  
 
De locatie van Archikidz Haarlem 2016 is de Bakke-rij. In het oude pand was 
vroeger de bakkerij ‘van Vessum’ gehuisvest. Het pand is verbouwd en er zijn 
werkplekken voor freelancers of kleine bedrijfjes ingericht middels het plaatsen 
van speciaal ontworpen containers. Een-derde van het pand is nog vrij te 
gebruiken. Archikidz Haarlem mag van alle openbare ruimtes in het pand 
gebruik maken.  
 
Doordat het pand specifieke oude kenmerken heeft en tegenwoordig een geheel 
andere bestemming heeft, is het een gebouw dat de kinderen kan prikkelen om 
anders over oude gebouwen na te gaan denken. En te leren dat een architect 
ook van een oud pand een erg mooie en functionele bestemming kan maken.   
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04_ORGANISATIE & REALISATIE 
 
Archikidz Haarlem wordt volledig georganiseerd door vrijwilligers.  
Naast het kernteam is er een team nodig dat op de dag zelf meehelpt en 
eventueel ook in de weken vlak voor 1 oktober. Hieronder ziet u een 
schematische opzet van alle vrijwilligers van Stichting Archikidz Haarlem.  

Fig.1 Organogram 
 
Het kernteam, het bestuur, bestaat uit de volgende personen: 
Bianca Gieske  – Kindercoach en yoga docente 
Mac Bijman   – Communicatiespecialist  
Ferdinand Freeke  – Architect 
Huub van   – Architect 
Jorien Vlaar   – Architect/ Project manager 
 
Het kernteam verzorgt de algemene taken, het organiseren van de mensen en 
middelen die benodigd zijn, de planning en de financiën. Gedurende het hele 
jaar bouwt het bestuur aan naamsbekendheid van Archikidz en onderhoudt 
contacten met (potentiele) partners en sponsoren.  
2016 is het eerste jaar dat Archikidz Haarlem georganiseerd wordt. Het ABC 
Architectuurcentrum steunt dit initiatief. Wij organiseren deze dag en kunnen 
gebruik maken van netwerk en kennis van het ABC architectuurcentrum. 

 
Op de dag zelf zijn ongeveer 10 dag vrijwilligers benodigd, 25 dag architecten en 
2 vrijwilligers met didactische achtergrond. De dag vrijwilligers zullen assisteren 
bij algemeen voorkomende werkzaamheden, als de aankleding, verzorgen van 
hapjes/ drankjes, aanvullen van materialen, etc. 
De architecten vrijwilligers begeleiden de kinderen op de dag van het evenement 
tijdens de workshop. Met hun kennis en ervaring kunnen zij de kinderen 
ondersteunen en aanmoedigen bij het ontwerpen en bouwen van hun droom 
gebouw. 
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05_PROJECTPLANNING 
 
Om de werkzaamheden van het bestuur en de vrijwilligers te is een globale 
projectplanning gemaakt die naar mate de tijd vordert verder in detail zal 
worden uitgewerkt. In de planning zijn de hoofdtaken aangegeven. In 
regelmatig overleg wordt de status van de taken besproken en bijgestuurd waar 
nodig. 

Fig. 2 Planning (zie groter formaat in bijlage) 
 
 
06_COMMUNICATIE 
 
Stichting Archikidz Haarlem streeft ernaar zoveel mogelijk bekendheid te 
genereren; met name in de stad Haarlem, maar ook in de omliggende 
gemeenten. De Archikidz-website wordt gebruikt om te informeren en te 
enthousiasmeren. Er worden contacten gelegd met basisscholen, buurthuizen en 
BSO’s, social media wordt ingezet en flyers worden verspreid. De lokale pers 
wordt op de hoogte gehouden via persberichten en persoonlijk contact.  
 
Stichting Archikidz Haarlem verwacht 1 juni een website en een Facebookpagina 
te kunnen lanceren. Voor de zomervakantie zullen de scholen worden benaderd 
om alvast toe te lichten dat Archikidz Haarlem een lespakket aan het opzetten 
is.  
In augustus, zodra de basisscholen weer opengaan na de zomervakantie, zullen 
de lespakketten worden uitgedeeld aan de geïnteresseerde scholen.  
Ook zullen dan op de scholen posters worden uitgedeeld, en gevraagd of zij de 
digitale flyer op willen nemen in hun digitale nieuwbrieven. 

ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Voorbereiding Projectplan 59 days? Sun 21‐2‐16 Thu 12‐5‐16
2 projectplan 9 days Sun 21‐2‐16 Wed 2‐3‐16
3 mail adres aanmaken 1 day? Thu 3‐3‐16 Thu 3‐3‐16 2
4 mede organisatoren betrekken 14 days Thu 3‐3‐16 Tue 22‐3‐16 2
5 eerste overleg mede‐organisatoren 1 day? Mon 22‐2‐16 Mon 22‐2‐16
6 begroting bepalen 31 days Sun 13‐3‐16 Fri 22‐4‐16 2
7 Stichting starten/ Bankrekening openen 0 days Mon 25‐4‐16 Mon 25‐4‐16 6
8 verzekeringen regelen 14 days Mon 25‐4‐16 Thu 12‐5‐16 7
9
10 Voorbereiding Lokatie 102 days Thu 3‐3‐16 Thu 21‐7‐16
11 lokaties zoeken 14 days Thu 3‐3‐16 Tue 22‐3‐16 2
12 definitieve keuze lokatie 14 days Wed 23‐3‐16 Mon 11‐4‐16 11
13 reserveren lokatie 0 days Mon 11‐4‐16 Mon 11‐4‐16 12
14 lokatie indeling maken 25 days Tue 12‐4‐16 Sun 15‐5‐16 12
15 brandplan maken 21 days Tue 12‐4‐16 Tue 10‐5‐16 13
16 vergunningen regelen 42 days Wed 11‐5‐16 Wed 6‐7‐16 15
17 reservering definitief 0 days Thu 21‐7‐16 Thu 21‐7‐16 45
18
19 Voorbereiding Materiaal / Materieel 73 days? Fri 13‐5‐16 Mon 22‐8‐16
20 flyers / pitch voorbereiden 1 day? Fri 13‐5‐16 Fri 13‐5‐16 31
21 sponsoren benaderen (MooiZooi, Intos) 14 days Sun 15‐5‐16 Wed 1‐6‐16 20
22 selectie sponsoren 7 days Thu 2‐6‐16 Fri 10‐6‐16 21
23 materiaal ophalen / laten brengen 30 days Mon 13‐6‐16 Fri 22‐7‐16 22
24 opslag en bewerken van basis materiaal 21 days Mon 25‐7‐16 Mon 22‐8‐16 23
25 materieel ophalen / laten brengen 2 days Mon 22‐2‐16 Tue 23‐2‐16
26 vervoer naar locatie Archikidz 0 days Sat 1‐10‐16 Sat 1‐10‐16
27
28 Sponsorwerving 92 days Mon 11‐4‐16 Mon 15‐8‐16
29 facebook pagina 14 days Mon 25‐4‐16 Thu 12‐5‐16 7
30 website 14 days Mon 25‐4‐16 Thu 12‐5‐16 7
31 flyers 14 days Mon 25‐4‐16 Thu 12‐5‐16 7
32 flyers vormgeving gereed 0 days Thu 12‐5‐16 Thu 12‐5‐16 31
33 Sponsor werving 51 days Fri 13‐5‐16 Thu 21‐7‐16
34 sponsor lokatie 10 days Fri 13‐5‐16 Wed 25‐5‐16 31
35 sponsor licht / geluid 30 days Fri 13‐5‐16 Wed 22‐6‐16 31
36 sponsor materialen 30 days Fri 13‐5‐16 Wed 22‐6‐16 31
37 sponsor meubilair 14 days Fri 13‐5‐16 Tue 31‐5‐16 31
38 sponsor entourage 14 days Fri 13‐5‐16 Tue 31‐5‐16 31
39 sponsor materieel 30 days Fri 13‐5‐16 Wed 22‐6‐16 31
40 overige sponsoren 51 days Fri 13‐5‐16 Thu 21‐7‐16 31
41 Subsidie Aanvragen 78 days Fri 29‐4‐16 Mon 15‐8‐16
42 Cultuur stimuleringsfonds Haarlem 28 days Tue 10‐5‐16 Wed 15‐6‐16
43 Bouwfonds Cultuurfonds 32 days Fri 29‐4‐16 Fri 10‐6‐16
44 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 70 days Wed 11‐5‐16 Mon 15‐8‐16
45 Go No Go 0 days Thu 21‐7‐16 Thu 21‐7‐16 33
46
47 Bouwvak 25 days Mon 25‐7‐16 Fri 26‐8‐16
48
49
50
51 Werving Kinderen 98 days Fri 13‐5‐16 Mon 26‐9‐16
52 flyers maken 1 day Fri 13‐5‐16 Fri 13‐5‐16 31
53 scholen benaderen 14 days Sun 15‐5‐16 Wed 1‐6‐16 52
54 lespakketten samenstellen 21 days Thu 23‐6‐16 Thu 21‐7‐16 36
55 schoolvakantie 32 days Sat 16‐7‐16 Mon 29‐8‐16
56 lespakketten uitdelen / uitnodigingen versturen 14 days Tue 30‐8‐16 Fri 16‐9‐16 55
57 aanmeldingen verzamelen/ reservelijst opmaken 6 days Mon 19‐9‐16 Mon 26‐9‐16 56
58
59
60 Werving Vrijwilligers 51 days Fri 13‐5‐16 Thu 21‐7‐16
61 flyers tbv vrijwilligers 7 days Fri 13‐5‐16 Fri 20‐5‐16 31
62 mailinglist opstellen en versturen 7 days Mon 23‐5‐16 Tue 31‐5‐16 61
63 versturen mail 14 days Wed 1‐6‐16 Mon 20‐6‐16 62
64 Feedback verzamelen 2 days Tue 21‐6‐16 Wed 22‐6‐16 63
65 verdeling vrijwilligers (bouwers, begeleiders. Catering, muziek etc) 5 days Thu 23‐6‐16 Wed 29‐6‐16 64
66 gastsprekers regelen 0 days Thu 21‐7‐16 Thu 21‐7‐16 40
67 jury regelen 0 days Thu 21‐7‐16 Thu 21‐7‐16 40
68
69
70 Archikidz Haarlem 1 day Sat 1‐10‐16 Sat 1‐10‐16

