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NWA-route Kunst onderzoek en innovatie in de 21e eeuw 
 

De NWA-route Kunst: Onderzoek en Innovatie in de 21e eeuw beoogt nieuwe verbindingen 

aan te gaan tussen de kunsten, de wetenschappen en de samenleving en zo bij te dragen 

aan creatieve, technologische en duurzame vernieuwing. Met deze notitie wordt een kader 

voorgesteld voor onderzoeksvoorstellen van partijen uit het kunstendomein: kunstenaars en 

ontwerpers, de geestes- en sociale wetenschappen, het kunstvakonderwijs, culturele 

instellingen en bedrijven en de creatieve industrie. Het uitgangspunt zijn de zogenaamde ‘game 

changers’ die beschreven zijn voor de Route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw1: 

 

1. Kunsten als motor voor innovatie en reflectie in een high-tech samenleving 

2. Kunsten als alternatieve vorm van kennisproductie 

3. Kunsten als inspiratiebron voor educatie en een leven lang leren 

 

In deze kadertekst worden de drie ‘game changers’ vertaald naar concrete 

vragen en inzichten, domeinen en methoden van onderzoek en ten slotte toepassingen en 

verbindingen die het onderzoek in de NWA-route Kunst richting kunnen geven. 

Het eerste vertrekpunt in dit onderzoeksvoorstel is de eigen aard van het onderzoek dat de 

kunstpraktijk mogelijk maakt. Reductionistische wetenschappelijke benaderingen volstaan 

niet om de uitdagingen waar we in de nabije toekomst voor staan te kunnen voorzien, 

overzien en begrijpen. Het artistieke maakproces leidt tot andere vragen en andersoortige 

kennis dan die welke met de traditionele wetenschappelijke aanpak wordt geproduceerd en 

heeft daarom een andere impact op maatschappelijke uitdagingen. We denken hierbij aan 

non-propositionele kennis, belichaamde en zintuigelijke kennis, aan de verbeelding en 

betekenisgeving die eigen zijn aan de kunstpraktijk alsook haar bevragend en kritisch 

potentieel. Tegelijkertijd zien we dat in de wetenschappelijke praktijk meer aandacht 

ontstaat voor methodologische vernieuwing en andere manieren van kennisdisseminatie 

die zich laat inspireren door onderzoek zoals dat in artistieke praktijken gebeurt. Dit 

onderzoeksvoorstel berust daarom op de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en 

onderzoek binnen kunstpraktijken. 

 

Een tweede vertrekpunt voor het onderzoek in de route Kunst is dat het zich niet 

organiseert langs disciplinaire afbakeningen en onderzoeksagenda’s, maar in plaats daarvan 

rond concrete maatschappelijke kwesties en problemen. Wereldwijde surveillance 

netwerken, menselijke robots, en smart cities zijn slechts enkele voorbeelden van 

technologische ontwikkelingen die ons voor zowel praktische als meer filosofische vragen 

stellen. Het zinvol beantwoorden van die vragen vraagt om institutionele verbindingen 

tussen professionele praktijken, (kunst)onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 

Een derde vertrekpunt is dat het onderzoek in de route Kunst reflectie wil combineren met 

creatie. Dit samengaan van denken en maken is eigen aan artistiek onderzoek en 

ontwerpend onderzoek. Juist in de kunsten en het ontwerp is het mogelijk vraagstukken te 

benaderen vanuit experimentele situaties waarin nieuwe gezichtspunten, oplossingen en 

ontwerpen kunnen worden uitgeprobeerd. Deze vorm van onderzoek verbindt het 

wetenschappelijke discours rond oorzaken en verklaringen met de kracht van kunst en 

ontwerp om het nieuwe in de wereld te brengen. Kennisontwikkeling gaat zo hand in hand 

met concrete maatschappelijke interventies, die op hun beurt het wetenschappelijk 

discours en de kunstpraktijk valideren. Dit impliceert een verruiming van het begrip 

waardecreatie. 

