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1. Inleiding 
 
1.1 Onderzoek aan Gerrit Rietveld Academie 
 
Dit rapport bevat de evaluatie van de onderzoekseenheid van de Gerrit Rietveld 
Academie over de periode 2016-2020. De Gerrit Rietveld Academie (GRA) is een 
kunsthogeschool met bacheloropleidingen in beeldende kunst en vormgeving; de 
masterprogramma’s zijn ondergebracht bij het Sandberg Instituut (SI), dat 
onderdeel is van de GRA. Het onderzoek vindt plaats in de context van het lectoraat 
voor kunst en publieke ruimte (LAPS) en in het kader van Sandberg Research (SR). 
De GRA, inclusief het SI, heeft in het zelfevaluatierapport een onderverdeling in drie 
‘onderzoeksgroepen’ of thematische clusters geformuleerd: 
 

1. LAPS / De Stad (GRA) – o.l.v. een lector 
2. Artificial Intelligence (SR) – o.l.v. senior onderzoeker 
3. Materiaal (SR) – n.t.b. 

 
Daarnaast zijn er een aantal ‘onderzoekscellen’ binnen SR, zoals ‘Journalism’ en 
‘Eco (In)justice’ – bottom-up initiatieven binnen de academie – die later kunnen 
uitgroeien tot onderzoeksgroep of zelfs lectoraat. 
 
LAPS/De Stad is zekere zin een traditioneel lectoraat, waarin naast een lector ook 
nog andere actieve deelnemers zijn, zoals senior-onderzoekers en promovendi, het 
laatste in samenwerking met o.a. de Universiteit van Amsterdam. Onderzoekers zijn 
lid van de zogenoemde kenniskring en/of van de (pre-)PhD-onderzoeksgroep 
Making Things Public. Ook begeleidt het lectoraat zogenoemde ‘fellows’ 
verbonden aan de bacheloropleidingen. 
 
De onderzoeksgroepen (of -cellen1 ) ‘AI’ en ‘Materiaal’ zijn onderdeel van SR. Er zijn 
binnen deze clusters diverse onderzoekers actief. Binnen ‘Materiaal’ onderzoekt 
een verkenner actueel de mogelijkheden voor dit onderzoeksgebied. ‘AI’ is 
organisatorisch het meest uitgekristalliseerd, met een senior-onderzoeker die de 
leiding heeft en een projectcoördinator. Vanuit AI worden momenteel ook de 
Creator Doctus-onderzoekers begeleid, al was het CrD-traject oorspronkelijk een 
initiatief van LAPS. Net als het lectoraat vallen onder SR ook enkele ‘fellows’ die zijn 
verbonden aan de masteropleidingen. 
 

 
1 In de zelfevaluatie worden deze ‘onderzoeksgroepen’ genoemd, maar in de later nagestuurde 
informatie wordt (ook) van ‘cellen’ gesproken. 
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Bij SR zijn fellows externen of alumni, die voor een beperkte periode van een jaar 
worden ingehuurd, maar op bachelorniveau zijn dit doorgaans bestaande 
medewerkers die aanvullende onderzoekstijd krijgen toebedeeld. Kenniskringleden 
zijn grotendeels ook medewerkers van de GRA, die een onderzoekscontingent van 
144 uur krijgen, verdeeld over een vrij te bepalen periode (gemiddeld tussen enkele 
maanden en enkele jaren).  
 
Organisatorisch valt de lector (LAPS) direct onder het CvB. Sandberg Research valt 
onder de verantwoordelijkheid van de directeur SI. De lector is lid van het Bestuur 
Onderzoek (de na de vorige evaluatie ingerichte CVB-onderzoekstafel), met daarin 
ook de algemene directie onderzoek (directeur SI), de zakelijke directie onderzoek 
(de bestuursvoorzitter), de directeur van de bacheloropleidingen2 en een 
beleidsadviseur. Er is tevens een ‘ondersteunend bureau’ dat zowel LAPS als SR 
assisteert, en als aanvullende overlegstructuur de Senior Onderzoekers Groep.  
 
Een GRA-breed intern project met een medewerker verbonden aan SR en een 
medewerker van LAPS inventariseert en analyseert de verbinding tussen onderwijs 
en onderzoek in de school en maakt een plan om deze eventueel nog te versterken. 
Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van een aansluiting van het 
(master)onderwijs op promotietrajecten.3 

 
Het CvB geeft aan dat er binnen de huidige structuur enkele wijzigingen gaan 
plaatsvinden. Zo wordt binnenkort opnieuw gekeken naar de aanscherping van de 
onderzoeksthema’s en de invulling van de fellowships, wordt de intentie geuit om 
het onderzoek bij GRA en SI meer gelijk te trekken en wordt onderzocht of er meer 
dan één lectoraat kan of moet worden ingericht, bijvoorbeeld op het gebied van 
Artifical Intelligence. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat dit inhoudelijk te 
motiveren moet zijn en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Op het 
moment van de visitatie was hier nog geen definitief besluit over gemaakt. 
Tenslotte gaat de huidige lector in de loop van 2022 met pensioen en is er recent 
een vacature uitgeschreven voor de positie.	De GRA uit de intentie om LAPS met de 
nieuwe lector door te ontwikkelen, met daarin aandacht voor een breder begrepen 
onderzoeksveld ‘De Stad’, tegelijk opbouwend op het werk van de voorgaande 
lector. 
	
 

 
2 In het organogram in de zelfevaluatie wordt de directeur van de bachelor niet genoemd – deze 
informatie is later aangeleverd. 
3 Ook hierbij gaat het om informatie die later is aangeleverd. 
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1.2 Context van de visitatie 
 
De externe kwaliteitszorg van onderzoek binnen hogescholen wordt op landelijk 
niveau ontwikkeld en gecoördineerd door de Vereniging Hogescholen. De 
uitgangspunten van deze externe kwaliteitsborging zijn vastgelegd in het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022, afgekort BKO (versie 
oktober 2015). Een onderzoekseenheid moet minstens eens per zes jaar worden 
beoordeeld door een externe visitatiecommissie. 
 
De beoordeling van de onderzoekseenheid van de GRA door de visitatiecommissie 
werd uitgevoerd conform het BKO-kader. Het BKO-kader formuleert vijf 
standaarden voor continu onderhoud en doorlopende verbetering van de kwaliteit 
van praktijkgericht onderzoek, en voor de zesjaarlijkse evaluaties: 
 

1. Het profiel van de onderzoekseenheid 
2. De organisatie van de onderzoekseenheid 
3. De kwaliteit van het onderzoeksproces 
4. Relevantie (resultaten en impact) 
5. Kwaliteitszorg 

 
Dit rapport is ingedeeld op basis van deze vijf standaarden, die uitgebreider worden 
beschreven in de betreffende secties.  
 
1.3 Toelichting op het proces 
 
Voorafgaand aan de evaluatie stelde de GRA een kritische reflectie op in de 
Zelfevaluatie Onderzoek Gerrit Rietveld Academie 2016-2020 (2021), uitgaande van 
het BKO-kader. Dit rapport werd ruim voor de datum van het visitatiebezoek 
overhandigd aan de visitatiecommissie, samen met relevante informatie over de 
procedures en standaarden. Het zelfevaluatierapport werd aangevuld met een 
bijlage in de vorm van het voorgaande visitatierapport uit 2015. 
 
De commissie is samengesteld uit nationale vertegenwoordigers van 
wetenschappelijke en professionele disciplines die relevant zijn voor het onderzoek 
aan de GRA: 
 
Dr. Michel van Dartel Voorzitter visitatiecommissie; lector Situated Art & 

Design bij het Avans Centre of Applied Research in Art, 
Design and Technology (CARADT) en directeur van 
V2_Lab for the Unstable Media. 
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Hicham Khalidi, lid Lid visitatiecommissie; directeur Jan van Eyck Academie 

Maastricht. 
 
