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Geachte heer De Groot, 
 
Op 30 oktober voerde een commissie van AeQui onder voorzitterschap van de heer Van Aalst 
bij de Research Unit van ArtEZ University of the Arts een onderzoeksvisitatie uit. Hierbij bieden 
wij u het visitatierapport, de onafhankelijkheidsverklaringen van de panelleden en onze 
bestuurlijke reactie aan.  
 
Het doet ons genoegen dat de commissie oordeelt dat het onderzoek binnen ArtEZ ‘excellent’ is 
en blijkt geeft van een sterk en onderscheidend onderzoeksprofiel met relevante output.  
Naast de positieve oordelen ten aanzien van de vijf kwaliteitsnormen heeft de commissie vier 
aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen nemen wij graag ter harte en de opvolging 
hiervan wordt geborgd middels het Instellingsplan en de Jaarplannen van de Research 
Academy. Onderstaand treft u onze reactie op de aanbevelingen aan. 
 
Aanbevelingen en bestuurlijke reactie 
 
1. Het duidelijker articuleren van de waarde-indicatoren voor de leerstoelen. Daarbij lijkt het 

gebruik van waarneembare termen meer aangewezen dan het gebruik van meetbare 
termen. 
We herkennen dat vooral in de kunsten het in onderzoek vaak niet gaat om meetbare 
indicatoren, in de traditioneel wetenschappelijke zin, maar om indicatoren die in een 
ruimere zin aantonen wat de kwaliteit is van het werk. We hebben dit opgepakt door het 
definiëren van kunstspecifieke wetenschappelijke indicatoren, naast de meer bekende 
wetenschappelijke indicatoren. We zien het daarbij als 'university of the arts' als onze 
opdracht de brug te slaan tussen wetenschappen en kunst, waardoor kunst past in het 
wetenschappelijk domein, en wetenschap past in het kunstzinnig domein. 
 

2. Oog te hebben voor mogelijke spanningen in de samenwerking met academische 
universiteiten en op termijn een meer gelijkwaardige relatie op te bouwen. 
We erkennen dat academisch samenwerking met universiteiten, en een gelijkwaardige 
relatie binnen die samenwerking, van groot belang is.  We stimuleren dit door te werken 
met endowed professors, post docs en phd candidates. We hebben structurele 
samenwerking (o.a. in de vorm van cross appointments) met universiteiten binnen de regio 
(WUR, RU, UT) maar ook buiten de regio op basis van specifieke kennis (UvA, VU, RUG) 
alsook internationaal (o.a. Goldsmith, UCI). Om een gelijkwaardige relatie te bestendigen 
moeten we de komende jaren, binnen alle samenwerkingen, alert blijven op mogelijke 
spanningen en deze indien nodig benoemen.  
 



 
3. Een schrijfprogramma voor studenten opzetten om de schrijfvaardigheid van de studenten 

te vergroten, en daarmee ook hun vermogen tot zelfreflectie, hetgeen noodzakelijk is voor 
onderzoek. 
Het belang van het investeren in 'undergraduate writing programmes' wordt herkend en 
erkend. En wel zodanig dat we deze de komende periode breder willen inzetten dan de 
Research Unit vanuit de intentie om de onderzoekscultuur verder te verspreiden binnen 
ArtEZ.  
 

4. Systematischer aan te tonen hoe de evaluatiestructuur de reflectieve praktijk ondersteunt. 
We onderschrijven het belang van een meer collectieve, systematische evaluatie structuur. 
Hierop anticiperen we door de ingezette ontwikkeling naar 'more joint work' en een 
gezamenlijk onderzoeksprogramma. Deze ontwikkeling blijven we monitoren en bijsturen 
daar waar nodig. 
 

Tot slot constateert de commissie dat 'income from grants and external funds has not been very 
stable', wat betekent dat de financiering van kenniskringen/ research circles vrijwel volledig 
afhankelijk is van 2e en 3e geldstromen, wat het risico van 'discontinuity' met zich meebrengt.  
We erkennen het belang van een stabiel inkomen uit fondsen en subsidies. Een subsidiedesk 
voor het aanvragen van fondsen en subsidies en de implementatie van een projectmanagement 
systeem voor trendanalyse op succesrate moeten hieraan bijdragen. Desalniettemin vraagt het 
ook de komende jaren de nodige aandacht om dit voor elkaar te krijgen.  
 
Zoals in de reactie op de aanbevelingen is te lezen, worden deze opgepakt of is er al uitvoering 
aan gegeven. De aanbevelingen dragen bij aan de doorontwikkeling van de Research Unit en 
het verder versterken van de kwaliteit van ons onderzoek. In dat opzicht wordt de 
onderzoeksvisitatie als waardevol ervaren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Marjolijn Brussaard 
Voorzitter College van Bestuur 
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