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 KUnST En OnDERzOEK
Wetenschappen en kunsten hebben in de moderne cultuur een 
autonome plaats veroverd. Deze autonomie is geobjectiveerd 
in instellingen. Het is interessant om vast te stellen dat de kunst 
zich heeft verzelfstandigd in een zekere spiegelrelatie met de 
wetenschap, door zelf een aparte vorm van kennis te worden. De 
kunst is immers niet alleen een zaak van vaardigheid, het beheersen 
van techniek of métier. Sinds de renaissance presenteert de 
kunstenaar zich als een ‘geleerd’, ‘ontwikkeld’ mens, iemand met 
eruditie en cultuur. In die zin begrijpt en presenteert hij zijn kunst 
als onderzoek. zo schrijft de kunst zich in in de grote, moderne 
ambitie om de werkelijkheid te begrijpen of bloot te leggen, haar 
te becommentariëren of te metamorfoseren, ook al weet zij dat ze 
onderscheiden is van de wetenschap. De kunst heeft immers haar 
eigen werkveld, haar eigen kenmiddelen en -methoden, en ze brengt 
eigen inzichten die niet zozeer concurreren met de wetenschappen, 
maar eraan complementair zijn.
 Kunstenaars worden vaak betiteld als zoekers of onderzoekers, 
in zoverre het ontwikkelen van hun oeuvre onvermijdelijk gebeurt in 
een proces van zoeken en onderzoeken. Binnen het Vlaamse hoger 
kunstonderwijs speelt deze terminologie een steeds prominentere 
rol, aangezien de academisering veronderstelt dat de pedagogiek 
van het hoger onderwijs, ook dat van het hoger kunstonderwijs, zich 
actief dient te baseren op onderzoek. Ondertussen is de verweving 
van kunst, onderwijs, theorie en onderzoek internationaal een quasi 
modieus verschijnsel geworden.
 Onze voorkeur gaat uit naar de term ‘onderzoek in de kunsten’ 
boven ‘artistiek onderzoek’, aangezien de term ‘artistiek onderzoek’ 
te veel een oppositie en dualiteit suggereert t.a.v. wetenschappelijk 
onderzoek.  Het onderzoek in de kunsten heeft enerzijds zijn 
eigen methodieken en finaliteiten, maar anderzijds is het zo dat 
wetenschappelijke onderzoekmethodes daarin een essentiële rol 
kunnen spelen.

 DOCTOREREn In DE KUnSTEn
Aangezien het doctoraat in academische middens een aloude, 
geijkte vorm is om zowel onderzoek te verrichten als om 
onderzoekscompetenties te beoordelen, leek het onvermijdelijk 
en gewenst dat deze vorm zich ook zou doorzetten in de 
geformaliseerde uitbouw van het onderzoek in de kunsten. De 
graad van doctor in de kunsten is nieuw in Vlaanderen. Aangezien 
enerzijds enkel de universiteiten bevoegd zijn voor de  uitreiking van 
doctoraten, en aangezien anderzijds de expertise en bevoegdheid 
inzake onderwijs in de kunstpraktijk zich in Vlaanderen buiten de 
universiteiten situeert, nl. in de kunstendepartementen van de 
hogescholen, werd decretaal bepaald dat doctoreren in de kunsten 
steeds verloopt binnen een samenwerkingsverband tussen een 



universiteit en één of meer kunstdepartementen binnen een 
hogeschool.  Dit verleent aan het doctoraat in de kunsten een geheel 
eigen karakter.