                                                 

 

 
1 https://wetenschapsagenda.nl/route/kunst-onderzoek-en-innovatie-in-de-21ste-eeuw/ 
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Hoe kunnen we deze drie vormen van verbinding uitwerken in concrete onderzoeksvragen 

en -agenda’s? 

 

Om die vraag te beantwoorden hebben we voor een drietal maatschappelijke 

praktijken vastgesteld welke de urgente kwesties zijn, voor welke uitdagingen we staan en 

op welke manier kunst- en cultuuronderzoek daarin een eigensoortige rol kunnen vervullen. 

 

Wij hebben in onze voorbereidende gesprekken gekozen voor de volgende praktijken: 

 

1. Kunstpraktijken en het publieke domein 

2. Medische praktijken en gezondheidszorg 

3. Onderwijspraktijken en educatie 

 

Deze opsomming is uiteraard niet uitputtend; andere praktijken zouden kunnen worden 

toegevoegd, zoals bijvoorbeeld duurzaamheidspraktijken. Maar juist in deze drie praktijken 

spelen de ontwikkelingen die in de drie game changers zijn samengevat het duidelijkst. In 

onze verkennende vraagarticulatie binnen deze praktijken sluiten we steeds nadrukkelijk 

aan bij onderzoek dat reeds wordt verricht. 

 

1. Kunstpraktijken en het publieke domein 

Het hedendaagse publieke domein kenmerkt zich door situaties en maatschappelijke 

paktijken waarin mensen gewild of ongewild ruimtes delen zonder een overeenstemmende 

levensvisie of levensstijl te hebben. Kunstonderzoek als andersoortige vorm van kennis die 

zich tussen en buiten de bestaande wetenschappelijke disciplines beweegt, levert een grote 

bijdrage aan het onderzoek naar en fysieke ingrepen in deze ruimtes. Door die lokalisering 

neemt het kunstonderzoek een kritische positie in ten aanzien van de bestaande 

kenniseconomie. Het beweegt zich tussen en baseert zich op maatschappelijke praktijken 

zonder deze in modellen te willen vatten of planmatig te willen aansturen. Naast de 

plaatsen die we scharen onder het begrip publiek domein spelen die praktijken zich af in het 

onderwijs en de gezondheidszorg. Onder publiek domein wordt niet alleen de concrete 

openbare ruimte verstaan, maar ook het gebied van de openbare meningsvorming en 

informatiedeling zoals dat gevormd wordt door de (sociale) media. Technologisering en 

digitalisering van de samenleving leiden in weerwil van hun verbindende ambities en 

mogelijkheden tot zintuigelijke verarming en isolering, niet zozeer van individuen ten 

opzichte van elkaar als wel van groepen in de samenleving die steeds verder van elkaar af 

komen te staan. Hoewel sociale media in staat zijn groepen van mensen in het leven te 

roepen die een bepaalde belang delen, ongezien hun achtergrond, gaat van deze media 

tegelijk een sterke groepsidentificerende werking uit die een beperkende invloed heeft ten 

aanzien van de wisselwerking met de omgeving. De eigen voorkeur wordt versterkt ten 

koste van een sensitiviteit ten aanzien van het andere. Ook stedenbouwkundige 

ontwikkelingsprocessen leiden tot een steeds sterkere zonering en steeds meer segregatie. 

De ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwonen en -leven vanuit het delen van 

goederen en taken zoals dat nu in allerlei vormen van ‘commons’ wordt verkend kan hier 

door zijn vaak economische gerichtheid te weinig tegenwicht aan bieden. 

 

In kunstpraktijken en hun relatie tot het publiek domein liggen er twee belangrijke vragen: 
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1. Welke processen spelen er in de ecologie van digitale en ruimtelijke netwerken die we 

bij elkaar benoemen als het publiek domein? Welke ontwikkelingen worden 

gestimuleerd of juist afgeremd en welke belangen worden daarmee gediend of juist op 

het spel gezet? 