Prof. Dr. Katja Kwastek Lid visitatiecommissie; Professor Moderne en 

Hedendaagse Kunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
 
Dr. J.K. Steetskamp  Secretaris visitatiecommissie; onderzoeker, adviseur en 

schrijver op het gebied van hedendaagse en moderne 
kunst en hoger onderwijs. 

 
Korte profielen van commissieleden zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 
 
Ter voorbereiding heeft de commissie de zelfevaluatie gelezen en kennisgenomen 
van het BKO-kader en het visitatierapport uit 2015, alsook van het meest recente 
instellingplan zoals gepubliceerd op de website van de GRA (Undefined, 
Unsolicited, Unsettling: Instellingsplan 2020-2025).4 De visitatie vond plaats op 8 
juni 2021 op een locatie van de GRA in Amsterdam. Voorafgaand aan de visitatie 
had de commissie op de dag zelf een voorbereidende bijeenkomst waarin een 
voorzitter werd aangewezen en vragen voor de GRA werden voorbesproken.  
 
De visitatie begon met presentaties van lopende onderzoeksprojecten, gevolgd 
door een tweede sessie waarin gesprekken met onderzoekers van SR centraal 
stonden. De derde sessie was met onderzoekers verbonden aan LAPS, en een 
vierde en laatst sessie had als thema ‘Ontwikkeling en organisatie 
onderzoek/Visie/Kansen en uitdagingen voor de toekomst’, met als deelnemers 
vertegenwoordigers van LAPS, SR en het CvB. 
 
Een uitgebreid overzicht van de gesprekspartners is opgenomen als bijlage bij dit 
document, in de vorm van het (geanonimiseerde) programma van de visitatie. De 
visitatie werd afgesloten met een korte feedbacksessie door de visitatiecommissie 
aan de gesprekspartners. 
 
Het conceptrapport werd op 7 september 2021 ter beoordeling aan de GRA 
voorgelegd. De voorzitter van de commissie keurde het eindrapport op 2 november 
2021 goed, waarna het werd aangeboden aan het College van Bestuur van de GRA. 

 
4 Zie: 
https://rietveldacademie.nl/en/media/inline/2020/7/3/gerrit_rietveld_academie_instellingspl
an_2020_2025.pdf 
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2. Profiel van de onderzoekseenheid 
 
Standaard 1: De onderzoekseenheid heeft een relevant, ambitieus en uitdagend onderzoeksprofiel 
en een onderzoeksprogramma met bijbehorende doelen die zijn geoperationaliseerd in een aantal 
indicatoren. 
 
Met het onderzoeksprofiel en het onderzoeksprogramma geeft de onderzoekseenheid aan in welke 
richting en in welke mate ze onderscheidend zijn: relevant, ambitieus en uitdagend voor het 
onderwijs, voor de professionalisering van de beroepspraktijk en voor het kennisdomein. Het 
onderzoeksprofiel vertoont samenhang met de onderzoeksvisie van de hogeschool en kan rekenen 
op draagvlak van (interne en externe) stakeholders. Het onderzoeksprogramma bevat concrete 
doelen; voor het meten en zichtbaar maken daarvan heeft de onderzoekseenheid indicatoren 
vastgesteld die zicht geven op: input, producten, gebruik en waardering. 
 
Het lectoraat (LAPS/De Stad) heeft een uitgekristalliseerd onderzoeksprofiel, met 
een tweeledige aandacht voor kunst in de publieke ruimte en kunst in of in relatie 
tot het publieke domein. In het zelfevaluatiedocument worden de doelstellingen 
van het lectoraat als volgt omschreven:  
 

Het is de missie van het lectoraat om kunstenaars en vormgevers in staat te stellen 
onderzoek te doen naar nieuwe vormen van samenleven in de stad en de invloed van nieuwe 
technologieën hierop.5 

 
Dit sluit aan op de algemene missie van de instelling om onderzoek te stimuleren 
als onderdeel van de artistieke praktijk, gerelateerd aan een ‘onderzoekend en 
experimenteel kunstonderwijs’.6 Onderzoek komt nadrukkelijk in het instellingsplan 
als pijler van de hogeschool naar voren. Als kanttekening moet hierbij worden 
gezegd dat het geraadpleegde, meest recente plan de periode 2020-2025 beslaat, 
en niet de gehele evaluatieperiode. Over de wijze waarop onderzoek in de 
academie is verankerd, volgt later meer.  
 
De bovengenoemde onderverdeling in drie grote thematische lijnen – ‘De Stad’, 
‘AI’ en ‘Materiaal’ – is in 2017 tot stand gekomen. Het lectoraat, waaruit het thema 
‘De Stad’ voortkomt, bestaat sinds 2003. Als actieve onderzoekscel of -groep 
bestaat ‘AI’ sinds drie jaar, ‘Materiaal’ is iets recenter.  
 
De missie en visie van ‘AI’ en ‘Materiaal’ worden in het zelfevaluatiedocument als 
volgt verwoordt: 
 

 
5 Zelfevaluatie, p.7 
6 Instellingsplan, p.10 
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Onderzoek op het Sandberg Instituut is onderzoek naar de mogelijkheden die verbeelding 
opent. Verbeeldingskracht beperkt zich niet tot hoe de wereld is, maar denkt na over hoe de 
wereld kan zijn. […] Onze visie op onderzoek vindt haar wortels in een breed opgezette 
praktijk. Om er een frame en focus aan te geven en een specifieke onderzoekscultuur te 
ontwikkelen baseren we ons op de concepten critical pedagogy, critical making en 
emancipatory research.7 

 
Verbindend element tussen de visies van LAPS en SR is het denken vanuit de 
artistieke praktijk en het belang van terugkoppeling naar het onderwijs. 
 
Over het algemeen beschouwt de visitatiecommissie het profiel van de 
onderzoekseenheid als voldoende overtuigend, maar heeft enige kanttekeningen 
bij de onderverdeling in de drie thema’s en de onderbouwing hiervan. 
 
‘AI’ en ‘Materiaal’ vond de commissie in het zelfevaluatiedocument minder 
nauwkeurig beschreven dan het thema ‘De Stad’. Volgens de GRA is dit het gevolg 
van de nog lopende ‘bottom-up’ ontwikkeling van die thema’s, vanuit behoeftes en 
ideeën die aanwezig zijn binnen de academie, en van het relatief minder lange 
bestaan van SR, waar deze onder vallen. De GRA ziet SR vooral als ‘incubator’ op 
het gebied van praktijkgericht onderzoek en legt de nadruk op de productiviteit van 
het ontwikkelproces. 

De huidige visie op het SR-onderzoek is vooral gebaseerd op de condities 
waarbinnen (artistiek) onderzoek plaats kan vinden en optimaal tot bloei kan 
komen, met name in de relatie tot de artistieke praktijk en het onderwijs, waarbij 
nadrukkelijk wordt gedacht vanuit de maker. Dat is lovenswaardig, maar 
tegelijkertijd mist er een nadrukkelijkere inhoudelijke motivatie van de twee 
thema’s. In de basis had de commissie vooral wat meer uitleg over de SR-thema’s 
willen zien: de urgentie ervan werd in de zelfreflectie niet gedegen 
beargumenteerd en ook hoe zij – in benaderingswijze maar ook inhoudelijkheid – 
zijn ingebed in een instellingsbrede, overkoepelende onderzoeksvisie kreeg 
beperkte aandacht. De huidige beschrijvingen van de onderzoeksgebieden zijn 
volgens de visitatiecommissie iets te smal (AI) of te breed (Materiaal) geformuleerd 
om het onderzoek sterk te profileren en ruimte te bieden voor onderzoek rond 
actuele ontwikkelingen.  

