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In 2016 organiseerden de Nederlandse musea 183 tentooonstellingen buiten hun eigen
museum, 142 in Nederland en 41 in het buitenland. Deze aantallen laten duidelijke dalende
trends zien ten opzichte van 2009 van respectievelijk 39% en 40%.
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Bovenstaande diagrammen tonen het aantal tijdelijke tentoonstellingen buiten het eigen
museum in Nederland en in het buitenland voor 2016, de trend van 2009-2016 voor alle
musea en die naar status van de musea.

183 tentoonstellingen buiten het eigen museum
Van de 2.323 tentoonstellingen die de Nederlandse musea in 2016 hebben
georganiseerd, waren 183 niet in het eigen museum. Van deze 183 waren 41 in het
buitenland.

Afname tentoonstellingen elders in Nederland
Het aantal tentoonstellingen dat buiten het eigen museum elders in Nederland werd
gehouden tussen 2009 en 2016 nam in totaal met 39% af, na een aanvankelijke sterke
toename in 2011 van 20% .De grootste daling vond afgelopen jaar plaats met 35%.

Trend aantal tentoonstellingen in het buitenland eveneens dalend
Het aantal buitenlandse tentoonstellingen nam tussen 2009 en 2016 in totaal af met
40%. Net als bij de tentoonstellingen elders in Nederland zag het aantal in het buitenland
georganiseerde tentoonstellingen aanvankelijk in 2011 een piek, een toename ten
opzichte van 2009 met maar liefst 46%. Daarna zette zich een duidelijke daling in. Na
eerst 23% gedaald te zijn tussen 2011 en 2013 zag de periode 2013-2015 een afname
van 33% en 2015-2016 van nogmaals 47%.

In 2016 weer toename tentoonstellingen buiten eigen instelling BIS
musea
De niet-geregistreerde musea zitten wat aantal tentoonstellingen buiten het eigen
museum in Nederland betreft na een aanvankelijke daling in 2015 weer op het niveau van
2009. In 2016 heeft er echter weer een daling plaatsgevonden van 53% ten opzichte van
2009. De dalende trend van de BIS-musea (in 2015 -52% t.o.v. 2009) lijkt omgekeerd.
2016 zag een stijging van 30% ten opzichte van 2015. De dalende trend van de overiggeregistreerde musea heeft zich ook in 2016 voortgezet (-22% t.o.v. 2009).
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Verantwoording:
Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de enquête Museumstatistiek die hetCBS
heeft gehouden onder de totale museumpopulatie in Nederland in 2009, 2011,
2013, 2015 en 2016. Vanaf 2015 vindt deze enquête jaarlijks plaats in
samenwerking met de Museumvereniging (MV) en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). Deze samenwerking heeft geleid tot een herziene
museumpopulatie, die op basis van gezamenlijk vastgestelde criteria tot stand is
gekomen.
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van 2009 t/m 2013 en
de vernieuwde enquête van 2015 en 2016 is er voor de bovenstaande cijfers
gebruik gemaakt van een panel van musea die in alle jaren de enquête hebben
ingevuld. Het gaat hier dus niet om de antwoorden van de totale
museumpopulatie zoals vastgesteld in 2016.
In bovenstaande cijfers zijn de musea opgedeeld in vijf museumcategorieën. In
2016 waren er 84 kunst-, 407 geschiedenis-, 40 natuurhistorische-, 18
volkenkundige- en 139 bedrijf, wetenschap en techniek musea.
De cijfers voor de museumcategorieën ‘bedrijf, wetenschap en techniek’ en
'volkenkunde' zijn door het CBS niet afzonderlijk vrijgegeven, omdat deze
herleidbaar zijn naar individuele musea. Hetzelfde geldt voor de cijfers over de
publieke middelen van natuurhistorische musea in 2011. De cijfers voor Flevoland
zijn opgeteld bij die van Utrecht, tevens omdat de cijfers van de kleine
museumpopulatie van Flevoland herleidbaar zijn tot individueel museumniveau.
De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van de responderende
musea uit de door de RCE, MV en CBS vastgestelde museumpopulatie. Download
hier de de cijfers van het aantal responderende musea per provincie,
museumcategorie en museumstatus over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015 en
2016.
De gegevens zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. De voorlopige cijfers voor de
totale populatie van 2015 zijn terug te vinden in de databank. De definitieve
cijfers van 2015 zijn te raadplegen op Statline van het CBS.

