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Rijksakademie van beeldende kunsten  
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 2.126.793 
Gevraagd subsidiebedrag: € 2.650.000 
 
Over de instelling  
Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten (hierna: Rijksakademie) is 
de oudste postacademische instelling van Nederland, in 1870 opgericht en 
sindsdien gevestigd in Amsterdam. Zij richt zich op talentbegeleiding van 
(inter)nationale kunstenaars. Jaarlijks neemt de Rijksakademie circa 23 
deelnemers aan voor een tweejarig begeleidingsprogramma en vier tot vijf 
deelnemers voor gastresidenties met een kortere looptijd. De instelling 
faciliteert de deelnemers met externe begeleiding, een groot internationaal 
netwerk, goed geoutilleerde werkplaatsen en een bibliotheek. 
 
De Rijksakademie profileert zich als een toonaangevend instituut dat de 
impact en kwaliteit van hedendaagse kunst weet te vergroten door 
kunstenaars uit de hele wereld ruimte en tijd te bieden om een 
onafhankelijke positie in te nemen, vragen te stellen en een nieuwe visuele 
taal te ontwikkelen. Deelnemers en alumni waaieren uit over de wereld, 
winnen belangrijke prijzen en nemen posities in binnen het internationale 
kunstenveld. In 2018 heeft de instelling een nieuwe directeur benoemd. 
 
Subsidieadvies  
De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.31 van de Regeling 
op het specifiek cultuurbeleid. 
 
De raad adviseert Stichting Rijksakademie van beeldende kunsten een 
subsidiebedrag te verlenen van € 2.126.793. Het geadviseerde bedrag is 
hoger dan het in 2016 verleende bedrag, rekening houdend met de extra 
gelden die in 2018 zijn toegekend, maar lager dan het gevraagde 
subsidiebedrag op grond van de hier onder genoemde kwalitatieve 
overwegingen. 
 
De Rijksakademie excelleert in talentontwikkeling van (inter)nationale 
residenten door begeleiding van kundige adviseurs en uitstekende 
faciliteiten als goed uitgeruste ateliers, werkplaatsen en een bibliotheek. De 
Rijksakademie verenigt een breed scala aan kunstenaarspraktijken in zich 
en geeft kunstenaars volop de ruimte hun talenten verder te ontwikkelen. 
De instelling heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd. 
 
Toch hebben haar sterke positie en lange ervaring geen bijzonder plan 
opgeleverd. Op veel punten is er geen duiding en reflectie – noch aangaande 
het instituut, de kunst(praktijk) of de veranderende tijd. De Rijksakademie 
beschrijft voornamelijk de bestaande praktijk, de status quo.  
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De Rijksakademie heeft haar draagvlak lokaal versterkt en zoekt verbinding 
met nieuwe domeinen, groepen en organisaties. De raad mist echter een 
vernieuwende, meer open houding en visie om de komende jaren 
zichtbaarheid en toegankelijkheid voor publiek in aanzienlijke mate te 
verbeteren.  
 
(Inter)nationaal zijn er gezaghebbende verbindingen met domeinen van 
wetenschap, kunst en cultuur. De Rijksakademie zou zich kunnen inzetten 
om het belang van die netwerken ook lokaal van betekenis te laten zijn en 
omgekeerd. 
 
De Rijksakademie heeft een gezonde financiële uitgangspositie en een goede 
financieringsmix. De drie codes worden goed beschreven en toegelicht. De 
Rijksakademie zou extra stappen kunnen zetten om de opvang van 
internationale residenten te verbeteren. 
 
Beoordeling  
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
De Rijksakademie is onmiskenbaar een toonaangevend instituut voor 
talentontwikkeling dat internationaal grote aantrekkingskracht heeft en 
onderdeel is van een indrukwekkend en divers netwerk. Bij de laatste 
RijksOPEN heeft de Rijksakademie een goede editie afgeleverd met 
presentaties van kunstenaars uit de lichtingen van 2017 en 2018. Het aantal 
aanmeldingen is onverminderd hoog, in 2019 2.150 aanmeldingen van over 
de hele wereld, en de prestaties van de alumni roepen internationaal 
bewondering op.  
 