Zoals gezegd geeft de GRA aan dat de thema’s nog in ontwikkeling zijn en verder 
moeten worden uitgewerkt. De visitatiecommissie raadt zodoende aan om hier de 
komende periode versterkte aandacht aan te besteden en hierin ook de 
doelstellingen van de hogeschool als zodanig mee te nemen, en de wijze waarop 
deze zich inhoudelijk wil profileren, ook naar de buitenwereld toe. Het advies is dan 

 
7 Zelfevaluatie, p.10 
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ook om deze thema’s verder te ontwikkelen en de verhouding en samenhang 
tussen de verschillende onderzoeksthema’s en de overkoepelende visie op 
onderzoek explicieter te formuleren. De GRA is zich hiervan bewust en geeft dan 
ook aan dit als urgente taak te ervaren. 
 
Op dit punt moet nogmaals worden opgemerkt dat zowel LAPS als SR nadrukkelijk 
aangeven de onderzoekthema’s vooral bottom-up te verzamelen en ontwikkelen, 
op basis van (deels systematisch vergaarde) input van medewerkers en studenten. 
Dat vergt langere ontwikkelprocessen, maar heeft als voordeel dat de thema’s 
breed worden gedragen binnen de hogeschool en onderzoek inmiddels goed is 
verankerd in het onderwijs en wordt omarmd door de stakeholders. Wat dat betreft 
is er de afgelopen zes jaar een immense inspanning geleverd door de GRA om het 
draagvlak en de belangstelling voor onderzoek binnen de instelling te vergroten. 
Vrijwel alle stakeholders waarmee de visitatiecommissie heeft gesproken uitten 
waardering voor de deze bottom-up benadering in het formuleren van een nieuwe 
inhoudelijke koers van de GRA. De commissie is lovend over deze ontwikkeling. 
 
Wat betreft erkenning door externe stakeholders presteert vooral LAPS uitstekend: 
het wordt door het veld beschouwd als hét kennisinstituut over kunst in de publieke 
ruimte in Nederland (of zelfs Benelux) en kent vele relevante 
samenwerkingspartners die de missie en visie onderschrijven. Initiatieven zoals de 
Creator Doctus (LAPS en SR) hebben een duidelijke impact op de beroepspraktijk 
van de kunstenaar, zowel nationaal als – door de diverse samenwerkingen met 
buitenlandse kunsthogescholen – ook internationaal. Voor de artistieke 
beroepspraktijk is LAPS tevens een belangrijke bron van kennis en expertise. SR 
kent vooralsnog vooral draagvlak bij interne stakeholders. Relevantie voor het 
kennisdomein is bij SR niet zo zeer geborgd door het onderzoeksprofiel maar door 
de activiteiten van fellows en onderzoekers in andere (ook internationale) 
contexten. Voor de beroepspraktijk is SR relevant omdat het de kijk op wat een 
artistieke praktijk kan zijn – en onderzoek daarbinnen – continu verbreedt en zowel 
intern als extern het debat hierover stimuleert. 
 
Tenslotte is op te merken dat er voor de meetbaarheid van de prestaties 
indicatoren zijn geformuleerd, met betrekking tot kennisontwikkeling, 
beroepspraktijk en maatschappij, onderwijs, scholing en professionalisering en 
interne externe samenwerkingsverbanden. Deze zijn ook kwantitatief in kaart 
gebracht en worden gebruikt om de voortgang van onderzoek te monitoren (zie 
‘Bijlagen’ in de Zelfevaluatie). De doelstellingen die voorafgaan aan deze prestaties, 
zouden in de optiek van de commissie nog explicieter kunnen worden 
geformuleerd.  
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Ter afsluiting van dit onderdeel stelt de commissie vast dat de algehele indruk met 
betrekking tot Standaard 1 positief is maar met ruimte voor verbetering. Het 
visitatiepanel ziet de nieuwste ontwikkeling als veelbelovend maar raadt de GRA 
met nadruk aan om de komende tijd meer ruimte voor reflectie op de 
onderzoeksthema’s zelf te maken om hen aan te scherpen, middels een 
instellingsbrede onderzoeksvisie die zowel LAPS als SR omvat. De gesprekken 
gaven de visitatiecommissie echter voldoende vertrouwen dat het CvB en de 
overige verantwoordelijken zich hier bewust van zijn en dit ook als belangrijke 
opgave onderschrijven. De aansporing van de visitatiecommissie 2015 om te kijken 
naar een verbreding van het onderzoek en de onderzoeksmethodologie, nieuwe 
thema’s en de mogelijkheid van aanvullende lectoraten of onderzoeksgebieden, 
heeft de GRA zich ter harte genomen.  
 
In de optiek van de commissie presteert LAPS met betrekking tot Standaard 1 
excellent en SR voldoende. Gemiddeld leidt dat tot een beoordeling van ‘goed’ 
met betrekking tot Standaard 1. 
 

3. Organisatie van de onderzoekseenheid 
 
Standaard 2: De wijze waarop de eenheid is georganiseerd, de inzet van mensen en middelen en de 
interne en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties maken de realisatie van het 
onderzoeksprofiel mogelijk. 
 
Deze standaard bevat de voorwaarden om het onderzoeksprofiel en het daarop gebaseerde 
onderzoeksprogramma te kunnen realiseren. Het portfolio en de wijze waarop de eenheid is 
georganiseerd is ondersteunend aan de uitvoering en borging van het onderzoeksprogramma. De 
inzet van mensen en middelen is daarbij toereikend in kwalitatief en kwantitatief opzicht. De interne 
en externe samenwerkingsverbanden, netwerken en relaties daarbij zijn voldoende relevant, 
intensief en duurzaam. 
 
Zoals opgemerkt in de inleiding kent het onderzoek aan de GRA een indeling in drie 
deelgebieden en een aantal ontwikkelprojecten. Voor de volledigheid en ter 
verduidelijking neemt het rapport hier het (geanonimiseerde) organogram uit de 
het zelfevaluatiedocument over:8 
 

 
8 Zelfevaluatie, p. 21. 
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In eerste instantie vond de visitatiecommissie dit schema wat verwarrend, omdat 
de organisatorische verhouding tussen de drie categorieën – 
‘Onderzoeksgroepen’, ‘Ontwikkelprojecten’ en ‘Onderzoeksorgansatie’ – hierin 
niet duidelijk naar voren komt. Ze staan nu naast elkaar, zonder dat duidelijk wordt 
wat onder welke bestuurlijke eenheid valt. Voorbeeld: ‘De Stad’ valt onder het 
lectoraat (LAPS), dat verantwoording aflegt aan het CvB. ‘AI’ en ‘Materiaal’ vallen 
onder SR, dat onder leiding van de directeur van het SI staat, die tegelijk ook lid van 
de CvB is. Dit komt echter niet uit de visualisatie naar voren. In de tekst wordt dit 
nader toegelicht, en op de visitatiedag werd dit verder verhelderd, maar het 
organogram mist voor de commissie transparantie. 
 
Zoals eerder opgemerkt is er op dit moment één lectoraat (LAPS) met een lector 
die een aanstelling heeft van tussen de 0,5 en 0,7 fte gedurende gehele periode. 
Binnen het lectoraat is er tevens een senior-onderzoeker die de onderzoeksgroep 
Making Things Public coördineert, een beleidsmedewerker/coördinator, een 
assistent communicatie en publicatie en een assistent productie en organisatie. Bij 
SR hadden in 2020 drie interne (senior-)onderzoekers een aanstelling variërend 
tussen de 0,2 en 0,4 fte; 0,4 fte vielen onder de onderzoeksgroep ‘AI’, de overige 
fte’s waren gelinkt aan ontwikkelprojecten (zie organogram). Aangevuld werd dit 
door onderzoek op projectbasis (geen exacte cijfers verstrekt over de omvang).  
 