 BELEIDSMATIGE COnTExT: ACADEMISERInG
De Bologna-verklaring van 1999 vormde de aanzet om het Vlaamse 
hogeronderwijslandschap grondig te hertekenen. Hierbij werd de 
oude structuur (met de indeling in kandidaturen en meesterjaren) 
afgebouwd en werd de nieuwe bachelor-masterstructuur 
ingevoerd.  Het structuurdecreet van 2003 voorziet nog slechts twee 
systemen voor opleiding hoger onderwijs: enerzijds professionele 
bachelors en anderzijds academische bachelors die voorbereiden 
op een masteropleiding. Het onderscheid tussen ‘academische 
opleidingen’ aan een universiteit en ‘opleidingen van academisch 
niveau’ aan een hogeschool wordt sinds het structuurdecreet van 
2003 niet langer gehanteerd.  De tweecycli-opleidingen aan de 
hogescholen werden omgevormd tot masteropleidingen die worden 
onderbouwd door onderzoek, de zgn. academisering.
 Academisering laat zich omschrijven als het inbedden van 
onderwijs in een gespecialiseerde onderzoeksomgeving. De 
graad van doctor in de kunsten werd ingevoerd in het kader van de 
academisering van de tweecycli-opleidingen in de kunsten aan de 
hogescholen.
 Het proces van academisering houdt in dat onderzoek tot 
de kerntaken behoort van opleidingen met twee cycli aan de 
hogescholen. Dit onderzoek gebeurt binnen het kader van een 
associatie tussen een universiteit en (minstens) één hogeschool. 
De Hogeschool Gent (HoGent) is opgenomen in de Associatie 
Universiteit Gent (AUGent), die de krachten bundelt op het vlak van 
onderwijs, onderzoek, dienstverlening en infrastructuur.

 DRIE-FASESTRUCTUUR: BACHELOR – MASTER - DOCTOR
De Bologna-verklaring en het structuurdecreet 2003 hebben 
dus zowel gevolgen voor het onderwijs als voor het onderzoek. 
Het proces dat in gang is gezet door de Bologna-verklaring wil 
ondermeer alle verschillende stelsels voor hoger onderwijs vóór 
2010 een heldere drie-fasestructuur geven. Dat betekent dat het 
niet enkel gaat om de invoering van de graden van bachelor en 
master, maar ook van de graad van doctor. Het diploma van doctor 
is de hoogste graad die kan worden behaald aan een universiteit. 
Dit diploma wordt verkregen na een succesvolle verdediging 
van het doctoraatswerk, waaraan doorgaans meerdere jaren van 
onderzoekswerk vooraf gingen.
 Binnen het kader van de academisering van de tweecycli-
opleidingen aan de hogescholen van de Associatie Universiteit 
Gent, werden gesprekken opgestart over de invoering van 
de graad ‘doctor in de kunsten’. Hieraan namen enerzijds 



vertegenwoordigers deel van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
van de Universiteit Gent en anderzijds vertegenwoordigers van 
de kunstdepartementen van de Hogeschool Gent: Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (KASK) en Conservatorium, 
met onderwijsbevoegdheid in beeldende kunsten, audiovisuele 
kunsten, muziek en drama.

 DOCTOREREn In DE KUnSTEn BInnEn DE AUGEnT
De Hogeschool Gent, met de kunstdepartementen KASK en 
Conservatorium, biedt binnen het institutionele kader van de 
Associatie Universiteit Gent de mogelijkheid tot doctoraal 
onderzoek in de kunsten. De Universiteit Gent organiseert 
conform haar bevoegdheid, in samenwerking met deze 
kunstdepartementen van de Hogeschool Gent, vier verschillende 
graden van Doctor in de Kunsten, met de volgende titels1:

 — Doctor in de Kunsten: beeldende  
  kunsten  
 — Doctor in de Kunsten: muziek
 — Doctor in de Kunsten: audiovisuele  
  kunsten
 — Doctor in de Kunsten: drama 

Dit doctoraat in de kunsten heeft op organisatorisch vlak enkele 
eigen accenten:

— Er zijn steeds twee promotoren die gelijkwaardig opereren  
 in de begeleiding, één expert uit de kunstpraktijk (docent  
 kunstendepartement), één expert uit een theoretisch veld   
 (docent universiteit).
— In de begeleiding wordt hoe dan ook een gelijkwaardigheid  
 nagestreefd tussen het kunstendepartement en de universiteit.
— De universitaire promotor kan, afhankelijk van de vereiste  
 expertise en van de finaliteit van het doctoraat, uit zeer diverse  
 faculteiten afkomstig zijn, terwijl het doctoraat organisatorisch  
 verankerd werd in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 
— De aanmelding gebeurt via de universitaire faculteit Letteren  
 en Wijsbegeerte en via een kunstendepartement van de  
 Hogeschool Gent: Koninklijke Academie voor Schone Kunsten  
 en Conservatorium.
— De eindpresentatie zal doorgaans een toon- en/of    
 luistermoment omvatten, en niet louter of in hoofdzaak bestaan  
 uit een mondelinge verdediging. Presentatie van artistiek werk  
 maakt deel uit van de rapportering over het     
 doctoraatsonderzoek.

 



 InHOUDELIJKE ASPECTEn VAn HET DOCTORAAT  
 In DE KUnSTEn
Het doctoraat in de kunsten heeft een dubbel karakter: het is zowel 
praktisch als discursief. Het gaat uit van de idee dat de tegenstelling 
theorie-praktijk een valse en fictieve tegenstelling is wat de 
artistieke praktijk aangaat. In de praktijk zit bijzonder veel theorie 
gesegmenteerd, de praktijk wordt bewust of onbewust door theorie 
aangestuurd. Tegelijk genereert de beoefening van de praktijk een 
eigensoortig ervaringsveld, dat in de klassieke theorievorming (ook 
in de klassieke kunsttheorie) doorgaans niet aan bod komt, omdat 
het enkel kan ontsloten worden via de kunstbeoefening, door een 
kunstenaar.
 De specificiteit van het doctoraat in de kunsten ligt strikt 
genomen niet in de inhoud van de vraagstelling of van het 
onderzoeksparcours. Essentieel is vooral de eigen wijze waarop 
vraagstellingen tot stand komen en worden onderzocht. De 
artistieke praktijk zélf (of dit nu is op het vlak van muziek, 
theater, vormgeving, beeldende of audiovisuele kunst) genereert 
vraagstellingen en fungeert als toetsingsveld voor de behandeling 
ervan. Wetenschappelijke kennis fungeert als essentiële 
informatiebron. Tegelijk is de artistieke praktijk van de doctorandus 
zelf mede- en hoofd-bron van kennis. Essentieel voor het onderzoek 
in de kunsten is daarom dat het onderzoek verricht wordt door 
een kunstenaar die daarvoor beroep kan doen op specifieke 
competenties.
 Het artistieke praktijk-luik en het discursieve luik zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, in die zin dat de vragen op 
discursief vlak, zelfreflexief en kritisch, oprijzen vanuit de artistieke 
praktijk van de musicus, theatermaker, vormgever, beeldend 
kunstenaar of filmmaker, en dat wederkerig de antwoorden worden 
getoetst aan, in en tijdens die praktijk.
 Afhankelijk van de aard van het project, kan het theoretisch 
luik sterk domineren, soms zal het praktisch luik veel gewicht 
en plaats innemen, met alle mogelijke variaties daartussen. 
Sommige projecten bestaan uit een reflectie over een reeds 
voorhanden oeuvre. In andere projecten krijgt een oeuvre stilaan 
vorm, met bewuste aandacht voor het gebeuren. Er is onderzoek 
waarin de technische component primeert, naast projecten waarin 
doorheen het maken van werk het proces wordt aangestuurd 
door een zoeken in omkaderende theorie op vlak van ‘cultural 
studies’, kunstgeschiedenis, communicatiewetenschappen, 
psychologie, sociologie, filosofie… Een deel van de projecten, in 
de vormgeving bijvoorbeeld, leiden tot de ontwikkeling van zeer 
bruikbare en commercialiseerbare objecten, en situeren zich in 
een functionele context. Ander onderzoek leidt dan weer tot de 
productie van kunstwerken die een autonome plaats opeisen in 
de wereld.