2. Welke artistieke maakprocessen of acties zijn in staat deze processen zodanig te 

doorkruisen en te bevragen dat niet alleen een vernieuwd bewustzijn ontstaat over de 

complexiteit ervan, maar dat ook nieuwe sensuous skills ontwikkeld kunnen worden die 

het delen van belangen, gebruiken of idealen ondersteunen. 

 

Kunstonderzoek richt zich op het terrein van de menselijke betekenisgeving en ontwikkelt 

daarbij nieuwe beelden of ervaringen die tot nieuwe inzichten ten aanzien van de 

maatschappelijke leefomgeving kunnen leiden. Daarbij baseert het zich op 

onderzoeksmethodes en onderzoeksdata van disciplines die doorgaans gescheiden blijven. 

Daardoor wordt een ander perspectief geboden op de complexe netwerken en praktijken 

die in deze processen een rol spelen. Kunst en design bieden ook weerstand door sensuous 

skills, fysieke ervaring en de ervaring van het fysieke een rol te laten spelen in de 

maatschappelijke gedragspatronen. Het gaat hierbij niet alleen om praktijken uit beeldende 

kunst en design, maar nadrukkelijk ook om performatieve praktijken zoals de 

podiumkunsten theater, muziek en dans die een plek zoeken buiten de bestaande en meer 

traditionele podia. Niet-talige handelingen, sensaties en inzichten die in en door het 

maakproces tot stand komen, kunnen culturele coderingen en vertaalproblemen tussen 

bevolkingsgroepen zichtbaar maken en een aanzet bieden tot andere levensstijlen en 

omgangsvormen. Belangrijke kenmerken daarvan in relatie tot de praktijk van de commons 

zijn de niet-instrumentele en in die zin niet economische basis van veel kunstpraktijken en 

de ervaring van de dissensus, het aanwezig stellen van het andere en het vermogen de 

individuele ervaring en de ervaring van het individuele te herijken. 

 

Onderzoek in dit domein kan voortbouwen op initiatieven zoals die bijvoorbeeld zijn 

ontwikkeld in het ARIAS Zeeburgereiland project waarin de Gerrit 

Rietveldacademie/Sandberg Instituut samen met Urban Studies van de UvA het concept en 

de praktijk van het commoning en de urban commons wil onderzoeken door middel van een 

cultureel platform waarin onderzoeksprocessen en maakprocessen bij elkaar komen, 

getoond en gedeeld worden als opmaat voor het ontwikkelen van vernieuwend stedelijk 

beleid. Maar er kan ook gedacht worden aan vormen van participatory action research en 

social and political art zoals die binnen een globaal netwerk van kunstruimtes ontwikkeld 

zijn door het Lectoraat Image in context van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving van 

de Hanze Hogeschool samen met de RUG, of het onderzoek rond community arts, 

participatie en sociale innovatie in de samenwerking tussen het lectoraat Autonomie en 

Openbaarheid in de Kunsten van Hogeschool Zuyd, de Universiteit Maastricht en Van Eyck. 

Ook het ruimtelijk onderzoek zoals dat ontwikkeld is bij Human Geography van de 

Universiteit Utrecht kan een bijdrage leveren aan deze onderzoeksagenda. 

 

2. Medische praktijken en gezondheidszorg 

Kruisbestuiving tussen de kunsten, geneeskunde en de geesteswetenschappen is van 

cruciaal belang voor toekomstige medici en zorgprofessionals. De voortschrijdende 

technologische ontwikkelingen op onder andere het gebied van artificiële intelligentie, big 

data, text-mining, genome-sequencing, robotica en machine-learning, maar ook de toename 

van palliatieve zorg, problemen rond autoriteit en patientmondigheid en informed consent 

vragen om een fundamentele heroverweging van niet alleen de waarden, maar ook de 

benodigde vaardigheden binnen de toekomstige gezondheidszorg. Zorgprofessionals in de 

21ste eeuw zullen – naast medische kennis – moeten beschikken over een hele reeks 

nieuwe professionele vaardigheden, die hen in staat moet stellen te acteren in een door 

informatisering gedreven wereld, aan te sluiten bij het perspectief van patiënten, en dit te 
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vertalen naar persoonsgerichte zorg. In dit onderzoeksveld werken kunstenaars en 

geesteswetenschappers samen met medici, psychiaters en patiënten om te onderzoeken 

wat het betekent mens te zijn in een toenemende mate technologische wereld vanuit het 

perspectief van de gezondheidszorg. Het gaat enerzijds om de ontwikkeling van nieuwe 

praktische tools, zoals het gebruik van gaming en virtual reality bij de behandeling van 

bijvoorbeeld fobieën, en anderzijds over filosofische vragen over normatieve 

lichaamsbeelden, vragen over identiteit en ethiek. 

