
 

 

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag 

Onderzoek is een van de belangrijke pijlers van het Hogeschool der Kunsten Den Haag. 

Het aspect van onderzoek richt zich binnen de onderwijsprogramma’s op de artistieke en 

intellectuele ontwikkeling van de student. Daarnaast en in samenhang daarmee wordt 

onderzoek verricht door docenten van de Hogeschool. De wijze waarop onderzoek wordt 

vormgegeven wordt mede gevoed en geïnspireerd door de intensieve samenwerking met 

de Universiteit Leiden. 

 

De aard van de onderzoeksactiviteiten verschilt per niveau. In de bachelor fase gaat het 

om het aanleren van elementaire onderzoeksvaardigheden die de kunstenaar/ontwerper 

in de latere praktijk nodig heeft. Deze hebben betrekking op het gearticuleerd kunnen 

reflecteren op het eigen vak en op de kunstpraktijk in het algemeen. In dat kader leer je 

discursieve vaardigheden, zoals het omgaan met informatie, lees-, spreek- en 

schrijfvaardigheden, en het presenteren van inzichten en van eigen werk. In 

samenwerking met de Universiteit Leiden is voor de bachelor studenten Beeldende Kunst 

een academisch curriculum ontwikkeld voor studenten die zowel een hbo-bachelor als 

een wo-bachelor ambiëren.  

Onderzoek in de Master is gericht op het uitvoeren van een specifiek onderzoeksproject, 

waarmee de student zich binnen het eigen veld specialiseert. 

Na de Masterstudie kan men zich (in de regel na enkele jaren praktijkervaring) aanmelden 

voor selectie voor deelname aan een doctoraatsprogramma via de Academy of Creative 

and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit Leiden. Een promotie-opleiding voor 

beeldende kunstenaars en ontwerpers wordt binnen ACPA verzorgd door PhDArts. 

 

Onderzoek door kunstenaars en ontwerpers op PhD-niveau is artistiek onderzoek. 

Evenals andere vormen van onderzoek binnen de geesteswetenschappen is artistiek 

onderzoek erop gericht om bestaande kennis, ervaringen en begrip te verrijken en/of te 

veranderen.  

Artistiek onderzoek maakt veelal gebruik van verschillende reeds bestaande 

onderzoeksmethoden uit de geesteswetenschappen (bijv. kritische reflectie), de sociale 

wetenschappen (bijv. participerende observatie) en de natuurwetenschappen (bijv. 

experimenteren). Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek en van het 

onderzoeksproces op een adequate manier gedocumenteerd, gepresenteerd en 

verspreid, en daarmee navolgbaar.  

Artistiek onderzoek onderscheidt zich evenwel van andere vormen van academisch 

onderzoek door de centrale rol van de kunstpraktijk. De vraagstelling komt direct voort uit 

de artistieke praktijk van de kunstenaar-onderzoeker, de onderzoeksmethoden worden 

gekenmerkt door het inzetten van artistieke praktijken en materialen tijdens het 

onderzoeksproces, en de resultaten van het onderzoek leveren zowel een bijdrage aan de 

kunstpraktijk als aan het artistiek- academisch discours. Omdat artistiek onderzoek wordt 

gedaan door kunstenaar-onderzoekers, levert dit kennis, ervaringen en begrip op die niet 

op andere manieren tot stand kunnen worden gebracht; ze zijn belichaamd in de 

kunstwerken en artistieke praktijken zelf.  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Onderzoek is niet alleen een van de fundamenten van de opleiding tot 

kunstenaar/ontwerper, ook docenten aan de Hogeschool zijn hierin actief. Hierdoor wordt 

de verwevenheid van onderzoek en onderwijs verder versterkt. Kunstenaars en 

ontwerpers die als docenten zijn verbonden aan de Hogeschool doen ook onderzoek in 

hun artistieke praktijk. Docenten wordt de mogelijkheid geboden om hun onderzoek 

binnen de Hogeschool verder uit te bouwen en uit te dragen. 

