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In dit onderzoeksprogramma 2021-2025 zetten 
we de missie, visie en werkwijze van het lectoraat 
Kunsteducatie, bestaande uit twee lectoren en 
een onderzoeksgroep, uiteen en lichten we de 
belangrijkste thema’s en doelen voor de komende 
vier jaar toe. De onderzoeksagenda is gevoed 
door actuele ontwikkelingen in kunst en educatie. 
Tegelijkertijd bouwen we voort op het onder-
zoeksprogramma 2016-2020, met als belangrijk-
ste aanpassing dat we drie onderzoeksthema’s 
daaruit nu geïntegreerd hebben in twee rijke 
onderzoeksthema’s: interdisciplinariteit en 
sociaal engagement. 

Het lectoraat Kunsteducatie van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
bestaat sinds 2002, en is daarmee het oudste lec-
toraat voor kunsteducatie in Nederland.1 Melissa 
Bremmer en Emiel Heijnen volgden in 2016 lector 
Folkert Haanstra op, die het lectoraat vanaf 2002 
ontwikkelde en (inter)nationaal op de kaart zette. 

De ambitie van het lectoraat is om verder te 
groeien tot een landelijk en internationaal kennis-
centrum rond de thema’s interdisciplinariteit 
en sociaal engagement. Het opzetten van een 
Centre of Expertise Arts & Education, waarin 
verschillende hogescholen en lectoren participe-
ren, past bij deze ambitie en maakt schaalvergro-
ting mogelijk, evenals een bredere doorwerking 
in de vorm van scholing, professionalisering en 
kennisdeling.

1 Naast het AHK lectoraat Kunsteducatie zijn er in Nederland nog twee lectoraten 
op dit terrein: het lectoraat Kunst- en Cultuureducatie van ArtEZ en het lecto-
raat Inhoud van de Kunstvakken van Hogeschool Windesheim. Tegenwoordig 
hebben deze twee lectoraten een focus op respectievelijk art-based learning en 
de 21e-eeuwse vaardigheden in curricula.

Dit onderzoeksprogramma is tot stand gekomen 
op basis van interne en externe input, onder 
meer van de raad van advies van het lectoraat. 
Het programma sluit aan bij het AHK-brede 
onderzoeksthema Engagement through critical 
creative practice, de Sectoragenda van KUO Next 
2021-2025 (Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs, 2021), de Onderzoeksagenda Cultuur -
educatie en Cultuurparticipatie van LKCA (2020), 
de routes Kunst: onderzoek en innovatie in de 
21ste eeuw en Jeugd in ontwikkeling, opvoeding 
en onderwijs van de Nationale Wetenschaps-
agenda (2018), en de Kennis- en Innovatie Agen-
da Creatieve Industrie (Clicknl, 2020). Daarnaast 
sluiten we aan bij de Strategische onderzoeksa-
genda hbo 2022-2025 Praktijkgericht onderzoek 
als kennisversneller (Vereniging Hogescholen, 
2021), met name bij thema 2, Onderwijs- en 
talentontwikkeling, met praktijkgericht onder-
zoek dat zich richt op het onderwijs zelf (van 
basisonderwijs tot hoger onderwijs) en op talent-
ontwikkeling in bredere zin. Ook is er aansluiting 
bij thema 9, Kunst en de creatieve industrie, met 
praktijkgericht onderzoek vanuit de kunstvak- en 
designopleidingen en op de snijvlakken tussen 
creativiteit en andere sectoren zoals zorg, 
onderwijs, techniek en business. 

Melissa Bremmer en Emiel Heijnen, 2021

Voorwoord
“You have treated the arts as the cherry on 

the cake. It needs to be the yeast” 
(Sarabhai, 2009)
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1.1 MISSIE EN VISIE
Het lectoraat beschouwt kunsteducatie als 
een zelfstandig vakgebied. We willen met ons 
onderzoek bijdragen aan de expertise van alle 
betrokkenen in dit gebied: leraren, kunstenaars, 
opleiders, wetenschappers en beleidsmakers, 
werkzaam in het funderend en beroepsonderwijs, 
culturele instellingen en de publieke (digitale) 
ruimte. Kunsteducatie betreft daarbij alle vormen 
van educatie met de inzet van kunst als doel, 
middel of als een van de disciplines binnen een 
interdisciplinaire samenwerking. Het vakgebied 
kent daarmee een eigen discours, maar dit staat 
niet los van ontwikkelingen in deels overlappende 
domeinen zoals het onderwijs, de kunsten en de 
sociale wetenschappen.

Het lectoraat wil met praktijkgericht onder-
zoek een bijdrage leveren aan innovatie en 
professionalisering van zowel de opleidings- als 
beroepspraktijk, en aan theorievorming in het 
kennisdomein kunsteducatie. We beschouwen 
het als onze taak om met onderzoek het kunst-
educatieve veld te innoveren en te funderen, om 
daarmee de waarde, toegang en kwaliteit van 
kunsteducatie in een democratische samenleving 
te bevorderen. 

De beide lectoren verrichten zelf onderzoek 
en geven leiding aan een onderzoeksgroep 
met docenten, alumni en gastonderzoekers. 
Praktijkgericht onderzoek uitvoeren draagt bij 
aan inhoudelijke en onderzoeksmatige professio-
nalisering van de leden van de groep. Zo vormt de 
onderzoeksgroep als geheel een belangrijke bron 
van expertise voor het onderwijs van de AHK en 
het kunsteducatieve veld.

Doelen
In het verlengde van de missie, visie en het 
onder zoeksprogramma heeft het lectoraat 
concrete doelen geformuleerd die richting geven 
aan de realisatie en evaluatie van het lectoraat. 
Deze doelen zijn: 

 – De lectoren zijn (inter)nationaal zichtbaar als 
onderzoekers via publicaties, presentaties, 
de organisatie van conferenties en adviezen, 
aansluitend bij de onderzoeksthema’s;

 – De lectoren adviseren over en dragen bij 
aan het onderwijs en het onderzoeksklimaat 
van de bachelor docentenopleidingen en de 
master Kunsteducatie van de AHK;

 – Het lectoraat draagt bij aan professionalise-
ring van AHK-docenten door hun deelname 
aan de onderzoeksgroep:

 – De leden van de onderzoeksgroep zijn 
zichtbaar binnen de AHK door presentaties 
en workshops over hun onderzoek aan de 
eigen academies, de Dag van de Docent-
onderzoeker en door het gebruik van hun 
onderzoek in het onderwijs;

 – De leden van de onderzoeksgroep zijn 
(inter) nationaal zichtbaar als onderzoekers 
via publicaties, presentaties, workshops 
en de podcast Kunsteducatie Doorgelicht.

 – De lectoren nemen structureel deel aan 
overleg- en samenwerkingsverbanden 
rondom actuele vraagstukken over kunst-
educatie – zowel binnen de AHK, regionaal als 
(inter)nationaal;

 – De output van het lectoraat is disciplinebreed 
en draagt bij aan innovatie en professionali-
sering van zowel de opleidings- als beroeps-
praktijk, en aan theorievorming in het kennis-
domein kunsteducatie

HOOFDSTUK 1 
Onderzoeksprogramma
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Bij het formuleren van ontwerpcriteria gaat het 
lectoraat veelal uit van de principes van authen-
tieke kunsteducatie (Heijnen, 2015), een terrein 
van expertise van beide lectoren, maar biedt het 
ook ruimte aan andere didactische visies zoals 
belichaamde cognitie (Bremmer, 2021), multi-
modale muziekdidactiek (Lamers, Hermans & 
Bremmer, 2018) en transformatief leren (Crone, 
2020).

1.4 ONDERZOEKSTHEMA’S
Het lectoraat heeft twee onderzoeksthema’s 
gedefinieerd die relevant en urgent zijn voor bin-
nen- en buitenschoolse kunsteducatie: interdis-
ciplinariteit en sociaal engagement. Deze thema’s 
bevinden zich op het snijvlak van ontwikkelingen 
in de kunsten, in educatie en in de samenleving 
in het algemeen. Het zijn daarmee brede ‘len-
zen’ waardoor we specifieke ontwikkelingen of 
problemen in de kunsteducatie kunnen bekijken. 
Voor beide thema’s geldt dat ze weliswaar veel-
vuldig aan de orde komen in literatuuronderzoek, 
maar dat er relatief weinig kennis is over de rela-
tie tussen theorie en de kunsteducatieve praktijk. 
Het lectoraat doet daarom veel empirisch onder-
zoek, waarmee het een wezenlijke bijdrage levert 
aan het bestaande onderzoek. Daarnaast voert 
het activiteiten uit die bijdragen aan kennis over 
die thema’s onder studenten, docenten, kun-
stenaar-docenten, kunsteducatoren, opleiders 
en beleidsmakers. Hieronder lichten we de twee 
thema’s toe.

 – De kwaliteit van het onderzoek en het lectoraat 
als geheel wordt systematisch geëvalueerd;

 – Het lectoraat jaagt in samenwerking met ex-
terne partners de ontwikkeling van het Centre 
of Expertise Arts & Education aan.

1.2 PROFIEL VAN HET LECTORAAT
Het lectoraat Kunsteducatie is een duo- lectoraat 
onder leiding van Emiel Heijnen en Melissa 
Bremmer. Vanwege de breedte van het kunst-
educatieve veld heeft de AHK ervoor gekozen 
om twee lectoren te installeren die ieder van-
uit verschillende disciplines en expertises de 
onderzoeksgroep kunnen begeleiden en het 
kunsteducatieve veld kunnen bedienen. Het 
lectoraat Kunsteducatie is academie-overstij-
gend, zoals ook de kunsteducatieve bachelor- en 
masteropleidingen van de AHK onder verschil-
lende academies vallen. Dit maakt het mogelijk 
om AHK-breed thema’s in het kunstonderwijs 
vanuit verschillende disciplines en invalshoeken 
te onderzoeken. Door in de onderzoeksgroep 
verschillende opleidingen bij elkaar te brengen 
en elkaars onderzoek te bespreken, bevorderen 
de lectoren een dynamische uitwisseling tussen 
verschillende perspectieven en vakinhouden. 
Het lectoraat richt zich daarbij vooral op de vier 
vakdocentenopleidingen van de AHK (beeldende 
kunst en vormgeving, muziek, dans en theater), 
en de interdisciplinaire master Kunsteducatie. 
Daarnaast nodigt het lectoraat ook docenten van 
andere AHK-opleidingen uit om deel te nemen 
aan de onderzoeksgroep, voor zover zij kunst-
educatieve vragen hebben. 

Een belangrijk aspect van het profiel is de 
verankering in het onderwijs. Naast het begelei-
den van de onderzoeksgroep initieert het lecto-
raat voor de bachelor- en masteropleidingen van 
de AHK onderzoeken en projecten en adviseren 
de lectoren over de inhoud van de opleidingen. 
Daarnaast geven ze beiden les binnen de master 
Kunsteducatie en doen de studenten van deze 
opleiding onderzoek naar de thema’s van het 
lectoraat.

