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HoofdstukHoofdstuk 1 

Inleidingg en vraagstelling 

1.. Vragen 

Recentee veranderingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs behelsden 
onderr meer de introductie van nieuwe vakken. Een van die nieuwe vakken is 
Drama.'' In de basisvorming kunnen scholen Drama als een van de kunst-
vakkenn aanbieden. In de vernieuwde tweede fase van het voortgezet onder-
wijss is Drama onderdeel van het voor havo en vwo verplichte nieuwe vak 
Culturelee en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1). Het nieuwe examenvak 
CK.V2.33 dat verplicht is voor leerlingen die het profiel Cultuur en Maat-
schappijj  kiezen, kent Drama als keuzemogelijkheid. 

Maarr is Drama wel zo'n nieuw vak? In 1990 publiceerden Helma Toxo-
peuss - Dirks en Peter Toxopeus een geschiedenis van de dramatische vor-
mingg in het tijdvak 1945-1980.: De pioniers van het vak Drama in opvoe-
dingg en onderwijs, die reeds in de jaren "20 en '30 aan de slag waren ge-
gaan,, bleken teleurgesteld over de mate waarin drama een plaats had gevon-
den.. Hoewel het vak wijd verbreid was binnen het sociaal-cultureel werk. 
nauwelijkss betaald overigens, had het in het onderwijs nog maar nauwelijks 
erkenningg gevonden. De auteurs hoopten dat hun geschiedschrijving had 
latenn zien dat het inzicht dat er met drama veel te leren valt al vele decennia 
wass verbreid in de praktijk werd gebracht en dat het vak een plek onder de 
zonn verdient. 

Vierr jaar later promoveerde Jacques de Vroomen op een historische stu-
diee waarin hij onder meer antwoord probeerde te geven op de vraag hoe er. 
enerzijdss in de zestiende en zeventiende eeuw en anderzijds in de twintigste 
eeuw.. is gepleit voor en gebruik gemaakt van toneel in scholen en bij andere 

((1)1) Het is gebruikelijk sehoolvakken met een hoofdletter te schrijven In deze studie komt Drama als 
schoolvak,, maar ook drama als buitenschoolse acti\ iteit voor. Indien het over Drama als schoolvak 
«aat.. «ebruik ik een hoofdletter, in andere «ev allen niet. 

(2)) Toxopeus - Dirks IWO. p 473. 474 
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vormenn van educatie.' Hij concludeert: "De geschiedenis van educatief dra-
maa is een arena. Over vrijwel ieder uitgangspunt wordt periodiek strijd ge-
voerd.. Misschien met uitzondering van één punt: het geloof dat drama een 
krachtigg pedagogisch medium is." 

Dee vraag waarom drama, hoe eeuwenoud ook de relatie is die het met het 
onderwijss heeft, zich als nieuw schoolvak wederom moet bewijzen, komt in 
beidee onderzoeken niet aan de orde. Met die vraag begin ik dit betoog. 

Vindenn Toxopeus-Dirks en Toxopeus dat drama volwassen genoeg is om 
alss volwaardig schoolvak te functioneren. De Vroomen beschouwt toneel, 
datt hij ook wel drama noemt, niet als een zelfstandig schoolvak, maar als 
werkvorm,werkvorm, en hij noemt de eeuwenlange relatie tussen toneel en educatie 
"eenn huwelijk dat waarschijnlijk nooit een 'idylle" zal worden. (...) maar 
waarvann de partners tot elkaar veroordeeld lijken."4 Dit verschil van mening 
roeptt de vraag op of drama wel of niet een schoolvak is. 

