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Oproep aan studenten voor de tentoonstelling 
Counting Digital Sheeps (werktitel) 
 
 

 
 
Foto: Seattle Crime Cams van Dries Depoorter – fotograaf: Christina Bakuchava 

 
Tetem en het lectoraat Digitalisering & Veiligheid (DenV) van de hogeschool Avans organiseren in 
2018 gezamenlijk een tentoonstelling. Het thema is de impact van digitalisering op sociale 
veiligheid, ten goede en ten kwade. De insteek is om kansen en dilemma’s aanschouwelijk en 
aantrekkelijk te maken, om studenten en kwetsbare groepen (jonge adolescenten en zelfstandig 
wonende ouderen) bij het discours hierover te betrekken.  
 
Dezelfde expositie zal op achtereenvolgens twee locaties gepresenteerd worden. De daarmee 
verbonden lezingen, workshops en andere activiteiten worden in elk van de twee regio’s op maat 
georganiseerd in samenwerking met regionale partners. De curator van beide tentoonstellingen is 
ViolaVirus van Stichting Art & Technology.  
 
Tetem en Avans willen 3de en 4de jaars studenten uit beide regio’s betrekken bij dit project en 
oproepen om een voorstel in te sturen voor een nieuw werk. De geselecteerde werken zullen 
onderdeel uitmaken van de tentoonstelling op beide locaties. Lees hieronder meer over deze 
oproep. Voor het maken van een nieuw werk is een budget beschikbaar. Aanmelden kan t/m 19 
november 2017. 
 
Tentoonstellingsperiodes: 
Tetem (Enschede): do 8 februari t/m zo 13 mei 2018 
Avans (Den Bosch): do 1 november t/m do 20 december 2018  
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NB Deze oproep richt zich op de creatieve opleidingen van de kunstacademies en opleidingen op het 
gebied van kunst en techniek. Voor studenten van andere opleidingen wordt later in het traject een 
oproep geplaatst om een bijdrage te leveren aan het educatieve programma in het kader van dit 
samenwerkingsproject en de tentoonstelling. 
 

Over Tetem 
Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering het verhaal van een 
maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. 
Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt 
in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken ons daar niet 
toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design.  
 
Tetem programmeert tentoonstellingen, projecten en events in onderlinge samenhang binnen 
programmalijnen. Hiermee geven we ons programma context en betekenisgeving. De programmalijn 
waarbinnen de tentoonstelling in samenwerking met Avans plaatsvindt is Driving Technology: 
 

• Driving technology: Technologie beïnvloedt in steeds sterkere mate ons dagelijks leven. 
Daarbij gaat het zowel om de vraag hoe technologie de mens, de maatschappij en de stad 
aanstuurt? Als om de besturing van die technologie: wie beheert deze laag, wie geeft deze 
vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale 
platforms? Hoe zorgen we dat de stad kan blijven functioneren als een open platform? 
 

De programmalijnen verkennen en onderzoeken actuele vraagstukken die zowel in de kunst als in de 
samenleving spelen. Ze staan niet op zichzelf maar zijn complementair. Vanuit deze programmalijnen 
worden activiteiten ontwikkeld die het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is. 
Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films, 
werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel binnen de programmalijn en zorgen voor 
context en betekenisgeving.  
 
http://www.tetem.nl 
 

Over het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans 
Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans hogeschool in Brabant organiseert 
praktijkonderzoek samen met maatschappelijke partners en bedrijven. Het lectoraat doet dit binnen 
het thema Smart Public Safety. Hierbij worden nieuwe werkvormen toegepast die verantwoord 
experimenteren met nieuwe technologie mogelijk maken. Onder de noemer van living labs wordt 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de leefwereld van burgers en professionals. In de organisatie 
van living labs is de tweeledige vraag hoe kansen benut kunnen worden om met nieuwe technologie 
de sociale veiligheid te vergroten en tegelijkertijd de nadelen en nieuwe bedreigingen te 
minimaliseren. De weerbaarheid van sociale verbanden staat hierbij centraal. Het organiseren van 
een tijdelijke expositie die aanzet tot reflectie en dialoog op de dagelijkse praktijk is daarvoor een 
goed middel. Het lectoraat verwacht daarmee studenten, docenten, burgers en ondernemers te 
kunnen mobiliseren voor deelname in daarop volgende praktijkprojecten.   
 