 Het bewust kiezen en verantwoorden van een 
onderzoeksparcours en -methodiek vormt een essentieel 
onderscheidend aspect tussen een doctoraal onderzoek in 
de kunsten en de beoefening of ontwikkeling van de kunsten 
zonder meer. Het doctoraal onderzoeksparcours stelt ook een 
eindpunt voorop, een (allicht open) moment van “concluderen”. De 
doctoraatsverdediging is zowel een toonmoment als een moment 
van mondelinge rapportering. Het werk van de doctorandus wordt 
er getoetst door een groep van ‘peers’ – specialisten uit en over het 
betreffende veld van kunst en vormgeving.

 PROMOTOREn
De kandidaat-doctorandus kiest twee promotoren, waarbij één 
promotor behoort tot de Universiteit Gent en één promotor behoort 
tot het departement KASK of het departement Conservatorium.
 De graad van doctor in de kunsten werd ondergebracht bij 
de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (cf. www.flwi.ugent.be). 
Uitgaande van de vaststelling dat onderzoek in de kunsten een 
groot aantal variante vormen kan aannemen, met zowel filosofische, 
kunstwetenschappelijke, sociologische, psychologische als 
natuurwetenschappelijke en technische vraagstellingen die het 
onderzoek sturen, wordt een grote openheid nagestreefd inzake 
de keuze van de promotoren. Indien de specifieke expertise van de 
universitaire promotor buiten het expertisedomein van de faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte ligt, wordt art. 100 – tweede lid van het 
OER (onderwijs- en examenreglement) van de Universiteit Gent 
toegepast.2 Dit betekent dat de universitaire promotor ook aan een 
andere dan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan verbonden zijn.
 De promotoren uit het departement KASK of het departement 
Conservatorium zijn eminente kunstenaars of vormgevers, met 
binnen het veld van beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, 
drama en/of vormgeving een aantoonbare artistieke expertise. Deze 
artistieke expertise blijkt uit het oeuvre van de promotor in kwestie, 
in afwezigheid van doctoraat bij deze promotoren.
 Gelet op het specifieke karakter van dit type doctoraten, waarin 
de beoefening van de kunst een centrale plaats inneemt, en gezien 
het feit dat deze doctoraten nieuw zijn en er dus nog zo goed als 
geen kunstenaars deze graad hebben behaald, gaat men ervan uit 
dat de promotor van het kunstendepartement zelf geen doctoraat 
heeft.

 VOORBEREIDInG VOORAFGAAnD AAn DE FORMELE   
 AAnMELInG
Wie zich kandidaat wil stellen, start niet onmiddellijk met de formele 
procedures, maar klopt eerst aan bij het kunstendepartement. 
Daar knoopt hij gesprekken aan met de specifieke vakgroep en 



met de mogelijke promotor van het artistieke werk. Daarnaast gaat 
de kandidaat ook op zoek naar een promotor verbonden aan de 
Universiteit Gent. De uitwerking van het onderzoeksvoorstel gebeurt 
expliciet in overleg met de twee promotoren. Deze contacten zijn 
van groot belang voor de verdere ondersteuning en inbedding van 
het doctoraal onderzoek.

 FORMELE AAnMELDInG
De kandidaat-doctorandus schrijft zich in voor het doctoraat 
in de kunsten aan de Universiteit Gent, meer bepaald aan de 
Doctoral School “Arts, Humanities and Law”. Dit kan enkel na 
goedkeuring van het onderzoeksproject door de faculteitsraad 
Letteren en Wijsbegeerte, mede op basis van een advies van de 
departementsraad van KASK en/of Conservatorium. 
Een uitgebreide toelichting voor het opstarten en het indienen 
van een doctoraatsvoorstel vind je in het Administratief Draaiboek 
Doctoreren op www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/nl/
onderzoek/doctoreren/draaiboek. Dit document is een algemeen 
draaiboek dat echter niet ingaat op de specifieke aspecten 
verbonden aan het Doctoraat in de Kunsten zoals het aantal 
promotoren, het eigenlijke onderzoeksvoorstel in de kunsten 
(door de specifieke verhouding tussen theorie en praktijk), het feit 
dat dit onderzoek gebeurt binnen instellingen van de Associatie 
Universiteit Gent, en de vereiste van voorafgaandelijk advies door 
de departementsraad van het kunstendepartement in kwestie. 

