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Maastricht 4 April 2022 
 
 
Beste Luc, Saskia en Olaf, 
 
Jullie verwachten van ons geen brief, maar een plan. Dat plan is een formele vereiste na een visitatie. 
Het lectoraat AOK is, zoals jullie natuurlijk weten, in 2021 excellent beoordeeld. Op basis daarvan 
hebben jullie, tot onze vreugde, besloten tot een 6-jarige verlenging, onder voorwaarde van een 
plan voor deze nieuwe periode. Dat plan verwerkt de aanbevelingen van het visitatiepanel. Dat is in 
dit geval een genoegen, aangezien het panel ons voornamelijk adviseert om door te blijven 
ontwikkelen en onze onderscheidende kwaliteit internationaal sterker te positioneren (bij 
standaarden 1 en 4). Verderop in deze brief komen we terug op hoe we dit advies (en de andere 
adviezen ter versteviging van het onderzoek aan onder andere de opleidingen) ter harte nemen. (Zie 
voor een handig overzicht van de adviezen van het visitatiepanel overigens het bijgevoegde en al 
eerder met jullie besproken “Standpunt visitatierapport AOK 2021”.) 
 
Deze brief is dus ons plan. Niet de meest voor de hand liggende vorm en toch schrijven we jullie een 
brief. Deze vorm gebruiken we wel vaker, meestal om de aandacht op het belang van vorm en toon 
te vestigen. Dat is hier ook het geval, maar meer nog gaat het ons er nu om dat een brief wordt 
geschreven aan iemand. Je schrijf een brief voor diegene die hem zal ontvangen. Al schrijvend 
zweeft die lezer de hele tijd een beetje door je hoofd, of je lezers kijken in je verbeelding alvast over 
je schouder mee. De ontvanger van een brief is ook een andere dan die van een plan. Die lezer voelt 
het communicatieve appel van de schrijver en weet zich aangesproken. 
 

Misschien hebben jullie niet eerder zo’n brief ontvangen, maar de lichtheid van de vorm moet 
niet worden verward met lichtheid van de inhoud. Dit is een serieus plan, een ernstige brief. Bij 
tijd en wijle nemen we daarin overigens de ruimte om wat verdiepende zijstapjes te maken 
(zoals dit tekstje). De lezer herkent ze aan kleur en cursieve vorm. Je kunt ze lezen, of even 
overslaan. 

 
De vorm van de brief helpt om onze aandacht – en daarmee nu ook jullie aandacht – te vestigen op 
de vraag voor wie we dit plan eigenlijk maken. En breder op de vraag, die ons al een tijd bovenmatig 
bezighoudt, voor wie we als lectoraat ons werk eigenlijk doen. En nog breder op de vraag wat dat 
eigenlijk betekent, iets voor iemand doen. Daarmee komen we op het thema dat we in de komende 
lectoraatsperiode centraal willen stellen: generositeit. 
 
Het visitatieproces dat we afgelopen jaar hebben doorlopen was hiervoor een bron van inspiratie. 
We hebben de visitatie ingericht en omarmd als een heel interessante reflectie op onze werkwijze. 
En deze sluit naadloos aan bij de manier waarop we werken: met grote aandacht voor hoe we de 
dingen doen, of en hoe we ze goed doen. De excellente beoordeling op zelfs 3 standaarden is 
daarom niet alleen een groot compliment, maar ook een oproep tot generositeit. AOK is het aan het 
visitatiepanel en aan zichzelf verplicht om de geconstateerde kwaliteit breed te delen.  
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Ook daarom staat generositeit de komende zes jaar bij AOK centraal als onderwerp van ons 
onderzoek én als manier waarop we dat onderzoek willen doen. We delen die zes jaar vrij 
traditioneel op in drie fases (en volgen daarin in de lijn die we al in ons voorlopige plan (van juni 
2021) schetsten) waarin we steeds een van de drie domeinen centraal stellen, waarvoor we als 
lectoraat, volgens de landelijke en Zuyd-richtlijnen, geacht worden te zijn. Deze indeling geeft ons 
focus. (Het belang daarvan leerden we toen we twee jaar geleden een herijking van ons jaarplan 
maakten.) Maar houd in het achterhoofd: eigenlijk werken we altijd integraal op de kruisbestuiving 
tussen alle drie de domeinen. Onderwijsprojecten zijn tegelijkertijd kennisontwikkelingsprojecten. 
Bij projecten met het werkveld betrekken we meestal ook studenten. Enzovoorts.  
 
Fase 1 (2022-2024): Generositeit Doen 

- De eerste fase richt zich op de ontwikkeling van een genereuze onderzoekspraktijk in het 
domein van onderwijs en deskundigheidsbevordering. 

Fase 2 (2024-2026): Generositeit Duiden  
- De tweede fase richt zich op de analyse van onze resultaten en het passend vertalen daarvan 

naar andere onderzoekspraktijken in ons kennisdomein. 
Fase 3 (2026-2028): Generositeit Dansen 

- De derde fase richt zich op de ontwikkeling en ijking van een genereuze onderzoekspraktijk 
in de beroepspraktijk en op maatschappelijke impact. 

 
De aandacht voor generositeit past bij de onderzoeksstijl die we als lectoraat hebben ontwikkeld. 
Kortgezegd start de Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek altijd vanuit nieuwsgierigheid en het 
besef dat we veel niet weten. Juist van die dingen die er zo toedoen maar waar de vinger lastig op te 
leggen valt, dat wat moeilijk in woorden te vangen is. Dit vereist de ontwikkeling van innovatieve, 
relevante en gevoelige methoden, tijdens het onderzoeken zelf, die kunnen leren van en met het 
object van studie. Dat is zowel een praktische uitdaging als een fundamentele en reflexieve 
onderzoeksstrategie voor onderzoekers – zoals kunstenaars – die met hun hele, subjectieve hebben 
en houden werken.  
 
De Maastrichtse stijl en de aandacht voor generositeit hebben we in AOK ontwikkeld om tegemoet 
te komen aan kwesties die in onze drie domeinen spelen. (1) In het kunstonderwijs wordt gezocht 
naar manieren om reflexieve, relevante kunstenaars voor vandaag en morgen op te leiden, ver 
voorbij het klassieke model van de meester-gezel verhouding. Daarvoor zijn passende 
onderzoekende vaardigheden en vormen van belichaamde kennis nodig. Veel opleidingen, zowel 
binnen het Maastricht Institute of Arts als bij de Toneelacademie en het Conservatorium, zijn nu 
bezig met fundamentele curriculum- en strategische heroriëntatie. Ons onderzoek wil daarbij 
aansluiten. (2) Kennis-als-kunst en kunst-als-kennis staan centraal in onze visie van artistiek 
onderzoek. Het wantrouwen dat in toenemende mate jegens traditionele vormen van kennis 
bestaat, versterkt de noodzaak tot innovatieve experimenten met andere vormen en voorwaarden 
van kennis en kennisproductie, zoals artistiek onderzoek in ons kennisdomein. Samenwerkingen in 
de kennisketen, onder andere door MERIAN met de Universiteit Maastricht, dragen hieraan bij. (3) 
Die kennisvraag is meteen een van de lastige maatschappelijke kwesties waar we ons onderzoek op 
richten. Zulke maatschappelijke vraagstukken – en de fundamentele ervaring van onthand zijn die 
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daarbij horen – de manier waarop kunstenaars zich daartoe verhouden staan ook centraal in de 
Deelstrategie Maatschappelijke Betrokkenheid van de Maastricht Institute of Arts, die we vanuit 
AOK leiden. Concreter sluiten we met ons onderzoek aan bij trends in de steeds heterogener 
wordende beroepspraktijk, waar aandacht voor maak-processen en nieuwe vormen van verbinding 
met publiek steeds belangrijker worden. Ons onderzoek – open en streng tegelijk – is daarbij 
onderscheidend van wat veel ander artistiek onderzoek vermag. 
 