Schoolvakkenn spelen een belangrijke rol bij de Nederlandse onderwijsver-
nieuwingenn sinds 1815 toen voor het eerst 'de beginselen der wiskunde* als 
verplichtt vak op de Latijnse scholen werd voorgeschreven."' De HBS. in-
gevoerdd in 1863. kende reeds het verplichte vak Tekenen. Bij de Mammoet-
wett van 1968 werd voor de verplichte schoolvakken het minimum van de te 
gevenn lesuren voorgeschreven. De basisvorming kent vijftien verplichte 
vakken,, leerlingen van vier havo moeten in de vernieuwde tweede fase in 
hett verplichte deel negen of tien eindexamenvakken volgen, het waren er 6 
inn de Mammoetwet. Pogingen om vakgebieden te creëren hebben niet geleid 
tott minder vakken, maar tot meer. Zo heeft de invoering van het nieuwe vak 
Algemenee Natuurwetenschap <ANW) niet geleid tot opheffing van de 
vakkenn Biologie. Natuurkunde en Scheikunde. 

Dee vraag dient zich aan wat nu precies onder een schoolvak valt te verstaan. 
Inhoudelijkk lijken er geen begrenzingen te zijn: datgene wat een samenle-
vingg noodzakelijk acht als onderdeel van een curriculum, wordt als school-
vakk bestempeld. Grieks. Koken. Filosofie. Autorijden, het zijn allemaal 
schoolvakken,, zoal niet in Nederland dan toch wel in de Verenigde Staten. 
Well  is er enige ordening aan te brengen naar gelang het soort onderwijs: 
beroepsonderwijss of algemeen vormend. In deze studie richt ik mij op het 
voortgezett onderwijs: de basisvorming, het havo en het vwo. 

Nijhof.. hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Twente, geeft in het 

<3>> De Vroomen I W . p 21 

(4ii  IX-Vroomen l*W4. p. 465 

(5ll  Smid. IW7. p. 1 
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handboekk Onderwijskunde een beschrijving van schoolvakken, ik vat deze 
inn twee kenmerken samen: 
1.. Gesystematiseerde vakkennis, meestal uit studiegebieden zoals die aan 

universiteitenn worden onderwezen, of een afgeleide daarvan: 
2.. de inhoud van zo"n kennisgebied wordt vertaald naar bepaalde doelgroe-

penn (leeftijdsgroepen) en qua werkwijze aangepast." 
Ookk Hulshof, hoogleraar in de Theorie van de moedertaaldidactiek aan de 
katholiekee Universiteit Nijmegen, legt voor het schoolvak Nederlands na-
drukkelijkk een verbinding met de desbetreffende universitaire discipline. Hij 
constateertt dat vakwetenschappen en schoolvakken zich gescheiden ontwik-
kelenn en acht dat geen goede zaak. Voor het moedertaalonderwijs doet hij 
ondermeerr de aanbeveling dat er een permanente relatie moet ontstaan tus-
senn de universitaire vakwetenschap en de bovenbouw van het vwo." 

Eerderr leverde Kieviet, hoogleraar Onderwijskunde in Leiden, de belang-
rijkstee aandachtspunten voor onderwijskundigen met betrekking tot school-
vakkenn of tot een vormingsgebied. Ik vertaal deze in de volgende kenmer-
ken.. Een schoolvak heeft: 
1.. doelstellingen, gerelateerd aan algemene pedagogische doelstellingen: 
2.. een leerinhoud, volgens deze doelstellingen geselecteerd; 
3.. een volgorde van aanbieden van deze leerinhoud: 
4.. een wijze van inrichting van de ondervvijsleersituatie in dit vak; 
5.. een wijze van evaluatie van de onderwijsleersituatie.8 

Eenn ander kenmerk noemt de vakdidacticus Smid in zijn studie naar de ont-
wikkelingenn van het wiskundeonderwijs. Het vak functioneert als selectie-
middel.99 De oudste selectie was dan. mijns inziens, naar geslacht. Op de 
Fransee scholen voor meisjes werd in de negentiende eeuw geen wiskunde 
aangeboden,, op de Franse scholen voor jongens wel."' Wiskunde werd bij 
voorbaatt niets voor meisjes geacht, waarmee het een selectiecriterium werd 
voorr de intellectuele scholing van geslachten. Vervolgens werd Wiskunde 
vanaff  eind negentiende eeuw een centraal element in de selectiefunctie die 
hett voortgezet onderwijs kreeg. Ook een vak als Latijn had zo*n selectie-
functie,, het was verplicht voor de toelating tot de universiteit. In de ver-
nieuwdee tweede fase van het einde van de twintigste eeuw vervullen pro-
fielen,, met de daarin verplichte vakken een dergelijke selectiefunctie. Niet 
iederr profiel geeft toelating tot iedere vervolgopleiding. 

