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INLEIDING

DRAMA

CREATIEF LEREN HANDELEN EN
HANDELEND LEREN

In dit document geeft de Beroepsvereniging voor Docenten Theater en
Drama (BDD) haar visie op de positie en het belang van het vak drama en op
het belang van theateronderwijs in het curriculum van de nabije toekomst.
We beschrijven de gewenste ontwikkeling voor de komende tien jaar en doen
12 concrete aanbevelingen. Het gaat daarbij vooral om het vak drama in primair
en voortgezet onderwijs, maar ook om de betekenis voor de
docentenopleidingen in het hoger onderwijs (o.a. leerkracht basisonderwijs,
vakdocent drama / theater). Om verwarring te voorkomen zullen we
in dit visiedocument de term drama hanteren voor het schoolvak
en de term theater voor de professionele praktijk.
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T

heater is een interdisci
plinaire kunstvorm. Volgens
Chiel Kattenbelt (2006) is
theater zelfs de enige kunstvorm
“capable of incorporating all other
arts without being dependent on one
of these in order to be theatre” (32).
Theater en drama kunnen dus andere
kunsten, zoals literatuur, beeldende
kunst, muziek en film in zich vereni
gen zonder hun eigenheid te ver
liezen. Die eigenheid zit in het inzet
ten van het eigen lichaam en de stem
als medium om een verbeelde werke
lijkheid weer te geven. Het gebruik
van lichaam en stem als medium
maken dat bij theater de communi
catie altijd voorop staat. Niet alleen
communicatie met een publiek, maar
ook communicatie tussen de spelers

in de vorm van taal en/of beweging.
Net als bij de andere kunstvakken
wordt er in drama een onderscheid
gemaakt tussen actief (zelf doen),
receptief (kijken naar) en reflectief
onderwijs. Omdat het lichaam in
het theater het belangrijkste com
municatiemiddel is, komen in dra
ma juist de belichaamde kennis en
vaardigheden samen. Door actief

AANBEVELING 1
Zorg dat in de toekomst
de naam
geving van het
kunstvak op school (thans
drama) meer in lijn is
met de naamgeving van
de kunstdiscipline in het
werkveld (theater).
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dramaonderwijs trainen leerlingen
niet alleen hun geheugen, hun taal
vaardigheid, hun lichaam en hun ver
beelding, maar oefenen ze zich ook
in sociale vaardigheden door met
hun eigen lichaam te communiceren,
zich in te leven in het perspectief van
de ‘ander’ en daarop te reflecteren.
Door drama maken leerlingen dus
‘spelenderwijs’ kennis met aspecten
die van groot belang zijn voor een
actief burgerschap, zoals conflicthan
tering, sociale verantwoordelijkheid,
en het omgaan met diversiteit: “Dit
speels onderzoeken levert leerlin
gen meestal een aantal inzichten op.
In die zin biedt drama een context
waarbinnen leerlingen zich leren ver
plaatsen in een ander en waarbinnen
ze tegelijkertijd hun eigen plek le

3

HUIDIGE POSITIE VAN DRAMA

ren ontdekken in een steeds groter
wordende wereld.” (Heijdanus, e.a.
2016, 22).
Theater is ook een kunstvorm, waarin
de factoren tijd en ruimte een be
langrijke rol spelen. Theater vindt
altijd in het hier en nu plaats. Een vi
deo-opname van een toneelstuk kan
nooit de essentie van het directe sa
menkomen van makers en toeschou
wers vervangen. Die ontmoeting tus
sen acteurs en publiek op hetzelfde
moment en in dezelfde ruimte is dan
ook een essentieel onderdeel van re
ceptieve theatereducatie (leerlingen
bezoeken een theatervoorstelling).
Maar ook in actief drama-onderwijs
is dat ‘hier en nu’ van groot belang.
Drama is creatief handelen en hande
lend leren, waarbij leerlingen bijvoor
beeld in een improvisatie-oefening
met gebruik van het eigen lichaam en
de zintuigen samen tot een oplossing
van een (sociaal) probleem moeten
komen. Ze doen dit door goed te
luisteren naar hun medespeler en
mee te gaan in zijn of haar creatieve
ideeën. In dit spelproces gaat het

niet over ‘goed of fout’. Het gaat er
om met elkaar in dialoog te gaan,
waardoor je tegelijkertijd jezelf en de
ander beter leert kennen. Zo leert de
leerling reflecteren op het eigen han
delen: “Het is een cognitief proces
dat plaatsvindt om van ervaringen
te leren door persoonlijke verken
JE EIGEN PLEK
LEREN ONTDEKKEN
IN EEN STEEDS
GROTER WORDENDE
WERELD

ning en samenwerking met anderen.”
(Heijdanus, e.a. 2016, 76). Drama kan
dan ook een belangrijke rol spelen in
de identiteitsontwikkeling van leer
lingen Het is van groot belang dat ze
zich daarbij in een veilig leerklimaat
durven te uiten. Juist om die reden is
professionele begeleiding van drama
een voorwaarde voor de vormende
waarde ervan.
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Z

owel in het primair als in het
voortgezet onderwijs heeft
drama In het aanbod van de
kunstvakken een bescheiden plaats.
Uit de Monitor cultuuronderwijs pri
mair onderwijs 2013-2014 (2014) blijkt
dat tekenen/handvaardigheid en
muziek op vrijwel alle basisscholen
in zowel onder-, midden- als boven
bouw worden aangeboden. Drama/
spel wordt in groep 2 op 88% van de
scholen aangeboden, maar in groep
7 is dat percentage geslonken tot
66% (Hoogeveen, Beekhoven, Kieft,
Donker & Van der Grinten, 2014).
Zowel voor muziekonderwijs als voor
tekenen/handvaardigheid geldt bo
vendien dat op ongeveer tweederde
van de scholen gebruik wordt ge
maakt van een methode. Voor drama
en dans is dat slechts op 35%, respec
tievelijk 32% van de scholen het geval
(Kruiter, Hoogeveen, Beekhoven,
Kieft & Bomhof 2016). De recente
peiling Kunstzinnige Oriëntatie van
de Onderwijsinspectie (2017) beves
tigt grotendeels dit beeld.
Uit de meest recente Monitor cul