 

In het domein van de geneeskunde en gezondheidszorg liggen er twee uitdagingen: 

 

1. Hoe kunnen de kunsten en geesteswetenschappen samen met de geneeskunde vorm 

geven aan de communicatieve, observationele, zintuiglijke, talige en mediavaardigheden 

benodigd in de toekomstige gezondheidszorg? 

2. Hoe kunnen de kunsten en geesteswetenschappen samen met geneeskunde meer 

inzicht verschaffen in het emotionele, narratieve en intersubjectieve perspectief van 

verschillende patiëntengroepen om zo persoonsgerichte zorg mogelijk te maken? 

 

Een mooi voorbeeld van bestaande relevante samenwerking tussen geneeskunde, kunsten 

en geesteswetenschappen zijn de kunstmodules die in medische curricula zijn ingevoerd, 

bijvoorbeeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Er is in de 

vakliteratuur in toenemende mate bewijs dat het kijken naar kunst de visuele diagnostische 

vaardigheden van artsen-in-opleiding verbetert. Bewijs is vooral sterk voor een verbetering 

van de observationele vaardigheden, maar sommige studies wijzen er ook op dat kunst 

kijken leidt tot het beter herkennen van emoties, en dat het artsen beter in staat stelt de 

patiënt als een persoon te zien in plaats van een verzameling van symptomen. Als 

meerwaarde van het Nijmeegse programma wordt bijvoorbeeld genoemd dat studenten 

reflectiever werden: artsen-in-opleiding gingen kritisch naar zichzelf kijken, en werden zich 

bewuster van hun eigen referentiekaders. Een andere opbrengst volgens deelnemers aan 

het programma is dat ze meer empathie voelden, en dat ze beter in staat waren de patiënt 

als geheel te blijven zien. De samenwerking tussen kunsten, geneeskunde en de geestes- en 

sociale wetenschappen zou dus leiden tot een meer holistische benadering van de patiënt. 

De opbrengst van deze programma’s kan vergroot worden door samenwerking met de 

kunsten en toepassing van inzichten in onderzoek naar creatieve maakprocessen. Centraal 

in het onderzoek staat de vraag naar de mechanismen van kennisoverdracht. Actuele 

ontwikkelingen in de cognitieve wetenschappen bevestigen het performatieve karakter van 

het ontwikkelen van inzichten, het overdragen van kennis en van leerprocessen. Ze wijzen 

op de rol van ‘enactment’ in deze processen, een rol die door de focus op representatie 

veelal aan het zicht onttrokken is geweest. Deze ontwikkelingen bevestigen inzichten in 

performativiteit vanuit de geestes- en sociale wetenschappen en de kunsten en bieden een 

interessante context voor samenwerking in het ontwikkelen van nieuwe vormen van 

kennisoverdracht waarbij gebruik wordt gemaakt van vormen van immersie in 

maakprocessen in de kunsten en methodes van artistiek onderzoek. Onderzoek naar 

creatieve maakprocessen kan dus bijdragen aan meer dynamische vormen van medisch 

onderwijs in de 21ste eeuw gericht op de ontwikkeling van zintuiglijke en communicatieve 

vaardigheden en de ontwikkeling van medische en zorgprofessionals die aandacht hebben 

voor persoonsgerichte zorg. Het gaat hier om levenslang leren. In de praktijk in instituten en 

wijken leren zorgprofessionals van kunstenaars en makers hoe zij vanuit een artistieke of 

ontwerpattitude beter in staat zijn om in aanvulling op een protocollaire aanpak de vraag 

van de patiënt in de actuele situaties empathisch en effectief tegemoet te treden. 