Sociale veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema in Brabant. Avans Hogeschool, met 
vestigingen in Breda, Tilburg en Den Bosch is in Brabant een kennis- en opleidingscluster op dit 
thema. Sedert acht jaren kent Avans het Expertisecentrum Veiligheid met zes lectoraten rond 
verschillende aspecten van het thema veiligheid. In september 2016 is aan het EV het lectoraat 
Digitalisering en Veiligheid toegevoegd.  
 
http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/lectoraten/digitalisering-en-veiligheid 

http://www.tetem.nl/
http://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/lectoraten/digitalisering-en-veiligheid
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Veiligheid als maatschappelijk thema  
Veiligheid is een actueel thema dat de gemoederen danig kan beheersen. In de afgelopen jaren zijn 
er vele voorbeelden waarbij de veiligheid van burgers en professionals binnen de openbare ruimten 
en publieke gebouwen in het geding was. Het kan daarbij gaan om daadwerkelijk incidenten, maar 
ook om het gevoel van onveiligheid. Denk aan de recente incidenten waarin omstanders en 
betrokkenen agressie toonden tegen brandweer- en ambulancepersoneel, maar ook aan de vele 
krantenartikelen die geschreven zijn over hinderlijk gedrag door hangjongeren, zelfvuil, hondenpoep 
en parkeerontheffing.  
 
Het onderscheid tussen publieke en private veiligheidszorg is flinterdun. Personen die vervelend zijn 
in de publieke ruimten zijn dit vaak ook in een kroeg of op een festival. Daar waar er sprake is van 
onveilige situaties reageert een overheid of de sector vaak met camera’s, lik-op-stuk-beleid of 
samenscholingsverboden. Woningbouwverenigingen sluiten erfjes af en cafe’s halen avonds de tafels 
binnen om zo te voorkomen dat er nachtelijke hangplekken ontstaan. Overheden laten tunnels 
beschilderen in vrolijke kleuren om het gevoel van veiligheid te vergroten. Busbedrijven rusten 
lijndiensten uit met camera’s voor de veiligheid van buschauffeur en reizigers. Een pinautomaat die 
3x is getroffen door een plofkraak wordt gesloten. Ondanks deze ingrepen blijft de ‘omgeving’ voor 
betrokkenen vaak onveilig (voelen).  
 
Tetem en het lectoraat DenV willen samen met het onderwijs, bedrijfsleven en kunstenaars het 
thema veiligheid onderzoeken. Onderzoeken of en welke bijdrage die beeldende kunst kan leveren 
op het gebied van veiligheid? In het voortraject zal het gebied ‘veiligheid’ verkend worden tijdens 
lezingen door lectoren en professionals, artist-talks en artist-impressions en tijdens panel-
bijeenkomsten met groepen in de samenleving. Vragen die aan de orde (kunnen) komen zijn: Hoe 
ontstaat het gevoel van onveiligheid bij burgers en professionals? Hoe ervaren zij de maatregelen 
vanuit de overheden en sector? Wat is het positieve rendement van deze maatregelen, en wat 
verlies je door deze maatregelen? In hoeverre is het gevoel van veiligheid gekoppeld aan een 
bepaalde doelgroep en waar zijn ervaringen over veiligheid universeel? Welke sociale aspecten en 
maatregelen zouden kunnen bijdragen aan een ander gebruik van de openbare ruimte, en daarmee 
ook van invloed kunnen zijn op en een ander gevoel van veiligheid? Zijn er ook ruimtelijke of digitale 
maatregelen die een bijdrage kunne leveren op een ander gebruik van openbare ruime of het anders 
benaderen van professionals? 
 
Het onderzoekstraject in Twente loopt periode september t/m november 2017. In aansluiting op het 
onderzoekstraject worden kunstenaars gevraagd nieuw werk te ontwikkelen en wordt reeds 
bestaand passend werk van kunstenaars geselecteerd voor de tentoonstelling. Deze tentoonstelling 
zal voor het eerst getoond worden periode februari t/m half mei 2018 in Tetem.  
 