tuureducatie voortgezet onderwijs
(2017) blijkt dat In het voortgezet
onderwijs drama in de onderbouw
op 40 procent van de scholen aan
bod komt, hetzij als afzonderlijk
vak hetzij als onderdeel van geïnte
greerd cultuuronderwijs (Kruiter e.a.
2017). Als eindexamenvak kan drama
op 11 procent (vmbo) en 24 procent
(havo / vwo) van de scholen gekozen
worden. (Kruiter e.a. 2017). Theater
educatie heeft in het VO een impuls
gekregen door de invoering van de
examenmogelijkheid voor drama
in 1993 en de invoering van het vak
Culturele en Kunstzinnige Vorm
ing (CKV) in 1998. Met name binnen
het verplichte interdisciplinaire vak
CKV bleek theaterbezoek een van
de meest populaire culturele activi
teiten te zijn (Dieleman 2010). Op dit
moment geldt echter nog steeds dat
het aantal docenten voor CKV met
voldoende kennis over theater veel
lager is dan voor beeldende vorming
en muziek. Zij zijn meestal opgeleid
in een ander kunstvak of in Neder
lands, vreemde talen of geschiedenis.
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In zijn algemeenheid kan dus gesteld
worden dat, hoewel dramatische
vaardigheden in zeer algemene for
muleringen wel in de kerndoelen
zijn opgenomen, de kennis en vaar
digheden om alle aspecten van dra
ma – actief, receptief en reflectief
– in een doorgaande leerlijn aan bod
te laten komen, zowel in het primair
als in het voortgezet onderwijs on
voldoende aanwezig zijn.

4

VISIE VOOR DE TOEKOMST

DRAMA ALS VERBINDENDE FACTOR IN
HET HART VAN HET ONDERWIJS

V

anwege het vakover
stijgende en verbindende
karakter verdient dra
ma een plek in het hart van het
onderwijs. Het kan tegelijkertijd de
verbindende factor zijn tussen de
verschillende kunstdisciplines én
tussen de kunstvakken en andere
leergebieden van het onderwijs,
zoals taalonderwijs en geschiedenis.
Er is wetenschappelijk bewijs dat dra
malessen een positieve invloed kun
nen hebben op de taalvaardigheid
van leerlingen en op sociale vaar
digheden als empathie, perspectief
wisseling en regulering van emoties
(Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin
2013; Bosch & Dieleman 2017). Ook
moreel redeneren over bijvoorbeeld
ethische kwesties is een vaardigheid
die bij uitstek door drama geoefend
kan worden door morele dilemma’s
in dialoog met elkaar te bespreken
en in spel te communiceren en be
leven Het gaat hier niet zo zeer om
effecten op specifieke academische
vaardigheden maar juist om effecten
op alledaagse vaardigheden, die uit
de aard van drama logisch verklaard
kunnen worden. Het is immers heel
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plausibel dat door zich in te leven
in een rol kinderen leren zich in een
ander te verplaatsen en zich voor te
stellen hoe anderen denken en voel
en (Heijdanus e.a. 2016, 26).
Drama heeft dus aantoonbare effec
ten die heel dicht bij de kunstvorm
zelf liggen en meer zijn dan louter
transfereffecten, d.w.z. effecten die
van het ene leergebied op het an
dere overgaan (Winner, Goldstein &

BIJ UITSTEK
GESCHIKT OM

of instrumentele waarde heeft, is
op drama dan ook veel minder van
toepassing. Drama kan immers tege
lijkertijd intrinsiek én instrumenteel
zijn. Het is bij uitstek geschikt om
aan vakoverstijgende en zogenaamde
21e eeuwse vaardigheden te werken,
zoals communiceren, samenwerken,
zelfregulering, creatief denken, kri
tisch denken en problemen oplossen.
De kracht van theater is dat die 21e
eeuwse vaardigheden niet het spe
cifieke doel van een theaterles hoe
ven te zijn, maar als vanzelf aan bod
komen.

AAN 21E EEUWSE
VAARDIGHEDEN
TE WERKEN

Vincent-Lancrin 2013; Bosch & Die
leman 2017). Leerlingen leren door
drama flexibel te reageren op aller
lei situaties zonder dat ze daarbij
direct afgerekend worden op hun
mening. De discussie over de vraag
of kunstonderwijs vooral intrinsieke
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AANBEVELING 2
Drama heeft zowel intrinsieke als instrumentele waarde. Het is doel
en middel tegelijkertijd.
Docenten en/of leerkrachten moeten zich
daar bewust van zijn om
de dramalessen tot hun
recht te laten komen.

5

PRIMAIR EN SPECIAAL
ONDERWIJS

SAMENHANG VERGROTEN

D

e kern van drama is ‘spelend
leren’, wat direct aansluit
bij het spontane spel, dat
van nature onderdeel uitmaakt van
de leefwereld van kinderen. Waar
bij spontaan spel echter geen strikte
regels of leerdoelen gelden, stuurt
de leerkracht bij drama het leren
aan door de leerling(en) gerichte
opdrachten te geven. (Heijdanus e.a.
2016, 22) Kinderen leren in deze con
text met behulp van dramaopdrach
ten en een onderwerp. Ze ‘leren door
te doen’ . In dit ‘leren door doen’
worden verschillende vaardigheden
en de creatieve ontwikkeling van
leerlingen gestimuleerd.
Creatieve ontwikkeling van leerlin
gen is een belangrijk aspect in een
dramales. Enerzijds staat hierin het
zelf ontdekken, creëren en evalu
eren centraal, anderzijds het speels
onderzoeken van problemen, dilem
ma’s en conflicten aan de hand van
een onderwerp. Het kind leert het
onbekende tegemoet treden in een
veilig leerklimaat. Op deze wijze is
drama dus zowel een leer- als een
creatief proces (Heijdanus e.a. 2016,
22) Het sluit aan bij de spelbehoefte
van leerlingen, bij hun verbeeldings
kracht en bij hun behoefte om te
ontdekken, te onderzoeken en fan
taseren, te creëren en vorm geven, te

ordenen en leren beheersen. Drama
past naadloos in de brede ontwik
keling: leerlingen worden geholpen
om zich de sociale en culturele vaar
digheden eigen te maken die voor elk
kind in het basisonderwijs van belang
zijn. Het verwerven en verdiepen van
deze vaardigheden is een intrinsiek
onderdeel van de dramales.
HET KIND LEERT
HET ONBEKENDE
TEGEMOET
TREDEN IN
EEN VEILIG
LEERKLIMAAT.