 DRAAIBOEK
Hieronder wordt voor de formele aanmelding bij het doctoraat in de 
kunsten kort het hele traject voorgesteld, in acht stappen. 
 
 Stap 1. De kandidaat-doctorandus bespreekt met 
zijn promotoren het onderzoeksthema en maakt een 
projectvoorstel op. Hij of zij zorgt ook voor een voorstel tot 
samenstelling van zijn doctoraatsbegeleidingscommissie. 
De doctoraatsbegeleidingscommissie doet meteen ook een 
voorstel met betrekking tot het programma van de te volgen 
doctoraatsopleiding (zie verder). 

 Stap 2. De toelating om te doctoreren staat in principe los van 
het al dan niet bezoldigd verbonden zijn aan een onderwijs- en 
onderzoeksinstelling.
Vacatures voor het mandaat van onderzoeksassistent worden 
evenwel telkens aangekondigd op de site van Hogeschool 
Gent, www.hogent.be/vacatures. Daarnaast zijn er ook andere 
financieringspistes mogelijk. De promotoren van het onderzoek 
of de contactpersonen binnen het kunstendepartement kunnen 
hierover meer informatie verschaffen.



 Stap 3. Het onderzoeksvoorstel wordt ingediend bij de 
faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.
De faculteitsraad stuurt het voorstel voor advies aan de 
Doctoral School Arts, Humanities and Law, na voorafgaandelijk 
positief advies van de departementsraad van het betrokken 
kunstendepartement (zie eerder).
 
 De Raad van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte keurt het 
onderzoeksvoorstel, de taal, het voorstel tot het programma 
van de doctoraatsopleiding en de promotoren goed en 
stelt de doctoraatsbegeleidingscommissie definitief aan 
(waarvan het voorstel tot samenstelling is gebeurd door de 
kandidaat-doctorandus, in overleg met zijn promotoren). De 
doctoraatsbegeleidingscommisie begeleidt samen met de 
promotoren de vorderingen van de onderzoeker. 
De Doctoral School Arts, Humanities and Law (www.ugent.be/ahl) 
biedt extra ondersteuning aan de doctorandus. 

Voor stap 3 bestaat het standaardformulier: ‘Aanvraag tot de eerste 
inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding’. De 
link naar dit formulier vindt men in het Administratief Draaiboek 
Doctoreren. De facultaire studentenadministratie kan verdere 
informatie verstrekken

 Stap 4. Met het volledig ingevulde formulier meldt de doctorandus 
zich bij het rectoraat aan voor een ‘Eerste inschrijving op de rol van 
het doctoraat’. Deze inschrijving bedraagt 253,40 euro.

 Stap 5. Deze inschrijving wordt jaarlijks hernieuwd (de jaarlijkse 
herinschrijving is kosteloos), de contacten met de promotoren 
worden nauw onderhouden en er wordt regelmatig gerapporteerd 
aan de doctoraatsbegeleidingscommissie. 

 Stap 6. Het doctoraatswerk wordt ingediend bij de faculteitsraad 
Letteren en Wijsbegeerte. De examen- en beoordelingscommissie 
wordt samengesteld.

 Stap 7. De examencommissie beoordeelt of de doctorandus 
wordt toegelaten tot de openbare verdediging, de datum voor 
de openbare doctoraatsverdediging wordt vastgelegd en de 
doctorandus krijgt toelating om zich op het rectoraat in te schrijven 
voor het doctoraatsexamen. 

 Stap 8. Openbare presentatie van de onderzoeksresultaten en 
verdediging van het doctoraat, deliberatie en proclamatie. 