(6)) Nijhof 1995. p. 190.1^1. 

(7)) Hulshof 1995. p.34. 

(8)) Kic\iet 1980. p. 102. 

(9)) Smid 1997. p. 261.262. 

(10)) Smid 1997. p. 64 
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Weerr een ander kenmerk destilleer ik uit onderzoek naar aspecten van 
tweedetaalverwerving.. Het gegeven dat \eel leerlingen met een eigen moe-
dertaall  het Nederlands goed beheersen, maar haperen in het voortgezet on-
derwijss is terug te brengen op het bestaan van twee soorten talen: een 
schooltaall  met cognitief-schoolse taalvaardigheden en een thuistaal met de 
algemenee dagelijkse taalvaardigheid. Schooltaal is een afgeleide van vak- en 
beroepstalen.. Onder vaktaal wordt de terminologie verstaan die eigen is aan 
eenn bepaald vak of' beroep, vaak met karakteristieke zinsbouw en tekstvor-
men.. Maar ook schema's, vverktekeningen. modellen en symbolen worden 
tott vaktaal gerekend." 

Opp grond van het voorafgaande kom ik tot de volgende kenmerken van 
eenn schoolvak: 
1.. een kennisgebied, gebaseerd op gesystematiseerde vakkennis, meestal uit 

studiegebiedenn zoals die aan universiteiten worden onderwezen, of een 
afgeleidee daarvan: 

2.. vaktaal: 
3.. doelstellingen, gerelateerd aan algemene pedagogische doelstellingen: 
4.. een leerinhoud, volgens deze doelstellingen geselecteerd, vertaald naar 

bepaaldee doelgroepen en geordend tot leerplan: 
5.. een wijze van evaluatie van de onderwijsleersituatie: 
6.. mogelijkheid tot selectie voor vervolgonderwijs. 

Schoolvakkenn maken deel uit van een curriculum of leerplan dat officieel 
wordtt vastgesteld door de overheid of het bevoegd gezag. Het onderwijs 
vervultt een aantal cruciale taken in de samenleving, stelt Nijhof en het curri-
culumm wordt met het oog daarop samengesteld.12 Die vakken die geacht wor-
denn noodzakelijk te zijn voor het vervullen van de taken die een samenle-
vingg cruciaal vindt, maken deel uit van het curriculum. 

Dezee uiteenzetting roept een volgende vraag op. Hoe wordt beslist welke 
vakkenn deel uitmaken van een curriculum? 

Voorr de basisvorming heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleidd (WRR) vier criteria geformuleerd om tot de keuze van school-
vakkenn te komen'1: 
1.. voorbereiding op maatschappelijk functioneren: 
2.. voorbereiding op verdere (beroepsopleiding: 
3.. specifieke schooltaak: 

(11)) De gege\ens heb ik \er/ameld uit de artikelen \an Rene Appel en Irene Steinert in de bundel 
Onderwijss aan anderstaligen. WAP publicatie. Koris Publications. Dordrecht. 1489 

(12)) Nijhol' 1W5. p. IW.191 

(13)) WRR. Rapport basisvorming in het onderwijs. Staatsuitgeverij. 1986 
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4.. cultuuroverdracht. 
Dezee benadering was gericht op reeds bestaande schoolvakken of school-
vakkenn die klaar waren om te worden ingevoerd. In het WRR-rapport voor 
dee basisvorming werd niet voorgesteld Drama als schoolvak in te voeren. 
Schuyt.. voorzitter van de commissie deelde desgevraagd mee: "Wij hebben 
overr Muziek gesproken en over Drama. Het is Muziek geworden, maar het 
hadd net zo goed Drama kunnen zijn".14 Een gezamenlijke lobby voor Dans 
enn Drama had succes. Beide vakken worden aangeboden in de basisvorming. 