Voor alle kunstvakken in het primair
onderwijs geldt dat de vakleerkracht
en in de afgelopen twintig jaar zijn
wegbezuinigd (Onderwijsraad en
Raad voor Cultuur 2012; Dieleman
2013). Dat betekent dat de inhoud
afhankelijk is van de vakkundigheid
van de groepsleerkrachten enerzijds
en de samenwerking met culturele
instellingen anderzijds. De vakkun
digheid van die groepsleerkrachten is
dan weer afhankelijk van hun oplei
ding op de pabo en de mogelijkheid
om op stagescholen de geleerde
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vaardigheden in praktijk te brengen.
Hier staat tegenover dat bijna elke
basisschool tegenwoordig een in
terne cultuurcoördinator (icc’er) in
dienst heeft, die mede verantwoor
delijk is voor het cultuuronderwijs
op school en de verbindende schakel
vormt tussen school en culturele
omgeving. Het aantal uur dat icc’ers
voor deze taak krijgen kan per school
enorm verschillen. Gemiddeld heeft
een icc’er echter slechts 29 uur per
schooljaar voor deze taak (Kruiter,
Hoogeveen, Beekhoven, Kieft & Bom
hof 2016, 8). Alles bij elkaar heeft
dit een nogal uiteenlopend beeld
tot gevolg, waarbij de frequentie
en kwaliteit van het kunstonder
wijs in hoge mate bepaald wordt
door het belang dat de individuele
school aan cultuuronderwijs hecht
en de vakkundigheid en affiniteit
van de leerkrachten. Het gevolg is
dat op te veel scholen voor primair
onderwijs nog geen sprake is van een
samenhangend programma cultuur

AANBEVELING 3
Breng de vakleerkrachten voor
alle kunstvakken terug in het
primair en speciaal onderwijs.

onderwijs (Onderwijsraad en Raad
voor Cultuur 2012; Dieleman 2013).

5.1 KENNISBASIS
In opdracht van de HBO-raad heeft
de Commissie Kennisbasis in een
voorstel geformuleerd welke vakken
nis voor beginnende leerkrachten PO
van belang is en dus op de pabo aan
bod moet komen: (Een goede basis
2012). Het resultaat is een serie van
tien kennisbases, waaronder ook een
voor drama. In hoeverre die kennis
basis voldoende garantie biedt voor
een structurele verbetering van dra
ma blijft ongewis, zolang nergens is
vastgelegd hoeveel tijd de studen
ten tijdens hun opleiding en tijdens
hun stageperiode aan de vakken be
steden. Juist vanwege het vakover
stijgende en verbindende karakter,
zou meer aandacht voor drama op
de pabo wenselijk zijn. Inmiddels is
er wel een handboek voor pabo stu
denten en leerkrachten PO dat op de
kennisbasis gebaseerd is (Heijdanus
e.a. 2016).
Binnen de kennisbasis dramazijn er
drie invalshoeken, elk met een eigen
doelstelling:

AANBEVELING 4
Besteed extra aandacht aan
de methodisch-didactische
vakkundigheid in drama
op de pabo en via nascho
lingstrajecten. Zorg dat op
elke basisschool meerdere
leerkrachten in drama
onderwijs gespecialiseerd
zijn en blijven.
- Als cultuurgoed:
"Jongeren verwerven kennis, vaar
digheden en technieken om door
middel van (…) drama vorm en
betekenis te creëren. Ze ontwikkelen
eigen vaardigheden als (…) speler/
regisseur, leren hierop te reflecter
en en kunnen dit relateren aan pro
fessionele kunstvormen. Ze krijgen
inzicht in de maatschappelijke bete
kenis van (…) drama in heden en ver
leden en ontdekken hoe [dans en]
drama een verbindende rol kunnen
spelen in onze maatschappij. Dit
vormt de jongeren tot toekomstige
culturele burgers die kennis hebben
van het verleden, actief deelnemen
aan kunst en cultuur van nu en die de
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kunst van morgen mede vormgeven."
(Een goede basis 2012, 51)
Bij het kennismaken met drama als
cultuurgoed is het receptieve onder
wijs van groot belang. Het Neder
landse jeugdtheater is internationaal
toonaangevend (Van de Water 2012;
Dieleman 2013). Nederland kent
negen structureel gesubsidieerde
jeugdtheatergezelschappen.
Die
gezelschappen spelen niet alleen
prachtige voorstellingen voor alle
leeftijdsgroepen, maar bieden ook
gerichte en professionele educatie
programma’s ter ondersteuning en
verdieping.

AANBEVELING 5
Waarborg dat alle leerlingen in het primair onderwijs met het professionele
Nederlandse jeugdtheater
kunnen kennismaken.

PRAKTIJKVOORBEELD 1
Groep 7
Simon: ‘Dan waren jullie de piraten en ik
was de kapitein.’
Johan: ‘Ja! En dan roep jij wat wij moeten
doen! Hard. En streng. Maar nep hè?’
Simon gaat breed staan, met zijn
handen in zijn zij. Hij zet een streng
gezicht op. ‘Alle hens aan dek! ‘Hijs het
anker en laad de kanonnen!’
De andere leerlingen lopen snel
door elkaar, hijsen een zogenaamd
anker en duwen vol inspanning een
stoel heen en weer die een kanon
moet voorstellen. Vorm en inhoud vallen hier voor de leerlingen
samen. En ze ‘verstaan’ elkaar daar
prima bij.
Heijdanus, e.a. (2016). Spelend leren en
ontdekken, 72-73

Model MVB
- Als didactisch middel:
“Dans en drama worden ingezet
als didactisch middel voor andere
vakken met gunstige effecten op de
(blijvende) verwerving van leerstof.”
(51)
- Als pedagogisch middel:
“Dans en drama bevatten rijke leer
contexten die bij kunnen dragen aan
de sociale, morele en intellectuele
autonomie en voor belangrijke vak
overstijgende competenties kwalifi
caties als creatief en kritisch denken,
probleemoplossend denken en wer
ken, en sociale vaardigheden.” (51).
De huidige kennisbasis van het vak
drama voor de pabo maakt gebruik
van het model MVB: materie, vorm
en betekenis.