 OMKADERInG En BEGELEIDInG VAn HET OnDERzOEK
Er wordt gestreefd naar een evenwicht in de begeleiding en de 
beoordeling vanuit de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent. 
naast de promotoren, wordt de doctorandus ook begeleid door een 
doctoraatsbegeleidingscommissie. 
 De samenstelling van de doctoraatsbegeleidingscommissie voor 
het doctoraat in de kunsten ziet er als volgt uit:
— de twee promotoren,
— een extern kunstenaar of begeleider met specifieke expertise in  
 het domein van het onderzoek van de doctorandus,
— minstens één lid van het zelfstandig Academisch Personeel  
 (zAP) verbonden aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en   
 Theaterwetenschappen.
 Deze samenstelling kan uitgebreid worden op voorwaarde dat het 
aantal promotoren niet meer dan twee personen bedraagt.
 De procedure vermeldt daarnaast dat de doctorandus voor een 
doctoraat in de kunsten een opleidingspakket van 30 studiepunten 
volgt. Dat gebeurt via de Doctoral School Arts, Humanities and Law. 
De invulling van het opleidingspakket verloopt vrij flexibel en wordt 
goedgekeurd door de doctoraatsbegeleidingscommissie en door 
de faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte. Doctoraatsstudenten 
die zich beperken tot het opleidingspakket van 30 studiepunten 
kunnen het doctoraat in de kunsten aanvangen en voltooien en de 
titel van doctor in de kunsten behalen, maar krijgen geen bijkomend 
getuigschrift van doctoraatsopleiding. Dit laatste wordt enkel 
verleend indien een opleidingspakket van 60 studiepunten met 
succes werd gevolgd.

 HOGERE  InSTITUTEn
Aan de hogere instituten, die voorzien in voortgezette opleidingen 
in beeldende kunsten, muziek, opera, dans… werd door de Vlaamse 
overheid een rol toebedeeld in de doctoraatsopleiding. Dergelijke 
instituten, zoals HISK (beeldende kunsten), Orfeus & Operastudio 
(muziek), PARTS (dans) en POPOK (theater) zijn expertisecentra 
op vlak van hun discipline en vormen ook een potentiële verbinding 
met het internationale veld. Doctorandi kunnen er bepaalde 
opleidingsonderdelen opnemen indien die van nut zijn in het kader 
van hun doctoraatsopleiding.

 InSTROOMVOORWAARDEn
Kandidaten die een masterdiploma of meestergraad hebben 
behaald of die een vergelijkbaar niveau kunnen aantonen (cf. 
Structuurdecreet, artikel 67), kunnen de aanvraagprocedure 
opstarten. naast deze formele vereiste, spelen artistieke 
competenties uiteraard een essentiële rol.



  Kandidaat-doctorandi met een diploma hoger kunstonderwijs 
van de tweede graad (diploma van voor 1994) kunnen een aanvraag 
indienen tot erkenning van hun diploma als gelijkwaardig aan een 
masterdiploma via een EVC- (eerder verworven competenties) en 
EVK-procedure (eerder verworven kwalificaties). zij nemen hiervoor 
best contact op met de studietrajectbegeleider van het departement 
KASK of van het departement Conservatorium.

 1. 
De Engelstalige titulatuur is als volgt: 
— Doctor of Arts: visual arts
— Doctor of Arts: music
— Doctor of Arts: audiovisual arts
— Doctor of Arts: drama

 2.
Art. 100, eerste lid van de OER van de UGent: Ten 
minste één van de promotoren dient te behoren tot 
het zelfstandig academisch personeel (en/of de man-
daathouders  van het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek – Vlaanderen met een aanstelling van 
onbepaalde duur) van de  Universiteit Gent
 Indien geen enkele promotor-zAP-lid behoort tot 
de faculteit tot wier domein het doctoraat behoort, 
is de expliciete goedkeuring van het promotorschap 
door de faculteitsraad vereist.



 
 

 
 
 
  
 
 

 

 