25-4

11-4

21-7

1-10

12-5

21-7

21-7
21-7

January February March April May June July August September October N

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

Project: 20160425_concept plan
Date: Sun 24-4-16



 9 

 
 
Beoogd resultaat 
Het beoogde resultaat is dat ieder kind naar huis gaat met een zelf gemaakte 
maquette van hun Puin Paleis.  
Het onderliggende resultaat dat we hopen te bereiken is om kinderen al op een 
jonge leeftijd te laten nadenken over hun gebouwde omgeving. Om hen te laten 
ervaren wat een architect doet en hoe hij dit doet. Welke invloed heeft een 
architect? Wat is de invloed op de omgeving? Welke materialen kan een 
architect gebruiken om een gebouw te bouwen? En waarom zijn sommige 
gebouwen dan zoals ze zijn? Wanneer we tijdens Archikidz Haarlem 2016 een 
klein zaadje kunnen planten om kinderen hier meer bewust van te laten worden, 
is onze missie geslaagd.  
 
Bereik 
We verwachten dat de meeste kinderen en ouders in Haarlem Noord en Haarlem 
centrum van Archikidz Haarlem zullen vernemen middels Facebook of via de 
scholen. We verwachten meer dan 100 aanmeldingen te zullen ontvangen. We 
baseren die verwachting voornamelijk op ervaringen bij Archikidz Rotterdam en 
Archikidz Enschede. Archikidz Rotterdam bestaat al 5 jaar en is inmiddels 
uitgegroeid tot een evenement met 350 kinderen. Zij hebben ieder jaar meer 
aanmeldingen dan plaatsen. Archikidz Enschede heeft afgelopen maart voor het 
eerst de workshop dag gegeven. Zij zijn gestart met 100 plaatse, en hadden 
eveneens te veel aanmeldingen.  

 
Tijdens de workshop zullen de juryleden, onder leiding van de ‘hoofd-‘ architect 
door de zaal lopen en kijken hoe de kinderen bezig zijn met het ontwerpen en 
maken van hun maquette. De resultaten in de vorm van de maquettes zullen 
worden getoond aan het einde van de dag, wanneer ook de prijsuitreiking van 
de mooiste maquettes plaatsvindt.  
 
Na de Archikidz workshop dag zal er een beeldverslag worden gepubliceerd op 
de website en op Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

07_FINANCIEN 
 
      Begroot Gedekt (d.d. 10-05-2016) 
 
Voorbereiding en planuitwerking €14.520,- €14,010,- 
 
Communicatie    € 2.910,- €1.460,- 
 
Productie     € 6.640,- €2. 640,- 
  
Locatie     € 8.260,- €3.000,- 
 
Afronding en evaluatie   € 1.800,- €1.800,- 
 
Werkzaamheden subsidie aanvragen €   600,- €   600,- 
 
      €34.730,- 
 
Voor financieel overzicht en dekkingsplan, zie document ARCHIKIDZ_HAARLEM-
begroting_en_dekkingsplan_2016 
 
Zowel bij het Cultuur Stimuleringsfonds Haarlem als bij Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie is subsidie aangevraagd. 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Stichting Archikidz Haarlem  
 
KvK  65830190 
RSIN  856277873 
t. 0031(0) 624249749 (voorzitter – Jorien Vlaar)  
e. info@archikidzhaarlem.nl 
w. www.archikidzhaarlem.nl 
Twitter: ArchikidzHRLM 
Facebook: www.facebook.com/ArchikidzHaarlem 