"Materie: gaat over de uitdrukkings
mogelijkheden van het lichaam, zoals
houding, beweging, mimiek, stem en
het verkennen van de basis spelele
menten: wie, wat, waarom, waar en
wanneer.
Vorm: verwijst naar de dramatische lijn
(spanningsopbouw) en uitdrukkingsvor
men zoals speltechnieken en spelstijlen
om kleur te geven aan een boodschap.
Betekenis: richt zich op vormgeven
in drama aan de persoonlijke verbin
ding met een onderwerp of thema
waardoor zeggingskracht ontstaat. "
(Een goede basis 2012, 52).
Centraal in het model staat de C van
Creativiteit, dat tot uiting komt in
“spelen, beschouwen, ontwerpen,
vormgeven, regisseren en presente
ren.” Deze handelingen worden ge
koppeld aan kennis en vaardigheden
als inhoudelijke indicatoren (52).
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Het voordeel van het model MVB is
dat in de kennisbases voor beeldend,
dans en muziek eenzelfde model
is gebruikt, zodat een onderlinge
vergelijking en afstemming tussen
de verschillende vakken binnen het
leergebied Kunstzinnige Oriëntatie
mogelijk wordt en studenten inzicht
krijgen in de vakspecifieke compe
tenties die horen bij de verschillen
de kunstdisciplines. Wel is het lastig
om deze competenties te koppelen
aan de drie kerndoelen Kunstzinnige
Oriëntatie, die juist zeer breed en al
gemeen zijn geformuleerd.

PRAKTIJKVOORBEELD 2
Jeugdtheatergezelschap
Artemis
uit Den Bosch voerde in 2016 het
project De kinderen die alles weten uit
op een school voor speciaal onderwijs. Tij
dens het project werkten
de leerlingen twee dagen met een
theatermaker, een beeldend kunstenaar en een filosoof. Ze werden
uitgedaagd om hun verbeeldings
kracht te gebruiken, met creatieve
ideeën te komen en die verder te
ontwikkelen. Daarbij werkten ze
samen met schoolgenoten, durfden
ze op het podium voor de groep te
staan en gingen ze op zoek naar hun
eigen stijl in plaats van het nama
ken van een voorbeeld van de leerkracht. Leerlingen bleken veel beter
in staat om met die vrijheid om te
gaan dan de leerkrachten van te
voren dachten.

AANBEVELING 6
Herzie de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie voor
het primair onder
wijs.
Maak ze minder algemeen.
Geef per kunst
discipline
(dans, drama, muziek, beeldend) aan wat leerlingen
aan het eind van de basisschool moeten kennen en
kunnen. Stel een minimum
aantal lesuren per leerjaar
vast.1

5.2 TOEKOMSTVISIE
PRIMAIR ONDERWIJS
Over tien jaar staan op alle
basisscholen alle drie de invalshoeken (cultuurgoed, didactisch middel en pedagogisch middel) door de acht
leerjaren heen op het rooster
met voor ieder leerjaar een
vakinhoudelijke leerlijn drama
waarin productie (zelf spelen),
receptie (kijken naar) en reflectie inclusief de centrale C
(creativiteit) zijn opgenomen.
Tegelijker
tijd
kan
iedere
school het accent leggen op
een van de drie invalshoeken.
Op een basisschool met veel
anderstalige leerlingen kan
men bijvoorbeeld het accent
leggen op drama als didactisch middel bij taalonderwijs
of als pedagogisch middel
om dilemma’s of conflicten
aan de orde te stellen. Ook in
speciaal onderwijs kan drama
als didactisch of pedagogisch
middel grote waarde hebben.
Bovendien moet de creatieve
potentie van leerlingen met
cognitieve of gedragsproblemen niet onderschat worden.
1 Zie de aanzet hiertoe in bijlage 1
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6

VOORTGEZET ONDERWIJS

VERBINDEN EN VERDIEPEN

H

et voortgezet onder
wijs
met zijn einddoel, het
centraal examen, is nog
meer leerstofgericht dan het primair
onderwijs. In 2013 bracht de Onder
wijsraad het vierjaarlijkse rapport
over de stand van educatief Neder
land uit, onder de titel Een smalle
kijk op onderwijskwaliteit. Daarin
constateerde de raad dat meetbare
opbrengsten de belangrijkste maat
staf zijn voor kwaliteit en dat daar
door de breed vormende taak van
het onderwijs onvoldoende aandacht
krijgt. Drama is het vak bij uitstek dat
die brede vorming mede vorm kan
geven door het verbindende karakter
ervan. Dat betekent niet dat drama
vooral instrumenteel ingezet moet
worden. Zoals al eerder opgemerkt,
heeft drama vakoverschrijdende en
verbindende kwaliteiten die inhe
rent zijn aan de kunstvorm en dus
ook vanuit een focus op het cre
atieve proces tot zijn recht komen.

6.1 ONDERBOUW VO
Een belangrijk verschil tussen primair
en voortgezet onderwijs is dat in het
primair onderwijs de kunstvakken
bijna altijd worden ingevuld door
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PRAKTIJKVOORBEELD 3
Toen ik Hamlet speelde, bezocht ik
een school in Amsterdam-West. Meer
dan de helft van de leerlingen was allochtoon. Een leraar had het stuk met
ze gelezen, ze waren naar de voorstelling geweest en twee Marokkaanse
meisjes met hoofddoek hadden voor
mijn bezoek een gedeelte van de
tekst van Rosencrantz en Guildenstern, twee vrienden van Hamlet, uit
hun hoofd geleerd. Ik heb met de hele
klas over het stuk gepraat en het met
de meisjes, die aanvankelijk heel verlegen waren, gespeeld. Gedurende die
middag zag je de hele dynamiek in die
klas veranderen, de lefgozertjes die in
het begin nog zaten te klooien gingen
langzaam om. Er gebeurde iets. De leraar vertelde me later dat na die middag de klas veranderd was. Ten goede.
Gijs Scholten van Aschat, acteur en voorzitter
van de Akademie van Kunsten (2015)
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de groepsleerkracht en dat in het
voortgezet onderwijs docenten vak
specifiek zijn opgeleid. Dat biedt
uiteraard veel meer mogelijkheden
tot verdieping en tot een focus op
het creatieve proces en op creatieve
denkvaardigheden.
Kanttekening
hierbij is wel dat de huidige set
kerndoelen Kunst en Cultuur hier
onvoldoende richting aan geeft. De
kerndoelen zijn daarvoor te breed
geformuleerd, waardoor onduide
lijk is wat leerlingen precies moe
ten kennen en kunnen aan het einde
van de onderbouw. Aan de ene kant
sluiten de kerndoelen onvoldoende
aan op die van het primair onderwijs,
anderzijds is er ook een gebrekkige
aansluiting op de examenprogram
ma’s in de bovenbouw van het VO.
Dat geldt nog sterker als leerlingen
drama wel in de onderbouw krijgen,
maar het niet als examenvak kunnen
kiezen, zoals op veel scholen helaas
het geval is. Bovendien is het aantal
uren dat scholen aan de kunstvakken
moeten besteden niet vastgelegd,
waardoor de nadruk en het gewicht
per school behoorlijk uiteen kunnen
lopen.
In de kerndoelen van de onderbouw

PRAKTIJKVOORBEELD 4

van het VO zijn de verschillende
kunstdisciplines dus ondergebracht
in het overkoepelende leergebied
Kunst en Cultuur (kerndoelen 48
t/m 52). Op veel scholen wordt
echter nog steeds de traditionele
vakkenstructuur gehandhaafd. Zoals
eerder vermeld heeft drama daarbij
een ondergeschikte positie ten op
zichte van muziek en de beeldende
vakken, al wordt drama wel vaker in
de onderbouw dan in de bovenbouw
aangeboden.

