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De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 

voornemensbrief van 1 september 2020 de mogelijkheid geboden om te 

reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de raad van 

31 augustus jongstleden inzake de gelden voor verbreding van het 

publieksbereik. De reactie van MU Art Foundation (hierna: MU) is 

voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te bezien of dit aanleiding geeft 

het oordeel over de aanvraag voor te herzien. In dit aanvullende advies staat 

de beoordeling van de gemelde feitelijke onjuistheden. Andere reacties dan 

feitelijke onjuistheden laat de raad buiten beschouwing. 
 

In een reactie op het advies geeft MU blijk van grote onvrede met het 

positieve oordeel van de raad over haar plan in de eerste adviesronde en 

haar negatieve advies ten aanzien van datzelfde plan in de tweede 

adviesronde. Alle instellingen met een positief BIS-advies 2021 - 2024 

hebben opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor de extra subsidie 

gericht op verbreding van het publieksbereik en hun plannen dus kunnen 

fijn slijpen en actualiseren, ook MU. 

De raad begrijpt dat MU teleurgesteld is, maar heeft – hoe spijtig ook voor 

MU –moeten concluderen dat er in de tweede ronde door andere 

instellingen plannen zijn ingediend die beter (uitgewerkt) zijn dan het plan 

van MU. De adviezen zijn nu eenmaal onderdeel van een integrale afweging. 

Over het plan van MU als geheel is de raad nog steeds positief, alleen laat de 

gekozen strategie veel zaken open, wat het plan risicovoller maakt ten 

opzichte van de andere ingediende plannen.  

Overigens schreef de raad niet dat het plan van MU ‘niet effectief’ zou zijn, 

zoals MU meent, maar dat hij niet overtuigd is van de effectiviteit ervan. 

 

MU stelt dat het feitelijk onjuist is dat de raad concludeert dat de instelling 

de publieksbenadering in essentie bij de nog te selecteren fellows laat.  

De raad is het hiermee oneens. MU gaat de fellows begeleiden en koppelen 

aan een breed (inter)nationaal netwerk van partners, zoals de raad ook 

signaleert in zijn advies. Dit neemt niet weg dat de plannen voor 

publieksbereik nog moeten worden bedacht in samenwerking met de nog 

aan te stellen fellows. Die plannen zijn dus nog niet te beoordelen, vandaar 

dat de raad in zijn advies sprak van een uitgestelde publieksbenadering. 

 

Conclusie 

De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van MU geen aanleiding zijn advies 

te herzien. 