De kracht van de Rijksakademie schuilt in het uitstekende 
begeleidingsprogramma. De komende periode wil de Rijksakademie het 
begeleidingsprogramma versterken door nieuwe adviseurs aan zich te 
binden en door deelnemers gastadviseurs te laten uitnodigen, wat de raad 
een sterk idee vindt. De raad stelt op grond van monitoring vast dat de 
deelnemers tevreden zijn over de begeleiding en dat er steeds meer 
onderling contact is en ruimte voor uitwisseling. Wellicht wordt dat laatste 
gestimuleerd door meer kunstenaars met sociale praktijken aan te nemen. 
Hier had de raad meer over willen lezen. 
 
Door niet voor een bepaald zwaartepunt te kiezen of met overkoepelende 
thema’s te werken, is de Rijksakademie in staat een breed scala aan 
kunstenaarspraktijken binnen haar muren te verenigen. De gebruikte 
disciplines verschillen sterk per deelnemer, maar techniek en artistieke 
visies worden kundig ingezet. De instelling neemt een faciliterende positie in 
en geeft de resident ruimte voor vernieuwing. Hierin is de Rijksakademie 
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onderscheidend.  
 
Het nieuwe vierjarenplan stelt echter teleur. Op veel punten is er geen 
duiding en reflectie waardoor de raad geen inzicht krijgt in de afwegingen 
van de Rijksakademie om bepaalde wegen te bewandelen. Zo ontbreekt een 
heldere visie op de hedendaagse kunstenaarspraktijk, waardoor het belang 
en de betekenis voor het beleid van aspecten als de introductie van een 
werkplaats voor social practice en de aandacht voor digitale media en 
performance onderbelicht blijft. De Rijksakademie zou met haar 
geschiedenis en statuur voorbeeldstellend moeten zijn en haar belang en 
betekenis voor de ontwikkelingen van de kunst in de huidige tijd 
overtuigend moeten kunnen expliciteren.  
 
De Rijksakademie hecht belang aan samenwerking. Voor het op niveau 
brengen van het digitale lab bijvoorbeeld zijn sterke partners gevonden wat 
betreft conceptuele ontwikkelingen. Vanuit oogpunt van duurzaamheid is 
een samenwerkingspartner voor de materiële, ondersteunende faciliteiten 
eveneens belangrijk. Hiermee voorkomt de Rijksakademie dat zij met 
regelmaat zelf nieuwe hardware en software zou moeten aanschaffen. Het 
digitale ambacht is immers onmisbaar voor veel kunstenaars en de 
ontwikkeling van digitale technieken gaat razendsnel. Ook wat betreft de 
traditionele werkplaatsen is het, mede uit het oogpunt van 
kostenbeheersing, noodzakelijk om samenwerking te zoeken. 
 
Aansluiting zoeken bij de wetenschap is een drive van de Rijksakademie. De 
raad onderstreept het belang hiervan en spoort de Rijksakademie aan hier 
alert op te blijven en open te staan voor meer mogelijkheden om 
verbindingen te leggen.  
 
De raad is enthousiast over de plannen van de Rijksakademie om haar 
kunstpraktijk te verbreden met performance in samenwerking met If I Can’t 
Dance. Maar ook hier werkt de instelling haar ideeën en ambities 
onvoldoende uit. Binnen de wereld van performance is uitbreiding mogelijk 
met een veelheid aan partners. Door op meerdere manieren verbinding te 
zoeken kan de Rijksakademie ook de door haar gewenste opener houding 
vormgeven.  
 