Wat betreft onderzoeksfinanciering bleef tot voor kort de nadruk liggen op de 
eerste geldstroom. In 2020 was er sprake van een trendbreuk, aangezien LAPS in 
dat jaar een omvangrijke NWO-subsidie (93.657 euro) gehonoreerd kreeg. 
Inkomsten uit de derde geldstroom zijn doorgaans bescheiden, met uitzonderingen 
zoals het recente onderzoek ondersteund door BPD Development in het kader van 
het ‘flagship’-project Contemporary Commoning van LAPS (2019-2020). Voor SR 
zijn er pas vanaf 2019 cijfers beschikbaar. Die laten zien dat de derde geldstroom 
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voor dit onderdeel nihil is en er geen tweede-geldstroom-financiering is. Dit past 
bij het eerder geschetste beeld dat de nadruk in de ontwikkelfase 2019-2020 vooral 
op het creëren van draagvlak binnen de kunsthogeschool (en specifieker het SI) 
lag. Een meer op de buitenwereld gerichte ontwikkelingsstrategie is vanuit het 
perspectief van de visitatiecommissie een wenselijke volgende stap. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat er – zoals ook al bij de visitatie in 2015 
geconstateerd – met relatief bescheiden mankracht en middelen aanzienlijke 
presentaties worden geleverd, resulterend in een spannend en veelzijdig 
onderzoeksportfolio, waar de commissie van onder de indruk was. De commissie 
vond vooral het Contemporary Commoning-project en de CrD-projecten van de 
eerste twee kunstenaars die dit traject volgden indrukwekkende voorbeelden van 
wat onderzoek binnen GRA kan behelzen. Er is meer dan voldoende 
onderzoeksoutput, waarbij actief wordt gezocht naar passende presentatievormen 
– van publicaties tot tentoonstellingen, lezingen, workshops en symposia. De 
prestaties zijn tevens gekwantificeerd op basis van de eerder vastgestelde 
prestatie-indicatoren. Helaas zijn deze niet gedifferentieerd naar LAPS of SR, 
waardoor het presteren van deze twee onderzoeksdivisies in dit geval niet 
afzonderlijk kan worden beoordeeld. 
 
Naast de CrD-onderzoekers zijn met een verhoudingsgewijs zeer beperkt totaal 
aantal fte’s (tussen de 0,4 en 0,8 per jaar) een behoorlijk aantal promovendi 
begeleid door de lector van LAPS (tussen de 3 en 4 per jaar, circa 11 over de gehele 
periode) in samenwerking met universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam. 
Draagvlak voor onderzoek onder de medewerkers blijkt ook uit het relatief hoge 
aantal docenten die onderzoekstijd hebben verkregen of betrokken waren bij 
onderzoek – rond de 19 per jaar in het kader van LAPS (in totaal tussen de 0,8 en 
1,7 fte per jaar), tussen de 7 en 12 docenten per jaar bij SR (in totaal tussen de 1,3 
en 1,5 fte per jaar). Uit deze door de GRA aangeleverde cijfers blijkt wel dat het 
aantal fte’s dat hier tegenover staat zeer bescheiden is – veel hangt af van de inzet 
en motivatie van de medewerkers zelf. Volgens de GRA vormt het toekennen van 
onderzoeksuren een mogelijkheid voor veel medewerkers om door middel van 
onderzoek verdieping in hun artistieke praktijk te brengen.  
 
Uit de gesprekken tijdens de visitatie blijkt dat deze mogelijkheid zowel door 
medewerkers als externe fellows (SR) zeer wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd gaven 
diverse gespreksdeelnemers aan dat de middelen die ze krijgen in verhouding tot 
hun inzet beperkt zijn. Bij LAPS worden aan het begin van een onderzoeksperiode 
prestatieafspraken gemaakt, terwijl bij SR meer algemene doelen worden 
geformuleerd dan ‘beoogde uitkomsten’. De commissie vindt dat die doelen 
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gepaard zouden moeten gaan met duidelijkere afspraken over de verwachtingen 
wat betreft inzet en mogelijke uitkomst. Enige flexibiliteit en informaliteit kan 
prettig zijn voor alle betrokken partijen, maar dat heeft als keerzijde dat er ook een 
gebrek aan transparantie kan zijn wat betreft het verwachtingsmanagement, wat 
zowel onderprestatie of – in de meeste gevallen – overcompensatie als gevolg kan 
hebben (veel te veel uren maken in verhouding tot de beloning die daar tegenover 
staat). De visitatiecommissie raadt dan ook aan hier meer helderheid in aan te 
brengen en een structuur te ontwikkelen waarin duidelijke afspraken aan het begin 
van de onderzoekstrajecten worden gemaakt, mondeling of schriftelijk, zodat voor 
alle partijen duidelijk is wat er wordt verwacht en wat er als een reële prestatie 
wordt gezien op basis van de verstrekte middelen.  
 
De visitatiecommissie merkt tevens op dat SR bij de beloning van fellows 
onderscheid maakt tussen alumni en overige onderzoekers: alumni krijgen minder 
betaald. De commissie beveelt aan om dit in het kader van een Fair Practice gelijk 
te trekken. Daarnaast werd door enkele onderzoekers de wens geuit om de criteria 
voor beloning beter af te stemmen op de realiteit van artistiek onderzoek, waarin 
dit niet alleen door individuele onderzoekers maar regelmatig ook door duo’s en 
collectieven wordt uitgevoerd, die op dit moment evenredig slechter worden 
betaald omdat ze de vergoeding moeten delen. De commissie sluit zich bij deze 
wens aan en vraagt de GRA om hier verbetering in aan te brengen. 
 
Op dit moment is veel van de onderzoeksoutput afhankelijk van de inzet die 
onderzoekers willen leveren: vaak medewerkers met veel goodwill maar doorgaans 
een zeer kleine aanstelling en daarbinnen nog minder uren voor onderzoek. Er 
wordt gewerkt vanuit enthousiasme, met een gepassioneerde houding, wat kan 
leiden tot een ongelijke verdeling, omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. 
Het leidt wel tot een enorme output; er wordt gewerkt vanuit de energie die het 
onderzoek geeft, en dat is in de optiek van de commissieleden een goede zaak. De 
keerzijde kan ongelijkheid of een ongelijke behandeling zijn. Hier ligt volgens de 
commissie een taak om energie en output af te wegen tegenover gelijke 
behandeling en adequate beloning. 
 
In de optiek van de visitatiecommisie schuilt in de huidige aanpak vooral het gevaar 
van (zelf-)exploitatie – een bekend fenomeen in de culturele sector en in 
organisaties met een flexibele schil van freelancers en kleine aanstellingen zoals de 
GRA. De commissie vraagt de GRA en haar CvB er kritisch op toe te zien dat de 
beloning voor onderzoek ‘eerlijk’ is. De commissie ziet het als een beleidskeuze dat 
GRA veel onderzoekers aanstelt binnen de beperkte financiële mogelijkheden die 
zij daarvoor heeft: minder onderzoekers met méér uren ondersteunen is ook 
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denkbaar. Het CvB gaf hierop aan dat dit inderdaad een bewuste beleidskeuze is: 
de afgelopen zes jaar was het doel vooral om meer draagvlak voor onderzoek te 
creëren in de volle breedte van de academie, door daar zoveel mogelijk 
medewerkers een beperkt aantal uren voor te geven. Dit is duidelijk gelukt: er heeft 
een enorme cultuuromslag plaatsgevonden bij de GRA waarbij onderzoek een 
nieuwe waardering heeft gekregen en deel is geworden van de dagelijkse 
onderwijspraktijk en artistieke praktijk van docenten. Voor de komende zes jaar 
beveelt de commissie desondanks aan om – gezien de nodige aanscherping – nog 
eens goed naar dit beleid te kijken en daarin vooral feedback van de medewerkers 
mee te nemen. Positief in dit kader is dat de GRA al op regelmatige basis 
tevredenheidsonderzoek uitvoert onder haar medewerkers. Waar eerst verbreding 
centraal stond, zou nu verdieping kunnen plaatsvinden door gelden 
geconcentreerder in te zetten. Een eerste stap is daarin het maken van een 
realistische inschatting over hoeveelheid onderzoek die gerealiseerd kan worden 
op basis van de beschikbare financiële middelen. Daarbij hoort ook de vraag wie 
onderzoek kan en zou moeten doen, en tegen welke prijs. 
 