Dit zijn de redenen en context waarin we onderzoek naar generositeit nodig achten (en tevens 
voldoen aan het advies van het visitatiepanel op standaard 1 om “het onderzoeksprofiel in de 
komende periode te blijven ontwikkelen en uit te dragen”). Maar hoe doe je dat dan, als onderzoeker 
genereus zijn? En hoe zorg je ervoor, dat je daarmee ook echt voor iets of iemand bent? Zulke vragen 
zijn bij elk onderzoek van belang – zeker in deze tijd. Zoals we net al even noemden, staan 
tegenwoordig wetenschappelijke kennis en de instituten die kennis maken maatschappelijk onder 
druk. Die spanning is urgent met name in ons domein, waar academisering van de kunsten 
wantrouwend wordt bezien. Om die reden werken we in AOK consequent aan het creëren van 
situaties die niet-hiërarchisch zijn. We werken aan het creëren van horizontale verhoudingen tussen 
onderwijs en onderzoek, waarin academische expertise en artistieke expertise gelijkwaardig van en 
met elkaar kunnen leren. 
 

Sta ons even een zijstap toe om de bredere relevantie van deze vragen toe te lichten, en de 
vraag hoe onze strategie om de verhouding tussen onderwijs en onderzoek (en haar externe 
impact) vorm te geven binnen het praktijkgerichte onderzoek (en de onderzoeksstrategie van 
hogescholen zoals de onze) daaraan bijdraagt. Als de coronacrisis iets heeft laten zien, is het de 
al veel langer bestaande crisis van expertise (in de vorm van wetenschappelijke kennis en 
onderzoek) (zie bijvoorbeeld Eyal 2019, Jasanoff 2004). Hoe kan het dat kennis die bij uitstek 
nodig is in de samenleving vaak niet wordt vertrouwd en gebruikt? Zelfs als onderzoek er 
expliciet is voor iets en iemand, garandeert dat blijkbaar niet dat het ook zo ontvangen of 
gebruikt wordt. De debatten over inclusiviteit en identiteitspolitiek morrelen ondertussen aan 
het fundamentele idee van empathie of het kunnen kennen van dat wat je niet zelf bent. Ons 
vermogen tot inleving wordt in toenemende mate gezien als iets dat wordt bepaald door de 
positie die we innemen. Als ik niet in jouw schoenen sta, kan ik me niet in jou inleven. Hoe kan ik 
dan kennis verwerven of met jou delen? Hoe kan ik er dan voor jou zijn?  
 
Deze crises van expertise, vertrouwen, empathie en overdracht – die passen in een trend naar 
‘epistemic diversity’ en ‘epistemic justice’ (zie ook verderop in deze brief) – onderstrepen het 
belang juist van experimenten in praktijkgericht onderzoek. Dit is bij uitstek het gebied waarin 
het tegelijkertijd ontwikkelen en “toepassen”, of doen van kennis centraal staat, om nieuwe 
vormen van vertrouwen in en gebruik van kennis te kunnen ontwikkelen. En het onderstreept 
het productieve gebied van artistiek onderzoek als plaats waar dergelijke kwesties kunnen 
worden onderzocht. Juist in de kunsten is veel ervaring en kennis (bijvoorbeeld in het ensceneren 
van ervaringen waarin vertrouwen en gezamenlijk kan ontstaan) in manieren van werken 
vanuit verbinding in plaats van afstand, met het serieus nemen van subjectieve ervaringen en 
affectieve relaties, met het ontwerpen van uitwisselingen waarin kritiek centraal staat. 
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Kwesties als deze maken het, kortom, noodzakelijk om te experimenteren met genereuze 
onderzoekspraktijken. En dat is precies wat we de komende jaren in en met AOK willen doen. 

 
Tot zover de algemene kaders van de komende zes jaar. Wat gaan we doen? 
 
Fase 1 (2022-2024): Generositeit Doen 
Het is interessant om te zien dat in het rapport van de visitatie, naast onze onderscheidende 
visie/missie en onze uitzonderlijke meta-methodologische kwaliteit, juist generositeit als aspect van 
ons werk werd geroemd. We citeren: AOK heeft “een indrukwekkende en structurele impact op het 
onderwijs van de verschillende kunstenopleidingen. Met vernieuwende onderwijsvormen weet het 
lectoraat studenten te prikkelen en ontregelen, en van daaruit enthousiast te maken voor artistiek 
onderzoek.” (Visitatierapport). Jullie zijn genereus naar het onderwijs, zo zegt het panel met andere 
woorden. Of, zoals een panellid het verwoordde: Jullie zijn een soort fantastische koekjestrommel 
waar onderwijs en beroepspraktijk uit mogen pikken. Maar ondanks dat we al jaren veel aandacht 
besteden aan de verbinding met het onderwijs, ervaren we tegelijkertijd, zeker waar nieuwe 
collega’s aangesteld zijn, dat opleidingen steeds opnieuw vragen hebben over dit punt. Hoe is het 
lectoraat er dan voor ons? Wat hebben wij aan die Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek? Of ook: 
Ik zie geen koekblik. Of: ik hoef die koekjes niet. 
 
Deze spanning is opmerkelijk en het raakt ons ook als team in AOK. En we horen dat het ook onze 
collega’s in het onderwijs soms raakt. Die wederzijdse ervaringen willen we serieus nemen. In de 
eerste fase (2022-2024) wil AOK daarom deze twee posities en de spanning ertussen centraal stellen 
als te onderzoeken kwestie. Daarmee werken we aan het belangrijkste advies van het visitatierapport 
aan AOK: we stellen onszelf kwetsbaar op en nemen het fenomeen serieus als een te onderzoeken 
thema. Dat vraagt van ons dat we onszelf als onderzoekers opnieuw zullen sensitiveren om te 
kunnen onderzoeken wat generositeit is en kan zijn in het kunstonderwijs van Zuyd. 
 

We bouwen daarbij voort op onderzoek van onder andere Despret (2006), Haraway (2003, 2013) 
en Gomart (2002) naar genereuze onderzoeksmethoden. Even een uitstapje naar de context en 
achtergrond bij het onderzoek naar generositeit. In het beroemde onderzoek van antropoloog 
Marcel Mauss (1925/1954) naar generositeit als sociaal fenomeen, wordt de nadruk gelegd op 
een schijnbare paradox, te weten de sociale verplichtingen die juist worden veroorzaakt door 
het geven van giften. Generositeit organiseert dus afhankelijkheid en ongelijkheid. In ons 
onderzoek zijn we geïnteresseerd in generositeit als onderwerp van onderzoek en 
onderzoeksstrategie die juist ongelijkheid en machtsverhoudingen tussen gevers en ontvangers 
(van kennis) bestudeert, kritiseert en er horizontaal in probeert te interveniëren. Kunnen we als 
onderzoekers iets leren te geven, zonder de arrogantie en de macht van de gever? Of zijn vragen 
zoals deze juist een pervers voorbeeld van die macht – namelijk die van degene die het zich kan 
veroorloven zich druk te maken over die macht – en moet de gever ophouden met zeuren en 
gewoon goed leren te geven (zie bijvoorbeeld het werk van kunstenaar Renzo Martens)?  
 