Vernieuwing  
Vernieuwing van de beeldende kunst(praktijk) is een inherente doelstelling 
van een postacademische instelling. Die draait immers om 
talentontwikkeling. De Rijksakademie voldoet ruimschoots aan dit 
beleidsuitgangspunt door uitmuntende artistieke, technische en 
theoretische begeleiding te bieden aan getalenteerde deelnemers met een 
grote diversiteit aan culturele achtergronden en disciplines.  
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Toch had de raad na de directiewisseling en in reactie op de voorgaande 
periode meer vernieuwende plannen verwacht. Nu lezen de plannen vooral 
als voortbouwen op hetgeen al gebeurt. De raad zou graag heldere doelen en 
keuzes beschreven zien voor de wijze waarop de organisatie vernieuwing 
gaat doorvoeren.  
 
Een van de weinige vernieuwingen die de Rijksakademie aankaart, is 
verbreding van de kunstenaarspraktijk met social practice en de inzet van 
een social technician. Social practice is een welkome aanvulling op de meer 
zuiver op de kunstwereld gerichte verbanden, maar de Rijksakademie licht 
de betekenis ervan voor haar instelling en voor de hedendaagse 
kunstpraktijk onvoldoende toe. De raad is ook enthousiast over het aanbod 
van korte gastresidenties om uitwisseling van artistieke werkmethoden – en 
daarmee potentiële vernieuwing – te stimuleren en over de tijdelijke 
inhuizing van het Indonesische kunstenaarscollectief ruangrupa. Deze 
organisatie heeft veel ervaring om als collectief samen te werken aan kunst- 
en onderzoeksprojecten met mensen uit verschillende vakdisciplines.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
De raad waardeert de actieve inzet van de Rijksakademie op fair pay. Voor 
de functiewaardering van medewerkers heeft de Rijksakademie als leidraad 
de cao Museum, voor zzp’ers is er een honorariumrichtlijn. Voor hen 
worden de tarieven vastgesteld op basis van ervaring en functieniveau 
evenredig aan de beloning voor medewerkers, omgerekend naar zzp-tarief. 
In de toelichting op de begroting wordt aangegeven dat ingecalculeerde 
stijgingen op basis van de te volgen cao, onderdeel zijn van de hogere 
begrote personeelslasten. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nog summier 
uitgewerkt. Om tegemoet te komen aan de hoge huurkosten in Amsterdam 
wil de Rijksakademie de stipendia in 2021 verhogen van 14.000 euro naar 
16.000 euro, inclusief werkbudget. Met het volgen van de Fair Practice Code 
voor adviseurs en residenten en haar verbindingen met instellingen in 
Amsterdam en omstreken levert de Rijksakademie een bijdrage aan de 
sociale dialoog.  
 
De Rijksakademie heeft in de periode 2018 – 2020 extra middelen van OCW 
toegewezen gekregen waarmee de lagere toekenning van de gevraagde BIS-
subsidie deels ongedaan werd gemaakt. Hiermee heeft de financiële positie 
van de Rijksakademie vanaf 2018 een steviger basis gekregen.  
 
De bedrijfsvoering is naar het inzicht van de raad nog steeds gezond. De 
financieringsmix laat een goede balans zien met een derde deel eigen 
inkomsten van het jaarlijkse subsidiebudget. 
 
Voor de periode 2021  2024 is het maximale subsidiebedrag aangevraagd en 
stijgen met name de personele activiteitenlasten op basis van de huidige 
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plannen. De Rijksakademie wil de komende jaren 5 extra fte in vaste dienst 
aannemen voor een aantal nieuwe functies ten behoeve van het 
traineeprogramma social practice, het publieksprogramma, communicatie 
en content beheer. Bij tegenvallende baten worden de taken ondergebracht 
bij bestaande functies of wordt gezocht naar aanvullende inkomsten. De 
raad vindt dat er onvoldoende aanleiding is zoveel extra fte aan te nemen 
gezien het weinig vernieuwende karakter van de aanvraag. Wel vindt hij 
versterking voor het publieksprogramma en communicatie een belangrijke 
toevoeging aan het huidige bestand.  
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
De Rijksakademie organiseert workshops, werkbezoeken en verstrekt 
collectiebruiklenen. Vooral de jaarlijkse RijksOPEN is met duizenden 
bezoekers een grote publiekstrekker. Met een aangepast uitnodigingsbeleid 
en duidelijke bewegwijzering werd bij de laatste editie de toestroom van 
bezoekers aan dit grootschalige evenement in betere banen geleid dan bij 
eerdere edities.  
 
