
Advies Geadviseerd
Bedragen in euro’s 

De Ateliers Amsterdam Ja 688.671

EKWC Oisterwijk Ja 500.000

Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam Ja 2.126.793

Van Eyck Maastricht Ja 1.709.207

BAK, basis voor actuele kunst Utrecht Ja, mits 228.329

Net als presentatie-instellingen dragen in de beeldende kunst ook

postacademische instellingen in hoge mate bij aan vernieuwing, een van de

belangrijkste uitgangspunten van het rijkscultuurbeleid voor de periode 

2021 – 2024. Ze bieden kunstenaars de kans om zich verder te ontwikkelen. 

De deelnemers zijn over het algemeen jong en hebben vaak een

kunstopleiding afgerond. Grofweg de helft komt uit het buitenland. 

Een postacademisch traject gaan ze aan om hun praktijk te onderzoeken, te

verdiepen en te vernieuwen, zowel praktisch als theoretisch. Ze komen in

contact met een zeer internationaal georiënteerd netwerk en dus met andere

discoursen en mogelijkheden voor opdrachten, samenwerking, productie,

distributie en verkoop. Postacademische instellingen faciliteren ook openbare

presentaties en zoeken daar een steeds breder, ook niet-beroepsmatig

geïnteresseerd publiek bij. Ze zijn de hoeders en uitdagers van kwaliteit in

internationaal perspectief en hiermee een vitaal onderdeel van het ecosysteem

van de beeldende kunst, waarin verder bachelor- en masteropleidingen,

kunstenaarsinitiatieven, residenties, broedplaatsen, gastateliers, presentatie-

instellingen, musea en galeries een onmisbare rol spelen.

In de Culturele basisinfrastructuur 2021 – 2024 (BIS) behoren

postacademische instellingen (artikel 3.31 van de Regeling op het specifiek

cultuurbeleid) tot de instellingen die bijzonder toonaangevend zijn in het

nationale en/of het internationale veld en een grote verantwoordelijkheid voor

hun sector hebben. Hun kernactiviteit is het verzorgen van een

begeleidingsprogramma op het terrein van beeldende kunst, dat een vervolg is

op een bachelor- of masteropleiding op het gebied van kunst. Het programma

moet internationaal toonaangevend zijn en ten minste tien deelnemers

begeleiden. De totale BIS-subsidie mag omgerekend niet meer zijn dan 

50.000 euro per deelnemer.

Net als in de subsidieperiode 2017 – 2020 verleent de minister aan hoogstens

vijf postacademische instellingen een BIS-subsidie. Het totale budget voor dit

vijftal is verhoogd van 4.300.000 euro naar 5.253.000 euro.

De categorie
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https://bis.high-rise.nl/adviezen/beeldende-kunst
https://bis.high-rise.nl/adviezen/beeldende-kunst/postacademische-instellingen


De postacademische instellingen hoeven geen eigen inkomstennorm meer te

behalen en bij een hernieuwd positief advies mag een instelling niet meer dan 

10 procent minder subsidie krijgen dan in de vorige periode is verleend. 

Dit komt een continue bedrijfsvoering ten goede maar beperkt de raad in 

zijn advisering.

Voor de periode 2021 – 2024 zijn vijf aanvragen ingediend, alle vijf afkomstig

van de huidige BIS-instellingen. De raad adviseert alle aanvragers te

honoreren. Het totaalbudget van 5.253.000 euro (en per deelnemer ten

hoogste 50.000 euro) is met 1.157.000 euro overvraagd. BAK, basis voor

actuele kunst is in 2017 gehonoreerd als postacademische instelling in de BIS

en combineert die functie sindsdien met haar functie als presentatie-instelling

(artikel 3.30). Voor de periode 2021 – 2024 heeft ze wederom aangevraagd in 

beide categorieën.

Het postacademisch kunstklimaat in Nederland maakt trots. Niet alleen

hebben de instellingen hun kwaliteit (wederom) bewezen en is hun reputatie

met duizenden aanmeldingen per jaar en vele internationale relaties

onveranderd hoog. Uit de plannen spreekt ook de behoefte zich opnieuw of

anders te verhouden tot de buitenwereld. Die openheid is spannend; zaken

zijn in beweging. Een vraagstuk waarmee alle aanvragers bezig zijn, is hoe de

buitenwereld de veilige havens, de oorden van introspectie die de

postacademische instellingen traditiegetrouw ook zijn, kan inspireren en vice

versa. Het resultaat: een rijk spectrum aan – meer of minder expliciete –

reflecties op de maatschappij en steeds meer inspanningen om lokaal te

wortelen en samen te werken met niet alleen culturele- en onderwijspartners,

maar ook maatschappelijke organisaties.