1.3 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
Binnen het lectoraat staat praktijkgericht on-
derzoek centraal. Volgens Cloosterman, Gielen, 

Van den Toren en Van der Starre (2019, p. 3) is 
deze vorm van onderzoek gericht: 
 

“op het verhogen van de kwaliteit van de 
hbo-afgestudeerden, op het responsief 
houden van het onderwijs én op het innoveren 
van de beroepspraktijk. De wisselwerking die 
hierdoor ontstaat tussen onderwijs, onder-
zoek en de beroepspraktijk is kenmerkend 
voor praktijkgericht onderzoek. In praktijkge-
richt onderzoek worden allerlei soorten kennis 
gecombineerd; zowel wetenschappelijke 
kennis als kennis, ervaring en kunde van 
praktijkprofessionals. Daarbij wordt er nauw 
samengewerkt met de praktijk om te zorgen 
dat onderzoeksresultaten ook begrepen en 
gebruikt worden.”
 

Het lectoraat Kunsteducatie richt zich op klein-
schalig, kwalitatief sociaalwetenschappelijk 
onderzoek, eventueel aangevuld met artistiek 
onderzoek, en legt daarbinnen een sterk accent 
op ontwerponderzoek. 

De hedendaagse dynamische kunst- en 
educatie praktijk vraagt om docenten die niet 
alleen lesgeven, maar ook vanuit een persoonlijke 
visie onderwijs (mede) ontwikkelen en kritisch 
evalueren. Kunsteducatie moet aansluiten bij 
een tijd waarin vaste sociaal-culturele kaders 
verdwijnen en traditionele kunstzinnige en 
historische canons doorlopend ter discussie 
staan. Het lectoraat benadert het ontwerpen 
van kunst onderwijs als een creatief proces dat 
versterkt wordt door een onderzoeksmatige 
benadering en door interactie met verschillende 
experts en belang hebbenden. Ontwerponderzoek 
door docenten levert daarmee een drievoudig 
effect op: het zorgt voor onderwijsvernieuwing 
via een wisselwerking tussen theorie en praktijk, 
het levert actuele curricula, projecten en lessen 
op, en docenten ontwikkelen onderzoeks- en 
ontwerpvaardigheden. Daarnaast past ontwerp-
onderzoek goed bij kunstdocenten, omdat het 
vraagt om een combinatie van analytische en 
crea tieve vaardigheden (Heijnen, 2018). De 
kracht van het lectoraat is dat zij werkt met 
onder zoekers die diep in de kunsteducatieve 
praktijk geworteld zijn. Deze ‘reflective 
practitioners’ (Schön, 1983) kunnen daardoor bij 
uitstek verbindingen leggen tussen onderzoek en 
de praktische toepassing daarvan in het kunst-
educatieve veld.
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“Conceptual understandings developed 
within cross-disciplinary collaborations, 

offer a rich and creative method to acquire 
new tools to reflect on some of the bigger 

issues that concern us all” 
(Hudson, et al. 2013)

2 Dit onderzoeksthema sluit aan bij het AHK instellingsplan (thema kunstenaars 
van morgen, p. 4), de Nationale wetenschapsagenda (route Kunst: onderzoek 
en innovatie van de 21e eeuw en clustervraag 65: hoe zou het onderwijs van 
de toekomst eruit moeten zien), de onderzoeksagenda van LKCA (www.lkca.
nl/onderzoek/onderzoeksagenda/leren-betekenisvol-vormgeven) en de 
ArtsSciences-onderzoeksagenda  
(https://www.ahk.nl/fileadmin/user_upload/ArtScienceDatabaseFin.pdf)

Het lectoraat doet onderzoek naar interdiscipli-
nair (kunst)onderwijs om de praktijk innovatieve 
mogelijkheden aan te reiken, de kracht van 
interdisciplinaire werkprocessen te exploreren 
en bij te dragen aan de theorievorming over dit 
onderwerp. 

Interdisciplinariteit is een belangrijk thema. In 
de hedendaagse kunstpraktijk zijn grenzen tus-
sen kunstdisciplines moeilijker te definiëren, een 
ontwikkeling die versterkt wordt door de opkomst 
van nieuwe technologieën en digitale platforms. 
Kunstcriticus Rosalind Krauss (1999) noemt de 
vervaging tussen kunstdisciplines ‘de post-medium 
condition’: het artistieke medium is geen vertrek-
punt, maar wordt opgevat als een ondersteunend 
systeem dat bijdraagt aan de betekenis van het 
werk. Deze interdisciplinaire kunstproductie is 
ook een logisch gevolg van een meer conceptuele, 
sociaal geëngageerde en procesgestuurde kunst-
praktijk, waarin kunstenaars generalisten worden in 
plaats van (medium)specialisten. Dit is onder meer 

zichtbaar in de praktijken van makers als Melanie 
Bonajo, Guy Weizman, Merlijn Twaalfhoven en 
Julian Hetzel. Er is ook een maatschappelijke vraag 
om interdisciplinaire ontwikkelingen een plek te 
geven in het onderwijs, opdat leerlingen beter voor-
bereid worden op de toekomst en zich de zogeheten 
21ste-eeuwse vaardigheden eigen maken. Daarom 
groeit de behoefte aan interdisciplinair kunstonder-
wijs waarbij thema’s en concepten het uitgangspunt 
zijn van lesontwerpen. Het onderzoeksthema 
interdisciplinariteit kent twee subthema’s.

SUBTHEMA 1:  
ONDERWIJS OP HET SNIJVLAK 
VAN KUNST, WETENSCHAP EN 
TECHNOLOGIE
Het lectoraat signaleert dat vakkenintegratie en 
interdisciplinaire projecten, het ontwikkelen van 
vakoverstijgende vaardigheden en het vermogen 

ONDERZOEKSTHEMA 1: 
Interdisciplinariteit2

Julian Hetzel The Automated Sniper (2021). Foto: Emiel Heijnen

http://www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksagenda/leren-betekenisvol-vormgeven
http://www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksagenda/leren-betekenisvol-vormgeven
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OVERZICHT AFGERONDE EN LOPENDE ACTIVITEITEN THEMA 
INTERDISCIPLINARITEIT

SUBTHEMA I: 
Onderwijs op het snijvlak van  
kunst, wetenschap en technologie 

 – STEAM op stoom (cofinanciering stakeholders)
 – KIEM-onderzoek ArtsSciences Unlocked (toegekend)
 – Onderzoek ArtsSciences Unlocked in VSO - Sanne Kersten (Lectoraat 

Kunsteducatie)

Activiteiten van het lectoraat  
die dit subthema ondersteunen

 – Lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en 
technologie 

 – Conferentie Arts loves Sciences 
 – Ontwikkeling STEAM-lessenserie voor po en vo en nascholing leerkrachten en 

docenten
 – Bronnenbank ArtsSciences database
 – Podcasts en educatietools

SUBTHEMA II: 
Teaching as artistic practice

 – Lesson study primair onderwijs met LKCA en HvA: Bring fake news into the 
world

 – Evaluatieonderzoek met Kunstloc en Fontys Opleiding Theaterdocent 
 – Ontwikkelen boeken Designing Wicked Arts Education en Wickerder Arts 

Assignments (werktitels)

Activiteiten van het lectoraat  
die dit subthema ondersteunen 

 – Online serie over Wicked Arts Assignments ism Mister Motley
 – Workshops en lezingen Wicked Arts Assignments
 – Website Wicked Arts Assignments 
 – Bronnenbank Neue Welle/Artist is Present
 – Opzetten groep Wicked Arts Teachers
 – Podcasts en educatietools

om onderwerpen “vanuit diverse perspectieven te 
bestuderen” (SLO, 2018, p. 7) belangrijke speer-
punten voor de vernieuwing van het funderend 
(kunst)onderwijs zijn (Curriculum.nu, 2019). Ook 
binnen het mbo en hoger beroepsonderwijs staan 
inter- en transdisciplinariteit hoog op de agenda, 
vanuit het besef dat hedendaagse, complexe 
maatschappelijke vraagstukken om innovatieve 
werkwijzen vragen (MBO Raad, 2015; Vereniging 
Hogescholen, 2016). 

Een vorm van vakoverstijgend onderwijs die 
sterk in de belangstelling staat, is de integratie 
van kunst, bètawetenschap en technologie, ook 
wel STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics) genoemd. Een belangrijke 
meerwaarde hiervan is dat leerlingen onder-
zoekende en ontwerpende vaardigheden aan 
kunnen leren rond realistische vraagstukken op 
het snijvlak van bèta- en kunstonderwijs (BERA, 
2016). STEAM onderwijs heeft de potentie om 
de blik van leerlingen op ‘wat kunst kan zijn’ en 
‘wat kunstenaars doen’ te verbreden (Heijnen, 
Bremmer, Groenendijk, & Koelink, 2020). 
Daarnaast kan het leerlingen ook laten ervaren 
hoe je vanuit het perspectief van de kunstenaar 
maatschappijkritische vragen kunt stellen en 
welke artistieke mogelijkheden nieuwe techno-
logieën en ongebruikelijke materialen hebben 
(Bremmer, Heijnen, Hotze, Pijls, Beamer, & Roos, 
2021). Het lectoraat wil door onderzoek in kaart 
brengen hoe je onderwijs op het snijvlak van 
kunst, wetenschap en technologie kunt ontwer-
pen en uitvoeren en wat de (leer)opbrengsten zijn 
voor docenten en leerlingen.

SUBTHEMA 2:  
TEACHING AS ARTISTIC PRACTICE
Conceptuele, sociale en participatieve kunst-
projecten kennen vaak een interdisciplinaire 
aanpak, omdat een concept, probleem of thema 
uitgangspunt is voor een artistiek werkproces 
in plaats van een specifieke kunstdiscipline of 
bepaalde materialen (Marshall, 2014). Jorge 
Lucero (2011) stelt dat een conceptuele wijze van 
‘kijken, werken en zijn’ het gemakkelijker maakt 
om kunst te integreren in praktijken buiten het 
artistieke domein, zoals het onderwijs. 

Traditioneel gelden het kunstenaarschap 
en de rol van kunsteducator juist als twee niet 
verenigbare praktijken. Graham en Reese (2014) 

karakteriseren de kunstdocent als een gespleten 
persoonlijkheid: een leraar overdag, ’s nachts een 
worstelende kunstenaar. Vanuit die dualiteit kun-
nen docenten zichzelf zien als mislukte kunste-
naars (Imms & Ruanglertbutr 2013) of benadruk-
ken ze juist hun artistieke vaardigheden als leraar 
(Schlemmer, 2014). Maar voor wie de praktijk van 
de kunstdocent benadert als een vorm van con-
ceptuele, sociale of participatieve kunst, hoeven 
kunst en educatie niet langer tegenpolen te zijn, 
maar kunnen ze elkaar juist versterken. In zo’n 
kunsteducatieve praktijk functioneert de school 
als ‘studio’, de dagelijkse schoolpraktijk als 
‘materiaal’ en leerlingen als mede-kunstenaars, 
waardoor de creatieve praktijk en lespraktijk 
kunnen integreren (Bremmer, Heijnen, Lucero, 
2018; Heijnen & Bremmer, 2020). 