We gebruiken hiervoor recent onderzoek naar ethiek van praktijkgericht onderzoek in de 
kunsten dat hier behulpzaam kan zijn (zoals in het lopende onderzoek van een van ons, Ties van 
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de Werff). Generositeit als deugd binnen artistiek onderzoek raakt aan kwesties zoals 
wederkerigheid en solidariteit, maar ook aan integriteitsdeugden zoals (on)afhankelijheid), 
eerlijkheid en verantwoordelijkheid (zoals geformuleerd in de integriteitscode). Daarnaast geeft 
onderzoek van onze docent-onderzoeker Ulrike Scholtes (te verschijnen) ons handvatten om 
generositeit niet als een natuurlijke, psychologische eigenschap op te vatten, maar als een 
vaardigheid die afhankelijk van specifieke contexten ontwikkeld kan worden. In het werk van 
Despret (o.a. 2006, 2013) wordt onderzocht hoe onderzoekers zichzelf gevoelig kunnen maken 
om juist kennis te kunnen ontvangen van het onderwerp waar ze onderzoek naar doen. Dat 
doen ze onder andere door bij de ander op bezoek te gaan en letterlijk de positie van de ander in 
te nemen. Generositeit of empathie bestaat dan niet van tevoren of vanzelf, maar kan ontstaan 
vanuit het ervaren van de positie van de ander. Tenslotte leren we van het onderzoek van 
Haraway (o.a. 2016), die ons het belang toont van de bereidheid niet te snel op zoek te zijn naar 
dat wat helpt of tot oplossingen leidt, maar te blijven staan daar waar de dingen ingewikkeld en 
onduidelijk, zijn: Staying with the trouble. 

 
Wat betekent deze focus op generositeit in de praktijk? In deze eerste fase willen we onderzoek in 
de Maastrichtse stijl doen in de opleidingen. Jaren geleden is de ontwikkeling van AOK en de 
Maastrichtse stijl ook zo begonnen: vanuit wat we leerden in de onderwijspraktijk, door 
participerende observaties binnen onze kunstopleidingen. Dat doen we nu opnieuw. Daarmee 
ontwikkelen we onze aanpak en werken we tegelijkertijd ook aan draagvlak en verbinding met het 
onderwijs, juist nu onze opleidingen zelf met fundamentele curriculum- en strategische 
heroriëntatie bezig zijn. Afhankelijk van de eigen ervaringen, analyses en ontwikkelplannen van de 
opleidingen, zullen we kijken naar best practices en/of naar curriculumonderdelen waar juist 
ontwikkeling (op het gebied van artistiek onderzoek en/of engagement) door de opleidingen nodig 
wordt geacht. Afhankelijk van de inhoudelijke expertise van onze onderzoekers, combineren we 
verschillende vormen van participerende observaties met interviews, focusgroepen (met 
heterogene groepen betrokkenen) en eventueel interventies, met analyse van onderwijsmaterialen 
en -contexten (zoals lesopzetten, leerdoelen, beoordelingen, evaluaties etcetera). Zo willen we ons 
onder meer richten op onderzoek van de ruimte van artistiek onderzoek (Marlies Vermeulen), het 
lichaam van de kunstenaar (Ulrike Scholtes) en ethische praktijken binnen het kunstonderwijs (Ties 
van de Werff). 
 
Dit onderzoek maakt het ons mogelijk om te werken aan een kwestie die al langere tijd binnen het 
lectoraat speelt, te weten de hoge werk- en legitimatiedruk die wordt ervaren en de noodzaak tot 
inhoudelijke voeding. In AOK hebben we ons de afgelopen jaren vol overgave en overtuiging gericht 
op relevante interventies in het onderwijs (onze onderzoeksateliers, de scriptieprijs, 
deskundigheidsbevordering etcetera). In combinatie met de tijdelijke aanstellingen voor 
onderzoekers en de soms beperkte ruimte binnen opleidingen om draagvlak en effectiviteit van 
deze interventies te vergroten, legde dat grote druk op ons clubje. We hebben de afgelopen jaren 
veel te maken met overbelasting van medewerkers – waaronder wijzelf – voor wie het daarbij lastig 
is zich te committeren aan het onderzoek door lange termijn arbeidsonzekerheid en de door hen 
ervaren nood aan nieuwsgierigheid en… generositeit voor ons werk. (Wij maar rammelen en 
rammelen met die koekjestrommel…)  
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Dat een te dominante legitimatiedruk averechts kan werken, is in de kunsten genoeglijk bekend. 
Daar wordt terecht steeds opnieuw het belang van eigen ruimte en tijd benadrukt tegenover te 
dominante (maatschappelijke of economische) instrumentalisering van de kunsten. Juist om iets te 
kunnen betekenen. Juist om een bron van generositeit te kunnen ontwikkelen. Iets soortgelijks 
ervaren we in AOK maar dan op het gebied van onderzoek ten opzichte van onderwijs. 
 

De dubbele taakstelling van een lectoraat (het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek en 
het vertalen daarvan naar de onderwijspraktijk) geeft een specifieke uitdaging binnen het 
domein van de kunsten. Anders dan bij andere hbo-opleidingen bestaat er voor het 
kunstvakonderwijs geen universitaire tegenhanger (kunstgeschiedenis, kunstfilosofie, 
kunstsociologie gaan over kunst). Binnen de kunsten is er geen nood aan een dergelijke 
algemeen deelbare en betrouwbare kennisbasis om kunstcreatie op te baseren. De kunsten 
gedijen juist bij pluriformiteit – ook van kennis. Dat cultiveren we binnen artistiek onderzoek – 
een jong, emergent en groeiend vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Naast 
onderwijsinterventies, draagt AOK bij aan de ontwikkeling, groei en acceptatie van artistiek 
onderzoek binnen de kunsten. 

 
En dus zullen hier tijdens deze eerste fase ook de volgende onderzoeksvragen aan de orde zijn: Wat 
is er nodig om generositeit te faciliteren? Wat zijn eigenlijk de kosten van een te grote generositeit? En 
wat geven we eigenlijk als we genereus zijn? Met ons onderzoek willen we in AOK samen met de 
opleidingen de voorwaarden articuleren waaronder AOK en de opleidingen wederzijds genereus 
kunnen zijn. We overdrijven niet, als we zeggen dat we echt snakken naar de diepgang, 
onderbouwing, nieuwsgierigheid, analyse en kritische reflectie die plaats kan vinden tijdens dit 
onderzoek. En we overdrijven ook niet, als we zeggen dat we enorm uitzien naar de synergie en 
samenhang die dit onderzoek tussen AOK en de opleidingen, maar ook tussen ons als onderzoekers 
in AOK kan bewerkstelligen, onder andere door intensivering van reflexieve vormen van 
samenwerking en reflectie zoals onze idiot hour (zie advies standaard 1 & 2). 
 
