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De meeste tijdelijke tentoonstellingen in 2016 'in eigen huis' vonden plaats in de
geschiedenis musea (1.103). De meeste museumcategorieën zagen in de periode van 2009
tot 2016 een afname van het aantal tentoonstellingen in hun eigen museum.
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Bovenstaande grafieken tonen het aantal tentoonstellingen in het eigen museumgebouw
per categorie in 2016 en de percentuele veranderingen in de periode 2009-2016 per
museumcategorie.

Meeste tentoonstellingen in geschiedenis musea
In 2016 vonden de meeste tentoonstellingen plaats in historische musea (1.103), gevolgd
door het aantal tentoonstellingen in musea voor beeldende kunst (672). Het kleinste
aantal tentoonstellingen was te zien in volkenkundige musea (51). Deze aantallen hangen
samen met het totaal aantal musea per categorie.

Toename tentoonstellingen volkenkundige musea
In drie van de vijf museumcategorieën is in 2016 een afname van het aantal tijdelijke
tentoonstellingen in het eigen museum ten opzichte van 2009 zichtbaar. Bij de beeldende
kunst musea en de volkenkundige musea is er echter een stijging te zien, respectievelijk
6% en 32%. In de categorie geschiedenis vond de grootste daling plaats (6% ten opzichte
van 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 2016 zijn terug te vinden in de databank. De definitieve
cijfers van 2016 zijn te raadplegen op Statline van het CBS.