Deze vernieuwende benadering voor kunst-
educatie biedt (toekomstige) kunstdocenten de 
ruimte om te werken vanuit thema’s en concep-
ten, te experimenteren met interdisciplinariteit, 
en strategieën vanuit actuele kunsten toe te 
passen in educatieve contexten (Bremmer, 
Heijnen & Kersten, 2021). Hoe ze als teacher as 
conceptual artist opgeleid kunnen worden, welke 
(interdisciplinaire) strategieën passend zijn in het 
funderend onderwijs en hoe dit aansluit bij al be-
staande interdisciplinaire schoolvakken als CKV 
en Kunst Algemeen, zijn vragen die het lectoraat 
wil onderzoeken.
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Met het thema sociaal engagement onderzoekt 
het lectoraat de potentie van kunst en kunst-
educatie als ruimte waar individuen en groepen 
met elkaar in gesprek gaan en zich inzetten voor 
sociale en politieke kwesties en veranderingen 
(Gielen, 2017). Het lectoraat positioneert kunst-
educatie midden in de democratische maat-
schappij, in dialoog met de ander. 

Naast esthetische en poëtische ervaringen 
biedt kunst volgens het lectoraat een ruimte 
om de maatschappij vanuit verschillende per-
spectieven kritisch te beschouwen en actief 
te veranderen (Gielen, 2017). Het lectoraat wil 
binnen dit thema dan ook onderzoeken hoe 
kunst en kunsteducatie maatschappelijke en 
persoonlijke reflectie van deelnemers kunnen 
ontlokken die mogelijk leidt tot (maatschappelijk 
of persoonlijke) verandering. Daarnaast ziet het 
lectoraat binnen dit thema kansen om de inclusie 
en toegankelijkheid van kunsteducatie te vergro-
ten. Door te onderzoeken welke waarden, sociale 
veranderingen, kunstpedagogische praktijken en 
inhouden nodig zijn om inclusie en toegankelijk-
heid in kunsteducatie te bevorderen, willen we 
bijdragen aan brede culturele participatie. Ook 
het onderzoeksthema sociaal engagement omvat 
twee subthema’s.

3 Deze onderzoekslijn sluit aan bij het AHK-brede onderzoeksthema, de 
Nationale wetenschapsagenda (route Kunst: onderzoek en innovatie van 
de 21e eeuw en clustervraag 67: Wat betekent kunst voor mensen) en de 
onderzoeksagenda van LKCA: www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksagenda/
betekenis-cultuurparticipatie.

SUBTHEMA 1: 
DEMOCRATISCH BURGERSCHAP
Het funderend onderwijs heeft een drieledige 
functie: kwalificatie, socialisatie en persoonsvor-
ming van leerlingen (Rijksoverheid, 2021). Tegen-
woordig nemen beide laatste functies een steeds 
prominenter positie in, zoals onder meer blijkt uit 
de wet actief burgerschap en sociale integratie 
(Stichting School & Veiligheid, 2020). 

Veel hedendaagse kunst is sociaal geënga-
geerd, getuige het werk van makers als beeldend 
kunstenaar Patricia Kaersenhout, theatermakers 
Anouk Nuyens en Rebekka de Wit, punkrockers 
Hang Youth en choreograaf Junadry Leocaria. Het 
beschouwen en maken van kunst om maatschap-
pelijke en persoonlijke waarden te adresseren, 
te bevragen en te verbeelden kan plaatsvinden 
in het onderwijs (Roos, 2020). Maar kritische 
vormen van kunstreflectie en kunstproductie 
vinden ook plaats in informele gemeenschappen, 
zonder professionele begeleiding (Freedman, 
Heijnen, Kallio-Tavin, Kárpáti, & Papp, 2013) en in 
non-formele settings, zoals community art en de 
educatieve activiteiten van culturele instellingen  
(Trienekens, 2020). Het lectoraat wil explore-
ren hoe kunst en kunsteducatie ruimte kunnen 
bieden aan maatschappelijke en persoonlijke 

ONDERZOEKSTHEMA 2:  
Sociaal engagement3

“Art can help us envision and enact  
ways of being together” 

(Hlavajova, 2021)

Staff Benda Bilili (2012). Foto: Mário Pires

https://www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksagenda/betekenis-cultuurparticipatie
https://www.lkca.nl/onderzoek/onderzoeksagenda/betekenis-cultuurparticipatie
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1.5  OVERZICHT ONDERZOEKS-
PORTFOLIO EN PROJECTEN

Voor verdere informatie over de onderzoeken 
binnen de thema’s en de projecten die hiermee 
samenhangen zie:

 – https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
publicaties/ 

 – https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
conferenties-en-projecten/

reflectie, in hoeverre die leidt tot een kritische 
houding jegens lokale en mondiale problematie-
ken en welke pedagogische-didactische werk-
wijzen daarvoor nodig zijn.

SUBTHEMA 2: 
INCLUSIEVE KUNSTEDUCATIE
Sociaal engagement verwijst ook naar inclusie en 
toegankelijkheid, twee begrippen die voor kunst-
educatie steeds belangrijker worden (Hatton, 
2015). Dit roept ook meteen vragen op over welke 
nieuwe visies, waarden en kunstpedagogische 
praktijken nodig zijn om dat mogelijk te maken 
(Bremmer & Van Miert, 2021; Laes & Westerlund, 
2017; Smedema, 2021). 

Het discours over inclusie in kunst en educatie 
wordt niet alleen gevoerd in onderwijs- en kunst-
instellingen, maar is ook een onderwerp binnen 
de kunsten zelf. Kunstenaars en collectieven als 
Adriaan Luteijn (Introdans), The Black Archives 
en Drake Music Scotland bevragen hoe inclusief 
onze maatschappij is. Het lectoraat vindt de 
culturele participatie van iedereen in de samen-
leving van belang, ongeacht gender, etniciteit, 
leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking 
of sociaal-economische, culturele en levensbe-
schouwelijke achtergrond. Met het thema inclu-
sieve kunsteducatie onderzoekt het lectoraat hoe 
machtsrelaties culturele participatie beïnvloeden, 
welke (pedagogische-didactische) praktijken en 
verhalen over- of onderbelicht worden en welke 
mogelijke oplossingen er zijn.

OVERZICHT AFGEROND EN LOPEND ONDERZOEK SOCIAAL ENGAGEMENT 

Subthema I: 
Democratisch burgerschap 

 – Deelname aan Sprong-aanvraag Verbeelding in transities (toegekend)
 – Promotieonderzoek Nathalie Roos (Breitner Academie):  

Kunstonderwijs en burgerschapsvorming
 – Onderzoek Wandana Biekram (Opleiding Theaterdocent):  

De plek van de theaterdocent in een gepolariseerde wereld
 – Onderzoek Yahmani Blackman (Opleiding Theaterdocent):  

Each-one-teach-one-methodiek in theatereducatie

Activiteiten van het lectoraat die 
dit subthema ondersteunen

 – Symposium Kunstonderwijs als burgerschapsonderwijs
 – AHK-nascholing Dealing with the real stuff
 – Podcasts en educatietools

Subthema II:
Inclusieve kunsteducatie 

 – Onderzoek Manon Habekotté en Claire Goedman (Breitner Academie): 
Beschouwing van hedendaagse kunst vanuit een multiculturele context 
ism Hamidrasha, Beit Berl, Israël

 – Onderzoek Dennis Meyer (Opleiding Theaterdocent):  
Methodieken voor het maken van intercultureel theater

 – Onderzoek Saskia Sap (Opleiding Docent Dans):  
Dans als artistiek middel om de taalverwerving te bevorderen van 
kinderen met een taalachterstand in het primair onderwijs

 – Verkennend onderzoek ism LKCA: Inclusieve leerecosystemen in voor 
leerlingen in het speciaal onderwijs

 – NRO-onderzoek: Reviewstudie Kunst en Cultuur ism Folkert Haanstra, 
Cock Dieleman, Ellen van Hoek, Linda Reus en Diederik Schönau

 – Artikel Inclusive music education in higher education

Activiteiten van het lectoraat die 
dit subthema ondersteunen 

 – AHK-nascholingen Muziek is meer en Theater nabespreken
 – Conferentie My Music Ability II (mede mogelijk gemaakt door LKCA, 

Fonds voor Cultuurparticipatie en het Conservatorium van Amsterdam)
 – Preconference ISME Music in special education and music therapy
 – Podcasts en educatietools

https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/publicaties/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/publicaties/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/conferenties-en-projecten/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/conferenties-en-projecten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Participatie
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2.1 ORGANISATIE LECTORAAT
Het lectoraat Kunsteducatie heeft door de jaren 
heen een relatief vaste omvang. De kern bestaat 
uit de lectoren (ieder 0,6 fte), een management-
assistent (0,5 fte) en de onderzoeksgroep (zie 
paragraaf 2.2). Er is altijd een faciliteitenbudget 
geoormerkt voor de onderzoekers en lectoren, en 
een budget voor het maken van publicaties en het 
organiseren dan wel bezoeken van symposia en 
conferenties.

Een belangrijke taak van het lectoraat is het 
stimuleren van de onderzoekende houding van 
beroepsbeoefenaars in de kunsteducatie. Bij de 
indeling van de onderzoeksgroep streven we in 
eerste instantie naar vertegenwoordiging van de 
AHK-docentenopleidingen, daarna kijken we of 
er plek is voor andere interne of externe (docent)
onderzoekers. Het gaat om aanstellingen van 
doorgaans 0.1 - 0.2 fte per onderzoeker. Voor 
de bekostiging hiervan streeft het lectoraat 
naar matching met bijvoorbeeld een AHK-
docentenopleiding of een externe partner. Door 
de kosten te delen kunnen (docent)onderzoe-
kers een grotere aanstelling krijgen en kunnen 
ze een groter onderzoek uitvoeren. Docenten 
in promotietrajecten hebben omvangrijkere 
onderzoeksaanstellingen nodig (0,4 – 0,8 fte), 
om het behalen van een doctorstitel in vier jaar 
mogelijk te maken. Hiervoor zijn jaarlijks 0,2 fte 
aan promotie vouchers beschikbaar, waardoor 
matching door een academie of aanvullende 
financiering altijd nodig is. 

2.2  ORGANISATIE 
ONDERZOEKSGROEP 

Samenstelling onderzoeksgroep
De wisselende kern van de onderzoeksgroep 
bestaat uit docenten van de AHK-opleidingen 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Breitner 
Academie), Docent Dans en Theaterdocent (Aca-
demie voor Theater en Dans), Opleiding Docent 
Muziek (Conservatorium van Amsterdam) en van 
de interdisciplinaire master Kunsteducatie. Deze 
kern vullen we waar mogelijk aan met docenten 
van andere AHK-opleidingen met relevante 
kunsteducatieve vragen, gastonderzoekers met 
een specifieke expertise en alumni van de master 
Kunsteducatie die ambitie getoond hebben om 
onderzoek te doen. 