 

Resultaten die uit de verschillende vormen van onderzoek en op de verschillende niveaus 

voortkomen zijn van groot belang voor de kunstpraktijk en dragen bij aan de versterking 

van het onderwijs aan de Hogeschool. 

 

Onderzoek aan de KABK  

De KABK leidt beeldende kunstenaars en ontwerpers op. Hieruit volgt dat onderzoek ten 

dienste staat van een kunst- en ontwerppraktijk. Dit gegeven is bepalend voor het 

perspectief van waaruit het onderzoeksbeleid en de onderzoeksactiviteiten van de KABK 

moeten worden beschreven en beoordeeld.  

 

Onderzoek in relatie tot kunst- en ontwerppraktijk 

Tegenwoordig manifesteren beeldend kunstenaars en ontwerpers zich in toenemende 

mate als onderzoekers. De doorwerking van de conceptuele kunst in de jaren zestig en 

zeventig heeft geleid tot een nadruk op de rol van het denken in het artistieke en 

ontwerpproces. Daarbij stellen de veranderingen die zich in de afgelopen twintig jaar ten 

gevolge van de informatierevolutie hebben voltrokken nieuwe eisen aan het beeldend 

kunstenaarschap/ontwerperschap. Van hedendaagse kunstenaars/ontwerpers wordt 

verwacht dat zij zich effectief representeren en zich actief engageren met culturele en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Het grote onderscheid tussen onderzoek aan de KABK en onderzoek aan de universiteit 

is dat aan de KABK het onderzoek altijd leidt tot een materiële of artistieke uitkomst 

(kunst, ontwerp). Onderzoek vindt plaats in het maken en in de reflectie daarop. 

Onderzoek is daarom niet een theoretische toevoeging aan de artistieke praktijk, maar 

een wezenlijk onderdeel van die praktijk. 

Met andere woorden, een geschreven tekst of publicatie naar aanleiding van het werk, 

hoe belangrijk ook, is op zichzelf niet voldoende. Het resultaat van het onderzoek is een 

een manifestatie van denken én maken. De overtuigingskracht van het artistieke betoog 

komt tot uitdrukking in de beredeneerde keuze en ontwikkeling van een bepaalde 

werkmethode, in de beredeneerde selectie van materialen en de interpretatie daarvan, en 

in de communicatie daarover in woord en geschrift. 

 

In het onderzoek in de kunsten beïnvloeden maken en denken, zintuigelijke en 

intellectuele waarneming, elkaar in een doorgaand interactief proces. Het is dus niet zo 

dat onderzoek of analyse voorafgaan aan het maken, en dat het maken vervolgens 

conform die analyse plaatsvindt: er is een voortdurende wisselwerking, en een zekere 

mate van onvoorspelbaarheid van het eindresultaat. De uitkomst van dit proces is een 

creatieve praktijk.  



 

 

Het onderzoek is dus geen doel op zichzelf, maar het is gericht op het 

veranderingspotentieel van de ontwerp- c.q. kunstpraktijk en het bewustzijn daarvan bij de 

maker. 

 

Drie typen onderzoek 

Het onderzoek zoals het wordt gedaan aan de KABK kan worden gedifferentieerd in drie 

typen onderzoek. 

  

 Het onderzoek naar de kunst: zoals kunstgeschiedenis, musicologie, esthetica en 

receptie-esthetica 

 Het onderzoek voor of ten behoeve van de kunst en de kunstpraktijk: zoals het 

ontwikkelen van nieuwe technologie, vorm- en materiaalonderzoek, en naar 

sociaal-maatschappelijke thematiek.  

 Het onderzoek in en door de kunst, ofwel artistic research: het onderzoek door 

kunstenaars in en door middel van het eigen werk.  