Onderzoek in dit domein kan verder bouwen op bestaande speerpunten en clusters op het 

vlak van kunst en gezondheidszorg zoals die onder meer ontwikkeld zijn in het Amsterdam 

Research Institute of the Arts and Sciences (een samenwerkingsverband van de UvA, de VU, 

Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Rietveld 
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Academie), in de Nieuwe Utrechtse School en het UU-HKU-UMCU-centrum voor 

maakonderzoek (een samenwerking tussen de UU-faculteiten Geneeskunde en 

Geesteswetenschappen, UMCU en HKU), in de samenwerking tussen Zuyd Hogeschool en 

de Universiteit Maastricht, in de samenwerking tussen ArtEZ Zwolle en de Radboud 

Universiteit op het gebied van palliatieve zorg en beeldverhalen en in de 

innovatiewerkplaats Kunst en zorg in Groningen, waar RUG, het Kenniscentrum kunst en 

samenleving, de Hanzehogeschool en het Zorginnovatieforum samenwerken aan het tot 

stand brengen van een dementievriendelijke wijk. 

 

3.Onderwijspraktijken en educatie 

De technologisering, maar ook de commercialisering en globalisering van vele aspecten van 

het menselijk bestaan leiden tot talloze praktische en filosofische vragen rondom identiteit, 

de rol van gemeenschappen, de publieke ruimte, hoe met elkaar in diversiteit samen te 

leven en vraagstukken rond duurzaamheid en gender. Biotechnologische ontwikkelingen 

zorgen er bijvoorbeeld voor dat we op een heel andere manier naar onze ethiek moeten 

kijken. Vasthouden aan traditionele opvattingen over de rol van het subject lijkt nauwelijks 

meer mogelijk. Al deze ontwikkelingen vragen om nieuwe en veerkrachtige benaderingen 

van de manier waarop we denken, leren en maken organiseren in het onderwijs en andere 

educatiepraktijken. 

 

In de praktijk van onderwijs en educatie zijn er de volgende uitdagingen: 

 

1. Op welke wijzen kunnen kunstpraktijken bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe 

vormen van didactiek die het meedenken en mede vormgeven van de toekomstige 

wereld bevorderen? Hoe stimuleren zij het vormen van actief burgerschap? 

2. Hoe kunnen praktijken van geslaagde samenwerkingen tussen de kunsten en de 

geestes- en sociale wetenschappen op de meest effectvolle en indringende wijze 

worden gedissemineerd en als inspirerende voorbeelden worden ingezet voor een leven 

lang leren? 

 

De kunsten en het kunstonderzoek spelen hierbij een belangrijke rol spelen omdat zij niet 

op zoek zijn naar eenduidige antwoorden, maar juist speelruimte willen creëren om over 

deze zaken anders te leren denken, en anders vooruit te denken. Het gaat daarbij niet alleen 

om veranderingen in het denken, maar ook in het handelen. Kunstonderwijs heeft daar veel 

ervaring mee omdat de kunsten spelen met het vrijleggen van mogelijkheden en nieuwe 

denkrichtingen. Juist in het onderwijs komen verschillende mensen bij elkaar en kunnen 

denken en handelen in verschillende verhoudingen samen onderzocht en uitgeprobeerd 

worden. Deze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om actief burgerschap te versterken en 

bij te dragen aan de ontwikkeling van een leven lang leren door het bemachtigen van 

adequate vaardigheden. 