Nieuwe directies bij De Ateliers, Van Eyck en de Rijksakademie hebben geleid

tot accentverschuivingen en drastische koerswijzigingen. Het meest innovatief

is het plan van Van Eyck. Deze instelling met haar lange staat van dienst en

interdisciplinaire, intersectorale en theoretische programma kiest voor een

thematische benadering. Het gehele instituut komt in het teken te staan van

de ‘klimaaturgentie’. Van Eyck is hiermee sterk agenderend, net als BAK,

basis voor actuele kunst die zich profileert met actuele thema’s als ‘migratie’,

‘technologie’ en – inderdaad – ook ‘klimaat’. De vergaande aanpak van 

Van Eyck is bijzonder in de postacademische wereld, waar de vrijheid van

onderzoek door de kunstenaar een hoog goed is. Een centraal thema kan

verbindend werken, maar ook beperkend zijn.

Ook De Ateliers is op een geloofwaardige manier zoekende naar meer

openheid en connectie met de buitenwereld. De instelling vertegenwoordigt

het klassieke ateliermodel, waarbij de jonge kunstenaar zich in relatieve

afzondering wijdt aan de ontwikkeling van zijn of haar individuele, autonome

maakpraktijk. Tegelijkertijd wil ze de muren van de instelling ‘poreus’ maken.

Daartoe zet ze voorzichtige stappen, onder andere door meer verdiepende

programmering voor deelnemers en publiek te bieden en, in samenwerking
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met presentatie-instelling de Appel, een atelier voor een ‘kunstenaar-curator’

te starten. Ook deze instelling kiest voor een overkoepelend thema, maar dan

vanuit een artistieke invalshoek: ‘Making As Research/Material Conditions’

moet het debat tussen residenten aanscherpen en de deur naar andere

maakpraktijken wijder openzetten.

De oudste en grootste postacademische instelling van Nederland, de

Rijksakademie, toont zich het minst uitgesproken en vernieuwend in haar

omgang met de buitenwereld. De Rijksakademie is een excellent instituut dat

werkt vanuit een faciliterende opstelling richting haar kunstenaars. In de

aanvraag had ze de visie waarop haar beleid voor de periode 2021 – 2024 is

gebaseerd, sterker kunnen expliciteren. Van een instelling met een

geschiedenis, reputatie en slagkracht als de Rijksakademie heeft de raad wat

dat betreft hoge verwachtingen.

In de hang naar een nieuwe positionering ten opzichte van het leven buiten de

postacademische vrijhaven, neemt EKWC (Europees Keramisch

Werkcentrum) een aparte positie in. De instelling is sowieso een

‘buitencategorie’ omdat het artistieke proces en de artistieke ontwikkeling van

haar deelnemers plaatsvindt via één materiaalsoort: keramiek. Bij EKWC is

interculturele en artistieke uitwisseling tussen de residenten, die van over de

hele wereld komen, onderdeel van het programma. Materiaalonderzoek en

kruisbestuiving zijn haar leidraad, invloeden van buiten zijn als vanzelf, speels

en organisch, aanwezig en urgent. Daarnaast zet EKWC sterk in op

internationale samenwerking, met partners in Europa en Azië.

Samen vormen de postacademische instellingen een rijk geheel. Niet alleen

visies en profielen vullen elkaar aan. Er zijn grote verschillen in aantallen

deelnemers per jaar (van tien tot zestig), in duur van de residenties (van 

zes weken tot twee jaar) en in de begeleiding: die varieert van faciliterend tot

programmatisch, van ateliermodel tot cocreatie (zelfs in samenwerking met

publiek), van meer praktijkonderzoek tot meer theoretisch onderzoek, van

meer beeldend tot interdisciplinair georiënteerd. In deze complementariteit

ligt een groot deel van hun bestaansrecht. Het is daarom zaak de eigen

positionering scherp te blijven bevragen en beschrijven. Een aandachtspunt

hierin blijft de begeleidingsmethode. Hoe die precies werkt, kan vaak

duidelijker en methodischer worden neergezet.