De afgelopen jaren had de instelling weinig aandacht voor educatie. Voor de 
komende periode organiseert zij een trainee-programma voor een jongere 
generatie technici en blijft de inzet op het Art Mediation-programma 
gehandhaafd. De workshop social practice biedt kansen op bottom-up 
educatie en het betrekken van nieuwe gemeenschappen.  
 
De Rijksakademie zet de lijn voort om de residentie te ontsluiten via 
kunstenaarspresentaties en programma’s in de bibliotheek. De raad vindt 
dat investering in zichtbaarheid van de programma’s veel meer aandacht 
verdient. Er komt maar mondjesmaat iets naar voren over het stimuleren 
van meer openheid richting het publiek, terwijl er al langer een brede roep 
naar openheid klinkt. De raad zou, kortom, meer reflectie en bevlogenheid 
willen zien. De extra inzet op communicatie en zichtbaarheid vindt de raad 
dan ook een verstandig voornemen.  
 
De Rijksakademie heeft een gedetailleerde infographic aan de aanvraag 
toegevoegd met partners in Amsterdam en de rest van Nederland. Het toont 
een web van presentatie-instellingen, festivals, musea, 
kunstvakonderwijsinstellingen, kennisinstituten, belangenbehartigers en 
technische werkplaatsen. Een tweede infographic toont het mondiale 
netwerk van de Rijksakademie. Met de modellen laat de instelling zien 
hoezeer zij zich bewust is van haar sterke positie, zowel nationaal als 
internationaal. Partners als Arts Collaboratory hebben een logische 
verbinding met de Rijksakademie. Het is de raad echter niet altijd duidelijk 
hoe relaties vorm krijgen, wat de intensiteit is en hoe duurzaam de 
netwerken zijn. 
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Geografische spreiding 
De Rijksakademie is een van de twee postacademische instellingen in 
Amsterdam. Het profiel is complementair aan dat van De Ateliers, eveneens 
gevestigd in Amsterdam. De raad vindt het positief en terecht dat de 
Rijksakademie en De Ateliers van plan zijn meer samen te werken. Behalve 
structureel overleg op directieniveau, wisselen teams kennis uit en biedt de 
Rijksakademie aan De Ateliers toegang tot haar faciliteiten. Zinvol vindt de 
raad ook het voornemen om gezamenlijk te investeren in de relaties met het 
hogere kunstvakonderwijs in het hele land. De toenemende populariteit van 
de Rijksakademie is bijzonder en belangrijk, maar de selectie van 
deelnemers vraagt veel energie, tijd en geld. Door een beeld te schetsen van 
internationale ontwikkelingen wordt de kwaliteit van toekomstige 
aanmeldingen bevorderd. Onderlinge afstemming en 
samenwerkingspotentieel zijn ook agendapunten voor het sectoroverleg dat 
de postacademische instellingen sinds 2019 driemaal per jaar voeren. 
 
De komende periode breidt de Rijksakademie het residency-aanbod uit met 
een social practice workshop om relaties in Amsterdam-Oost aan te knopen 
en verschillende groepen aan kunstenaarsprojecten te verbinden. Hiervoor 
heeft de Rijksakademie een netwerk van lokale maatschappelijke 
organisaties in kaart laten brengen. Amsterdam-Oost heeft veel te bieden 
qua culturele diversiteit en sociale verschillen. De raad zou het toejuichen 
als de Rijksakademie haar sterke (inter)nationale netwerk lokaal gaat 
inzetten om culturele processen te versterken. Ook omgekeerd kunnen de 
ervaringen en omstandigheden van de social practice workshop in Oost 
betekenisvol zijn in een bredere context.  
 