De onderzoeksgroep staat open voor zowel 
onervaren onderzoekers (bijvoorbeeld docenten 
met een bacheloropleiding) die zich verder in 
onderzoek willen professionaliseren, als gepro-
moveerde onderzoekers. De werving vindt eens 
in de twee jaar plaats tijdens de zogenoemde The 
Breakfast Club. Tijdens deze bijeenkomst pitchen 
potentiële deelnemers hun onderzoeksplan. De 
plannen die het beste bij de onderzoeksthema’s 
passen en qua uitvoering het meeste kansrijk zijn, 
worden gekozen.

Opzet onderzoeksgroep 
De onderzoeksgroep staat onder supervisie van 
de lectoren, die de deelnemers begeleiden en 
feedback geven. Binnen de onderzoeksgroep 
kunnen mensen drie trajecten volgen: 

 – een juniortraject (2 jaar) voor mensen met 
minimaal een hbo bachelor of zonder ervaring 
in praktijkgericht onderzoek;

 – een seniortraject (1,5 jaar) voor docenten met 

HOOFDSTUK 2  
Organisatie en middelen
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Advies 
De MaKe is bestuurlijk en organisatorisch on-
dergebracht bij de Breitner Academie. Om de 
interdisciplinariteit van de master te borgen is 
het inhoudelijk-strategisch beleid op hoofdlijnen 
gedelegeerd aan een programmaraad, bestaan-
de uit de directeur van de Breitner Academie 
(voorzitter), de directeuren van de Academie 
voor Theater en Dans, het Conservatorium van 
Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie. De 
lectoren treden op als adviseurs van deze raad en 
dragen daarmee bij aan de inhoudelijke aanstu-
ring van de master Kunsteducatie.

Relatie Artist in  
Residence-programma

Met het Artist in Residence-programma (AIR) 
biedt de AHK ruimte om kunstenaars uit te nodi-
gen die het onderwijs aan de hogeschool kunnen 
bezielen. Door met dit programma samen te 
werken kan het lectoraat bijzondere gastdocenten 
uitnodigen om een innovatief kunsteducatief 
project uit te voeren. Zo maken AHK-studenten 
en docenten kennis met nieuwe ontwikkelingen 
en praktijken, terwijl het lectoraat dat onderwijs 
beschrijft en evalueert. Hierdoor kunnen deze 
bijzondere projecten vastgelegd worden en een 
theoretisch fundament krijgen. Deze onderzoeken 
kunnen uitmonden in publicaties met cofinancie-
ring vanuit het AIR-programma. Voorbeelden zijn 
het project Teacher as conceptual artist met Jorge 
Lucero (2018) voor alle docenten opleidingen en 
My Music Ability II met Drake Music Scotland 
(2021) voor conservato riumstudenten.  

Relatie lectoraten AHK
Het lectoraat kunsteducatie participeert samen 
met de andere AHK-lectoren drie keer per jaar in 
het fundingsoverleg. Daarnaast is er drie keer per 
jaar een overleg tussen de lectoren, het college 
van bestuur, de directeuren en de beleidsmede-
werker(s) onderzoek. Het doel van deze bijeen-
komsten is onder andere de visieontwikkeling 
op onderzoek, elkaar op de hoogte houden van 
lopend onderzoek en het inventariseren van 
mogelijke samenwerkingsvormen.

College van bestuur
Het lectoraat Kunsteducatie valt direct onder het 
college van bestuur. De lectoren hebben gemid-
deld eens in de zes weken een overleg met het 
college over lopende activiteiten, de koers van 

het lectoraat, de positie van onderzoek binnen 
het hbo en kansen voor het doen van onderzoek.

AHK Research Centre
In 2021 kreeg de AHK een Research Centre met 
het AHK-brede onderzoeksprofiel  Engagement 
through critical creative practice. Met het 
Research Centre beoogt de AHK meer massa 
en focus te creëren in het onderzoek van de 
lectoraten en samenwerking tussen de lectora-
ten te bevorderen. Het lectoraat Kunsteducatie 
sluit met het thema sociaal engagement direct 
aan bij het AHK-brede onderzoeksthema. Het 
lectoraat is actief betrokken bij de verdere 
ontwikkeling van het onderzoeksprofiel en de 
activiteiten van het centrum, zoals de Dag van de 
AHK-docentonderzoeker.

2.4.  CENTRE OF EXPERTISE  
ARTS & EDUCATION

Vanaf 2020 is gewerkt aan het oprichten van een 
interdisciplinair Centre of Expertise (CoE) Arts & 
Education op het Marineterrein. Doel van het CoE 
is om het kunsteducatieve veld te innoveren rond 
interdisciplinaire thema’s. Het expertisecentrum 
wil een aantoonbare bijdrage leveren aan snellere 
beantwoording van educatieve vraagstukken rond 
de thema’s kunst, wetenschap en technologie 
en sociaal engagement. Het wordt ondersteund 
door het college van bestuur van de AHK en 
bestaat uit een samenwerking met zes hoge-
schoolpartners - St. Joost|Avans Hogeschool; 
Hogeschool iPabo; Hogeschool van Amsterdam; 
Codarts; Fontys Hogescholen; Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht - en met het ROC van 
Amsterdam-Flevoland. 

Het CoE is gericht op gezamenlijk (inter- of 
transdisciplinair) educatief en maatschappelijk 
onderzoek, innovatie en het delen van onder-
zoeksresultaten. De deelnemende lectoren van 
de hbo-partners dragen de interdisciplinaire 
doelstelling. Het zijn allen specialisten binnen 
het praktijkgerichte onderzoeksveld van kunst, 
wetenschap, technologie en het sociale domein. 
Hun expertise ondersteunt een hele leerlijn van 
po tot en met hbo, buitenschoolse educatie en 
professionele ontwikkeling.

Het centrum stimuleert kennistransfers 
tussen regionaal, nationaal (en op termijn) inter-
nationaal niveau. Dit krijgt vorm in labs, events 

een academische bachelor of master of een 
hbo-master die ook ervaring hebben in het doen 
of begeleiden van praktijkgericht onderzoek;

 – PhD-traject (4 jaar), waarbij voorwaarde is 
dat een externe hoogleraar fungeert als pro-
motor en een van de lectoren als copromotor.

Na toelating tot de onderzoeksgroep leveren 
junior onderzoekers na driekwart jaar en de 
senior onderzoekers na drie maanden een uitge-
werkt onderzoeksvoorstel in. Twee leden van de 
raad van advies voorzien elk voorstel van schrif-
telijke feedback. Deze wordt daarna besproken 
met de onderzoeker(s). De promovendi krijgen 
een persoonlijk begeleidingstraject van de lec-
toren (copromotoren) en externen (promotoren) 
aan universiteiten.

De junior- en senioronderzoekers komen 
viermaal per jaar samen om de voortgang van het 
onderzoek met elkaar uit te wisselen. In januari, 
wanneer de onderzoekers een jaar bezig zijn, 
worden de studieleiders en de raad van advies 
ook uitgenodigd om feedback te geven op de 
presentaties. Daarnaast hebben de onderzoekers 
ongeveer één keer per maand een afspraak met 
een van de lectoren om de voortgang van hun 
onderzoek te bespreken. Ook kunnen ze externe 
scholing volgen bij Evers Research & Training: 
https://www.eversresearch.nl.

Tot slot, het lectoraat zet de onderzoeksgroep 
op in de vorm van een community of practice. Dat 
wil zeggen dat onderzoek doen gepaard gaat met 
de ontwikkeling van producten die bijdragen aan 
de theorievorming over kunsteducatie én door-
werken in de praktijk. 

Zie voor een overzicht van de onderzoeks-
groep: https://www.ahk.nl/lectoraten/ 
educatie/onderzoeksgroep/ 

2.3  INTERNE NETWERKEN  
BINNEN DE AHK

Relatie bachelor 
docentenopleidingen 

Het lectoraat onderhoudt nauwe banden met de 
vier bachelor docentenopleidingen van de AHK. 

4 Zie bijvoorbeeld: https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/lectoraat/CE51__
Een_toolkit_ideeontwikkeling_ontwerpend_leren.pdf 

5 Zie bijvoorbeeld: https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/lectoraat/magz_
velov_41-3-priya-keet.pdf 

Publicaties van het lectoraat vormen onderdeel 
van de curricula van deze opleidingen en de 
lectoren geven advies bij de oriëntatie op nieuwe 
ontwikkelingen en de implementatie daarvan in 
de opleidingen. Ook neemt een van de lectoren 
zoveel mogelijk deel aan het ‘studieleiders overleg 
docentenopleidingen’ (SLOD) dat adviseert over 
curricula, ontwikkelingen in het kunst educatieve 
veld en hoger onderwijs. Ook bespreekt het 
SLOD ontwikkelingen rondom de landelijke 
kunst educatieve bachelor- en masteropleidingen.

Relatie master Kunsteducatie
 
Onderzoek 

De master Kunsteducatie (MaKe) en het lec-
toraat zijn overeengekomen dat een van de 
onderzoeksthema’s twee tot drie jaar lang ook 
het onderzoeksthema van de master is. Hierdoor 
dragen masterstudenten bij aan het onderzoeks-
programma met kleinschalig, kwalitatief sociaal-
wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met 
artistiek onderzoek. Zo kunnen we massa creëren 
rondom een thema en kunnen onderzoeken op 
elkaar voortbouwen. 

Daarnaast stimuleert het lectoraat studenten 
(of alumni) om hun onderzoeken te publice-
ren in vakbladen als Cultuur + Educatie4 en 
Kunstzone, en in (inter)nationale journals zoals 
Velon en International Journal of Education & 
the Arts.5 Het lectoraat kan ook studenten uit-
nodigen om hun onderzoeken te presenteren op 
(inter)nationale onderzoeksconferenties zoals 
‘Cultuureducatie en cultuurparticipatie’ van 
Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) of InSEA-conferenties. 
Hierdoor groeit de reikwijdte van de samen 
ontwikkelde kennis. 

Tot slot is het lectoraat met de MaKe over-
eengekomen dat een docentopleider van de AHK 
in de onderzoeksgroep die met goed gevolg een 
empirisch onderzoek afrondt, een vrijstelling 
krijgt voor het vak empirisch onderzoek van de 
MaKe, (mocht de docentopleider besluiten deze 
opleiding te doen).

https://www.eversresearch.nl
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/onderzoeksgroep/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/onderzoeksgroep/
https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/lectoraat/magz_velov_41-3-priya-keet.pdf
https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/lectoraat/magz_velov_41-3-priya-keet.pdf
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The European Network of 
Observatories in the Field of Arts 
and Cultural Education

De lectoren zijn in 2017 lid geworden van 
The European Network of Observatories in the 
Field of Arts and Cultural Education (ENO). Dit 
internationale netwerk “aims to facilitate the 
exchange of research findings and innovative 
practice, to stimulate new research in arts and 
cultural education and to support the develop-
ment of arts education within the framework 
of global UNESCO-policies and guidelines for 
education, culture and sustainable development.” 
Activiteiten van het Nederlandse ENO-obser-
vatory zijn: het onderhouden van internationale 
contacten, onderzoeken ter beschikking stellen 
voor de ENO database en deelname aan initiatie-
ven die verbonden zijn met Unesco-activiteiten 
voor kunst educatie.