AANBEVELING 7
Herzie de kerndoelen
Kunst en Cultuur voor de
onderbouw
voortgezet
onderwijs. Maak ze minder
algemeen. Geef per kunst
discipline aan wat leerlingen aan het eind van de onderbouw moeten kennen
en kunnen. Stel een minimum aantal studielasturen
per leerjaar vast.
In de onderbouw gaan de lessen
drama veelal over presenteren en
samenwerken. De lessen behandelen

enerzijds situaties die aansluiten bij
het eigen leven van de leerlingen,
anderzijds situaties die ze van boek
en, film of televisie kennen. Kortom:
het blijft dichtbij de belevingswereld
van de leerlingen. In nabesprekingen
wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd
op hoe het spel overkomt, op het
verschil tussen verbaal en non-ver
baal spel en op concentratie. In de
reflectie wordt de inhoud van de
oefeningen verbonden met vakter
men, zodat leerlingen zich het be
grippenapparaat van drama en thea
ter eigen maken. Het is belangrijk dat
leerlingen zichzelf durven te laten
zien en zich kwetsbaar durven op
stellen. De dramadocent zorgt voor
een veilig leerklimaat.

interdisciplinaire en verbindende
kunstvorm een centrale positie in
nemen. Het vernieuwde examenpro
gramma CKV biedt hiervoor zeker
mogelijkheden. Helaas is het nog al
tijd zo dat de expertise op het gebied
van drama bij veel docenten CKV te
gering is. Hetzelfde geldt min of meer

6.2 BOVENBOUW VO

voor het vak Kunst Algemeen op havo
en vwo. Wanneer leerlingen drama
als examenvak kiezen wordt dat al
tijd gecombineerd met Kunst Alge
meen, waarin de algemene theorie
(cultuurgeschiedenis) van beeldende
kunst, muziek, dans en theater wordt
behandeld. De ervaring is echter dat
de docenten die Kunst Algemeen
verzorgen, vaker uit de beeldende of
muziekhoek komen.

In de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs komt drama op verschil
lende manieren aan bod. Dat gebeurt
in de eerste plaats doordat theater
onderdeel uitmaakt van het eind
examenvak Culturele en Kunstzinnige
Vorming op vmbo, havo en vwo. Bin
nen vmbo is dat door het lage aantal
studielasturen helaas beperkt, maar
binnen havo en vwo kan theater als
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BINNEN HAVO EN VWO
KAN THEATER ALS
INTERDISCIPLINAIRE
EN VERBINDENDE
KUNSTVORM EEN
CENTRALE POSITIE
INNEMEN

‘Over-leven op straat’
Dak- en thuislozen maken samen
met havo 4-leerlingen van het Amsterdamse IVKO theatrale performances en staan gezamenlijk op
het podium.
De samenwerking confronteert de
leerlingen met al hun (voor)oordelen over dak- en thuisloosheid.
Spelenderwijs ontstaat begrip voor
de leefwereld van daklozen, empathie voor hun levensverhaal en res
pect voor de taaiheid die nodig is
om te overleven. De dak- en thuis
lozen voelen zich écht gezien en
gehoord, wat een helende ervaring
is als je leeft in de schemerzone van
de stad waarvan de meeste mensen
liever wegkijken.
Geert van den Berg, dramadocent van
IVKO in Amsterdam

PRAKTIJKVOORBEELD 5
Drama in een brede oriëntatie op
de kunstvakken
Op het Rythovius College krijgen
alle leerlingen een brede oriëntatie
op de kunstvakken. De vakken drama, dans, muziek, tekenen en handvaardigheid staan in de brugklas elk
een uur per week op het rooster.
Vervolgens heeft in leerjaar 2 en 3
de leerling les in twee zelfgekozen
kunstvakken. Daarna kan het vak
drama gekozen worden als examenvak op mavo, havo en vwo. In
het profiel Cultuur en Maatschappij is drama tevens een profielvak.
Naast dit programma kan de leerling kiezen voor een talentstroom
Kunst, Sport of Science. Dit zijn
twee extra uren in de week. Bij de
talentstroom Kunst komen drama,
dans, muziek en beeldend aan bod
in de vorm van projecten.
Nelleke den Braber, dramadocent van het
Rythovius College in Eersel

In het programma van het eindexa
menvak komt meer nadruk te liggen
op psychologische geloofwaardig
heid, speelstijlen en gelaagdheid van
personages. Het gaat meer dan in de
onderbouw om de complexiteit van
een karakter, van een verhaal, en om
de vormgeving daarvan. Door te ex
perimenteren met verschillende vor
men wordt de inhoud minder anek
dotisch. Leerlingen maken kennis
met dialogen uit de toneelliteratuur
en bestuderen ook daarbij de wis
selwerking tussen inhoud en vorm.
Daarnaast wordt nagedacht over de
doelgroep, het inleven in het publiek
waar de presentatie voor bedoeld
is. De feedback is in de bovenbouw
meer persoonlijk dan in de onder
bouw, d.w.z. meer gericht op de ei
gen spelontwikkeling van de leerling
en de reflectie daarop.
Als eindexamenvak zou drama op
veel meer scholen gekozen moeten
kunnen worden. Juist in de boven
bouw van het voortgezet onderwijs
zou het mogelijk moeten zijn om de
nadruk te leggen op het creatieve
proces en op verdieping van theorie
en praktijk. Voor drama ontbreekt
die mogelijkheid op de meeste scho
len. Helaas heeft dat tot gevolg dat
veel leerlingen zich niet verder kun
nen bekwamen in een kunstvorm met
het eigen lichaam als medium, en zich
niet voldoende kunnen oriënteren
op een vervolgopleiding. Dat het wel
degelijk mogelijk is om binnen een
school alle vier de kunstdisciplines
zowel in onderbouw als bovenbouw
aan te bieden, bewijzen de scholen
die dat daadwerkelijk doen, zoals het
Rythovius College in Eersel en het
Vathorst College in Amersfoort.
Het examenvak drama is met name
op havo en vwo vooral een praktijk
vak, omdat het altijd gecombineerd
wordt met het theorievak Kunst
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Algemeen. Aangezien de docent
drama meestal niet degene is die
Kunst Algemeen geeft, is de koppe
ling tussen theorie en praktijk niet
altijd gewaarborgd. Daarom wordt
drama binnen de prestatiegerichte
schoolomgeving soms als een buiten