Dramaa was niet het enige vak dat nieuw werd ingevoerd. Zo waren er in 
dee basisvorming ook nog Dans. Verzorging. Techniek en Informatiekunde. 
Zulkee besluiten zijn echter niet onomkeerbaar. In 1997, slechts vier jaar 
later,, deed Staatssecretaris van Onderwijs Netelenbos het voorstel Verzor-
gingg als apart schoolvak weer te schrappen en onder te brengen bij Biologie. 

Ondankss inmiddels traditionele opvattingen inzake continuïteit kreeg 
Techniekk geen plaats in de tweede fase, in tegenstelling tot Informatica, dat 
alss schoolvak nog geen handen en voeten had. 

Binnenn tien jaar na de invoering van het basisonderwijs in 1985 sugge-
reerdee de Commissie Heroverweging Kerndoelen Basisonderwijs de vakken 
Danss en Drama te schrappen en onder te brengen bij Gymnastiek en Neder-
lands.15 5 

Dee officiële introductie van een nieuw schoolvak blijkt geen garantie te bie-
denn dat het ook de kans krijgt zich te vestigen. Hoe komt dat? Welke facto-
renn spelen daarbij een rol? 

Dee vraag doet zich voor wat de elementen zijn die een rol spelen bij de 
introductiee van een schoolvak. Met name het onderzoek naar de geschiede-
niss van het vak Drama is hiervoor geschikt omdat de introductie zo moei-
zaamm verliep en zelfs dreigde te worden geblokkeerd. 

2.. De drie hypothesen van Goodson 

Overr het verloop van de invoering van nieuwe schoolvakken in Engeland 
werdd in 1982 door L. Goodson een eerste verslag van sociologisch onder-
zoekk gepubliceerd. Dat onderzoek was toegespitst op de strijd, in de jaren 
19600 1975. rond het vak Milieukunde, waarbij drie oudere schoolvakken 
betrokkenn waren: Aardrijkskunde. Biologie en "Rural Studies". Het laatstge-
noemdee vak. kort na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd, betrof zulke on-

(14)) To\opeus-Dirks 1990. p. 447. 

(15)) Doelbewust Ieren. Advies van de commissie Heroverweging Kerndoelen Basisonderwijs, september 
1994 4 
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derwerpenn als land- en tuinbouwkunde. 
Goodsonn formuleerde toen. in aansluiting op eerdere studies, de volgen-

dee drie hypothesen. 

a.. Een schoolvak is niet iets als een monoliet, maar een instabiel amalgaam 
vanvan subgroepen en tradities. Die groepen binnen het vakgebied beïnvloe-
denden en wijzigen begrenzingen en prioriteiten. 

Goodsonn geeft het begrip schoolvak een bredere inhoud dan in paragraaf 1 
iss beschreven. Behalve de leerinhoud met zijn begrenzingen en prioriteiten 
omvatt het begrip schoolvak volgens Goodson ook de dragende groeperin-
gen. . 

Aardrijkskundee was eerder een chaos geweest. De leraren kwamen meest 
voortt uit andere disciplines en gaven elk naar eigen inzicht invulling aan het 
vak.. Ten tijde van het conflict rond Milieukunde ging het echter om drie 
hoofdstromingen:: de sociale geografie, de fysische geografie en ten derde de 
snell  groeiende "nieuwe" geografie. De eerste twee hadden meer sympathie 
voorr Milieukunde - omdat de milieulobby hen steunde - en vonden daar 
tijdelijkk asiel. De derde groep kwam voort uit nieuwe ontwikkelingen in 
universitairee kringen. Het algemeen gevoeld verlangen naar academische 
statuss bracht een zekere verzoening. 