Communicatie interne en externe 
netwerken

Om de interne en externe netwerken op de 
hoogte te houden stuurt het lectoraat drie keer 
per jaar een nieuwsbrief over alle activiteiten en 
publicaties: https://www.ahk.nl/lectoraten/
educatie/

en trainingen. Wij zien een lab als een regionale 
proeftuin, een leergemeenschap of plek waar 
mensen proefondervindelijk onderzoek doen. 
Hierin ligt, anders dan in de labs van de individu-
ele lectoren, steeds de nadruk op het verkrijgen 
van nieuwe inzichten door het bij elkaar brengen 
van verschillende perspectieven vanuit de kunst, 
wetenschap, techniek en/of het sociale domein. 
Zo bundelt dit centrum regionale kennis en kunde 
tot een landelijk netwerk dat beide kan inzetten 
voor brede onderwijs- en maatschappelijke 
vernieuwing.  
Zie ook: https://www.ahk.nl/onderzoek/
coe-artseducation/ 

2.5. EXTERNE NETWERKEN
Om de ambities van het onderzoeksprogramma 
vorm te geven en de relevantie ervan te verhogen, 
zoekt het lectoraat actief naar samenwerkings-
partners om tweede en derde geldstromen mee 
te werven. Met deze inkomsten kunnen we 
onderzoek en activiteiten bekostigen die passen 
bij onze onderzoeksthema’s.  

Tweede geldstroom en 
consortiumvorming

Samen met externe samenwerkingspartners 
zoals scholen, partners uit het hoger onderwijs, 
en culturele instellingen, vraagt het lectoraat 
als penvoerder subsidie aan bij bijvoorbeeld het 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek 
(SIA) en het Nationaal Regieorgaan voor Onder-
wijsonderzoek (NRO). Succesvolle voorbeelden 
zijn het KIEM SIA-project ArtsSciences Unlocked 
en het Lectorenplatform Onderwijs op het snij-
vlak van Kunst, Wetenschap en Technologie. Het 
lectoraat sluit ook aan bij consortia die subsidie 
aanvragen voor onderzoek, indien dit past bij een 
van de onderzoeksthema’s van het lectoraat. 

Derde geldstroom voor kennis-
ontwikkeling en activiteiten

Het lectoraat zoekt actief naar duurzame relaties 
met lokale en landelijke instellingen die mogelijk-
heden bieden tot coproducties en cofinanciering 
van onderzoek en activiteiten die aansluiten bij 
ons onderzoeksprogramma. Bijvoorbeeld, de 
samenwerking met het Muziekgebouw resulteer-
de in het onderzoek Designing new, technology 
based musical instruments in primary education 

(Hogenes, Diepenbroek, Bremmer, & Hogerheide, 
2021). Een andere belangrijke partner is LKCA dat 
met cofinanciering en co-organisatie bijdraagt 
aan conferenties als My Music Ability en sympo-
sia als Kunstonderwijs als burgerschapsonder-
wijs. Ook biedt het de faciliteiten en partners 
voor de uitvoering van een empirisch onderzoek, 
zoals Bring fake news into the world (Heijnen, 
Braam, & Van Tongeren, 2021).

Naast structurelere samenwerking zoekt 
het lectoraat gericht in zijn brede netwerk van 
culturele instellingen, (hoge)scholen, fondsen en 
lectoraten naar passende samenwerkingspart-
ners voor incidentele coproducties. Deze bekos-
tigen dan een deel van een onderzoeksproject 
of activiteit. Zo werken lectoren van de iPabo en 
Hogeschool Windesheim mee aan een SIA RAAK 
aanvraag waarin we pilots doen met STEAM-
lessen op vo-scholen en evalueren. Een ander 
voorbeeld is de samenwerking met het online 
tijdschrift Mister Motley dat een serie publica-
ties organiseert en cofinanciert rond het thema 
Wicked Arts Assignments.

Het netwerk in Amsterdam
Het lectoraat richt zich ook op connecties met 
Amsterdamse instellingen. Het onderhoudt 
warme banden met instellingen, zoals ArtechLAB, 
Mocca, Mediamatic, en met Amsterdamse 
scholen, zoals Basisschool Oostelijke Eilanden, 
Metis Lyceum, IJburg College, Hyperion Lyceum 
en het Montessori Lyceum Oostpoort. Daarnaast 
participeert het lectoraat in het Amsterdamse 
netwerk Amsterdam Research Institute of the 
Arts and Sciences (ARIASnl), dat in 2016 opge-
zet is. Hierin zitten onderzoekers van de AHK, 
Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, 
Hogeschool van Amsterdam en Gerrit Rietveld 
Academie. Doel is het bevorderen, bundelen en 
versterken van onderzoek van en in de kunsten. 
Via netwerkbijeenkomsten bouwt het lectoraat 
contacten voor samenwerking op binnen en 
buiten het hbo.

Landelijk onderzoekersnetwerk 
Het lectoraat participeert in het onderzoekersnet-
werk Cultuur in beleid, onderwijs en vrije tijd. LKCA 
heeft dit in 2017 opgezet om de krachten in het 
onderzoeksveld te bundelen. Het doel is om samen 
beter in beeld te hebben wat er speelt in cultuur-
educatie, -participatie en -beleid in Nederland en 
Vlaanderen om samenwerking te bevorderen.  

https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
https://www.ahk.nl/onderzoek/coe-artseducation/
https://www.ahk.nl/onderzoek/coe-artseducation/


2524

3.1 KWALITEITSCRITERIA 
Het lectoraat hanteert de kwaliteitscriteria 
‘praktisch relevant’, ‘methodisch grondig’ en 
‘ethisch verantwoord’ (Vereniging van Hoge -
scholen, 2017) om de kwaliteit van het onderzoek 
te borgen. Deze criteria vormen de basis voor het 
format dat onderzoekers invullen bij het indienen 
van een onderzoeksvoorstel. Hieronder lichten we 
toe hoe deze kwaliteitscriteria invulling krijgen bij 
het lectoraat.

Praktische relevantie van het 
onderzoek

Het onderzoek moet relevant zijn voor het on-
derwijs van de AHK of, in bredere zin, voor het 
kunsteducatieve veld. Dit borgen we op verschil-
lende manieren. 

Ten eerste beschrijven onderzoekers in hun 
onderzoeksvoorstel waarom en voor wie hun 
onderzoek relevant is. Peer reviewers van de raad 
van advies (zie paragraaf 5.2) beoordelen deze 
relevantie vervolgens.

Ten tweede stimuleert het lectoraat, naast 
het publiceren van een onderzoeksverslag en 
eventuele (wetenschappelijke) artikelen, ook 
het ontwikkelen van educatietools en podcasts 
en toepassing van het onderzoek binnen de AHK 
(bijvoorbeeld als onderdeel van een module). Het 
lectoraat nodigt onderzoekers ook uit hun onder-
zoek te delen op conferenties, in workshops of 
tijdens nascholingen. 

Ten derde moedigt het lectoraat de onder-
zoekers aan om samen te werken met partners 
van binnen- en buitenschoolse instellingen en de 

6 Er is tot op heden weinig ervaring met artistiek onderzoek binnen kunst educatie 
en door te pionieren met dit type onderzoek kan de meerwaarde voor ons 
vakgebied inzichtelijk gemaakt worden. 

creatieve industrie. Op deze manier kan onder-
zoek vanaf het begin inspelen op vragen uit de 
praktijk en ingebed worden in die praktijk.

Methodisch grondig
Het lectoraat richt zich op praktijkgericht on-
derzoek, in het bijzonder ontwerponderzoek en, 
indien relevant en passend, artistiek onderzoek.6 

Het hanteert daarbij verschillende onderzoeks-
methodieken die zoveel mogelijk recht doen aan 
de eigenheid van kunsteducatie zoals video- 
analyse, diepte-interviews, stimulated recall 
interviews, learner reports, dagboek-analyses, 
focusgroepen en observaties. Dit is een inhou-
delijke keuze: de meeste onderzoeksproblemen 
binnen het kunsteducatieve veld vragen om 
een aanpak waarbij visies op kunsteducatie van 
betrokkenen of de interacties tussen docen-
ten, leerlingen, studenten of cursisten en het 
curriculum materiaal centraal staan. 

Binnen de sociaalwetenschappelijke traditie 
zijn validiteit en betrouwbaarheid gangbare kwa-
liteitscriteria. Die passen goed bij kwantitatief 
onderzoek vanuit een positivistisch paradigma, 
maar minder goed bij (kleinschalig) kwalitatief 
onderzoek met een interpretatieve benadering 
zoals het lectoraat hanteert. Kortgezegd is het 
uitgangspunt hierbij dat kennis en de werke-
lijkheid individueel geconstrueerd worden en 
daardoor subjectief zijn (Cain, 2010). Doel van 
interpretatief onderzoek is daarom om individuen 
in hun eigen omgeving te onderzoeken en inzicht 
te krijgen in hoe zij betekenis geven aan hun wer-
kelijkheid. Om de kwaliteit van dit type onderzoek 
te verhogen, zijn passende kwaliteitscriteria 
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onze nascholing aan onderzoekers die net starten 
in de onderzoeksgroep en in de individuele bege-
leiding. Zo hebben de evaluaties de afgelopen jaren 
inzichtelijk gemaakt dat een eenjarig onderzoeks-
traject te kort was, en hebben we er daarom voor 
gekozen om een juniortraject van twee jaar en een 
seniortraject van anderhalf jaar op te zetten.

Tabel 1 Evaluatiecriteria voor de onderzoekskwaliteit7 
CRITERIA

PRAKTISCH RELEVANT METHODISCH GRONDING ETHISCH VERANTWOORD
Kwestie 1.  De onderzochte kwestie is 

relevant voor de beroepspraktijk 
en sluit aan bij een van de 
onderzoeksthema’s van het 
lectoraat

Onderzoeksvragen 2.  De onderzoeksvragen zijn 
relevant voor de praktijk en/of 
het onderwijs van de AHK

3.  De onderzoeksvragen zijn helder 
geformuleerd en komen logisch 
voort uit de probleemstelling

4.  De onderzoeksvragen zijn 
ingebed in bestaande kennis

Onderzoeksontwerp 5.  Het onderzoeksontwerp 
laat zien hoe de procedurele 
validiteit en betrouwbaarheid 
geborgd worden

Netwerk in praktijk, 
onderzoek en 
onderwijs

6.  De beroepspraktijk en/of de 
AHK zijn bij het onderzoek 
betrokken

7.  De raad van advies is bij het 
onderzoek betrokken door:

- peer review
- feedback bij presentatie

Of: peer review vindt plaats door 
subsidiegever zoals NRO/SIA

Mensen, middelen 
en organisatie

8.  De mensen, middelen en 
organisatie zijn adequaat om het 
onderzoek mogelijk te maken

9.  De onderzoekers houden 
zich aan de gedragscode 
praktijkgericht onderzoek 
voor het hbo en bewaren 
hun onderzoeksdata 
tenminste tien jaar.