AANBEVELING 8
Op alle scholen voor
voortgezet
onderwijs
moeten zowel in onderbouw als bovenbouw de
vier kunstvakken beeldend,
muziek, drama en dans aan
bod komen. Samenwerking
tussen de kunstvakken in
de onderbouw kan alleen
van de grond komen als
alle kunstvakken aangeboden worden. En leerlingen kunnen zich alleen
verder bekwamen in het
kunstvak van hun keuze als
die ook als eindexamenvak
gekozen kan worden. De
vakspecifieke expertise is
tevens van belang om de
interdisciplinaire vakken
CKV en Kunst Algemeen
goed uit de verf te laten
komen.

OVER TIEN JAAR
WORDEN OP ALLE
SCHOLEN VOOR

7

VOORTGEZET

DOCENTENOPLEIDINGEN

ONDERWIJS VIER
KUNSTVAKKEN
AANGEBODEN

beentje gezien. Theatergeschiedenis,
theatertheorie, dramaturgie en voor
stellingsanalyse zouden een wezen
lijker onderdeel van het vak kunnen
uitmaken. Daaraan kan men ook de
vraag koppelen of drama onderdeel

AANBEVELING 9
Drama moet een steviger
fundament krijgen door
het onderdeel te maken
van het centraal examen
met een praktijkdeel en
een deel vaktheorie.

zou moeten worden van het Centraal
Examen. Dat heeft als voordeel dat
het vak een steviger theoretische
basis kan krijgen en aantrekkelijk
er kan worden voor leerlingen met
een academische interesse in het
onderwerp. Het nadeel is dat het dan
onderdeel wordt van een prestatie
gericht systeem, waarbinnen produc
tie, receptie en reflectie van kunst
minder goed gedijen.

6.3 TOEKOMSTVISIE
VOORTGEZET ONDERWIJS
Over tien jaar worden op alle scholen
voor voortgezet onderwijs zowel in
de onderbouw als de bovenbouw vier
kunstvakken aangeboden of worden
leerlingen in de gelegenheid gesteld
het kunstvak van hun keuze op een
andere school in de buurt te volgen. In
de onderbouw is ook de mogelijkheid
om die de kunstvakken geïntegreerd
aan te bieden, maar alleen als die
worden vormgegeven door een team
van gekwalificeerde docenten waarin
die vier kunstrichtingen vertegen
woordigd zijn. De kerndoelen on
derbouw worden hiertoe specifieker
gemaakt en bieden duidelijke kaders
voor procesgericht kunstonderwijs,
waarbij de creativiteitsontwikkeling
van leerlingen centraal staat. Drama
kan in die context als verbindende
factor worden ingezet om 21e eeu
wse vaardigheden op het gebied
van empathie, burgerschap, creati
viteit en mediawijsheid te oefenen.1

1

DE LERAAR CENTRAAL

D

oor de lumpsumfinancie
ring zijn de vakdocenten
in het primair onderwijs
verdwenen. In de lespraktijk van het
primair onderwijs blijken te weinig
leerkrachten daadwerkelijk gerichte
dramalessen in hun groep te geven.
Wij zien als mogelijke oorzaak dat
men zich methodisch-didactisch niet
voldoende bekwaam vindt om lessen
drama aan eigen of andermans groep
te geven, noch om creativiteit binnen
de dramales te stimuleren. Daarnaast
speelt gebrek aan tijd altijd een be
langrijke rol. Het programma is im
mers al overladen.
In de opleiding tot leraar basisonder
wijs krijgen de studenten les in het
kunstvak drama. De kennisbasis Dra
ma is hier leidraad voor (zie 4.1). In de
komende curriculumherziening is het
wenselijk meer aandacht te besteden
aan het methodisch-didactisch toe
rusten van leerkrachten basisonder
wijs in het vak drama, zowel in pro
ductie, als in reflectie en receptie
(zie aanbeveling 4). Hetzelfde geldt

voor studenten die doorstromen
vanuit het MBO. Tegelijkertijd is
het wenselijk dat studenten docent
drama in het HBO zich kunnen be
kwamen in het begeleiden van leer
lingen in het basisonderwijs en het
speciaal onderwijs. Hierdoor kan er
een constructieve samenwerking tot
stand komen tussen een groepsleer
kracht / onderwijsassistent en een
dramadocent.
Onze indruk is dat de meeste
opleidingen tot docent drama zich
richten op het voortgezet onder
wijs en op de vrije beroepspraktijk.
Meer aandacht voor het primair
onderwijs en voor de cognitieve
ontwikkeling van leerlingen op de
opleidingen zou wenselijk zijn. Ook
zijn de opleidingen vooral praktisch
gericht en is er maar beperkt aan
dacht voor vakken als theatertheo
rie, theatergeschiedenis, dramaturgie
en voorstellingsanalyse. Als we de
theoretische basis in het voortgezet
onderwijs willen versterken, is het
van belang dat toekomstige docen

Zie ook paragraaf 9
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ten daar ook voor toegerust worden.
Daarom moeten vakdocenten drama
hier in hun opleiding meer in getraind
worden en/of gestimuleerd om een
universitaire master of HBO master
te volgen.

AANBEVELING 10
Op de HBO opleidingen tot docent
drama moet meer aandacht zijn voor
primair onderwijs en voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in
die leeftijdsgroep.

AANBEVELING 11
Om beter toegerust te zijn voor het
geven van verdiepende lessen theorie,
geschiedenis, dramaturgie en voorstellingsanalyse moeten dramadocenten
hier in hun opleiding meer in getraind
worden en/of gestimuleerd om een
universitaire master of hbo master te
volgen. De mogelijkheden hiervoor
moeten worden uitgebreid en financiële barrières weggenomen.