Ook valt op dat er meer samenwerking komt in de sector. Onderlinge

afstemming en samenwerkingspotentieel zijn agendapunten voor het

sectoroverleg dat de postacademische instellingen sinds 2019 drie keer per

jaar voeren. Of het dankzij de eerdere aansporingen van de raad is of dankzij

de tijdgeest: ook de twee postacademische instellingen die Amsterdam van

oudsher heeft, zoeken toenadering. Behalve structureel overleg op

directieniveau, wisselen teams kennis uit en krijgt De Ateliers toegang tot

faciliteiten van de Rijksakademie. Gezamenlijk gaan ze investeren in de relaties

met het hogere kunstvakonderwijs in het hele land, met als doel meer en

kwalitatief betere Nederlandse aanmeldingen. Door een beeld te schetsen van

internationale ontwikkelingen wordt de kwaliteit van toekomstige 

aanmeldingen bevorderd.
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Alle postacademische instellingen zijn actief op het gebied van educatie en

participatie, op een manier die goed past bij het eigen profiel en vaak gericht

op (jong)volwassenen (vrij publiek, voortgezet onderwijs en middelbaar en

hoger onderwijs). Een zekere spagaat/onduidelijkheid is ook voelbaar: hoezeer

moet een postacademische instelling zich inspannen voor publiek in

vergelijking met bijvoorbeeld een presentatie-instelling? Ook mist vaak een

doorwrochte visie op publiek. De plannen voor marketing en communicatie

zijn weinig excellent, mogelijk omdat deze expertises vaak sluitposten op 

de begroting zijn.

Omdat er niet meer aanvragen dan plaatsen zijn en noch de regeling, noch de

kwaliteit van de instellingen reden voor afwijzing geeft, hoeft de raad geen

keuze tussen aanvragers te maken. Wel zijn er hoofdbrekens over de financiële

verdeling omdat er ruim meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is. 

De overvraging stelt de raad teleur. Hij dient binnen vastgestelde budgetten te

beoordelen en daarvan is de sector op de hoogte. Bovendien getuigt het van

weinig solidariteit naar collega-instellingen om uit te gaan van fiks hogere

begrotingen. Alleen van EKWC, die in 2017 na vier jaar afwezigheid met een

bescheiden budget haar rentree in de BIS maakte, valt de hogere begroting

goed te begrijpen: ze maakt hiermee een inhaalslag.

Bij de verdeling van de gelden is geprioriteerd op grond van inhoud: de

kwaliteit van de plannen, en dan vooral op de punten artistieke/inhoudelijke

kwaliteit en vernieuwing, staat op nummer een. Daarnaast is bij de

beoordeling van De Ateliers en de Rijksakademie rekening gehouden met de

extra gelden die hen in 2018 zijn toegekend en die hen in een betere positie

dan de andere instellingen hebben gebracht.

Op grond van deze overwegingen adviseert de raad om EKWC een fors hoger

bedrag toe te kennen dan zij nu ontvangt. Hiermee kan de instelling de

kwaliteitsslag die ze de afgelopen jaren heeft gemaakt naar behoren

voortzetten. Het nieuwe activiteitenplan straalt herwonnen zelfvertrouwen uit

en is sterk, ambitieus en realistisch. BAK, basis voor actuele kunst krijgt een

korting op de huidige subsidie en moet een nieuw activiteitenplan en een

nieuwe begroting indienen, toegespitst op haar postacademische variant. 

De raad adviseert om in de aanvraagformulieren in de toekomst rekening te

houden met hybride instellingen die bij meerdere artikelnummers aanvragen. 

Nu is er geen mogelijkheid om aparte begrotingen in te dienen en de

gelegenheid om in de toelichting op de begroting een nadere duiding te geven,

blijkt onvoldoende uitnodigend. De raad stelt voor de Rijksakademie minder

subsidie toe te kennen dan zij nu krijgt, omdat de aanvraag onvoldoende

aandacht besteedt aan een visie op het beleid voor de komende periode. 

De spannende en integere plannen van Van Eyck rechtvaardigen een

subsidieverhoging ten opzichte van 2017 – 2020, maar niet de extreme plus

die de instelling zelf voorstelt. Met een bescheiden verhoging ten opzichte van

haar huidige BIS-subsidie wil de raad De Ateliers aanmoedigen het pad dat ze

nu betreedt verder te onderzoeken.

Afwegingen
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