Zulk onderzoek kost tijd. Daarom zullen we tijdens deze fase de (meeste) lopende activiteiten en 
advieswerk tijdelijk opschorten en op basis van de onderzoeksresultaten herijken (denk aan: 
primaire partner, onderzoeksateliers, schrijfdriedaagse). Dat is nodig om tijd en aandacht vrij te 
maken voor het onderzoek en om te zorgen voor een onafhankelijke posities tijdens ons veldwerk. 
Daarvoor zullen we ook onze traditionele lesgevende rollen binnen opleidingen zoveel mogelijk 
scheiden van onze onderzoekswerkzaamheden. We adviseren dus tijdelijk niet de opleidingen waar 
we onderzoek doen en geven niet of nauwelijks les daar waar we veldwerk doen. Langlopende 
verplichtingen die het onderzoek niet raken, lopen natuurlijk gewoon door (MERIAN, 
promotieonderzoek, de Deelstrategie Maatschappelijke Betrokkenheid etcetera).  
 
Deze pauze in onze programmering biedt ook de gelegenheid om in deze eerste fase (met name in 
het 2e jaar) te investeren in drie meer ondersteunende gebieden die concreet te maken hebben met 
optimaliseren van de voorwaarden voor een genereuze onderzoekspraktijk: 1) Structurele 
afstemming met de opleidingen op het gebied van de PDCA-cyclus en PR/communicatie (in plaats 
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van steeds tussentijds pogingen te doen om de wederzijdse timing te verbeteren) (zie het advies op 
standaard 5). Dan kunnen we ook aansluiten bij de uitkomsten van de werkgroep die daar vanuit het 
lectorenberaad mee bezig is. En ondertussen hebben we dan ook gezorgd voor een nieuwe naam 
voor ons lectoraat die onze werkwijze beter representeert (advies standaard 1). 2) Voortgaande 
democratisering van taken in het kernteam van AOK waardoor de horizontaliteit die we met de 
opleidingen zoeken ook structureel vorm krijgt binnen AOK. Concreet gaat het hier bijvoorbeeld om 
het delen van lectortaken met de senior-onderzoeker, vooral op het gebied van organisatie, 
positionering en afstemming met de opleidingen. En 3) Inbedding van MERIAN in onze instituten. 
Het gaat hier om materiële inbedding (bijvoorbeeld werkruimte voor PhD kandidaten op locatie, zie 
advies standaard 2), maar daarmee ook om de mogelijkheid voor uitwisseling tussen MERIAN-
kandidaten en studenten en docenten – door het geven en krijgen van onderwijs. Ook de 
ontwikkeling van een bredere financiële draagconstructie voor MERIAN en de ontwikkeling rond een 
leerstoel in het kader van MERIAN zijn hier onderdeel van. 
 
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, hebben we van de opleidingen vooral gastvrijheid en 
toegang nodig, en van tevoren (eind van het huidige studiejaar 2021-2022) gesprekken over de 
meest relevante onderdelen van het onderwijs. We realiseren ons daarbij dat we in AOK een kleine 
club zijn, met allemaal parttime aanstellingen, te weten naast 1 lector, 1 senior-onderzoeker, 2 
docent-onderzoekers en promovendi, 1 programmamanager (naast onze bijdrage aan MERIAN) 
(binnen een begroting die, op basis van een schatting van O&O, slechts 1,5% van de totale jaarlijkse 
begroting van de Kunsten Zuyd uitmaakt). We zullen dus scherpe keuzes in het onderzoek moeten 
maken. (We zijn in dat kader overigens zeer verguld met jullie besluit, Olaf, Luc en Saskia, dat Zuyd 
de komende 4 jaar blijft participeren in MCICM. Dat betekent dat ons onderzoek in het 
conservatorium door MCICM zal worden uitgevoerd.) We exploreren daarom graag met de 
opleidingen de mogelijkheden om docenten en studenten (begeleid door AOK) mee te laten werken 
in ons onderzoek. We hebben al een paar docenten gesproken die graag op deze manier zouden 
meewerken om daardoor tegelijkertijd inzicht te krijgen in de aanpak van geëngageerd artistiek 
onderzoek bij collega-opleidingen, als ook op die manier aan on the job deskundigheidsbevordering 
op het gebied van onderzoeksvaardigheden te kunnen doen. Hiermee zouden de opleidingen 
tegemoet kunnen komen aan het advies van het panel van de visitatie (bij standaard 2 en 4): “draag 
bij aan de versterking van de kenniskringen en de verdere ontwikkeling van de lectoraten door 
structureel, vanuit de eigen begroting, onderzoekstijd vrij te maken voor docenten binnen de 
kunstenacademies” (visitatierapport). (In het Maastricht Institute of Arts wordt na 2023 
geïnvesteerd in extra uren voor docent-onderzoekers.) We zijn blij dat Edwin Jacobs zich daarnaast 
inzet op gebied van de, in de woorden van het visitatiepanel, “magere financieringsgrondslag” van 
de lectoraten (zie ook het visitatierapport, advies standaard 2). Hij gaf aan dat “aanvullende 
financiering om een associate lector voor 0,2 fte aan te kunnen stellen” wenselijk zou zijn. En: “de 
versterking van AOK is noodzakelijk om bij de kunnen dragen aan de ambitieplannen van het 
Maastricht Institute of Arts. In de kanteling naar de samenleving is de inhoudelijke focus en de 
inhoudelijke verdieping die AOK biedt, cruciaal. Een grotere rol voor AOK zal ons onderwijs ook 
aantrekkelijker maken voor de student. Hiernaast, zou een tweede richtinggevende maatregel 
alvast kunnen zijn om meerjarige budgettering mogelijk te maken voor beiden lectoraten, hetgeen 
de broodnodige financiële flexibiliteit zou opleveren. Het huidige systeem nodigt niet uit tot 
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spaarzaamheid of tot lange termijn (personeel)beleid.” Fijn dat we momenteel concreet bezig zijn 
(met Bart Paumen) met het onderzoeken van mogelijkheden voor zulke versterking bijvoorbeeld via 
het Wisselstroom programma dat Zuyd als voorbeeld ziet van een sterke verbinder in de 
kennisketen. Ook mogelijkheden om MERIAN te versterken vanuit het onderwijs, of vanuit de 
transitiethema’s worden onderzocht. 
 
Zo zien we de eerste fase voor ons. En inmiddels is het ons, maar misschien ook jullie, Saskia, Olaf 
en Luc, duidelijk dat AOK eigenlijk helemaal niet lijkt op een koekjestrommel. Wij maken geen 
betere kennis vanuit een soort ivoren AOK-toren die we dan kunnen uitdelen aan het 
kunstonderwijs om ons heen. Dat onderwijs heeft zulke koekjes terecht niet nodig. En onze 
expertise en aanpak is een andere. Een passender beeld is dit, gemaakt door MERIAN PhD 
kandidaat Marlies Vermeulen: 

 
Marlies Vermeulen (2017) SMMMRI: Het Sea Monster Map Making Research Instrument 

 
We beginnen ons onderzoek altijd een beetje als zo’n enigszins onbeholpen instrumentje. Die 
instrumentjes (wij zijn het zelf) zetten we neer daar waar we onderzoek doen. En naarmate ons 
onderzoek vordert, wordt dat instrumentje alsmaar preciezer, rijker en gevoeliger. Door ons eigen 
werk, maar ook door het werk dat er om ons heen en met ons wordt verricht. De volgende stap is 
dan niet zozeer hoe we dat wat dat instrumentje produceert kunnen delen of uitdragen, maar hoe 
we dat onhandige instrumentje kunnen verplaatsen en wat er daarna gebeurt bruikbaar kunnen 
maken voor anderen. 
 