8

9

LEERLIJNEN

21E EEUWSE VAARDIGHEDEN

Z

oals al eerder opgemerkt zijn
de kerndoelen kunstzinni
ge oriëntatie in het primair
onderwijs en de kerndoelen Kunst
en Cultuur in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs te ruim
geformuleerd om als basis voor een
heldere en specifieke leerlijn drama
te dienen. Een bijkomend probleem
is dat drama-onderwijs vaak in korte
projecten is georganiseerd, waar
door nauwelijks voortgebouwd kan
worden op reeds verworven kennis,
inzicht en vaardigheden.
Momenteel worden binnen het pro
ject Cultuureducatie met Kwaliteit
(CmK), waarin basisscholen samen
werken met culturele instellingen,
leerlijnen ontwikkeld. Die zijn vaak
weer heel specifiek en kunnen niet
zomaar door andere scholen worden
overgenomen. Bovendien zijn relatief
weinig theatergezelschappen in CmK
betrokken bij het ontwikkelen van
dergelijke leerlijnen. In praktijkvoor
beeld 6 is zo’n samenwerking tussen
scholen en theatergezelschappen
beschreven.

De grootste knelpunten zitten in de
overgang van primair naar voortgezet
onderwijs en van onderbouw voort
gezet onderwijs naar bovenbouw
voortgezet onderwijs. De kerndoe
len van het primair onderwijs zijn
in het leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie (SLO 2015) voor drama
slechts summier en weinig dwin
DE KERNDOELEN
ZIJN TE RUIM
GEFORMULEERD

gend uitgewerkt, waardoor men in
de onderbouw van het voortgezet
onderwijs veelal te maken heeft met
grote verschillen in vaardigheden,
kennis en inzicht in drama. Feitelijk
begint men dan weer van voren af
aan. In de overgang van onderbouw
naar bovenbouw worden in drama
geïnteresseerde leerlingen vaak ge
frustreerd, omdat die vakken in het
examenprogramma van hun school
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EMPATHIE, BURGERSCHAP EN MEDIAWIJSHEID

niet worden aangeboden. Het omge
keerde komt trouwens ook regel
matig voor: drama is wel examenvak,
maar komt in de onderbouw niet aan
bod.

PRAKTIJK
VOORBEELD 6
In Rotterdam werken
jeugdtheat ergezelschap
Maas, kindermuseum Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie
Rotterdam in het kader
van Cultuureducatie met
Kwa
liteit samen in het
programma Stel je voor. In
nauwe samenwerking met
scholen worden doorlopende leerlijnen cultuur
onderwijs
ontwikkeld,
waarbij de verbeel
ding
(Stel je voor…) centraal
staat. Kinderen worden uitgedaagd tot (zelf)onder
zoek, creativiteit, reflectie
en samenwerken.

D

rama is sterk in verbinding.
Vrijwel alle 21e eeuwse
vaardigheden worden in
drama-onderwijs intrinsiek geoe
fend. Het sterkst geldt dat voor vaar
digheden die direct gelinkt zijn aan
burgerschap, zoals communiceren,
samenwerken, sociale en culturele
vaardigheden, zelfregulering en kri
tisch denken. Het vermogen om je in
een ander te verplaatsen en zo je zelf
en de ander beter te leren kennen, is
DRAMA ALS REAL LIFE
ALTERNATIEF VOOR
WHATSAPP,
INSTAGRAM EN
FACEBOOK
een van de basiskenmerken van dra
ma-onderwijs. Alleen om die reden al
zou drama een meer centrale positie
in het onderwijs moeten innemen.
Behalve de vaardigheden gericht op
burgerschap worden ook creatief
denken en probleem oplossen door

drama geoefend. Het gaat dan om
oefeningen in divergeren (creatief
denken) en convergeren (probleem
oplossen). Onder divergeren vallen
speels onderzoeken, vrij denken,
open stellen door gebruik van de ver
beelding; onder convergeren orde
nen, leren beheersen, oplossingen en
alternatieven vinden. Bij drama gaat
het bij probleemoplossend vermogen
in spel vaak om sociale problemen en
conflicten.
Bij de vaardigheden die gericht zijn
op digitale geletterdheid en media
wijsheid zou men in eerste instantie
misschien niet zo snel aan drama
denken. Maar dat is onterecht. Me
diawijsheid is in het algemeen ge
richt op een verantwoord omgaan
met technologie en (sociale) media.
Docent en correspondent Johannes
Visser maakt fundamenteel bezwaar
tegen de kritiekloze wijze waarop
de commissie Schnabel de digitale
geletterdheid omarmt. Hij schrijft
in het artikel ‘Wat we kinderen óók
moeten leren over technologie’ (De
Correspondent 7-11-2017):
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PRAKTIJKVOORBEELD 7
De ver van mijn bed opdracht.
Het verhaal van iemand anders vertellen op een theatrale manier. In Mirad, een jongen uit Bosnië van Ad
de Bont wordt het verhaal verteld van een jongen die
niet echt bestaan heeft, maar had kunnen bestaan.
Gebaseerd op rapporten van Amnesty International
en documentaire-materiaal wordt een ver-van-jebed verhaal concreet en werkelijk gemaakt. Je gaat je
inleven in het leven van zomaar een jongen in zomaar
een oorlog en het komt daarmee dichterbij. Zo kan
een toneelstuk nieuws uit de krant of journaal weer
levend maken. Je kan je voorstellen dat er talloze
conflicten zijn in de wereld, waar jonge mensen - als
Mirad - met hele andere dingen te maken hebben
dan jij in jouw leven in Nederland op dit moment.
Schrijf een korte theatertekst gebaseerd op iets uit
de actualiteit. Laat je hiervoor inspireren door de
krant of nieuws op internet. Kies één onderwerp
en zoek hierover informatie op. Zoek iets uit wat in
eerste instantie erg ver-van-je-bed is, maar waar je
meer over zou willen weten d.m.v. deze opdracht. Je
gaat je inleven in deze situatie en dit theatraal vormgeven, en proberen het daarmee dichterbij te halen
voor jezelf én de toeschouwer.
Nienke van Spreeuwel, theaterdocent VO