Biologiee vertoonde een vergelijkbaar ontwikkelingspatroon: eerst een 
bontee variëteit, naar gelang de scholing der leraren in plant- of dierkunde: in 
dee jaren '60 een belangrijke subgroep rond ecologie en veldbiologie. die de 
Milieukundee nabijkwam: ten derde, in diezelfde tijd, de 'harde', 'weten-
schappelijke**  stroming van de universitaire laboratoria. De veldbiologie zag 
kans,, in verband met de toenemende invloed van de milieubeweging, in 
academischee kring status terug te winnen, waarmee haar belangstelling voor 
hett schoolvak Milieukunde verdween. 

'Rurall  studies" hadden überhaupt geen status. De ene stroming wilde, 
vasthoudendd aan de plattelandstraditie, een vak aanbieden dat aantrekkelijk 
zouu zijn voor de meer praktische ingestelde leerling. De andere wilde er snel 
eenn examenvak van maken, in enige verbinding met het tertiair onderwijs. 
Dezee won het, het vak kreeg een nieuwe naam: Milieukunde. 

b.. Tijdens het proces van vestiging van een schoolvak (en de daarmee geas-
socieerdesocieerde universitaire studierichting) neigen vakgroepen aan de basis 
ertoeertoe zich te verwijderen van het propageren van pedagogische en prak-
tijkgerichtetijkgerichte tradities in de richting van die van algemene vorming. 

Err zijn als het om enig schoolvak gaat in hoofdzaak drie tradities te onder-
scheiden:: de academische, de praktijkgerichte en de pedagogische. De prak-



INLEIDIN GG EN VRAAGSTELLING 15 5 

tijkgerichtee heeft een lage status, richt zich immers op de beroepen para-
doxaall  niet-professioneel hetende - die door de meerderheid van de bevol-
kingg worden uitgeoefend. Evenzeer een lage status heeft de pedagogische 
stroming,, die zich richt op persoonlijke en maatschappelijke vorming, en 
bevorderingg van kennis die geldt als gezond verstand. De academische stro-
mingg richt zich op de toelating tot de universiteit en profileert zich meer en 
meer.. in vervolg op een traditie van ruim twee eeuwen, naarmate de moder-
nee beroepsopleidingen aan belang en gezag wonnen, als het alternatief van 
dee praktijkgerichte scholing. Verwerving van theoretische kennis en denk-
trainingg Klassieke Talen was het modelvak - behielden de hoogste status, 
juistt omdat ze geen praktisch - is economisch - nut hadden. Het ging om 
watt wij nu algemene vorming noemen. Dergelijke scholing gold als ade-
quaatt voor jongelui die hun bestaan reeds financieel verzekerd wisten en 
vrijelij kk konden weifelen of ze een betaalde functie zouden ambiëren of niet. 

Eenn schoolvak vindt bij uitstek erkenning als het meetelt voor de toela-
tingg tot de universiteit (in Engeland in 1904 wettelijk geregeld) en met name 
alss het schriftelijk geëxamineerd kan worden (geregeld in 1917, de A-
levels). . 

Voorr de door Goodson in het bijzonder onderzochte vakken, Aardrijks-
kunde,, Biologie en, later, Milieukunde, gold de trend in de richting van een 
academischee statusbevestiging. Was die eenmaal bevestigd, dan hadden de 
docentenn in het veld ruimschoots invloed op het leerplan en de didactiek. 

c.. In hel conflict met betrekking tot Milieukunde mag men veel van de leer-
plandiscussieplandiscussie interpreteren in termen van conflict tussen schoolvakken 
omtrentomtrent status, financiering en territoir. 

Dee strijd om erkenning als schoolvak werd bepaald door samenhangende 
materiëlee belangen: status, middelen en carrière of beroep. Een vak met ho-
gee status krijgt meer middelen ter beschikking en biedt docenten betere 
vooruitzichtenn op een baan. 