 

Al deze typen onderzoek staan in dienst van de kunstproductie en van het realiseren van 

een artistieke uitkomst: ze dragen bij aan versterking van het bewustzijn van context en 

omgeving en aan vergroting van het repertoire aan media en materialen die de 

kunstenaar tot zijn beschikking heeft, leiden tot inzichten en kennis die met niet-artistieke 

middelen niet verkregen zouden kunnen worden en geven nieuwe inzichten in de 

betekenis van beeldende kunst en ontwerp (en dus ook van beeldend kunstenaars en 

ontwerpers) in de hedendaagse maatschappij. 

 

Onderzoek in het onderwijs aan de KABK 

Zoals uit bovenstaande visie op de betekenis van onderzoek voor het veld van beeldende 

kunst en ontwerpen blijkt, is het doen van onderzoek onlosmakelijk met de 

scheppingspraktijk verweven. Om die reden is onderzoek dan ook geen apart vak, ook al 

wordt er bij bepaalde onderdelen in het onderwijsprogramma wel specifiek aandacht aan 

besteed. Het vindt plaats op alle niveaus in het onderwijscurriculum.  

 

Studenten moeten kritisch zelfbewustzijn ontwikkelen over wat ze doen en waarom, en 

over de mentaliteit zoals die tot uitdrukking komt in hun maakpraktijk. Het onderzoek 

draagt in belangrijke mate bij aan de diepgang van de reflectie op het eigen werk; aan de 

bewustwording van de doelstellingen van de kunstenaar/ontwerper en de relevantie van 

die doelstellingen; en aan de bewustwording van de context - theoretisch, sociaal-

maatschappelijk - van de eigen praktijk. Ook heeft onderzoek ten doel om de accuratesse 

waarmee de eigen positie en doelstellingen worden verwoord, te vergroten.  

 

Het onderwijs aan de KABK richt zich wat betreft het doen van onderzoek op de volgende 

aspecten: 

 Het stimuleren van kritische (zelf-)reflectie op het eigen werk.  

 Het inzichtelijk maken van de complexe spanning tussen theorie en praktijk, taal 

en beeld, denken en maken. 
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 De ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal. 

Van de hedendaagse kunstenaar/ontwerper wordt niet alleen verwacht dat hij/zij 

het eigen werk weet te positioneren, te articuleren, in een bredere context, hij/zij 

moet ook in staat zijn om uit te leggen wat het belang is van kunst en ontwerpen 

voor de samenleving.  

 De kennis van en reflectie op het veld van de kunst en op de eigen positionering 

in het culturele en maatschappelijke veld. 

 De ontwikkeling van een theoretische benadering van het eigen werk, van een 

werkmethodiek en van instrumenten voor kritisch denken. 

 De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. 

 Het stimuleren van de verkenning van een kunsthistorische en vakspecifieke 

context. 

 Het stimuleren van kritisch onderzoek naar media, materialen en technieken en 

de toepassing daarvan voor het eigen werk. 

 Het verrichten van onderzoek naar maatschappelijke, politieke, culturele en 

economische ontwikkelingen, en heersende opvattingen daarover, ten behoeve 

van het eigen werk. 

 

Aan het einde van de bacheloropleiding heeft de student een eigen werkmethodiek 

ontwikkeld en heeft de student inzicht verworven in kunst- en ontwerppraktijk in de 

breedte. De Bachelor is in staat om op beredeneerde wijze een eigen positie in te nemen 

in het kunstenveld. Het aspect van onderzoek in de bachelorfase betekent aan de KABK 

vooral: het in aanraking komen met en leren omgaan met de instrumenten die de 

voorwaarde zijn voor het doen van onderzoek en die noodzakelijk zijn om de eigen 

artistieke positie op een beredeneerde manier te kunnen bepalen en uitdragen. 

In de bacheloropleiding wordt, direct vanaf het eerste jaar, de basis gelegd voor het doen 

van onderzoek. Dit houdt in materiaalonderzoek (ook materiaal is een ‘instrument’), het 

opbouwen van een samenhangende argumentatie in relatie tot het eigen werk en van een 

werkmethodiek, het leren stellen van vragen, bronnenonderzoek, leren schrijven en 

schrijven over het eigen werk en dat van andere, het zich eigen maken van theorie ten 

behoeve van de verschillende kunst- en ontwerpvakken, kunst- en ontwerpgeschiedenis. 