"Leerlingen zijn in dat advies (van de
commissie Schnabel) toekomstige
producenten van technologie en
kritische mediaconsumenten, maar
geen digitaal geletterde burgers die
ook oog hebben voor de gevaren
van technologie (…) Begrijp me niet
verkeerd: natuurlijk moeten we kin
deren leren om met technologie om
te gaan en de kansen daarvan te be
nutten. Maar het nieuwe curriculum,
dat in 2019 klaar moet zijn en waarin
digitale geletterdheid een belang
rijke rol zal spelen, zou geen Silicon
Valley-bijbel moeten zijn."
Directe communicatie, niet online
maar in het hier en nu met lichaam
en stem, wordt nu juist in dra
ma-onderwijs geoefend: drama als
real life alternatief voor WhatsApp,
Instagram en Facebook. De Homo
Ludens als tegenwicht tegen de
Homo Technologicus. Overigens kan
de smartphone ook in drama geïnte
greerd worden. De technologie van
de smartphone wordt bijvoorbeeld
gebruikt om de scènes die leerlingen
hebben ontwikkeld of ingestudeerd
te filmen en zo het resultaat van hun
creatieve zoektocht aan anderen te
tonen. Ook in dit opzicht kan drama
dus als verbindend podium fungeren
om verschillende 21e eeuwse vaar
digheden te oefenen.
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BIJLAGE 1
CONCEPT
REFERENTIENIVEAU
PO
Vier inhoudelijke elementen binnen het vak drama zijn in een
concentrische leerlijn drama aan de orde geweest:
1. Materie: zelf spelen met behulp van de spelelementen wie,
wat, waar, wanneer, waarom:
2. Vormgeven
3. Betekenis geven aan inhouden
4. Creatief ontwikkelen
Daarbij horen ook het reflecteren op eigen werk en dat van an
deren (reflectie); en het kijken naar elkaars presentaties en naar
professioneel jeugdtheater (receptie).
Leerlingen kunnen zich inleven in een rol.

Leerlingen kunnen in spel communiceren met andere
groepsgenoten aan de hand van een onderwerp/dilemma.

Leerlingen kunnen met behulp van de vijf spelelementen en
een onderwerp/dilemma gevoelens en ervaringen uitdruk
ken.

Bron: Spelend leren en ontdekken. Handboek voor het ba
sisonderwijs (Heijdanus e.a. 2016)
Voor een overzicht van leerlijnen drama verwijzen we naar het
SLO leerplankader ‘Kunstzinnige oriëntatie ’(2015) en een uit
werking van deze leerlijnen in het handboek Spelend leren en
ontdekken.

Leerlingen kunnen samenwerken met groepsgenoten.

Leerlingen kunnen reflecteren op betekenisvol communic
eren.
Leerlingen kunnen (genuanceerd) denken en praten over in
leving in een rol , vorm en betekenisgeving in spel n.a.v. een
onderwerp/dilemma.
Leerlingen kunnen hun eigen mening en spelinzichten ver
woorden na het zien van professioneel jeugdtheater.

Leerlingen hebben ervaren wat het is om speler en regisseur
te zijn.
Leerlingen kunnen reflecteren op eigen en elkaars spel.
Leerlingen kunnen met behulp van de 5 spelelementen en
een onderwerp/dilemma zich inleven in een ander.

BIJLAGE 2
AANBEVELINGEN
AANBEVELING 1 (MINISTERIE)
Zorg dat in de toekomst de naamgeving van het kunstvak op
school (thans drama) meer in lijn is met de naamgeving van de
kunstdiscipline in het werkveld (theater).

AANBEVELING 2 (SCHOLEN PO EN VO;
PABO’S; HBO OPLEIDINGEN DOCENT DRAMA)
Drama heeft zowel intrinsieke als instrumentele waarde. Het
is doel en middel tegelijkertijd. Docenten en/of leerkrachten
moeten zich daar bewust van zijn om de dramalessen tot hun
recht te laten komen.

AANBEVELING 3 (MINISTERIE; SCHOLEN
PO)
Breng de vakleerkrachten voor alle kunstvakken terug in het pri
mair en speciaal onderwijs

AANBEVELING 4 (MINISTERIE; PABO’S;
SCHOLEN PO)
Besteed extra aandacht aan de methodisch-didactische vakkun
digheid in drama op de pabo en via nascholingstrajecten. Zorg
dat op elke basisschool meerdere docenten in dramaonderwijs
gespecialiseerd zijn en blijven

AANBEVELING 5 (MINISTERIE; SCHOLEN
PO)
Waarborg dat alle leerlingen in het primair onderwijs met het
professionele Nederlandse jeugdtheater kunnen kennismaken.

AANBEVELING 6 (MINISTERIE)
Herzie de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie voor het primair
onderwijs. Maak ze minder algemeen. Geef per kunstdiscipline
(dans, drama, muziek, beeldend) aan wat leerlingen aan het eind
van de basisschool moeten kennen en kunnen. Stel een minimum
aantal lesuren per leerjaar vast.

AANBEVELING 7 (MINISTERIE)
Herzie de kerndoelen Kunst en Cultuur voor de onderbouw
voortgezet onderwijs. Maak ze minder algemeen. Geef per kun
stdiscipline aan wat leerlingen aan het eind van de onderbouw
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moeten kennen en kunnen. Stel een minimum aantal studielas
turen per leerjaar vast.

AANBEVELING 8 (MINISTERIE; SCHOLEN
VO)
Op alle scholen voor voortgezet onderwijs moeten zowel in on
derbouw als bovenbouw de vier kunstvakken beeldend, muziek,
drama en dans aan bod komen. Samenwerking tussen de kun
stvakken in de onderbouw kan alleen van de grond komen als
alle kunstvakken aangeboden worden. En leerlingen kunnen zich
alleen verder bekwamen in het kunstvak van hun keuze als die
ook als eindexamenvak gekozen kan worden. De vakspecifieke
expertise is tevens van belang om de interdisciplinaire vakken
CKV en Kunst Algemeen goed uit de verf te laten komen.

AANBEVELING 9 (MINISTERIE)
Drama moet een steviger fundament krijgen door het onderdeel
te maken van het centraal examen met een praktijkdeel en een
deel vaktheorie.

AANBEVELING 10 (HBO OPLEIDINGEN
VOOR DOCENT DRAMA)
Op de HBO opleidingen tot docent drama of docent theater
moet meer aandacht zijn voor primair onderwijs en voor de cog
nitieve ontwikkeling van kinderen in die leeftijdsgroep.

AANBEVELING 11 (MINISTERIE; HBO
OPLEIDINGEN VOOR DOCENT DRAMA;
SCHOLEN VO)
Om beter toegerust te zijn voor het geven van verdiepende less
en theorie, geschiedenis, dramaturgie en voorstellingsanalyse
moeten dramadocenten hier in hun opleiding meer in getraind
worden en/of gestimuleerd om een universitaire master of HBO
master te volgen. De mogelijkheden hiervoor moeten worden
uitgebreid en financiële barrières weggenomen.

AANBEVELING 12 (SCHOLEN PO EN VO)
Zet drama in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs struc
tureel in als verbindende factor om 21e eeuwse vaardigheden
gericht op empathie, burgerschap, creativiteit en mediawijsheid
te oefenen.
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