Dit alles neemt niet weg dat het beleid vergeleken met de beoordelingssituatie zes 
jaar terug heeft geleid tot veel verbetering op het vlak van een bredere 
organisatorische inbedding van het onderzoek. Het onderhouden van relaties met 
diverse samenwerkingspartners is met name bij LAPS een krachtig instrument om 
het GRA-onderzoek organisatorisch, inhoudelijk en deels ook financieel te 
versterken. In het kader van de ontwikkeling van het CrD-traject is de GRA tevens 
duurzame internationale samenwerkingen met andere kunsthogescholen 
aangegaan en heeft zich stevig weten te positioneren in het veld van artistiek 
onderzoek. Bij SR moet wat betreft extramurale relaties (zowel inhoudelijk als 
financieel) nog een stevigere ontwikkeling worden ingezet. De organisatie van de 
onderzoekseenheid kan vooral helderder worden opgezet, zeker als het gaat om de 
tweedeling tussen LAPS en SR en de verschillen in bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, personele bezetting en transparantie die dit tot gevolg heeft. 
Dit zou ook positieve effecten kunnen hebben op het belang van transparantie naar 
de medewerkers toe (zie boven). 
 
De commissie is	ervan	overtuigd	dat het CvB en het Bestuur Onderzoek erin zullen 
slagen het onderzoek bij LAPS en SR	in de komende periode	verder te integreren en 
een nadrukkelijkere visie op Fair Practice te ontwikkelen, met oog voor voldoende 
transparantie wat betreft prestatieafspraken. Gezien de kritische opmerkingen 
over de huidige stand van zaken	binnen SR en de wat verwarrende bestuurlijke 
organisatie van het onderzoek binnen de GRA, ziet de commissie zich echter 
genoodzaakt	om de onderzoekseenheid in haar geheel	– LAPS én SR omvattend 
–	op	Standaard 2 vooralsnog als ‘voldoende’ te beoordelen. 
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4. Kwaliteit van het onderzoeksproces 
 
Standaard 3: Het onderzoek van de onderzoekseenheid voldoet aan de standaarden die in het 
vakgebied gelden voor het doen van onderzoek. 
 
Deze standaarden betreft de kwaliteit van het onderzoeksproces. Voorop staat dat praktijkgericht 
onderzoek praktisch relevant, methodisch grondig en ethisch verantwoord is. De 
onderzoekseenheid beschikt over expliciete inhoudelijke kwaliteitscriteria voor het voorbereiden, 
uitvoeren en het evalueren van praktijkgerichte onderzoeken. Het onderzoek is/wordt uitgevoerd 
volgens de methodologische regels, de onderzoeks- en beroepsethiek en de waarden die binnen het 
vakgebied en het onderzoeksdomein gelden. De inhoudelijke criteria kunnen dus verschillen per 
onderzoeksdomein (bijvoorbeeld techniek of gezondheidszorg) en ook per vakgebied (bijvoorbeeld 
marketing of logistiek). 
 
Het vastleggen van onderzoekstandaarden met betrekking tot artistiek onderzoek 
is nog steeds een uitdaging. De afgelopen twintig jaar is vooral een discussie 
gevoerd over wat artistiek onderzoek behelst en wat de condities en criteria zijn om 
van artistiek onderzoek te kunnen spreken. LAPS en de lector die hieraan is 
verbonden hebben een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van het nationale 
debat en het gezamenlijk bepalen van de rol van artistiek onderzoek, samen met 
andere kunsthogescholen. Tegelijkertijd geeft het zelfevaluatiedocument aan dat 
er een groeiende behoefte is niet al te rigide met dit begrip om te gaan, om de 
breedte van praktijken en methodologieën	te waarborgen. Kortom, LAPS heeft 
mede bijgedragen aan het ontwikkelen van standaarden voor artistiek onderzoek – 
meest recent nog in relatie tot de CrD – maar geeft tegelijkertijd ook de 
beperkingen aan van verschillende gehanteerde definities. De visitatiecommissie 
kan dit volgen, maar ziet wel meerwaarde in de voortzetting en versterking van 
reflectie op de onderzoeksmethode en methodologieën die artistiek onderzoek 
kenmerken. In de praktijk lijkt dit onderdeel van bijna alle onderzoeksprojecten in 
het portfolio, maar een meer systematische, overkoepelende en concrete reflectie 
hierop zou onderdeel kunnen worden van een nieuwe, overkoepelende 
onderzoeksvisie.  
 
Positief is dat bij de GRA een sterke nadruk op het genereren van nieuwe kennis 
ligt. De GRA identificeert daarin ook een duidelijke rol en functie van artistiek 
onderzoek. Daarmee voldoet het onderzoek aan een belangrijk criterium dat ook 
voor wetenschappelijk onderzoek wordt gehanteerd. Desondanks ziet de 
commissie verbetermogelijkheden wat betreft het verder expliciet maken van 
criteria voor onderzoek aan kunsthogescholen. In het zelfevaluatiedocument wordt 
op verschillende punten ingegaan op de noodzaak van methodologische rigor. Dat 
is lovenswaardig maar ook een punt dat beter had kunnen worden onderbouwd met 
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concrete voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten. Meer transparantie en 
explicitering rond de toegepaste methodieken zou de commissie verwelkomen. 
 
‘Praktische relevantie’ is een relatief lastig criterium om toe te passen op artistiek 
onderzoek: kunst moet zich soms juist loszingen van pragmatisme en 
probleemoplossing om relevant te kunnen zijn. De GRA geeft dan ook aan wel een 
pragmatisch bewustzijn te hebben, maar door middel van onderzoek eerder vragen 
te willen oproepen dan oplossingen aan te dragen. Op dit punt verdedigt de GRA 
met enige stelligheid artistieke vrijheid als grondslag van artistiek onderzoek. De 
visitatiecommissie kan zich hierin vinden, maar waarschuwt wel voor de gevaren 
van een te veel naar binnen gerichte houding als gevolg van die keuze – de 
belangen en spelregels van de buitenwereld zijn immers ook voor artistiek 
onderzoek binnen de GRA relevant. Gelukkig lijkt de GRA – en zeker LAPS – zich 
hier voldoende van bewust. Sterker nog: het feit dat er verschillende 
samenwerkingspartners zijn die telkens weer terugkomen, is een belangrijke 
toetssteen voor de kwaliteit van het onderzoeksproces en haar uitkomsten. Over de 
ontwikkeling van ethische standaarden geeft de GRA aan dat dit work in progress 
is. De commissie acht dit positief en waardeert het als de GRA ethiek opneemt in 
het debat over artistiek onderzoek dat ze stimuleert. 
 
De commissie beschouwt de prestaties van de GRA wat betreft Standaard 3 als 
goed. 
 

5. Relevantie (resultaten en impact) 
 
Standaard 4: De onderzoekseenheid realiseert voldoende relevantie op het gebied van: 
• kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein 
• beroepspraktijk en maatschappij 
• onderwijs en professionalisering. 
Het onderzoek heeft in voldoende mate impact op de hiervoor omschreven gebieden. 
 
Bij deze standaard gaat het om de resultaten en de impact van het onderzoek en daarmee in 
hoeverre de door onderzoekseenheid gehanteerde indicatoren worden behaald. De indicatoren 
geven aan om welke soorten producten en hun impact het gaat (kan gaan), waarbij uitsplitsing 
plaatsvindt naar de drie genoemde gebieden: 
• Beroepspraktijk en maatschappij. Het onderzoek aan hogescholen is geworteld in de 
beroepspraktijk en sterk gebonden aan een toepassingscontext. De vraagstellingen worden 
ingegeven door de professionele praktijk (‘real life’-situaties), in zowel profit- als non-
profitsectoren. Het onderzoek genereert vervolgens kennis, inzichten en producten die bijdragen 
aan het oplossen van de problemen in de beroepspraktijk en/of aan de ontwikkeling van deze 
beroepspraktijk. 
• Onderwijs en professionalisering. Het onderzoek aan hogescholen kent een sterke verbinding met 
de andere activiteiten van het hoger beroepsonderwijs. Deze verloopt in hoofdlijn langs twee 
sporen: de verbinding met het onderwijs en de professionalisering van het onderwijzend personeel 
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(van docent naar docent-onderzoeker) ten behoeve van het onderwijs en/of het uitvoeren van 
onderzoek. 
• Kennisontwikkeling binnen het onderzoeksdomein. Het onderzoek aan hogescholen levert een 
bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het desbetreffende onderzoeksdomein. Kennis en 
inzichten worden via uiteenlopende kanalen aan de diverse doelgroepen overgebracht, bijvoorbeeld 
via: publicaties, bijdragen aan professionele bladen, artefacten, proefopstellingen, prototypes, 
voordrachten en presentaties of via uiteenlopende media zoals internet, kranten, radio en tv. 
 