Inn 1904 werden bij de regeling van het v.o. in Engeland voornamelijk 
academischee vakken aangewezen. In de wettelijke regeling van de School 
Certificatee Examinations van 1917 werden academische vakken vastgelegd. 
Dezee examenvakken kregen nu een voorkeursbehandeling bij de financie-
ringg en de middelen die het voortgezet onderwijs ter beschikking werden 
gesteld.. Meer middelen werden verstrekt aan knappe leerlingen en dus aan 
academischee vakken omdat aangenomen werd dat zij noodzakelijkerwijs 
meerr docenten, hoger betaalde docenten en meer geld voor outillage en boe-
kenn nodig hebben. Een vak kreeg dus status als het academisch erkend werd. 
universitairr geschoolde docenten had en bedoeld was voor knappe leerlin-
gen.. Biologie en Geografie waren academische studies, in tegenstelling tot 
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Rurall  Studies. Dit vak had een lage status, ook al omdat het praktische of 
pedagogischee waarden benadrukte. 

Dee strijders voor Milieukunde kwamen tot het inzicht dat ze dienden aan 
tee tonen dat het ook een vak was voor de knappe leerlingen. Ze vochten der-
halvee voor een A-level om twee redenen. Ten eerste, banen: (als een docent 
Rurall  Studies die Milieukunde gaf van school wegging, werd het vak niet 
gecontinueerd:: de uren werden aan een examenvak toebedeeld), en ten twee-
de:: zonder A-level kreeg je geen materiële ondersteuning, geen status en 
geenn slimme leerlingen. 

Dus.. stelt Goodson16. is in het voortgezet onderwijs het eigenbelang van 
vakdocentenn nauw verbonden met de status van het vak in termen van exa-
mineerbaree kennis. Vanuit dit gezichtspunt is het conflict om de status van 
examenvakk in wezen een strijd om materiële hulpbronnen en beroepsvoor-
uitzichten.. Onder het voorbehoud van de noodzaak van verder onderzoek 
concludeertt hij samenvattend dat in het proces dat leidt tot het ontstaan van 
eenn schoolvak een ontwikkelingspatroon valt te onderscheiden (nummering 
vann mij. HC): 
1.. Aanvankelijk is een vak een zeer los amalgaam van subgroepen en zelfs 

puurr individuele opvattingen, veelal primair gericht op pedagogisch en 
praktischh belang. 

2.. Er komt een subgroep bovendrijven, die ervoor pleit dat het vak een aca-
demischee discipline wordt, om aanspraak te kunnen maken op middelen 
enn status. 

3.. Op het moment dat vroegere subgroepen en de zendingbedrijvende aca-
demischee subgroep met elkaar in conflict komen, komt er veelal een as-
sociatiee tot stand. 

4.. De associatie legt zich er meer en meer op toe subgroepen te verenigen 
tott een dominante coalitie, die ijvert voor een academische status. 

5.. De dominante coalitie eist de status van formeel vak en de instelling van 
eenn universitaire studierichting om vakspecialisten op te leiden. 

6.. Sommige vakken (b.v. Rural studies en Milieukunde) raken op dat mo-
mentt geblokkeerd (hierbij speelt universitair toelatingsbeleid een rol). 

7.. Voor succesvolle vakken is er een eindfase, de totstandkoming van de 
basiss die geboden wordt door een universitaire discipline. Het vak wordt 
dann in toenemende mate door academici geformuleerd; de structuur van 
hunn materiële belangen en daaruit voortkomende ambitiepatronen moe-
tenn we bezien om wijziging van leerplan (bijvoorbeeld Nieuwe Geogra-
fie.. Moleculaire Biologie) te verklaren en mogelijke daaruit voortvloei-
endee spanningen voor het schoolvak. 