De inbreng van de residenten wordt versterkt binnen het 
lezingenprogramma van de Rijksakademie. Daarnaast zoekt de organisatie 
binnen Amsterdam verbinding met programmering van het Stedelijk 
Museum Amsterdam, De Appel, Sonic Acts, De Balie, Holland Festival en 
buiten Amsterdam met Witte de With. Andere lokale contacten zijn er met 
De Oude Kerk, Framer Framed, Artis en Amsterdam Museum. 
 
De internationale oriëntatie van de Rijksakademie komt tot uitdrukking 
door bijdragen van alumni op het internationale toneel van 
kunstmanifestaties, maar ook door netwerken als Arts Collaboratory, de 
opvolger van RAIN-netwerk, met organisaties en collectieven in 
verschillende delen van de wereld. De komende jaren wordt Europese 
uitwisseling onder andere bevorderd via ‘Education from below’, een project 
binnen Creative Europe, het Europese subsidieprogramma voor de culturele 
sector. De Rijksakademie handhaaft haar focus op Azië door nieuwe 
samenwerkingsverbanden op te starten op grond van ervaringen opgedaan 
met het Asia Culture Centre in Gwangju. Met het oprichten van een 
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internationale adviesraad wil de Rijksakademie een plan van aanpak 
voorbereiden om haar internationale bereik te vergroten en connecties aan 
te gaan voor samenwerking en sponsoring. De raad is nieuwsgierig naar 
deze nieuwe ontwikkeling in het internationale beleid van de Rijksakademie.  
 
Toepassing Fair Practice Code 
De Rijksakademie geeft op een integere en volledige manier invulling aan de 
Fair Practice Code (zie ‘Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering’). De 
Rijksakademie heeft oog voor zowel de beloning als de ontwikkeling van 
personeel en maakt ruimte voor transparantie en (regelmatige) evaluatie. 
De organisatie draagt actief bij aan de sector als actief lid van Kunsten ’92, 
ACI (Amsterdamse Culturele Instellingen), De Zaak Nu, POI (Platform 
Ontwikkel Instellingen), Moker en Netwerk Cultuurmecenaat. Daarnaast 
treedt de directie formeel en informeel op als adviseur en bemiddelaar in het 
veld, bekleedt bestuursfuncties en geeft presentaties in het veld. Er is een 
handboek fair practice opgesteld waaraan de komende jaren verder wordt 
gewerkt. 
 
Toepassing Governance Code Cultuur 
De Rijksakademie reflecteert uitgebreid op de Governance Code Cultuur. De 
zittingstermijn van leden van de raad van toezicht wordt in 2020 verlaagd 
naar maximaal tweemaal vier jaar. Vanaf 2020 worden vacatures ook 
openbaar gepubliceerd. Structureel overleg tussen directie, residentie en 
adviseurs moet borg staan voor artistieke integriteit. Het is positief dat de 
Rijksakademie een ethisch protocol gaat opstellen voor additionele 
financiering. Er is een externe vertrouwenspersoon beschikbaar voor de 
interne organisatie, een tweede vertrouwenspersoon is lid van de raad van 
toezicht. 
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
De Rijksakademie is een internationaal georiënteerde organisatie met 
deelnemers uit alle hoeken van de wereld. De komende tijd gaat de 
instelling zich inzetten om meer Nederlandse kunstenaars met een 
migratieachtergrond te bereiken. Gezien de diverse oriëntatie van de 
deelnemers vergt invulling geven aan deze code de voortdurende aandacht 
van de Rijksakademie. De diversiteitstraining voor het personeel om de 
dagelijkse omgang met de internationale groep residenten goed te 
begeleiden is een eerste aanzet om verder beleid te ontwikkelen en binnen 
de organisatie te implementeren. 
 


