
De kunsten stellen belangrijke vragen over 
de betekenis en impact van maatschappe-
lijke ontwikkelingen en nieuwe technolo-
gieën. Ze spelen niet alleen een belangrijke 
rol in de verbeelding van deze ontwikke-
lingen via bijvoorbeeld verhalen, beelden, 
films, games en installaties, maar bieden 
ook scenario’s die tot nadenken stemmen 
over politieke of ethische implicaties. 
Daarnaast dagen ze uit tot nieuwe, innova-
tieve oplossingen. 

Deze route is erop gericht verbindingen te leggen 
tussen de praktijk en het onderzoek van kunstenaars 
en ontwerpers, het geestes-, sociaal- en natuurwe-
tenschappelijk onderzoek, en de creatieve bedrijven 
en maatschappelijke instellingen die gericht zijn op de 
instandhouding, de verspreiding en de ontwikkeling 
van cultuur. In de onderliggende vraagstukken worden 
creativiteitsonderzoek, cultuuranalyse, wetenschaps- 
en technologiestudies, en artistiek en ontwerponder-
zoek verbonden met urgente ontwikkelingen in tech-
nologie, ethiek, zorg en educatie. Verbindingen tussen 
wetenschap en kunst verrijken het wetenschappelijk en 
maatschappelijk discours. Zo kunnen zij ethische as-
pecten van nieuwe ontwikkelingen ter discussie stellen, 
zoals bijvoorbeeld in het domein van bio art and design. 
Nieuwe verbindingen tussen hoger kunstonderwijs, uni-
versiteiten, erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, 
festivals en creatieve bedrijven zijn van groot belang 
om het ecosysteem van de kunsten te versterken en 
een expliciete krachtige bijdrage te kunnen leveren aan 
de maatschappij. 

Gamechangers 
Het primair vernieuwende van deze route is dat 
kunstenaars en ontwerpers, de sociale,  geestes- en 
natuurwetenschappen, het kunstvakonderwijs, 
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culturele bedrijven en de creatieve industrie zich met 
elkaar verbinden en inzetten op een gezamenlijke 
onderzoeksagenda. Drie vraagstukken zullen in deze 
samenwerking van kunst, wetenschap en maatschap-
pij geadresseerd worden.

 Kunsten als motor voor innovatie en  
reflectie in een hightechsamenleving
Creativiteit is essentieel voor een zich voortdurend 
vernieuwende kennissamenleving. In de kunsten en 
de ontwerppraktijk staat die creativiteit standaard al 
centraal. Het artistieke experiment kan model staan 
voor maakprocessen in andere domeinen. De kunsten 
leveren zo een perspectief op vraagstukken in die 
andere domeinen, zoals de zorg, het management 
of de politiek. Toegepaste kunst- en ontwerppraktij-
ken kunnen onvermoede perspectieven bieden op 
maatschappelijke, economische, politieke en techno-
logische vraagstukken. Een kennissamenleving die 
gebruik weet te maken van dit potentieel, kan beter 
inspelen op nieuwe contingenties die zich aandienen. 
Deze gamechanger heeft ook betrekking op de impact 
van technologie en digitalisering op onze ervaring 
van mens-zijn. Wat het betekent om mens te zijn en 
hoe we onszelf organiseren en steeds weer opnieuw 
uitvinden: dat zijn eeuwenoude filosofische vragen. De 
kunsten stellen deze vragen evenzeer en reiken alter-
natieve vormen van kennis en inzicht aan die steeds 
belangrijker zullen worden naarmate de technolo-
gie dieper alle aspecten van het mens-zijn bepaalt, 
vooruitgang creëert maar ook steeds weer nieuwe en 
soms onvoorspelbare problemen opwerpt. 
Technologie is een fundamenteel onderdeel van 
mens-zijn. Maar de technologie van vandaag is steeds 
onzichtbaarder, en daardoor ook on(be)grijpbaar-
der geworden. Kunst is in staat deze onzichtbare 
dimensies te belichten, uit te vergroten, zichtbaar 
en bespreekbaar te maken. De toegepaste kunsten, 
design, mode,  podiumkunsten, film, en architectuur 
zijn noodzakelijk om nieuwe mogelijkheden vorm te 
geven. Deze mogelijkheden worden onderdeel van 
onze dynamische leefomgeving en dragen bij aan 

acceptatie van veranderingen, die telkens ook bege-
leid moeten worden door kritische bevraging van de 
implicaties van deze veranderingen. Kunst haalt ons 
uit onze comfortzone. Gezien het feit dat de technolo-
gische veranderingen zo snel gaan, kunnen we stellen 
dat we als mens voortdurend ‘uit onze comfortzone’ 
zullen zijn. Een kritisch, creatief en onderzoekend 
perspectief vanuit de kunsten kan dan juist één van de 
belangrijkste leerscholen voor de 21ste eeuw zijn.
De kunsten hebben impact op de hightech samen-
leving doordat ze innovaties aanjagen met nieuwe 
perspectieven op toepassingen van technologieën. 
Daarnaast zetten ze het ontwerp en de creativiteit  
die centraal staat in de artistieke praktijk in voor 
innovaties in andere maatschappelijke domeinen.  
En tot slot maken ze technologie zichtbaar en be-
spreekbaar, waardoor ze reflectie bieden en inzicht 
geven in mogelijke consequenties.