Met betrekking tot Standaard 4 had de commissie een positief beeld van 
onderzoekseenheid, met name op basis van de grote bandbreedte van 
onderzoeksresultaten, zeker in verhouding met mankracht en middelen (zie 
Standaard 2). Een klein deel werd op de dag van de visitatie gepresenteerd; andere 
uitkomsten werden gedeeld via het zelfevaluatierapport en publicaties die ter 
plekke ingezien konden worden. Ook de website van de GRA gaf de commissie enig 
inzicht in afgeronde en lopende projecten. 
 
Het feit dat de GRA de moeite heeft genomen om voor Standaard 4 expliciete 
prestatie-indicatoren te formuleren (zie Standaard 1) verdient lof. Zowel het 
rapport als het gesprek waren overtuigend, en de commissie waardeert de 
overzichtelijke manier waarop de resultaten kwantitatief zijn geaggregeerd in het 
zelfevaluatiedocument. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de 
visitatie in 2015. De duiding van de data in datzelfde document had echter in de 
optiek van de commissie nog iets scherper en concreter kunnen worden 
geformuleerd. De tekst is op dat punt weinig specifiek, al spraken de cijfers en de 
gegevens voor zich. 
 
Bij de volgende prestatie-indicatoren zijn concrete gegevens aangeleverd: 
 

(1) Kennisontwikkeling 
(2) Beroepspraktijk en maatschappij 
(3) Onderwijs, scholing en professionalisering 
(4) Interne en externe samenwerkingsverbanden 

 
Ad 1. Kennisontwikkeling binnen het kennisdomein is in het geval van LAPS 
excellent te noemen gezien de status van het lectoraat als kennisinstituut en 
toonaangevende autoriteit binnen het vakgebied; voor SR hanteert de commissie 
een voldoende, met ruimte voor verbetering met name op gebied van ‘AI’ – 
waarvoor de actualiteit en urgentie van de gehanteerde benaderingswijze volgens 
de commissie te weinig is gemotiveerd. De commissie raadt aan om de komende 
jaren versterkt aandacht te besteden aan visieontwikkeling en positionering rond 
kennisontwikkeling binnen artistiek onderzoek op het gebied van AI. 
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Ad 2. Met name de ontwikkeling van de CrD heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan de beroepspraktijk van de kunstenaar door nieuwe perspectieven op artistiek 
onderzoek en academische waardering hiervan te openen. Deel van de reflectie op 
de eerste twee CrD-projecten was de veranderende rol van de kunstenaar, ook in 
de museale context. De commissie raadt zodoende aan dit vast te houden en dit 
proces van reflectie voort te zetten en goed te documenteren. SR blinkt vooral uit 
in het ontwikkelen van nieuwe methodologieën die nieuwe perspectieven openen 
op de beroepspraktijk van hedendaagse kunstenaars. 
 
Maatschappelijke relevantie ziet de commissie vooral bevestigd in de externe 
samenwerkingen, waar met name LAPS in uitblinkt en waar bij SR nog 
ontwikkelbehoefte is. LAPS is een belangrijke speler wat betreft kunst in de 
openbare ruimte en heeft maatschappelijk debat hierover de afgelopen 15 jaar 
mede vormgegeven. In projecten zoals Contemporary Commoning op het 
Zeeburgereiland in Amsterdam worden tevens sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde gesteld die urgent en voor een groot publiek relevant 
zijn. Wel vraagt de commissie de GRA om de komende jaren versterkt aandacht te 
besteden aan de overdracht en documentatie van kennis om de continuïteit te 
waarborgen als de lector met pensioen gaat. 
 
Ad 3. Zeer positief valt de doorwerking van onderzoek in het onderwijs op, zowel op 
bachelor- als masterniveau. Zoals eerder opgemerkt is de GRA erin geslaagd om 
het belang en de praktijk van onderzoek binnen de kunsten door te laten dringen 
tot de haarvaten van de hogeschool. Op alle niveaus en in alle gelederen wordt 
onderzoek uitgevoerd – op kleine en op grotere schaal. Onderzoek draagt ook op 
allerlei vlakken bij aan curriculumontwikkeling. 
 
Docenten krijgen doorgaans veel kansen om onderzoek te doen. Alleen blijft dit 
meestal wel enigszins beperkt in tijd. Of de inspanningen op dit gebied ook leiden 
tot meer docenten met een master en PhD is op basis van de verstrekte gegevens 
niet te beoordelen. In bredere zin draagt het groeiende vermogen om onderzoek op 
te doen niet alleen bij aan de onderwijspraktijk van de docenten maar naar eigen 
zeggen ook aan hun eigen artistieke praktijk. De visitatiecommissie geeft de GRA 
op dit punt het aandachtspunt mee dat deze de doelstellingen op het gebied van 
professionalisering nog iets duidelijker kan formuleren, met zicht op de evaluatie 
over zes jaar. En ten tweede zijn duurzaamheid en kennisdeling alsook 
kennisbehoud binnen de hogeschool een belangrijk aandachtspunt: veel docenten 
hebben kleine en tijdelijke aanstellingen, waardoor continuïteit niet altijd geborgd 
is. 
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Ad 4: Wat betreft de interne samenwerkingsverbanden scoren zowel LAPS als SR 
hoog: veel onderzoek is óf collectief georganiseerd óf ingebed in een collectief 
review-proces (middels onderzoeksbijeenkomsten) en kent daardoor een 
instellingsbrede resonantie. Externe samenwerkingspartners zijn vooral bij LAPS 
een positief punt; SR kan zich hier, zoals eerder aangegeven, nog meer in 
ontwikkelen. 
 
Alle indicatoren in acht nemend, komt de visitatiecommissie tot het oordeel 
‘goed’ met betrekking tot Standaard 4. 
 

6. Kwaliteitszorg onderzoek 
 
Standaard 5: De onderzoekseenheid voert regelmatig en systematisch evaluatie uit van de 
onderzoeksprocessen en resultaten. Aan de uitkomsten daarvan verbindt de onderzoekseenheid 
waar nodig consequenties. 
 
De standaard is bedoeld om de zorg voor de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek te borgen. 
De onderzoekseenheid beschikt hiertoe over managementinformatie en maakt gebruik van een 
samenhangend geheel aan meet- en evaluatie-instrumenten. De opvolging van de externe visitatie 
maakt hier deel van uit. De meet- en evaluatieresultaten leiden tot reflectie waaruit verbeteracties 
voortvloeien voor het onderzoeksprofiel, het onderzoeksprogramma en de organisatie en uitvoering 
van het onderzoek. 
 
In de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderzoek volgt de GRA grotendeels de 
richtlijnen van de BKO, met zesjaarlijkse evaluaties en bijbehorende verslaglegging. 
Belangrijke verbeterpunten uit het voorgaande evaluatierapport zijn grotendeels 
opgepakt en hebben bijgedragen tot organisatiebrede veranderingen. Zoals gezegd 
is er sprake van verbetering wat betreft het systematisch in kaart brengen van 
onderzoeksresultaten en wordt er gewerkt met indicatoren als belangrijk toets- en 
meetinstrument. Verbeteringen zijn nog aan te brengen op het gebied van definitie 
van criteria voor gedegen onderzoek. 
 