(16)) Goodson 1984.p.40 
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Dee opkomst, zo voegt hij toe. van nieuwe maatschappelijk trends - in casu 
hett milieu - biedt een (sub)vakgroep nieuwe kansen. Daarbij zijn waar-
schijnlijkk een aantal factoren relevant: 
a.. de plaats van een (sub)vakgroep in de hiërarchie van schoolvakken (vige-

rendee macht en status); 
b.. hun vigerende positie inzake de toewijzing van middelen binnen de 

schooll  (vigerende middelen): 
c.. carrière- en leeftijdspatronen van docenten (vigerende carrièrepatro-

nen).1 1 

Ditt lineaire ontwikkelingspatroon is visueel weer te geven als een trap. lei-
dendd tot finaal succes in fase zeven. 

1.. Los amal-
gaam m 

2.. Subaroep: 
Ac.. discipline 

3.. Associatie 

4.. Dominante 
Coalitie e 

5.. Eis; l-'or-
meell  vak 

6.. Blokkade 
voorr sommi-
gee vakken 

7.. Succes: 
liniv .. Disc. 

FiguurFiguur 1 

3.. Drama in Engeland 

Niett alle nieuwe vakken zijn even succesvol, zoals Goodson in het vooraf-
gaandee stelde. Bekijken we de geschiedenis van Drama in Engeland, dan 
zienn we een ander beeld. 

Dramaa heeft in het Engelse onderwijs eerder, en een grotere rol gespeeld 
dann in het Nederlandse. 

Inn tegenstelling tot Nederland was Drama in de jaren zeventig al stevig 
genesteldd in het voortgezet onderwijs. Toen echter in 1988 de Educational 
Reformm Act door het parlement aanvaard werd. met een nationaal curricu-

(17)) Goodson. 14X4. p 41 
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lumm dat voor het voortgezet onderwijs een lijst van verplichte vakken 
bevatte,, maakte Drama daarvan geen deel van uit. 

Watt was er gebeurd? 
Eerstt een korte beschrijving van de geschiedenis van Drama in het En-

gelsee onderwijs. Dan bezie ik in hoeverre Goodsons ontwikkelingspatroon 
geldtt voor de ontwikkeling van het schoolvak Drama in Engeland. 

Vann meet af aan heeft drama als vorm van spel een belangrijke rol gespeeld 
bijj  de onderwij svernieuwers die eind negentiende eeuw een meer humanisti-
schee vorm van onderwijs nastreefden. Het boek The Play Way van het 
schoolhoofdd Caldwell Cook beschrijft een ideale school met veel aandacht 
voorr toneelspel. Drama moest bijdragen aan het opvoeden tot een ethisch 
verantwoordd gedrag en tot teamspirit. ongeveer vergelijkbaar met de spor-
ten. . 

Dramaa ontwikkelde zich tot een vak met de volgende principes: drama-
tischh spel is een oefening voor het volwassen leven: het is een middel voor 
jongee kinderen om te leren: spontaan dramatisch spel is noodzakelijk voor 
dee adequate ontwikkeling van het kind. 

Allengss werd het vak Drama in Education (DIE) genoemd. In 1951 werd 
hett erkend door het ministerie van Onderwijs. DIE. met zijn kind- en ont-
wikkelingsgerichtee uitgangspunten, paste bij de in de jaren zestig gangbare 
visiee op het openbaar onderwijs, met name bij de comprehensive school, de 
Engelsee vorm van de middenschool. 

Eenn andere vorm van dramaonderwijs bood Theatre in Education (TIE). 
Theatergroepenn gericht op het spelen voor en werken met schoolkinderen, te 
vergelijkenn met het Nederlandse vormingstoneel . werden betaald door de 
gemeenten. . 

Err was geen sprake van eenduidigheid en helderheid over inhoud en 
vormgevingg van Drama. Die werden dan ook niet gewenst. In 1969 vond een 
landelijkee conferentie plaats over Drama and Theatre in Education. Doel 
vann de conferentie was een overzicht te geven van de toenmalige praktijk, 
enn de ideeën en de diverse activiteiten kritisch te bekijken. Zeventien discus-
siegroepenn bogen zich over evenzoveel onderwerpen. Ik noem er enkele: 
betekeniss en doel van Drama in het klaslokaal: bewegingsdrama: het profes-
sionelee theater in en voor onderwijs: kinderspelen: drama als werkvorm: 
voordrachtskunst.188 Op deze conferentie lichtte Dorothy Heathcote haar keu-
zee toe voor drama als methode (zie daarvoor verder hoofdstuk drie). 