 

Samenwerkingsverbanden van geestes- en sociaalwetenschappers en kunstenaars kunnen 

tot vruchtbare verkenningen, inzichten en handelingen leiden. Waar bij deze 

wetenschappers traditionele en toekomstige waarden en denkbeelden over de mens en 

diens handelen centraal staan, oefenen de kunsten met nieuwe waarden, theorieën en 

ideeën. De brede ervaring van de kunsten met het maken, het handelen, kortom met het 

zich concreet verhouden tot de dingen (via het instrument, met het podium, met stof, door 

en in de beweging, door en via het lichaam, via het zien, het horen en voelen enzovoort), 

zijn rijke bronnen van inspiratie voor problematieken die voor een deel buiten de esthetisch 

immanente orde van de kunsten zelf liggen. De performatieve eigenschap van de kunsten is 

daar een voorbeeld van. De kunsten zijn in staat daadwerkelijke transformaties te 

bewerkstelligen. Dit gebeurt zowel in de kunsten zelf alsook in het kunstonderwijs dat 

voortdurend experimenteert met nieuwe inhouden en nieuwe mogelijkheden. Zo is het 
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leren falen als productieve kracht een belangrijk item. Hier vinden wetenschap en kunst 

elkaar ook omdat ze allebei het experiment (fysiek of mentaal) een belangrijke rol 

toekennen. Hierbij is de zorg voor een veilige omgeving noodzakelijk. Daar kunnen dingen 

(in het klein) worden uitgeprobeerd en nieuwe visies worden geoefend en getoetst. Hierin is 

tijd en ruimte voor observatie en de inzet van meerdere zintuigen. 

 

Zowel in academia als in de academies wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van 

didactiek en educatie. Er zijn teaching (learning) labs en innovation labs, er worden 

innovation rooms opgezet, er wordt onderzoek gedaan naar wat maken is en hoe het werkt, 

en wat diens voornaamste rationale is. De relatie tussen maken en betekenisgeving speelt 

hierin een belangrijke rol en ook de ontwikkeling van eigenstandige theorievorming 

hierover. De kunsten zijn hier het voorbeeld voor het noodzakelijke lerende vermogen in en 

van de samenleving. Het belang van de kunsten en de geestes- en sociale wetenschappen 

wordt duidelijk zichtbaar. De oefeningen met waarden vormt bovendien een waardevolle 

tegenstem tegen de overheersende, eenzijdig-economische benadering. 

 

Er zijn al verschillende instituten specifiek met bovengenoemde problematieken bezig. Te 

denken valt aan het cluster ‘art, research, education’ van het Amsterdamse ARIAS, de 

regionale samenwerkingsverbanden van de ArtEZ Graduate School met Radboud 

Universiteit, Wageningen Universiteit en UTwente (zoals Art Based Learning), de 

onderzoeksateliers zoals ontwikkeld bij Zuyd Hogeschool, het maakonderzoek/-onderwijs bij 

Letteren aan de Universiteit Groningen en andere. 

 

Perspectieven 

De urgenties die we in deze notitie hebben beschreven vragen om radicale innovaties die 

alleen plaats kunnen vinden in een integrale benadering waarbij de kunsten, geneeskunst 

en medische wetenschappen, en de geestes- en sociale wetenschappen in hun onderlinge 

samenwerkingen onmisbaar zijn om te komen tot vernieuwende en duurzame oplossingen. 

Onderzoek naar artistieke praktijken, cultuuranalyse, wetenschap- en technologiestudies, 

en artistiek en ontwerponderzoek openen nieuwe perspectieven op de vraagstukken in het 

publieke domein, de gezondheidszorg en de educatie die gelden als belangrijke en urgente 

maatschappelijke uitdagingen als gevolg van technologisering, digitalisering en globalisering. 

 

Nieuwe verbindingen tussen hoger kunstonderwijs, universiteiten, erfgoedinstellingen, 

presentatie-instellingen, festivals, overheids- en maatschappelijke instellingen, ziekenhuizen 

en creatieve bedrijven zijn voor dit onderzoek van groot belang om niet alleen het 

ecosysteem van de kunsten te versterken, maar om een krachtige en eigensoortige bijdrage 

te kunnen leveren aan de leer- en maakprocessen die nodig zijn om deze maatschappelijke 

uitdagingen het hoofd te bieden. Het hier voorgestelde onderzoek beoogt inzichten en 

veranderingen op drie niveaus: de artistieke praktijk, de kenniseconomie en de 

maatschappij in bredere zin. 
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