Kunsten als alternatieve vorm van  
kennisproductie 
Naast theorievorming gaat het in de wetenschap meer 
en meer om in praktijken en objecten belichaamde en 
gesitueerde vormen van weten en begrijpen. Hier raken 
inzichten uit de wetenschapstheorie, de cognitieweten-
schappen en de cultuur- en menswetenschappen aan 
inzichten die in het praktijkgericht onderzoek, in het bij-
zonder het kunst- en ontwerponderzoek centraal staan: 
het methodologisch belang van wat zich concreet en 
materieel in maakprocessen afspeelt en het kennisthe-
oretisch belang van wat dat oplevert. De agenda van 
artistiek onderzoek of ontwerponderzoek sluit aldus aan 
bij de vernieuwing die zich breder in de wetenschap-
pen, met name in de geesteswetenschappen, voordoet. 

Deze vernieuwende agenda heeft consequenties voor 
hoe wij überhaupt over onderzoek denken. We zien 
een verschuiving van de aandacht in de richting van 
andere vormen van kennisproductie; we weten im-
mers meer dan we kunnen zeggen. En juist artefacten 
– beelden, ontwerpen, installaties, composities, op-
voeringen enzovoorts – kunnen het zicht van mensen 
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op wie zij zijn en hoe zij zich verhouden tot de wereld 
en tot anderen verrijken en verdiepen. Juist om de 
maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan 
te kunnen gaan verdienen deze alternatieve vormen 
van kennisproductie gerichte aandacht. De kunsten 
en het onderzoek in de kunsten vormen daarbij het 
brandpunt. 

De kunsten hebben impact op de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen doordat het artistieke 
maakproces leidt tot andersoortige kennis dan die 
met de traditionele wetenschappelijke aanpak wordt 
geproduceerd.

Kunsten als inspiratiebron voor  
educatie en een leven lang leren
Hoewel het belang van de kunstvakken in het on-
derwijs vaak wordt beleden is de aandacht voor de 
kunst en voor creativiteit in het Nederlandse onderwijs 
onvoldoende. Recente initiatieven zoals ‘Meer muziek 
in de klas’ beogen hier iets aan te doen. Het probleem 
zit echter dieper en raakt aan de rol van creativiteit 
in alle vakken en op alle niveaus in het onderwijs. 
Inzichten uit het sociaalpsychologisch, neurologisch 
en geesteswetenschappelijk creativiteitsonderzoek 
bereiken de onderwijskunde en de praktijk van peda-
gogiek en didactiek niet of nauwelijks. 

Hier liggen kansen om in samenwerking met profes-
sionals, onderwijsinstellingen en wetenschappers de 
beperkte opvattingen over ‘cognitieve vaardigheden’ 
in het onderwijs aan te vullen en te investeren in 
creativiteit en in onderzoek naar creativiteit in de hele 
keten van een leven lang leren, vanaf het primair on-
derwijs tot het hoger onderwijs. Dit vraagstuk sluit aan 
bij de internationale ontwikkeling om de zogenaamde 
STEM-focus (science, technology, engineering, ma-
thematics) te verbreden tot STEAM. Hiermee wordt 
het belang van de kunsten (Art) voor het onderwijs en 
onderzoek onderkend en de verwachting onderschre-
ven dat de toekomstige arbeidsmarkt meer en meer 
creativiteit als kerncompetentie zal vragen.
Het vraagstuk reikt daarmee verder dan de bin-
nenschoolse educatie. En leven lang leren en de 
betekenis van creativiteit hierbinnen gaat evenzogoed 
de MKB-er, de ZZP-er en de lijnmanager aan. Nieuwe 

didactische vormen en experimenten, zoals living labs, 
kunnen worden ingezet in uiteenlopende contexten. 
Nieuwe materialen en technieken zoals Massive 
Online Open Courses of sensornetwerken, reiken 
voorbij het domein van hun ontstaan. De experimente-
le praktijk van creatie en co-creatie in de kunsten biedt 
aanknopingspunten om dit vraagstuk van creativiteit in 
een leven lang leren te onderzoeken.

De kunsten hebben impact op educatie en een leven 
lang leren doordat ze handvatten bieden om kritisch 
betrokken en creatieve burgers en professionals op te 
leiden waarbij de didactiek van het hoger kunstonder-
wijs en de artistieke praktijk als voorbeelden dienen.

Onderzoeksinfrastructuur
Sinds kort zoeken universiteiten en hogere kunstoplei-
dingen expliciet de samenwerking om onderzoek in en 
naar de kunsten te bevorderen door kruisbestuiving. 
Ze streven er onder meer naar kunstenaars meer toe-
gang te geven tot promotietrajecten. Hoewel duidelijk 
is dat het domein van de kunsten in staat is gebleken 
voor een beperkt budget hoge kwaliteit te kunnen 
leveren, is het noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd 
wordt in het onderzoek in deze sector. Dit is niet alleen 
nodig om de hierboven beschreven gamechangers te 
kunnen realiseren, maar ook met oog op onze interna-
tionale concurrentiepositie. 

In vergelijking met de ons omringende Europese lan-
den zijn de middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
voor de kunsten in Nederland beperkt. De kunstenop-
leidingen zijn voor het overgrote deel in het hbo te vin-
den. De aan deze opleidingen gekoppelde lectoraten 
waarbinnen het praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, 
hebben een beperkte omvang. Daarnaast vindt veel 
van het kunst- en cultuuronderzoek plaats aan de 
geesteswetenschappelijke faculteiten van diverse 
universiteiten. Ook hier zijn de middelen schaars.
Dit is het moment om de groeiende verbindingen, sa-
menwerking en innovatie binnen de kunstensector en 
de gerelateerde wetenschapsgebieden te versterken. 
Vooral is het zaak om de innovatieve werking hiervan 
op samenleving en economie uit te bouwen en op te 
schalen. Alleen zo bereiken we het ideaal: kunsten 
met maximale impact.

http://bit.ly/Kunst_Onderzoek3838