Ook is misschien ondertussen duidelijk geworden dar er ook andere lezers in ons hoofd resoneren 
voor wie deze brief is: onze directeuren (Edwin Jacobs en Mare de Groot) en de opleidingsmanagers 
in de kunsten. En eigenlijk ook de docenten en studenten. Wij hopen dat juist jullie de urgentie en de 
nieuwsgierigheid van deze stap voor AOK in onze woorden lezen, alsook de openheid en ernst van 
dit genereuze gebaar.  
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Fase 2 (2024-2026): Generositeit Duiden 
Een genereus gebaar is mooi, maar hoe zorgen we dat zo’n gebaar genereus blijft? In deze tweede 
fase willen we ons richten op de vraag hoe we datgene wat we geleerd hebben over generositeit ook 
op genereuze wijze kunnen begrijpen en delen. Meer prozaïsch: We richten ons op 
kennisontwikkeling en kennisdeling. Omdat ons kennisveld per definitie heterogeen is – 
overlappend met de kunsten en de wetenschappen – is onze kennisdeling dat ook. In jaar 3 
analyseren we de opgedane observaties en ervaringen rondom generositeit van 
onderzoekspraktijken en de condities waarbinnen wij er als lectoraat kunnen zijn voor de 
kunstopleidingen, en andersom: hoe de kunstopleidingen er voor ons kunnen zijn. Dat doen we in de 
vorm van een herijkt programma (waarin vermoedelijk succesvolle activiteiten als ons idiot hour (zie 
het advies bij standaard 2) de schrijfdriedaagse en het onderzoeksatelier zullen terugkeren), waarbij 
we onze bevindingen uit het veldwerk direct vertalen naar onderwijsinterventies. In jaar 4 richten we 
ons op kennisdisseminatie – het genereus en passend delen van datgene wat we hebben geleerd – 
voor verschillende gremia, zowel binnen de kunstopleidingen en Zuyd, als in de regionale, nationale 
en internationale netwerken waar het lectoraat onderdeel van is. Kortom, hoe kunnen we de 
aanvankelijk onhandige instrumentjes zo ontwikkelen en vormgeven, dat ze ook elders werkzaam 
worden? 
 
Jaar 3: articuleren van onze genereuze onderzoekspraktijk 
Na de eerste fase van veldwerk binnen de opleidingen, maken we in de tweede fase de balans op. 
Wat hebben we geleerd over generositeit? We werken de meerwaarde van onze aanpak theoretisch, 
analytisch en praktisch uit. 
 

Paradoxaal en interessant genoeg, betekent dat in de context van de Maastrichtse stijl van 
artistiek onderzoek ook dat we die meerwaarde materieel en performatief uitwerken. Kennis 
maken en delen is denken en doen, analyse en maken tegelijk. De vragen die daarbij centraal 
staan, zijn: Welke vormen van kennisontwikkeling en kennisdeling verdient generositeit? En 
welke produceren generositeit? En wat is daarvoor nodig, op basis van ons onderzoek naar 
generositeit? Daarmee kunnen we de Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek verstevigen om 
tot bredere kennisdisseminatie te komen. En het woord “breedte” willen we daarin heel letterlijk 
nemen. Wat we leren van o.a. het promotieonderzoek van onze MERIAN-promovendus Marlies 
Vermeulen (zie bijvoorbeeld Kroese, Spronck & Vermeulen 2017) is dat ruimte, ook waar het om 
kennis gaat, fysiek, ruimtelijk, materiaal is, en voorwaardelijk. Hoe maken we dat soort echte 
ruimte voor de Maastrichtse stijl binnen onze instituten? En hoe nemen we die ruimte in? We 
waren blij met het advies van het visitatiepanel en de reactie van zowel Edwin Jacobs als Mare 
de Groot om die concrete vraag over ruimte serieus te nemen en te verbinden aan de 
huisvestingsontwikkelingen in hun twee domeinen (zie advies standaard 2). 

 
Hier kijken we met het team enorm naar uit. In de afgelopen jaren heeft AOK veel kennis en ervaring 
opgedaan met het ontwikkelen van artistiek onderzoek, van methods-in-the-making en exploratie 
van funderende noties als niet-weten. Maar ook van het ontwikkelen van meta-methodologische 
(onderwijs-)instrumenten om artistiek onderzoekers (zichzelf te leren) sensitiveren en te trainen. 
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Hoewel we binnen het veld van artistiek onderzoek al bekend staan om onze eigen Maastrichtse 
stijl, is kennis over die Maastrichtse stijl vaak opgeslagen in mensen, beleidsdocumenten en 
lesmateriaal. Die belichaamdheid van kennis is voor ons belangrijk en juist daar zullen we in deze 
fase aandacht aan besteden. Welke contexten binnen onze instituten geven ruimte aan dergelijke 
belichaamde kennis? En: waar is tijd en ruimte om deze kennis te leren kennen en gebruiken? 
Kennisdeling, zo wordt duidelijk, is zelf ook een concrete, praktische handeling die specifieke zorg, 
aandacht, werk en ruimte vraagt. Onze instrumentjes, kortom, zijn geen abstracte, geen hapklare 
brokken (of koekjes) en geen simpele toepassingen. Het zijn dingen. Mooie, lastige, uitnodigende, 
nieuwgierigheid opwekkende dingen die worden gemaakt, verzorgd, verplaatst, gebruikt. 

 
Marlies Vermeulen (2017) 3d SMMMRI in Parts: Het Sea Monster Map Making Research Instrument 

 
Jaar 4: het deelbaar maken van onze genereuze onderzoekspraktijk 
Juist de afgelopen jaren hebben we als AOK geworsteld omdat we soms te weinig tijd en ruimte 
ervoeren om onze kennis op verschillende manieren expliciet, transporteerbaar en deelbaar te 
maken voor een groter podium. We gebruiken deze tweede fase dan ook om onze opgedane kennis 
over generositeit en artistiek onderzoek te duiden en daarmee onze expertise en meerwaarde ook 
elders zichtbaarder te maken. We zoeken hierbij heel actief naar de verbinding met MERIAN en 
onze MERIAN-partners, zodat we explicieter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van artistiek 
onderzoek als vakgebied – ook in de derde cyclus. Daarom focussen we in het vierde jaar op het 
zoeken naar vormen van kennisdisseminatie die passen bij generositeit en artistiek onderzoek. 
Vormen die passen bij de belichaamde kwaliteit van artistiek onderzoek en de voorwaarden die 
daarvoor nodig zijn. Maar ook naar vormen die de verschillende gremia waar we willen zijn, en 
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publieken voor wie wij er willen zijn, ook echt bereiken. Kennis die rekening houdt met de vorm van 
de zich ontwikkelende instrumentjes. En vormen die deze niet per ongeluk toch in koekjes 
veranderen. 
 
Allereerst willen we dat ons onderzoek relevant is voor de kunstopleidingen waar we onderzoek 
hebben gedaan. De uitkomsten van ons onderzoek worden dan ook verder vertaald naar 
onderwijsinterventies en werkwijzen voor en samen met de opleidingen. Dit gaat niet alleen om 
onderwijs in de vorm van “lesinhoud”. Onze aanpak vereist ten eerste dat we tot een nieuwe 
werkwijze komen om de relatie van onderwijs en onderzoek duurzaam te versterken. Eentje die de 
voorwaarden voor samen-werken serieus neemt en er zeggenschap over heeft, eentje die draagbaar 
en werkbaar is voor zowel AOK als de opleidingen. En ten tweede vereist het aandacht voor het 
delen van onderzoeksprocessen als resultaat van artistiek onderzoek. Hoe we werken, niet alleen 
wat eruit voortkomt, is onderdeel van onze expertise. 
 