Resultaten 10.  De onderzoeksresultaten zijn 
bruikbaar voor de beroeps-
praktijk en/of de AHK

11.  De resultaten hebben 
betekenis of zijn bruikbaar in 
andere contexten dan die zijn 
onderzocht

12.  De resultaten zijn adequaat, 
eenduidig en helder 
weergegeven

Verantwoording 13.  Over de kwaliteit van onderzoek wordt schriftelijke verantwoording afgelegd in het 
onderzoeksverslag

Doorwerking naar 
de beroepspraktijk 
en de samenleving, 
onderwijs & 
professionalisering 
en kennis-
ontwikkeling

14.  Het onderzoek heeft een 
door werking naar de beroeps-
praktijk en de same n leving

15.  Het onderzoek heeft een door-
werking naar onderwijs en 
profes sionalisering binnen de 
AHK

16.  Het onderzoek heeft een 
doorwerking naar het 
kennisdomein kunsteducatie

17.  De resultaten zijn minimaal 
toegankelijk via de website van 
het lectoraat Kunsteducatie

7 Gebaseerd op: Vereniging Hogescholen, Advies Werkgroep Kwaliteit van 
Praktijk gericht Onderzoek en het Lectoraat, 2017.

opgesteld die aangeduid worden met de termen 
‘procedurele validiteit’ (Flick, 2009, p. 390) en 
‘procedurele betrouwbaarheid’ (Flick, 2009, 
p. 386-387). 

Procedurele validiteit en transferibility
Bij procedurele validiteit draait het om het in-
zichtelijk maken in hoeverre “the researchers’ 
constructions are grounded in the constructions 
of those whom they studied and how far this 
grounding is transparent for others” (Flick, 2009, 
p. 388). Met andere woorden: kunnen onder-
zoekers aangeven waarom de data een goede 
weergave zijn van wat zich in de praktijk afspeelt, 
kunnen zij aangeven waar de eigen interpretatie 
van de data begint en in hoeverre die geworteld is 
in de ervaringen van de participanten van het on-
derzoek? Om de procedurele validiteit te borgen 
kunnen onderzoekers bijvoorbeeld triangulatie en 
member checking toepassen. 

Daarnaast wordt in interpretatief onderzoek 
niet het criterium externe validiteit gebruikt, 
maar wordt gesproken van de ‘transferability’ 
(letterlijk: overdraagbaarheid) van de resultaten 
naar andere contexten. De vraag is hier of de 
resultaten en interpretaties zo zijn beschreven 
dat ze herkenbaar zijn voor andere professionals 
in het kunsteducatieve veld en toe te passen in 
een andere context. Daartoe maakt de onderzoe-
ker een gedetailleerde beschrijving van de data 
en geeft hij of zij heldere praktijkvoorbeelden bij 
de analyse van de data. 

Procedurele betrouwbaarheid 
Bij procedurele betrouwbaarheid gaat het erom 
dat de onderzoeker de procedures van het onder-
zoek transparant maakt en daarmee verantwoor-
delijk gehouden kan worden voor de genomen 
keuzes. Om de procedurele betrouwbaarheid 
te borgen kan de onderzoeker bijvoorbeeld een 
nauwkeurige beschrijving geven van hoe data zijn 
verzameld en verwerkt, en bevindingen illustreren 
met primaire gegevens.

Kwaliteitsrichtlijnen in lectoraatsonderzoek
De procedurele validiteit en betrouwbaarheid 
richten zich op het expliciteren van de onder-
zoeksmethodologie en het inzichtelijk maken 
van waar de eigen interpretatie van de data 
begint. In hun onderzoeksvoorstel beschrijven 
onderzoekers dan ook hoe zij de kwaliteit van hun 
onderzoek zullen borgen (zie kader). De lectoren 

en de peer reviewers kunnen daardoor waar nodig 
in een vroeg stadium de kwaliteit bijsturen:

Voorbeeld uit het format onderzoeksvoorstel

Kwaliteit van onderzoek
 – (Procedurele) validiteit: kun je aangeven hoe je 

data een goede weergave zijn van wat zich in de 
praktijk feitelijk afspeelt? Denk aan triangulatie; 
het spreken van de taal van de participanten; 
member check

 – Transferability: kan een andere professional de 
resultaten toepassen in een andere context?

 – (Procedurele) betrouwbaarheid: denk aan het 
registreren van onderzoeksgegevens op video- en 
audiotapes; een nauwkeurige beschrijving van hoe 
data zijn verzameld en verwerkt; het illustreren 
van bevindingen van het onderzoek met primaire 
gegevens

In hun eindverslagen nemen de onderzoekers een 
paragraaf op over hoe zij de (procedurele) validiteit 
en (procedurele) betrouwbaarheid hebben geborgd.

Ethisch verantwoord
De onderzoekers vermelden in hun onderzoeks-
voorstel expliciet hoe zij rekening gaan houden met 
de ethische aspecten van hun onderzoek (zoals ac-
tieve consentformulieren voor deelnemers aan on-
derzoek). De lectoren en de peer reviewers kunnen 
daardoor indien nodig in een vroeg stadium bijstu-
ren. Ook verklaart de onderzoeker zich te houden 
aan de gedragscode praktijkgericht onderzoek. De 
link naar deze gedragscode is daarbij toegevoegd, 
zodat mensen weten waarvoor ze tekenen. Bij een 
schending van de gedragscode vindt er altijd een 
gesprek plaats tussen lector en onderzoeker. In het 
uiterste geval, wanneer het probleem niet op te 
lossen is of wanneer de onderzoeker het probleem 
niet erkent, kan de lector besluiten het onderzoek 
en de financiering ervan per direct te beëindigen. 

Onderzoeksdata worden zoveel mogelijk op 
lokale harde schijven langdurig bewaard. De AHK 
is voornemens om in 2022 een robuustere, oplei-
dingsbrede vorm van dataopslag te realiseren via 
Dataverse.nl. 

3.2  EVALUEREN VAN DE 
ONDERZOEKSKWALITEIT

Het lectoraat evalueert samen met de onderzoe-
kers hun onderzoek met de criteria uit Tabel 1. De 
opbrengst hiervan nemen we onder meer mee in 
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Onder doorwerking verstaan we de invloed van 
het proces van onderzoek en van de resultaten8 
op het onderwijs van de AHK, de kunst educatieve 
beroepspraktijk en het kennisdomein kunst-
educatie. Het lectoraat wil met zijn heterogene 
onderzoeksgroep als geheel een brede doorwer-
king bewerkstelligen: aan de ene kant van het 
spectrum zit bijvoorbeeld ontwerponderzoek dat 
direct doorwerkt in de (opleidings)praktijk en 
praktische educatietools oplevert. Peer reviewed 
artikelen in wetenschappelijke journals vertegen-
woordigen een andere kant van het spectrum, 
hiermee levert het lectoraat een bijdrage aan de 
theorievorming van kunsteducatie.  

Het lectoraat vraagt (zittende en voormalige) 
onderzoeksleden tweejaarlijks een overzicht in 
te vullen over een periode van vijf jaar waarin zij 
de doorwerking van hun onderzoek aangeven in 
het AHK-onderwijs, de beroepspraktijk en het 
kennisdomein kunsteducatie. In onderstaande 
paragrafen lichten we de door het lectoraat 
beoogde doorwerking verder toe.

4.1 DOORWERKING BINNEN DE AHK
Professionalisering docenten 

De onderzoeksgroep van het lectoraat staat open 
voor beginnende en ervaren docentonderzoekers. 
Door hen te begeleiden bij hun onderzoek beoogt 
het lectoraat bij te dragen aan hun professiona-
lisering. Daarnaast kunnen docentonderzoekers 
via het lectoraat externe scholing krijgen voor 
hun onderzoek. Tot slot verwacht het lectoraat 
van hen dat zij hun onderzoek presenteren op de 

8 De term ‘doorwerking’ is afkomstig uit het rapport Meer waarde met het hbo. 
Doorwerking praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs van de 
Vereniging Hogescholen (2018).

Dag van de AHK-docentonderzoeker. Deze dag 
geeft hen de mogelijkheid om het presenteren 
van en het beantwoorden van vragen over hun 
onderzoek te oefenen.

Innovatie van het onderwijs 
Het lectoraat wil een actieve bijdrage leveren aan 
onderwijsvernieuwing. In de onderzoeksprojecten 
ontwerpen en evalueren docentenonderzoekers 
dan ook een nieuw curriculum voor studenten. 
Een voorbeeld is het onderzoek van Manon 
Habekotté en Claire Goedman. Zij ontwikkelden 
en evalueerden een digitale leeromgeving voor de 
beschouwing van hedendaagse kunst in globale, 
multiculturele contexten voor studenten van de 
Breitner Academie en van de docentenoplelding 
Hamidrasha in Israel. 

De lectoren en leden van de onderzoeksgroep 
gebruiken ook onderzoek in hun lessen voor de 
bachelor- en masteropleidingen. Zo hebben 
bijvoorbeeld de afgelopen jaren publicaties als 
Wicked Arts Assignments (Heijnen & Bremmer, 
2020), Componeren in het basisonderwijs 
(Findenegg, 2021), Ritmisch dynamisch trans-
cultureel dansonderwijs in het primair onderwijs 
(Grootens & Verstegen, 2019) en Dealing with the 
real stuff (Roos, 2020) hun weg gevonden naar 
curricula van de docentenopleidingen.

Onderwijs in de bachelor- en 
masteropleidingen

De lectoren geven op reguliere basis les aan de 
master Kunsteducatie, waar zij de onderzoeken 
van studenten beoordelen en de modules Kunst-
educatief Ontwerpen en Teaching as Artistic 
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kunsteducatoren, docenten en studenten.  
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
educatietools/  

 – Podcast-serie Kunsteducatie Doorgelicht  
Het lectoraat heeft podcasts laten maken van 
recente onderzoeken, die toegankelijk zijn 
voor een breed publiek.  
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/
podcast/ 

Commissies en besturen
De lectoren zetten hun bredere kennis van 
kunst educatie in door het geven van advies bij 
de inrichting van curricula, bij de ontwikkeling 
van onderwijsmethodes, visie op en beleid voor 
kunsteducatie, nieuwe subsidieregelingen en 
bij visitaties. Ze nemen bijvoorbeeld zitting in 
commissies en besturen, zoals de Werkgroep 
Vakkenstructuur Kunstvakken (SLO), de advies-
commissie Concertgebouworkest Young en het 
bestuur Stichting Tamino (Melissa Bremmer), de 
vakinhoudelijke expertcommissie Curriculum.
nu, de visitatiecommissie HKU opleiding DBKV, 
jurylid Rijksmuseum Junior Fellowship en jurylid 
KVDO ontwerpprijs Kunst van het ontwerpen 
(Emiel Heijnen). 

Redacties journals, vakbladen en 
conferenties

De lectoren zijn betrokken bij redacties of re-
dactieraden van wetenschappelijke journals, 
vakbladen en conferenties. Emiel Heijnen is lid 
van de redactieraad van het onderzoekstijdschrift 
Cultuur+Educatie (LKCA), lid Editorial Review 
Board van de journals Visual Arts Research (Urba-
na Champaign, USA) en Research in Arts and 
Education (Helsinki, Finland). Melissa Bremmer is 
lid van de Editorial Review Board van International 
Journal of Music in Early Childhood, lid van de 
commissie ISME Music in Special Education and 
Music Therapy (organiseert tweejaarlijks een in-
ternationale conferentie) en lid van de European 
panel of reviewers van MERYC. 