De uitwerking hiervan kan verschillen per discipline. 

 

In de masteropleiding is het onderzoek meer specifiek gericht op het uitvoeren van een 

onderzoeksproject waarmee de student zich in het eigen veld specialiseert. In deze fase 

leert de student een duidelijk gecontextualiseerde onderzoeksvraag te ontwikkelen en het 

onderzoek vorm te geven.  

De onderzoeksonderwerpen hebben in de Masterfase in de regel direct betrekking op de 

specifieke discipline van de student. De onderzoeksonderwerpen zijn van belang voor de 

eigen artistiek-intellectuele ontwikkeling, maar zijn ook relevant voor de ontwikkeling van 

de discipline. Ook is er sprake van onderzoek ten behoeve van sociaal-maatschappelijke 

thema’s en interdisciplinair onderzoek: de kunst in relatie tot andere disciplines, waarbij de 

betreffende interdisciplines elkaar verrijken. 

 

 



 

 

Na de masterstudie kan men zich - in de regel na enkele jaren praktijkervaring - 

aanmelden voor selectie voor deelname aan een doctoraatsprogramma via de Academie 

der Kunsten, het samenwerkingsverband van de Hogeschool der Kunsten Den Haag met 

de Universiteit Leiden.  

 

Onderzoek door docenten 

Niet alleen in het onderwijs aan de KABK, maar ook in de praktijk van KABK-docenten 

speelt onderzoek een belangrijke rol. Zij doen onderzoek in het kader van hun 

werkzaamheden voor de academie, maar hebben ook allemaal een eigen beroepspraktijk 

waarin zij artistiek werk produceren waaraan onderzoek ten grondslag ligt. 

 

De lectoren hebben een aansturende rol bij het initiëren en stimuleren van onderzoek 

door docenten en in onderzoeksaspecten van academiebreed onderwijs. Het lectoraat 

heeft tot taak het aspect van onderzoek in het onderwijs in beeldende kunst en ontwerpen 

te (doen) ontwikkelen en te verdiepen. Het lectoraat stelt zich ten doel om de integratie 

van theorie- en praktijkonderwijs te bevorderen en om studenten en docenten te 

stimuleren tot het doen van onderzoek. 

Het lectoraat werkt hierbij nauw samen met de Academy of Creative and Performing Arts 

(ACPA) van de Universiteit Leiden. De wijze waarop aan de KABK onderzoek wordt 

vormgegeven wordt mede gevoed en geïnspireerd door de intensieve samenwerking met 

de ACPA.  

 

Om docenten verder te ondersteunen, zijn er Onderzoeksgroepen. 

Onderzoeksgroepen, voorgezeten door een van de lectoren, stellen een selecte groep 

docenten in de gelegenheid om concrete onderzoeksprojecten uit te voeren in het kader 

van hun aanstelling. De aard en de onderwerpen van het onderzoek kunnen uiteenlopen, 

zoals: onderzoek in en naar de eigen kunst- of ontwerppraktijk, pedagogisch of didactisch 

onderzoek, praktisch of meer technologisch georiënteerd onderzoek ten behoeve van de 

eigen praktijk, academisch onderzoek ter voorbereiding van een eventueel PhD-traject. 

Een Onderzoeksgroep komt maandelijks bijeen om het onderzoek, de aanpak, methoden, 

dilemma’s en mogelijke uitkomsten met elkaar te bespreken en om presentaties te geven 

van het onderzoeksproces. Van de deelnemende docenten wordt verwacht dat zij de 

uitkomsten van hun onderzoek zullen delen met de academiegemeenschap, in de vorm 

van een presentatie, publicatie en/of lezing. 

Deelnemende docenten zijn in principe een jaar verbonden aan de Onderzoeksgroep. 

Jaarlijks worden middels een oproep voor onderzoeksvoorstellen nieuwe deelnemers 

geworven. 

 

 