Deze kennis – over de inbedding van lectoraten bij opleidingen en de ontwikkeling van specifieke 
vormen van praktijkgericht onderzoeksmethoden-onderwijs – is mogelijkerwijs ook relevant 
voor andere lectoraten en opleidingen binnen Zuyd. Onze visie op en expertise over artistiek 
onderzoek draagt bij aan de broodnodige trend van ‘epistemic diversity’ en ‘epistemic justice’ 
(Fricker, 2007): het vieren van pluriforme kennisproductie en het creëren van ruimte voor 
andersoortige vormen van kennis (zoals belichaamde kennis, lokale kennis, affectieve kennis, 
ervaringskennis, impliciete kennis of artistieke kennis). Denk bijvoorbeeld aan dekolonisatie van 
het (kunst)curriculum en onderwijs, de noodzaak tot meer inclusiviteit, maar ook de unieke plek 
van praktijkgericht onderzoek versus én overlappend met sommige vormen van academisch 
onderzoek.  

 
Buiten Zuyd delen we onze resultaten met het veld van kunstlectoraten en kunstopleidingen in 
Nederland en daarbuiten, in de bredere context van de ontwikkeling van artistiek onderzoek als 
vakgebied en eigen kennisdomein binnen het hbo. We willen daarin onze positie – die juist uitgaat 
van de bredere kennisketen en de productiviteit van bewegingen tussen kunst en wetenschap, hbo 
en universiteit – zichtbaarder maken. En daarom richten we ons in onze kennisdeling nadrukkelijk 
ook op andere velden: verwante academische disciplines, zoals het Wetenschap- en Techniek 
Onderzoek, maar ook innovatieve ontwikkelingen in Cultural Studies, antropologie en in de 
geesteswetenschappen. Onze focus ligt daarin op wat we de substantiële omweg hebben genoemd 
(Benschop, in Coumans et.al., 2018). Onze gesprekspartners zijn niet zozeer diegenen die zich met 
artistiek onderzoek als discipline bezighouden, maar diegenen met inhoudelijke expertise op de 
substantiële kwesties waar dergelijk onderzoek in specifieke gevallen over gaat. Hiermee werken we 
aan een deeladvies (standaard 4) van de visitatie. Hier valt nog veel te halen voor ons: de 
Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek verdient een breder en internationaal podium (zoals het 
visitatiepanel ook opmerkte). 
 
Om onze focus in deze tweede fase heel concreet te maken: we denken bijvoorbeeld aan het maken 
van onder andere een handboek-werkboek/collectie gericht op een internationaal publiek dat als 
methoden-werkboek bruikbaar kan zijn in zowel het onderwijs als het werkveld. Een collectie van 
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instrumentjes, een koffer vol meta-methods-in-the-making. Deelname aan internationale relevante 
conferenties (zoals ELIA, EASST/4S) is een mogelijke vorm van het delen van onze opgedane 
expertise. Daarnaast is het zelf organiseren van een (terugkerende) internationale conferentie/event 
rondom artistiek onderzoek (met MERIAN) een mogelijke vorm van kennisdisseminatie die het 
lectoraat en de kunstopleidingen van Zuyd kan verbinden met andere kunstopleidingen wereldwijd. 
Daarmee kunnen we niet alleen onze expertise rondom artistiek onderzoek internationaal zichtbaar 
maken, maar verstevigen we ook de internationale positie van MERIAN (zie advies standaard 4). 
 
Zulke events of publicaties hebben bij AOK altijd een specifieke vorm. Dat is belangrijk. We willen er 
zorg voor dragen dat deze kennisdeling en vergroting van zichtbaarheid van de Maastrichtse stijl 
gebeurt op manieren die recht doen aan de kwesties die worden behandeld. In principe kan en moet 
dat van alles zijn, maar steeds meer werken we in AOK met een vorm die probeert onmogelijk en 
onhandig het pragmatische uitgangspunt te tonen en tegelijk te onderbouwen en te argumenteren 
door inzicht te geven in het onderzoeksproces en contextualisatie. Dat doen we met oefeningen. (Of 
met brieven.) We onderzoeken in deze tweede fase graag hoe oefeningen zelf genereus kunnen zijn. 
Daarin willen we de expertise die we in onze jaarlijkse schrijfdriedaagse opdoen graag inzetten. 
Alhoewel kennisdeling in de kunsten vaak juist niet gebeurt via taal, willen we in AOK graag 
schrijven als artistiek onderzoeksinstrument onderzoeken en toepassen. 
 
Zoals het jullie, Luc, Olaf en Saskia, misschien eerder al duidelijk werd dat jullie niet de enige 
geïmpliceerde lezers van deze brief zijn, is in deze tweede fase juist de vraag aan de orde wie 
eigenlijk de geïmpliceerde ontvangers van de genereuze kennis van AOK zijn. Wie krijgt onze 
instrumentjes en hoe maken we ze zo dat dat ook lukt? En waar bevinden ze zich? Het antwoord op 
deze vragen heeft consequenties voor zowel de vorm als de disseminatie van die kennis. De 
effectiviteit van onze generositeit hangt daarbij af van de ruimte – zowel fysiek als mentaal – die 
AOK en MERIAN kunnen en mogen innemen. Dat betekent dat deze tweede fase ook praktisch en 
organisatorisch werk betekent op dat vlak. Hoe kunnen we de ruimte vergroten en tweaken zodat de 
Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek kan gedijen, floreren en groeien? 
 
 
Fase 3 (2026-2028): Generositeit Dansen 
En dan zijn we bij de laatste fase van ons plan aanbeland. Het lijkt voor ons nog ver weg en is ook 
voor een groot deel afhankelijk van wat er in de eerdere fases zich zal afspelen. Dat is altijd zo, maar 
zeker bij ons, waar de ontwikkeling van onze aanpak altijd afhankelijk is van datgene wat we als 
gevoelige en genereuze onderzoeksinstrumenten gaandeweg tegenkomen. Toch doen we een 
voorzet. De derde fase richt zich wat ons betreft, na de focus op onderwijs en kennisdeling, specifiek 
op de ontwikkeling van een genereuze onderzoekspraktijk rond relevante maatschappelijke 
kwesties in, met en voor het – alweer heterogeen op te vatten – werkveld. In deze fase 
experimenteren wij zelf met vormen van genereuze valorisatie en co-constructie van kennis samen 
met makers en maatschappelijke partners. 
 
We proberen hier het lelijke ‘valorisatie’ of ‘maatschappelijke impact’ zoveel mogelijk te vermijden. 
Het zijn woorden die te vaak refereren aan telbare effecten (zoals aantallen bezoekers) of het belang 
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van andere dan artistieke effecten (gezondheid, welzijn, etcetera), die dan vanzelfsprekend hoger 
worden gewaardeerd dan kwalitatieve en/of artistieke effecten. Wij noemen deze vorm van kennis-
delen liever dansen. Dansen doe je vaak samen, je beweegt mee met de ander, en je danst soms voor 
publiek. En dansen leer je door te oefenen, te doen. Meer theoretisch zou je kunnen zeggen dat 
dansen als metafoor past bij onze visie op generositeit en artistiek onderzoek: als vorm van 
belichaamde kennis en als methode om je zelf sensorisch en analytisch gevoelig te maken voor de 
ander, de wereld om je heen, datgene wat zich voordoet. Dansen is dan niet alleen maar zenden 
naar een ontvanger (wat valorisatie en ‘impact’ soms impliceren), maar een inherent gedeeld, 
belichaamd en zich ontwikkelend proces – een genereus proces. Het delen van ons onderzoek als 
dansen is daarmee onderwerp én onderdeel van ons onderzoek naar generositeit: hoe kunnen we 
onze bevindingen genereus delen (dansen) met anderen?  
 