Vervolgens reist de tentoonstelling door naar Den Bosch. Daar zal het onderzoek worden voortgezet, 
met focus op de impact van digitalisering op sociale veiligheid. DenV onderzoekt die impact vanuit 
een sociaal-constructivistische benadering van technologie in maatschappelijke context. Die 
benadering laat zien dat technologie sociaal geconstrueerd wordt, en dat in wederkerigheid 
technologie de maatschappij construeert. Dat is plausibel en aanschouwelijk te maken als je spreekt 
over ‘harde’ techniek, over dingen, artefacten die mede structuur geven aan onze leef- en 
werkomgeving. Als we spreken over een soortgelijke impact van digitalisering, dan schieten goede 
voorbeelden al snel tekort. Eenieder zal onmiddellijk verwijzen naar, andermaal, harde of als hard 
ervaren dingen: computers en computersoftware, vooral als ‘ze het weer niet doen’. Of naar 
smartphones, voor de één de lifeline naar nieuwe sociale werelden, voor de ander een steen des 
aanstoots die juist tot verminderd sociaal gedrag zou leiden. In deze primaire reacties zijn vaak 
gevoelens of zelfs impliciete aannames rond autonomie, afhankelijkheid of zelfs veiligheid besloten.  
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Er is dus behoefte aan goede voorbeelden, aan goede concepten, maar vooral ook aan goede 
praktijken, voor wat betreft digitalisering in het veiligheidsdomein. Nieuwe digitale technologie biedt 
hierin kansen. Kansen voor maatschappelijke emancipatie, voor het beter betrekken van allerlei 
groepen en belangen in de samenleving bij hetgeen zij, elk op eigen wijze als veiligheid ervaren. 
Kansen voor het versterken van de veerkracht van de samenleving, omdat zij door grotere 
betrokkenheid en meervoudige verbindingen, ook digitale, krachtiger kunnen bijdragen aan de 
samenleving. En, de focus van het lectoraat DenV, kansen voor het creëren van nieuwe verbanden 
die de weerbaarheid van professionals en burgers verhogen. De verwachting is dat juist daar het 
werk van kunstenaars en creatieven tot nieuwe dialogen en openingen zal leiden. Daartoe zal het 
lectoraat DenV, naast lezingen en doorlopend onderzoek onder bezoekers van de expositie, ook 
ontwerpworkshops organiseren met groepen bezoekers. Hiertoe zal een gericht programma worden 
uitgewerkt. 
 

Oproep: voorstel voor een nieuw werk 
Tetem en Avans willen 3de en 4de jaars studenten uit beide regio’s de mogelijkheid bieden om deel 
te nemen aan deze tentoonstellingen met als werktitel ‘Counting Digital Sheeps’.  
 
Deze oproep richt zich op de creatieve opleidingen van de kunstacademies en opleidingen op het 
gebied van kunst en techniek. Voor studenten van andere opleidingen wordt later in het traject een 
oproep geplaatst om een bijdrage te leveren aan het educatieve programma in het kader van dit 
samenwerkingsproject en de tentoonstelling. 
 
Alle ingediende voorstellen voor deze uitvraag worden beoordeeld door de curator ViolaVirus en de 
betrokken vertegenwoordigers van Tetem en Avans. De vorm van het kunstwerk is vrij. De voorkeur 
gaat uit naar digitaal werk of een werk gerelateerd aan mediakunst dat aansluit bij het thema van de 
impact van digitalisering op sociale veiligheid zoals beschreven hierboven. 
 
Beschikbaar kunnen zijn 
Indien geselecteerd dient de student beschikbaar te zijn tijdens de (waar bekend) op- en afbouw van 
de tentoonstellingen: 
 

Tentoonstellingsperiode Tetem Enschede Donderdag 8 februari t/m  
zondag 13 mei 2018  

Opbouw Tetem Dinsdag 6 februari 9-21.00 
Woensdag 7 februari 9-21.00 

Afbouw Tetem Maandag 14 mei 2018 

Tentoonstellingsperiode Avans Den Bosch Donderdag 1 november t/m donderdag 
20 december 2018 

Opbouw Avans  Moet nog bepaald worden 

Afbouw Avans Vrijdag 21 december 2018 

 
Budget 
Voor het maken van een nieuw werk is een budget beschikbaar van 320 euro excl. 21% BTW. Dit is 
exclusief de reiskosten naar en van de tentoonstellingslocaties. Het budget is inclusief 
materiaalkosten. 
 
Tetem en Avans kunnen, voor zover aanwezig, techniek beschikbaar stellen voor de uitvoering van 
het werk, denk aan beamers, mediaplayers, koptelefoons, etc. Dit wordt afhankelijk van het voorstel 
in overleg bepaald. 
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Aanmelden 
Wat vragen we om in te sturen: 

1. Contactgegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele website 
2. 1 alinea biografie: geboortejaar, wie ben je, waar en wat studeer je, wat zijn jouw drijfveren 

als kunststudent 
3. 1 alinea motivatie om deel te nemen 
4. Halve pagina: korte toelichting op het concept idee en waarom het werk bij het thema past 
5. Schetsvoorstel 
6. Materiaalkeuze 
7. Formaat / op welke manier wordt het werk gepresenteerd 

 
Stuur jouw voorstel uiterlijk zondag 19 november 2017 naar Ella Buzo via ella@tetem.nl. 
 
(de eerdere deadline van 12 november is verplaatst naar 19 november 2017 ivm de schoolvakanties:) 
 
In de eerste week december 2017 laten we weten of je bent geselecteerd voor de tentoonstelling. 
 
Succes! 
 
Tetem & Avans lectoraat DenV 

mailto:ella@tetem.nl