Als kritiekpunt moet de visitatiecommissie hier opmerken dat gedetailleerde 
informatie over de gehanteerde kwaliteitszorgsystematiek in de zelfevaluatie  
ontbrak. De gesprekken op de visitatiedag zelf schetsten vooral een beeld van een 
informele evaluatiecultuur, waarin collegiaal feedback en persoonlijke begeleiding 
een belangrijke rol spelen. Op verzoek van de commissie is vervolgens aanvullende 
informatie over het kwaliteitszorgsysteem aangeleverd, waaruit bleek dat met 
name LAPS, maar deels ook SR, een systeem van tussentijdse evaluatie van 
onderzoeksprojecten hanteert, met regelmatige toetsmomenten en 
eindpresentaties. Dat wil zeggen: de voortgang van onderzoeksprojecten wordt wel 
degelijk gemonitord. Ook de rol en taakstelling van fellows wordt aangepast en 
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aangescherpt op basis van tussentijdse evaluaties die in regelmatige tussenpozen 
plaatsvinden. Zoals eerder opgemerkt voert de GRA tevens systematisch 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. 
 
De commissie acht dit positief, maar merkt wel op dat expliciete kwaliteitscriteria 
voor deze cycli ontbreken. De GRA stelt in haar aanvullende notitie weliswaar: 
 

Kwaliteit bij de Rietveld Academie kent verschillende dimensies. Ten eerste is kwaliteit het 
behalen van de doelstellingen die de academie zich stelt; bijvoorbeeld zichtbaar in de 
receptie van het onderzoeksresultaat na presentaties of publicaties. Ten tweede is kwaliteit 
een goede interne organisatie en communicatie en optimaal lopende processen. Als laatste, 
maar minstens even belangrijk, is kwaliteit betekenisvolle wisselwerking tussen alle lagen, 
alle betrokkenen, inclusief de externe belanghebbenden.9 

 
Zoals eerder opgemerkt kan op het gebied van doelstellingen (output, 
professionalisering docenten, impact op het vakgebied) nog het e.e.a. worden 
geëxpliciteerd. Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria die hierboven worden 
beschreven vooral extrinsiek aan het onderzoek zelf, en niet intrinsiek. Met 
betrekking tot standaard 4 is door de commissie al opgemerkt dat hier nog stappen 
in kunnen worden genomen, om beter te formuleren wat goed artistiek onderzoek 
definieert. Een goedwerkend intern systeem van kwaliteitszorg en bijbehorende 
documentatie, die bijvoorbeeld de structuur van voortgangsgesprekken met 
medewerkers laat zien, draagt bij aan een solide onderzoekscultuur. 
 
Algemeen gesproken komt de commissie op basis van deze bevindingen tot de 
conclusie dat de kwaliteitszorg van de GRA voldoende is. Er ligt een basis maar 
die vereist verdere systematisering en explicitering. 
 

7. Conclusie 
 
De GRA heeft de afgelopen 15 jaar een prominente positie in het veld van artistiek 
onderzoek weten te verwerven en heeft de onderzoekspraktijk de laatste jaren ook 
instellingsbreed in het onderwijs weten te verankeren. Wat dat betreft heeft er een 
duidelijke cultuuromslag plaatsgevonden. De onderzoekscommissie waardeert de 
inspanningen om door middel van de inrichting van een CrD-traject het debat rond 
de derde cyclus in het kunstonderwijs te stimuleren – een ontwikkeling die in 
Nederland mede door de GRA in gang is gezet.  
 

 
9 Zie Memo Onderzoek KWZ / JV Juni 2021, p.2. 
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Het belangrijkste inzicht uit de visitatie is volgens de commissie dat de GRA nu de 
taak moet oppakken om te formaliseren, consolideren en aan te scherpen, waarbij 
goed moet worden gekeken naar transparantie en Fair Practice, de overkoepelende 
onderzoeksvisie, de inhoudelijke uitwerking van onderzoeksthema’s daarbinnen en 
de onderbouwing van beleidskeuzes. In de woorden van de lector: ‘De GRA moet nu 
van onderzoekscultuur naar onderzoeksstructuur’.  
 
Voor zover de commissie kritische opmerkingen heeft, moeten deze echter worden 
gezien in de context van de doorgaans zeer positieve ontwikkelingen op het gebied 
van onderzoek die gedurende de afgelopen cyclus in de hogeschool hebben 
plaatsgevonden. Samenvattend wil de commissie de GRA de volgende suggesties 
meegeven voor de komende cyclus: 
 

- Ontwikkel een nieuwe, integrale onderzoeksvisie -en structuur waar zowel 
het bestaande lectoraat (LAPS) als de nieuwe onderzoeksinitiatieven van het 
SI onder vallen; waarin aandacht is voor gehanteerde methodologieën en 
kwaliteitscriteria; en waarin thematische keuzes explicieter inhoudelijk 
worden gemotiveerd. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de nodige 
flexibiliteit en methodologische openheid die GRA terecht wil behouden om 
de creativiteit van artistiek onderzoek te kunnen waarborgen.  
 

- Trek dientengevolge de relatieve organisatorische asymmetrie tussen LAPS 
en SR recht, met een bijpassend vernieuwd kwaliteitszorgsysteem dat van 
toepassing is op beide onderzoeksdivisies (als onderdeel van één 
overkoepelende onderzoekseenheid). 
 

- Formuleer nieuwe, expliciete doelstellingen, zowel wat betreft de condities 
waaronder het onderzoek plaatsvindt (Fair Practice/adequate beloning, 
professionalisering, criteria van toekenning van onderzoekstijd en selectie 
van fellows) alsook met betrekking tot het onderzoek zelf (output, kwaliteit, 
externe samenwerkingen, tweede en derde geldstroom). 
 

- Zorg in de omgang met medewerkers voor voldoende transparantie, heldere 
afspraken en een gedegen verwachtingsmanagement. 

 
Ten slotte wil de commissie de GRA complimenteren met de organisatie en 
voorbereiding van de visitatiedag. Er heerste een zeer prettige sfeer en er was veel 
ruimte voor een constructieve kritische dialoog tussen de commissie en de 
medewerkers van de GRA. 
 



 

 
 

21 
 

Op grond van de gemiddelde score per standaard – drie keer ‘goed’, twee keer 
‘voldoende’ – beoordeelt de commissie de algehele prestaties van de 
onderzoekseenheid van de GRA als ‘goed’. 
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Appendix 1: Programma 
 
Programma evaluatie Lectoraat Art & Public Space (LAPS) en Sandberg 
Research, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 
 
Dinsdag 8 juni 2021 
09:30-17:30 uur 
Critical studies ruimte FedLev incl koffie/thee/lunch/borrel 
 
___________________________________________________________ 
Leden evaluatiecommissie 
 
Katja Kwastek: Professor Moderne en Hedendaagse kunst VU Amsterdam 
Hicham Khalidi: Directeur Jan van Eyck Academie Maastricht 
Michel van Dartel: Lector Situated Design, Avans en Directeur van V2_ en Research 
Professor bij CARADT 
Jennifer Steetskamp (secretaris): Onderzoeker, adviseur en schrijver op het gebied 
van hedendaagse en moderne kunst en hoger onderwijs) 
____________________________________________________________________ 
 
09:30-10:30 
Voorbespreking evaluatiecommissie 
 
 
10:30-11:30  Sessie 1: Presentaties specifiek onderzoek | praktijk 
 
10:30-10:50  CONTEMPORARY COMMONING – René Boer: projectleider en Ronald 

Rietveld (o.v.b.): onderzoeker 
10:50-11:00  Ruimte voor vragen commissie 
11:00-11:20  CREATOR DOCTUS (CrD) - Femke Herregraven: onderzoeker, 

Jeroen Boomgaard: lector, Jaap Vinken: beleidsadviseur Sandberg 
Instituut, Lucas Evers: Head of programme Make Waag. 