Naast artistiek onderzoek is artistiek engagement een van de kernthema’s van AOK. Hoe 
verhoud je je als maker tot maatschappelijke thema’s? Hoe creëer je artistieke ruimte in een 
maatschappelijk debat? En wat heeft de toekomstige kunstenaar nodig (aan skills en kennis) 
om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan het oplossen van ‘wicked problems’ (zoals de 
klimaatcrisis of sociale ongelijkheid) – een verwachting die soms leeft onder beleidsmakers en 
subsidiegevers? Artistiek engagement (en hoe dat te cultiveren in en buiten een 
onderwijscontext) is daarom iets wat we moeten blijven bevragen: hoe doe je dat dan, voor wie, 
en wanneer wordt het relevant? Het is via artistiek onderzoek dat we experimenteren met 
alternatieve vormen van kennis over normatieve kwesties, ambigue ervaringen en nieuwe 
maatschappelijke fenomenen. 
 
Valorisatie is een vorm van engagement. En daarmee wordt het voor ons een onderwerp van 
onderzoek: we gaan dus niet alleen of zomaar dansen, tegelijkertijd blijven we kritisch bevragen 
hoe we samen dansen, wat eigenlijk goed dansen is, of dit onze dans wel is, en die van jou, en 
voor wie we eigenlijk dansen. Dat doen we vanuit een praktisch-filosofisch of empirisch-ethisch 
perspectief: wat wenselijk is of wat juist of goed is om te doen, is niet van tevoren gegeven maar 
ontstaat al doende in de praktijk van het maken en delen. Valorisatie-als-dansen zal ons dan 
ook inzichten en kennis opleveren over zowel generositeit als artistiek engagement.  
 

Wat we in de voorgaande vier jaar hebben geleerd van ons onderzoek naar generositeit in het 
onderwijs willen we in deze fase waardevol maken voor anderen (buiten de kenniscontext). Samen 
met het heterogene en interdisciplinaire werkveld van kunstenaars, ontwerpers, academici en 
andere makers. Naast een collectie van instrumentjes of oefeningen die in fase 2 is gepland, denken 
we bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van residenties om ons werk toegankelijker te maken, om 
jonge kunstenaars te steunen in een tijd waarin zij dat echt kunnen gebruiken, en om expertise 
binnen te halen voor de doorontwikkeling van AOK en als voeding voor het kunstonderwijs. Met een 
residentie voor artistiek onderzoekers bij het AOK kunnen kunstenaars en andere makers zich 
bekwamen in de Maastrichtse stijl en kunnen zij bijvoorbeeld ook bijdragen aan onderzoeksateliers. 
Maar ook andere experts (artistiek, sociaalwetenschappelijk, humaniora) kunnen worden 
uitgenodigd voor een residentie. Een residentie van de lector in het werkveld is ook een vorm 
waarmee we onze expertise kunnen dansen. MERIAN zal hier een grote rol spelen: haar netwerk van 



Voor Jou: artistiek onderzoek als genereuze praktijk 
6-jarenplan Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten 

Ruth Benschop & Ties van de Werff 
 

 

 

14 

kennis- en culturele instellingen in Maastricht en daarbuiten kan ingezet worden om 
kruisbestuivingen tussen verschillende soorten experts te versterken.  
 
Naast zulke kruisbestuivingen kunnen we ons in deze fase ook voorstellen dat we de loketfunctie 
van AOK verbreden. Lokale en/of regionale kennis- en culturele instellingen (bijvoorbeeld 
amateurkunsten en scholen), maar ook maatschappelijke organisaties of individuele burgers, 
kunnen dan in toenemende mate met een vraag of opdracht aankloppen bij AOK. Samen met 
artistiek onderzoekers (ook binnen MERIAN) en/of studenten werkt AOK dan aan een gezamenlijke 
kwestie, waarmee we maatschappelijke vragen aan onderzoeksateliers in het kunstonderwijs 
verbinden. Met zo’n loketfunctie kunnen we de ‘maatschappelijk impact’ van artistiek onderzoek 
verder ontwikkelen en duurzaam versterken.  
 
We sluiten daarbij aan bij de ingezette meerjarenstrategie rondom maatschappelijke betrokkenheid 
van het Maastricht Institute of Arts (en ook bij de focus op de veranderende beroepspraktijk van 
klassieke musici en orkesten met het Conservatorium binnen het MCICM). Gezien de expertise van 
AOK rondom artistiek engagement, willen we een faciliterende rol spelen in de ontwikkeling van 
experimenten en proeftuintjes binnen de kunstopleidingen rondom maatschappelijke 
betrokkenheid. AOK wil een plek zijn waar maatschappelijke betrokkenheid door docenten, 
studenten, kunstenaars en makers geoefend en kritisch bevraagd kan worden.  
 
We zorgen er in deze fase ook voor dat we onze interne organisatie herijken op basis van onze 
voortschrijdende inzichten rondom generositeit en artistiek onderzoek. Parallel aan het valoriseren 
van onze kennis, vertalen we onze ervaringen uit de eerste twee fases naar passende en genereuze 
vormen van kwaliteitsborging en intervisie voor ons eigen team en collega docent-onderzoekers. 
Het zal ondertussen geen verassing zijn dat voor ons kwaliteit en evaluatie inhoudelijke kwesties zijn 
die voortdurend om (her)articulatie vragen. Door samen te bevragen wat een goede artistiek 
onderzoeker kenmerkt, en wat een goede artistieke onderzoekspraktijk nodig heeft, cultiveren we 
een eigen en gedeelde onderzoekscultuur. Dat is belangrijk, juist binnen het hbo (rond onderzoek en 
integriteit) maar ook binnen artistiek onderzoek (bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een 
professional doctorate) waar steeds meer nadruk ligt op standaardisering, uniformering van 
onderzoeks- en legitimatiepraktijken. Juist daar is ons zelfbeeld als steeds opnieuw aanvankelijk 
onbeholpen instrumentje belangrijk. Het roept vragen op over de waarde en de kosten van 
standaardisatie van kennis. Het vraagt aandacht voor de materialiteit en de vorm van kennis. En het 
nodigt uit om na te denken over hoe we zorg kunnen dragen voor kennis, wanneer we het belang 
ervaren van kennis, hoe we zelf kennis kunnen maken en gebruiken.  
 