Het internationale perspectief 
inbrengen in de beroepspraktijk 

Het lectoraat nodigt buitenlandse kunsteducato-
ren en onderzoekers in het veld van kunsteduca-
tie uit voor conferenties en onderzoeksprojecten 
die aansluiten bij zijn onderzoeksthema’s. 
Voorbeelden zijn de inclusieve muziekensembles 
Drake Music Scotland en SKUG Centre Norway of 

interdisciplinaire artistieke praktijken zoals 
Forensic Architecture. Met deze activiteiten wil 
het lectoraat een internationaal en innovatief 
perspectief geven op de onderzoeksthema’s aan 
de beroepspraktijk en het onderwijs.

4.3  DOORWERKING BINNEN HET 
KENNISDOMEIN KUNSTEDUCATIE

Lectorenplatform
Om het onderzoeksthema Interdisciplinariteit 
kracht bij te zetten en een bredere beroepsgroep 
hierbij te betrekken, is het lectorenplatform 
Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap 
en technologie (OKWT) voor de tweede maal 
aangevraagd bij het Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek (SIA) en gehonoreerd. Dit platform 
geeft de kans om kennis, een breed en divers 
netwerk (waaronder scholen in het po, vo, mbo, 
hbo en universiteiten, (culturele) instellingen en 
de creative industry) en prikkelende projecten 
te ontwikkelen rondom het thema interdiscipli-
nariteit. Het platform wordt in de loop van 2022 
afgesloten en krijgt een vervolg in het nieuw te 
realiseren Centre of Expertise Arts & Education. 
Een overzicht van de activiteiten van vier jaar lec-
torenplatform OKTW is hier te vinden https://
www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplat-
form-okwt/. In 2022 wordt bovendien de website 
www.ArtsloveSciences.com opgeleverd, met 
onder andere ArtsSciences-lessenseries, bronnen 
en achtergrondinformatie.

 
Publicaties 

Het lectoraat wil publicaties voor verschillende 
doelgroepen uitbrengen, van docenten tot we-
tenschappers en van beleidsmedewerkers tot 
kunstenaars. Hiertoe geeft het lectoraat zelf 
Nederlands- en Engelstalige (digitale) publicaties 
uit. Daarnaast streeft het naar te publiceren 
in vakbladen als De Pyramide en Kunstzone, 
wetens chappelijke uitgaves als Cultuur+Educatie, 
peer reviewed journals en (academische) boeken. 
Bij peer reviewed artikelen streven we naar open 
access.

Het lectoraat besteedt ook expliciet aandacht 
aan de disseminatie van onderzoek. Met een 
nieuw communicatieplan willen we onderzoek via 
verschillende kanalen verspreiden. Via de AHK 
worden publicaties verspreid via AHK.nl/onder-
zoek/publicaties, AHK.nl/onderzoek, AHK.nl 

Practice verzorgen. Hierbij spelen de twee lecto-
raatsthema’s een grote rol. Daarnaast verzorgen 
de lectoren gastlessen bij onder meer de bachelor 
Docent Muziek, de Breitner Academie en de 
master Muziek.  

Stimuleren internationale 
uitwisseling van kennis

Het lectoraat streeft ernaar om MaKe-studenten 
en docentonderzoekers in contact te brengen 
met zijn internationale onderzoeksnetwerk in 
kunsteducatie, of nodigt docentonderzoekers uit 
dit netwerk te gebruiken, zoals de samenwerking 
met Hamidrasha (Israël). Zo stimuleert het lecto-
raat masterstudenten en docentonderzoekers om 
hun onderzoek te presenteren tijdens internati-
onale conferenties zoals EAS of InSEA, of nodigt 
internationale gasten uit via de AIR-programma’s.

4.2  DOORWERKING NAAR 
DE KUNSTEDUCATIEVE 
BEROEPSPRAKTIJK 

Initiëren vragen, deelnemen of 
mede uitvoeren 

Het lectoraat zit met zijn netwerk dicht op de 
kunsteducatieve praktijk en kan daardoor flexibel 
ingaan op vragen vanuit die praktijk die passen bij 
de eigen onderzoeksthema’s. Zo wilde SoundLab 
(Muziekgebouw aan het IJ) een onderzoeks-
project op het snijvlak van kunst, wetenschap en 
technologie, en vroeg Mocca om een onderzoek 
naar hun leergemeenschap kansengelijkheid in 
kunst- en cultuureducatie. Beide onderzoeken 
zijn in 2020 afgerond. LKCA en Kunstloc toonden 
belangstelling om de principes van authentieke 
kunsteducatie in de praktijk te onderzoeken. 
Hierop heeft het lectoraat met LKCA een Lesson 
study uitgevoerd met leerkrachten (2021). In 
2022 voeren we met Kunstloc en Fontys een 
evaluatieonderzoek uit naar de vernieuwende les-
senseries die theaterdocenten in Brabant ontwik-
kelen, en met LKCA een verkennend onderzoek 
naar inclusieve leerecosystemen voor leerlingen 
in het speciaal onderwijs.

 De praktijk stelt niet alleen vragen of 
neemt niet alleen deel aan onderzoek, maar 
kan ook als externe onderzoekers (mede)
uitvoerder zijn, zoals Anouk Diepenbroek van 
SoundLab. Daarnaast stimuleert het lectoraat 
de doorstroom van alumni van de MaKe naar 

de onderzoeksgroep, zodat deze praktijkbeoe-
fenaars hun onderzoeksvaardigheden verder 
kunnen ontwikkelen met onderzoek in hun eigen 
beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn de 
onderzoeken van Nadieh Graumans (theater-
bespreektool voor jonge kinderen) en Marijke 
Smedema (leerlingvolgsysteem voor muziek en 
sociale vaardigheden).

Producten voor de 
kunsteducatieve beroepspraktijk

Het onderzoek van het lectoraat leidt verder tot 
concrete producten voor de beroepspraktijk:

 – Nascholing kunsteducatieve beroepspraktijk:  
Het lectoraat wil met onderzoek bijdragen aan 
materiaal van nascholingscursussen van de 
AHK. Zo wordt binnen de AHK het onderzoek 
De multimodale muziekbubbel als lesmateri-
aal voor de cursus ‘Muziekbeleving in het spe-
ciaal onderwijs’ gebruikt en wordt het model 
van authentieke kunsteducatie gebruikt bij de 
nascholing ‘CKV Verdiept’. 

 – Het lectoraat onderhoudt twee bronnen-
banken voor educatief ontwerp

 – De ArtsSciences Database bestaat uit 
hedendaagse praktijktijken op het snijvlak 
van kunst, wetenschap en technologie. 
Docenten en andere onderwijsmakers 
kunnen de bronnen gebruiken voor het 
ontwikkelen van bijvoorbeeld Maak- of 
STEAM-lessen. ArtechLAB gebruikt de 
bronnenbank bij hun nascholingen voor 
docenten.  
https://artslovesciences.com 

 – Neue Welle/Artist is present is een 
thematische database van hedendaagse 
kunstuitingen. Docenten en andere on-
derwijsmakers kunnen bronnen voor hun 
lessen zoeken op thema of een van de 
CKV-dimensies.  
https://neuewelle.nl 

 – Workshops, lezingen en advies aan scholen en 
culturele instellingen  
Het lectoraat geeft op basis van de onder-
zoeksthema’s en zijn onderzoek workshops 
voor de beroepspraktijk. Een voorbeeld 
hiervan zijn de workshops en lezingen voor 
Mocca, LKCA en KunstLoc.

 – Educatietools  
De concrete producten die de ontwerp-
onderzoeken opleveren, licht het lectoraat 
apart uit in de vorm van educatietools voor 

https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/educatietools/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/educatietools/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/podcast/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/podcast/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/
https://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/lectorenplatform-okwt/
http://www.ArtsloveSciences.com
https://artslovesciences.com
https://neuewelle.nl
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homepage en website van de betrokken acade-
mie. Extern zullen onderzoeken minimaal ge-
plaatst worden op de socials van de AHK, ARIAS, 
OpenResearch.Amsterdam, HBO Kennisbank, en 
de bronnenbanken van LKCA en ENO.

Deelname en organisatie 
conferenties en symposia 

Het lectoraat organiseert jaarlijks een (online) 
conferentie of symposium met kennisdeling en 
discussie rondom een van de onderzoeksthe-
ma’s, veelal in samenwerking met een partner 
zoals LKCA of een ander lectoraat. Voorbeelden 
hiervan zijn: Kunstonderwijs als burgerschaps-
onderwijs (2021) en My Music Ability II (2021). 
Daarnaast presenteren de lectoren regelmatig 
op (internationale) conferenties en stimuleren 
en ondersteunen (financieel) ze de leden van de 
onderzoeksgroep om dit ook te doen.

Bijdrage aan internationale 
kennis ontwikkeling 

 – Engelstalige publicaties  
Om het bereik te vergroten publiceert het 
lectoraat ook in het Engels. Het geeft in eigen 
beheer Engelstalige (digitale) publicaties 
uit en stimuleert onderzoeksleden om in het 
Engels onderzoeksverslagen en artikelen te 
publiceren.

 – Co-publicaties met buitenlandse auteurs  
Het lectoraat beoogt publicaties te schrij-
ven in samenwerking met buitenlandse 
collega’s. Voorbeelden zijn co-publicaties 
met Jorge Lucero (University of Illinois, 
Urbana-Champaign, USA) en Luc Nijs (IPEM, 
Universiteit van Gent, Gent, België).

 – Gastlessen aan buitenlandse onderwijs- en 
culturele instellingen  
Een effectieve manier om het onderzoek van 
het lectoraat internationaal te verspreiden, is 
door het geven van gastlessen en -lezingen 
aan buitenlandse onderwijs- en culturele 
instellingen. De lectoren hebben op uitno-
diging bijvoorbeeld lezingen en workshops 
gegeven bij de Katholieke Universiteit Leuven 
en het National Museum of Women in the 
Arts (Washington D.C), en in 2022 bij The 
Art Institute of Chicago en the University of 
Illinois at Urbana-Champaign, beide in de 
Verenigde Staten. 
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Het lectoraat hanteert twee PDCA-cycli, een 
op het niveau van de gehele onderzoekseenheid 
(inclusief activiteiten voor de master Kunstedu-
catie) en een tweede op het niveau van de indi-
viduele onderzoeksprojecten. Daarnaast sluiten 
we voor diversiteit, inclusie en duurzaamheid aan 
bij de Unesco Sustainable Development Goals en 
streven we zoveel mogelijk naar open access.