11:20-11:30  Ruimte voor vragen commissie 
 
 
11:30-12:30  Sessie 2: Gesprekken met onderzoekers Sandberg 
 
Flavia Dzodan: hoofd A.I. Sandberg Research 
Tom Vandeputte: senior researcher 
Jaap Vinken: beleidsadviseur Sandberg Instituut 
Amy Suo Wu, Nicola Baratto en Yiannis Mouravas: Fellows Sandberg 
Eva Hoonhout: projectcoördinator Sandberg Research 
 
12:30-13:30 
Lunch en bekijken documenten 
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13:30 -14.30  Sessie 3: Gesprekken met onderzoekers LAPS 
 
Curdin Tones, Anastasija Pandilovska en Alena Alexandrova: onderzoekers 
Kenniskring 
Jeroen Kramer en David Bennewith: onderzoekers Fellows 
Paula Albuquerque: senior onderzoeker Making Things Public 
Jeroen Boomgaard: lector 
Joyce Drosterij: onderzoekscoördinator 
Liza Prins: projectcoördinator 
Christie Bakker: projectmedewerker, communicatie 
 
 
14:30-15:15  Sessie 4: Ontwikkeling en organisatie onderzoek | Visie | Kansen en 

uitdagingen voor de toekomst 
 
Gesprek over de ontwikkeling en organisatie van het onderzoek met het CvB en het 
lectoraat (LAPS) en Sandberg Research. 
Aanwezig: Annelies van Eenennaam en Jurgen Bey (CvB) 
Jeroen Boomgaard, Jaap Vinken en Joyce Drosterij (LAPS en S.R.) 
 
 
15:15- 16:15 
Nabespreking commissie intern 
 
16:15 – 16:45  Sessie 5: Evaluatie | Conclusies 
Terugkoppeling aan lectoraat, College van Bestuur en Sandberg Research. 
Aanwezig: Annelies van Eenennaam en Jurgen Bey (CvB) 
Jeroen Boomgaard, Joyce Drosterij (LAPS) en Jaap Vinken (Sandberg Research). 
 
Nb. Het CvB vertrekt om 16.30 uur 
 
17:00  Borrel 
 



 

 
 

24 
 

Appendix 2: Biografieën leden visitatiecommissie 
 
Dr. M. van Dartel, voorzitter 
Michel van Dartel (NL, 1976) is directeur van V@_Lab fort he Unstable Media in 
Rotterdam en lector Situated Art & Design bij het Avans Centre of Applied Research 
for Art, Design and Technology (CARADT) in Breda. Hij heeft een MSc in cognitieve 
psychologie en een PhD in kunstmatige intelligentie. Naast zijn werk bij CARADT en 
V2_ treedt Michel ook op als adviseur en onafhankelijk curator. Als adviseur zat hij 
in commissies van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO), Taskforce Toegepast Onderzoek (SIA), Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie, Mondriaan Fonds, Nederlandse Cultuur, Van Beek-Donner Foundation, 
Willem de Kooning Academie, Piet Zwart instituut, ShanghaiTech University, 
Festival Ars Electronica, Future Everything, het Nam June Paik Art Centre en het 
Rode Kruis/Rode Halve Maan Climate Centre. Zijn curatoriële werk omvat de 
thematische groepstentoonstellingen Data in the 21st Century (V2_, 2016), The 
Value of Nothing (TENT, 2014, co-curator met Jesse van Oosten), The Progress Trap 
(Het Nieuwe Instituut, 2014, co-curator met Boris Debackere en Michelle Kasprzak) 
en The Power of Things (Dutch Electronic Art Festival, 2012, co-curator Alex 
Adriaansens en Michelle Kasprzak). Michel is ook een manuscriptrecensent voor 
conferenties en tijdschriften, waaronder de Inter-Society for Electronic Arts (ISEA), 
Balance-Unbalance en Leonardo, en hij is de redacteur en auteur van talrijke 
wetenschappelijke en artistieke artikelen en boeken, waaronder Aesthetics in the 
Wild (2016), The Vibrancy Effect (2012, bewerkt met Chris Salter en Harry Smoak), 
New Aesthetic, New Anxieties (2012, met David Berry, Michael Dieter, Michelle 
Kasprzak, Nat Muller, Rachel O'Reilly en José Luis de Vicente) en de 
kunstenaarspublicaties Machines Will Make Better Choices Than Humans (2016, 
met Douglas Coupland) en The Iron Ring (2014, met Cecilia Jonsson).  
 
H. Khalidi, lid 
Hicham Khalidi (MA, 1972) is momenteel directeur van de Jan Van Eyck Academie in 
Maastricht. Daarvoor was hij associate curator van Lafayette Anticipations 
(Fondation d'entreprise Galeries Lafayette) in Parijs. In die hoedanigheid was hij 
betrokken bij het verstrekken van opdrachten in de disciplines beeldende kunst, 
design en mode. In de periode 2013-15 was hij verantwoordelijk voor de 
programmering van tentoonstellingen en het Artefact Festival in het STUK Huis 
voor Dans, Beeld en Geluid in Leuven, België. Van 2003 tot 2011 was hij artistiek en 
algemeen directeur van TAG, instituut voor hedendaagse kunst en muziek in Den 
Haag. Khalidi was de curator van de ACT II-groepstentoonstelling op de Beiroet 
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Sharjah Biënnale in 2017, was cultureel attaché bij de Biënnale van Sydney in 2016 
en was hoofdcurator van de Marrakech Biënnale in 2014.  
 
Prof. Dr. K. Kwastek, lid 
Katja Kwastek (DE, 1970) is hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Moderne Tijd aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze behaalde haar PhD in de Kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Keulen en bekleedde functies aan de Ludwig-Maximilians-
Universität München, de Rhode Island School of Design in Providence, het Ludwig 
Boltzmann Institute Media.Art.Research in Linz en de Humboldt-Universität in 
Berlijn. Haar onderzoek richt zich op procesmatige, digitale en post-digitale kunst, 
in de bredere context van kunstgeschiedenis, media-esthetiek en environmental 
humanities. Onder de noemer ‘slow media art’ doet ze onderzoek naar 
kunstwerken die de onderlinge relaties tussen menselijke en niet-menselijke, 
technologische, culturele en biologische timeframes verkennen. Ze heeft een 
veelheid aan boeken en essays gepubliceerd en geredigeerd, waaronder Ohne 
Schnur: Art and Wireless Communication (Revolver, 2004), Aesthetics of 
Interaction in Digital Art (MIT Press, 2013), en een speciale uitgave van het Journal 
of the Association for the Study of the Arts of the Present over ‘Slowness’ ( 2019). 
Ze is een van de medeoprichters van het Environmental Humanities Center van de 
Vrije Universiteit en associate editor van het tijdschrift Environmental Humanities 
(Duke UP).  
 
Dr. Jennifer Steetskamp, secretaris 2021 en 2015 
Jennifer Steetskamp (DE, 1980) studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en cultural 
studies in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ze promoveerde in Mediastudies 
aan de Universiteit van Amsterdam met een een media-archeologisch onderzoek in 
relatie tot bewegende beelden in de museale praktijk. Ze werkte in verschillende 
functies voor onder meer het Nederlands Instituut voor Mediakunst/Montevideo, 
de Universiteit van Amsterdam, de Rietveld Academie, het Duitsland Instituut en  
het Amsterdams Fonds voor de Kunst, waar ze verantwoordelijk was voor de 
evaluatie van projectsubsidie-aanvragen op het gebied van kunst, nieuwe media, 
design, architectuur, mode, fotografie, film, community art en kunst in de 
openbare ruimte. Ze heeft daarnaast uitgebreide freelance-ervaring en werkt 
momenteel als ZZP’er met diverse kunstenaars en organisaties aan o.a. visie-
ontwikkeling.  
 
Meer informatie: www.firmasteetskamp.nl 
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Appendix 3: Onafhankelijkheidsverklaringen 
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