In 2019-2020 hebben we (samen met Peter Missotten) het kwaliteitshandboek aangepast om een 
evaluatiekader voor artistiek onderzoek te ontwikkelen. Het belangrijkste verschil met het reguliere 
kwaliteitskader is dat het bij ons gaat om de relevantie van ons onderzoek als interventie. Niet de 
kwantificeerbare impact of de toepasbare oplossing. Nee: kwalitatieve en kunst-specifieke effecten 
zoals prikkeling of verwondering, maar ook kritische reflectie en debat. Kortom, effecten die echt en 
belangrijk zijn, maar ook moeilijk om de vinger op te leggen. Vanuit deze aangepaste tekst is AOK 
de afgelopen jaren al bezig geweest een heel specifiek en praktisch bruikbaar instrument voor 
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kwaliteitsborging, monitoring en ethiek van artistiek onderzoek te ontwikkelen. (Natuurlijk weer 
een instrumentje!) In deze fase willen we dit instrument afronden, testen en toepassen. Dit 
instrument is een manier om een gedeelde dialoog te hebben over wat goed artistiek onderzoek 
behelst, wat een goede artistiek onderzoeker is, en wat nodig is om te kunnen floreren als artistiek 
onderzoeker. Het is zowel een vorm van intervisie en kwaliteitsborging als het cultiveren van een 
goed onderzoeksklimaat (waarmee het advies van standaard 3 en van standaard 5 van het 
visitatiepanel ter harte nemen). Hoe deze vorm van kwaliteitszorg zich verhoudt tot landelijke en 
Zuyd kaders is ook in deze fase gepland (zie advies aan het CvB bij standaard 5). 
 
Maar we denken dat dit instrument ook genereus kan zijn voor anderen. Op basis van ons onderzoek 
naar generositeit willen we in deze fase drie mogelijkheden onderzoeken: 1) Het breder beschikbaar 
maken van dit instrument voor projecten elders in het kunstonderwijs (met name bij geëngageerde 
en/of transdisciplinaire kunstprojecten); 2) Het breder beschikbaar maken van dit instrument voor 
externe artistiek onderzoekers of begeleiders van artistiek onderzoek in de derde cyclus; 3) het 
beschikbaar maken van dit instrument voor individuele makers en (lokale, regionale) culturele 
instellingen.  
 
Ook dit instrument voor kwaliteitsborging past bij onze collectie van oefeningen en instrumentjes. 
We willen deze collectie in deze fase gebruiken en toetsen in en aan het werkveld, omdat ze dan 
gerijpt zullen zijn. Ze zullen oneindig veel preciezer, rijker en gevoeliger zijn geworden. Maar gerijpt 
betekent hier niet uitontwikkeld of afgerond. Een zekere onhandigheid zullen ze dan zeker nog 
hebben. Want die onhandigheid is van cruciaal belang! Die vraagt tijd en aandacht. Hij vertraagt en 
stimuleert reflexiviteit. Die onhandigheid zorgt ervoor dat wij, maar ook anderen, ons steeds weer 
realiseren wat we niet kunnen en niet weten.  

 
 

Marlies Vermeulen (2017) SMMMRI: Het Sea Monster Map Making Research Instrument 
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Beste leden van het College van Bestuur, beste Saskia, Luc en Olaf, inmiddels heeft deze brief 
alweer nieuwe geïmpliceerde lezers erbij gekregen. Kunstenaars, culturele instellingen en artistiek 
onderzoekers, maar ook kennisinstellingen die, net als wij, proberen de effecten van ons onderzoek 
als concrete, belichaamde interventies te beschouwen. Voor al die lezers die we inmiddels in ons 
achterhoofd hebben, is een blik op een concreet tijdspad wellicht handig. We hebben als bijlage ook 
een globale begroting bijgevoegd, waarmee we de duurzaamheid maar ook de uitdagingen (onder 
meer door de financiële en langdurige bijdrage aan MERIAN die AOK momenteel vanuit Zuyd alleen 
draagt) van onze plannen inzichtelijk willen maken. 
 
Fase 1 (2022-2024):  

• Theoretische en praktische voorbereiding van het onderzoek. 
• Veldwerk in de opleidingen & democratisering AOK, afstemmen PDCA, MERIAN inbedden. 

Fase 2 (2024-2026:  
• Analyse veldwerk en consequenties uitwerken voor programma AOK, kennisdeling 

onderzoek. 
• Bredere kennisdisseminatie (deelname conferenties, organisatie internationaal symposium, 

ontwikkeling handboek-werkboek/collectie). 
Fase 3 (2026-2028:  

• Ontwikkeling & toepassing valorisatie en c0-constructie (o.a. residenties AOK, ontwikkeling 
loketfunctie AOK). 

• Uitwerking artistiek engagement & kwaliteitsborging, start nieuwe cyclus generositeit. 
 
 
Tot slot 
Beste Olaf, Saskia en Luc, in deze brief en straks in de tijd, zijn we ergens anders dan waar we 
begonnen. Via het onderwijs, zijn we door kennisontwikkeling terecht gekomen bij de 
maatschappelijke vragen en de veranderende beroepspraktijk. We hebben genereus onderzoek 
gedaan. We hebben aanvankelijk onhandige instrumentjes en oefeningen ontwikkeld die deze 
generositeit aan anderen kunnen aanrijken. En we hebben met het werkveld deze inmiddels 
gevoelig en streng geworden instrumenten gebruikt en getoetst om te zorgen dat we per ongeluk 
geen koekjesfabriek zijn geworden. En we zijn tegelijkertijd ook weer bij het begin aanbeland. De 
vragen waar we aan willen werken gaan niet weg. Dat lijkt misschien raar of demotiverend, maar zo 
zien wij dat niet. De Maastrichtse stijl werkt samen met het kunstonderwijs niet aan kennis die 
oplossingen produceert, maar aan de ontwikkeling van een attitude, een houding. En dat houdt 
gelukkig nooit op. 
 
We hebben gepoogd in ons schrijven en denken focus aan te brengen, toch is dit is een lange en 
misschien te ingewikkelde brief geworden. Dat is ons werk ook. En zo ambitieus willen we ook zijn. 
En zo genereus. De kwestie van generositeit is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van 
artistiek onderzoek. Het vormt ook een kapstok waarmee we de relatie tussen praktijkgericht 
onderzoek en onderwijs, tussen lectoraat en opleidingen, en tussen lectoraat en maatschappij, 
steeds opnieuw heel serieus kunnen nemen, opnieuw kunnen onderzoeken en vormgeven. Het geeft 
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ons de ruimte om dat te doen waar we goed in zijn en waar we al jaren zo hard aan werken – en om 
dat te delen met anderen, onze studenten, onze collega’s en het werkveld. 
 
Al schrijvende realiseren we ons tenslotte, dat naast voor jullie, voor het kunstonderwijs, voor ons 
kennisveld en voor het werkveld, dit ook een brief aan onszelf is. Een brief van ons aan onszelf en 
aan Ghislaine Boere, Ulrike Scholtes en Marlies Vermeulen. En aan Peter Peters (hoogleraar van het 
MCICM), Antye Guenther (MERIAN PhD kandidaat), Karoly Molina (MERIAN en MCICM-
ondersteuner), Inge Römgens (flankerend MERIAN PhD kandidaat) en nog veel anderen die de 
Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek omarmen of een warm hart toedragen. Een brief waarin 
we zelf proberen na te denken over wie we zijn, wat we willen, wat we nodig hebben en waarom. En 
daarin doen we wat we voorstaan. Omdat dat niet vanzelf spreekt. Omdat dat tijd en aandacht 
vraagt voor dat wat zich voordoet. Ook deze brief is daarom zo’n onhandig instrumentje. Een 
instrumentje waar wij onze gevoeligheid mee trainen. En jullie misschien ook. 
 
 
Ruth Benschop & Ties van de Werff 
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