5.1  REFLECTEREN OP DE KWALITEIT 
VAN HET LECTORAAT

Plan: onderzoeksprogramma en 
jaarplan 

 Lectoraat: 
 – Op basis van het onderzoeksprogramma stel-

len de lectoren een beknopt jaarplan op met 
bijbehorende begroting. Hierin vermeldt het 
de onderzoeksplekken en de activiteiten. In 
het voorjaar van het lopende jaar bespreken de 
lectoren dit plan met het college van bestuur.

 MaKe: 
 – In overleg met de MaKe wordt jaarlijks 

bepaald welk onderzoeksthema van het 
onderzoeksprogramma geschikt is voor de 
masterstudenten.

Do: uitvoeren onderzoek en 
activiteiten

 Lectoraat: 
 – Het lectoraat houdt per kalenderjaar bij 

welke onderzoeksprojecten en activiteiten 
het uitvoert. Deze maken we voor externen 
inzichtelijk in de nieuwsbrief die drie keer per 
jaar verschijnt. 

 MaKe: 
 – De lectoren treden op als beoordelaars van 

het onderzoek van de masterstudenten en 
evalueren met de onderzoeksdocenten van de 
MaKe hoe het onderzoeksthema zichtbaar is 
in het onderzoek.

Check: evalueren onderzoek en 
activiteiten

 Lectoraat:
 – Gedurende het lopende jaar hebben de 

lectoren eens in de acht weken een werkover-
leg met het college van bestuur waarin het 
onderzoek en de activiteiten van het lectoraat 
gemonitord en bijgestuurd kunnen worden.

 – Het lectoraat geeft in het online gepubli-
ceerde jaarverslag een terugblik op en een 
evaluatie van de activiteiten van het jaarplan. 
Op basis van de informatie uit dit jaarverslag 
kijken we tijdens het functioneringsgesprek 
terug op de verwezenlijking van de plannen. 
Twee mensen (bij voorkeur iemand intern 
en iemand extern) geven feedback op het 
lectoraat als aanvullende input voor het 
functioneringsgesprek. 

 – De raad van advies evalueert het lectoraat aan 
het eind van het kalenderjaar en maakt een 
verslag met verbeterpunten voor de lectoren.

 – Financieel: de lectoren bespreken de prog-
noses en realisatie vier keer per jaar met de 
controller. Aan het einde van het jaar vindt er 
een financiële evaluatie plaats met het hoofd 
Servicebureau.

 MaKe: 
 – Het gekozen onderzoeksthema wordt jaar-

lijks geëvalueerd op bruikbaarheid met de 

HOOFDSTUK 5 
Kwaliteitsbewaking en reflectie 
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 – Tot slot is er een afsluitende bijeenkomst 
waarin onderzoekers (bijna) afgeronde onder-
zoeken presenteren aan de raad van advies, 
de directeuren en studieleiders van de acade-
mies en de overige onderzoeksleden van de 
onderzoeksgroep.

 – Het lectoraat stimuleert onderzoekers om 
gedurende hun onderzoek op binnen- en 
buitenlandse conferenties te presenteren en 
op die manier feedback te krijgen van andere 
(kunsteducatieve) onderzoekers en die mee te 
nemen in de verdere uitvoering of schriftelijke 
vastlegging van het onderzoek.

  Gedurende de afronding onderzoek:  
check en act

 – Een van de lectoren leest de eindversie van 
het onderzoek of een artikel en geeft de laat-
ste feedback voordat het onderzoek of artikel 
geredigeerd en (digitaal) gepubliceerd wordt.

 – Een van de lectoren evalueert het afgeronde 
onderzoek met de onderzoekers op basis 
van de kwaliteitscriteria (praktisch relevant, 
methodisch grondig en ethisch verantwoord). 
Op basis van deze evaluatie kan het lectoraat 
waar nodig het begeleidingstraject verbe-
teren. De onderzoekers berichten met het 
doorwerkingsformulier van het lectoraat over 
de doorwerking (op langere termijn) van hun 
onderzoek.

 – Fondsen die subsidies hebben toegekend, ont-
vangen een eindverslag waarin het onderzoek 
verantwoord wordt. Ze kunnen feedback geven 
over de ervaren kwaliteit van het onderzoek.

5.3  BELEID VOOR DIVERSITEIT 
EN INCLUSIE, FAIR PRACTICE, 
DUURZAAMHEID EN OPEN 
ACCESS9

Diversiteit en inclusie
De AHK streeft naar een inclusieve leer- en werk-
omgeving10 waarin werknemers volledig zichzelf 
kunnen zijn, niet ongeacht, maar inclusief hun 

9 Gebaseerd op de United Nations Sustainable Development Goals  
https://sdgs.un.org/goals, de Fair Practice Code  
https://quickscan.fairpracticecode.nl/nl/fair-practice-code,  
en het AHK beleid voor diversiteit en inclusie https://www.ahk.nl/diversiteit/ 

10 https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/corporate/Actieplan-diversiteit-en-
Inclusie-2021.pdf 

gender, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, 
functiebeperking en maatschappelijke, cultu-
rele en levensbeschouwelijke achtergrond. Het 
lectoraat sluit aan bij dit AHK-beleid:

 – door het onderzoeksthema Sociaal engage-
ment, dat expliciet aandacht geeft aan inclu-
sieve kunsteducatie en aan kunsteducatie als 
domein voor kritische burgerschap;

 – door naar een diverse groep onderzoekers 
en leden van de raad van advies te streven 
(divers qua kunstdiscipline, werkveld, leeftijd, 
gender, culturele achtergrond);

 – door onderzoek en conferenties zoveel mo-
gelijk met en niet alleen over de doelgroep 
te organiseren, of de doelgroep mee te laten 
lezen met onderzoek;

 – door, waar mogelijk, samen te werken met 
het nieuwe AHK-lectoraat Social Justice & 
Diversity in the Arts (vanaf 2022).

Fair practice
Het lectoraat streeft naar een eerlijke, duurzame 
en transparante bedrijfsvoering. De lectoren 
bewaken een evenwichtige werk-privébalans 
van hun personeel en stimuleren professionele 
ontwikkeling en een leven lang leren. Daarnaast 
maken ze zich sterk voor eerlijke vergoedingen en 
heldere, respectvolle afspraken over de werklast 
van personeel en samenwerkingspartners. 

Duurzaamheid 
De lectoren willen een actieve bijdrage leveren 
aan verduurzaming door aan te sluiten bij het 
duurzaamheidsbeleid van de AHK, dienstreizen 
binnen Europa zoveel mogelijk per trein te doen 
en lectoraatspublicaties grotendeels digitaal te 
publiceren.

Open acces
Het lectoraat steunt open access voor weten-
schappelijke publicaties. Eigen publicaties brengt 
het uit onder een Creative Commons licensie. 
Wetenschappelijke publicaties elders worden, 
indien mogelijk, open access gepubliceerd.  

studieleider en onderzoeksdocenten van de 
MaKe. 

                                              
Act: verbetermaatregelen 
benoemen en doorvoeren in 
plannen

 Lectoraat: 
 – Op basis van het functioneringsgesprek met 

het college kijken de lectoren wat goed ging 
en wat beter kan en hoe.

 – De raad van advies noemt concrete verbeter-
suggesties voor het volgende jaar(plan).

 – Financieel: bij het opstellen van de nieuwe 
begroting nemen de lectoren eventuele 
suggesties van de controller mee. 

 MaKe:
 – Eventuele aanpassingen van het onder-

zoeksthema voor de master vinden plaats 
vanuit de evaluaties.

Het lectoraat schrijft verder eens per zes jaar 
volgens het BKO-protocol een zelfevaluatie en 
ondergaat een audit van een extern panel. Dit 
rapport biedt het aan het college van bestuur 
aan en is gespreksonderwerp bij het eerst-
volgende bilateraal tussen de lectoren en een 
collegelid. 

5.2  REFLECTEREN OP DE 
KWALITEIT VAN INDIVIDUELE 
ONDERZOEKSPROJECTEN

Gedurende het onderzoekstraject van junior- en 
senioronderzoekers wordt de PDCA-cyclus 
doorlopen. Daarbij is peer review een belangrijk 
middel voor de beoordeling van de kwaliteit. Het 
doel van deze peer review is om het onderzoek te 
verrijken met kennis, invalshoeken en ideeën van 
externen en om onduidelijkheden of problemen 
tijdig te signaleren. 

 Plan: onderzoeksplan opstellen
 – Het lectoraat organiseert tweejaarlijks in de 

herfst The Breakfast Club, waarbij potentiële 
nieuwe onderzoekers hun onderzoeksplannen 
kunnen pitchen voor januari van het komende 
jaar.

 – Voorafgaand hieraan mogen zij ideeën 
voorleggen en advies vragen over hun 
onderzoeks ideeën.

 – Zodra een onderzoeker tot de onderzoeks-
groep is toegelaten, ontvangt deze het basis-
format voor een onderzoeksvoorstel en werkt 
dat binnen drie maanden (senior) of driekwart 
jaar (junior) uit.

 Do: onderzoeksvoorstel maken
 – De onderzoekers werken hun onderzoeks-

voorstel uit volgens het format.
 – De lectoren geven mondelinge en schriftelijke 

feedback op de onderzoeksvoorstellen in 
wording en de onderzoeker verwerkt deze 
feedback. Daarna gaat het voorstel anoniem 
naar twee peer reviewers van de raad van 
advies.

Cyclus van check en act: 
onderzoek monitoren en 
verbeteren

 Vooraf aan het onderzoek: check en act
 – Het lectoraat heeft een raad van advies 

geïnstalleerd die de onderzoeksvoorstellen 
peer reviewen. In deze raad zitten leden uit de 
beroepspraktijk en de academische wereld, 
zodat vanuit verschillende perspectieven naar 
de onderzoeksvoorstellen gekeken wordt. De 
reviewers geven bondig feedback met het 
doel de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel 
te verbeteren.

 – Op basis van deze peer review voeren de 
lectoren een gesprek met de onderzoekers en 
passen deze het onderzoeksplan waar nodig 
aan. Dit voorstel vormt dan de basis voor het 
feitelijke onderzoek. De aanpassingen worden 
teruggekoppeld naar de raad van advies.

 – Ook commissies van subsidiegevers zoals SIA, 
NRO en andere fondsen kunnen onderzoeks-
voorstellen van het lectoraat beoordelen.

 Gedurende het onderzoek: check en act
 – Om te monitoren hoe het onderzoek verloopt, 

organiseert het lectoraat vier onderzoeks-
groepsbijeenkomsten per jaar voor de juni-
or- en senioronderzoekers. Er is een startbij-
eenkomst waarin mensen nieuw onderzoek 
presenteren aan de gehele onderzoeksgroep, 
gevolgd door aparte bijeenkomsten voor 
junior- en senioronderzoekers. Gedurende het 
jaar vinden er ook circa een keer per maand 
individuele gesprekken plaats over de voort-
gang van het onderzoek.

https://sdgs.un.org/goals
https://quickscan.fairpracticecode.nl/nl/fair-practice-code
https://www.ahk.nl/diversiteit/
https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/corporate/Actieplan-diversiteit-en-Inclusie-2021.pdf
https://www.ahk.nl/media/ahk/docs/corporate/Actieplan-diversiteit-en-Inclusie-2021.pdf
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