Hoewell  drama steeds meer figureerde in het onderwijs, bleef onduidelijk 
watt het vak precies inhield. In haar onderzoek naar Developments in Drama 

(IX )) Oodd. 1971. p. 3-5. 
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Teachingg constateert McGregor, directeur van het Schools Council Drama 
Projectt 10 - 16. dat een van de problemen is dat niemand weet wat Drama 
preciess is en dat veel Dramadocenten niet in staat zijn hun argumenten voor 
hett vak te verwoorden.1" Er is sprake van twee vormen van Drama: leren 
doorr Drama en Drama als kunstvorm. De eerste, leren door Drama, komt het 
meestt voor. De tweede is nauw verbonden met het professionele theater. Het 
vakk komt zelden voor als apart onderdeel van het schoolprogramma. 

Dramaa wordt vooral gedoceerd aan de comprehensive schools, er zijn 
zeerr weinig gediplomeerde docenten, de meeste docenten hebben slechts 
eenn cursus gevolgd. Het is mogelijk om examen te doen in Drama, de crite-
riaa voor de examens op de verschillende scholen lopen echter bijzonder uit-
een,, van inzet en enthousiasme, tot vijf manieren om de stem verschillend te 
gebruiken. . 

McGregorr concludeert dat Drama niet geaccepteerd zal worden in het 
onderwijs,, tenzij het vak theoretisch wordt onderbouwd en aantoont als 
schoolvakk te kunnen functioneren. 

Dee overheersende visie dat Drama een methode is. een manier van lesge-
ven,, leidde ertoe dat Dramadocenten afstand namen van hun collegae in de 
anderee kunstvakken, die naar hun inzicht te beperkt en te eenzijdig gericht 
warenn op de kunsten. 

Vanaff  1974 groeide de drang om onderwijs nuttig te maken. Leerlingen 
moestenn worden opgevoed tot flexibele arbeiders. Hiervoor was het aanleren 
vann life and social skills nodig. Een belangrijke groep Dramadocenten achtte 
dezee praktische voorbereiding op het functioneren in de maatschappij een 
drama-activiteit.drama-activiteit. De vraag teacher or trainer werd bevestigend beantwoord, 
voorr de trainer. 

".... als je (als docent Drama H.C.) onder het nieuwe regime (Thatcher. 
H.C.)) wilt overleven, moet je jongeren presentatietechnieken aanleren om 
eenn werkgever te overtuigen van hun kracht in het omgaan met woedende 
klantenn of zelfs in het verkopen van encyclopedieën."2" 

Toenn er in 1987 een wetsontwerp strekkende tot hervorming van het middel-
baarr onderwijs werd ingediend dat een nieuw nationaal leerplan behelsde, 
ontdektenn de docenten Drama tot hun verbijstering dat hun vak op de lijst 
vann verplichte vakken niet voorkwam, zulks in tegenstelling tot Beeldende 
Vormgevingg en Muziek. Er is nog gelobbyd om Drama binnen het geheel 
vann de kunstvakken op te nemen, maar zonder succes. In 1988 werd zonder 
noemenswaardigee wijzigingen, de Education Reform Act (ERA) van kracht. 

Daarmeee kwam er echter nog geen rust aan het front. De strijd om erken-

d ee McGregor. 1976. p. 3. 

(20)) Hornbrook 1989. p 38 
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ningg werd vol elan voortgezet, zij het weinig efficiënt, ten gevolge van inter-
nee controverses. 

Inn 1989 kwamen er veel reacties op de nieuwe wet. De onderwijsinspec-
tiee verzorgde een publicatie. Drama van 5 tot 16. waarin Drama als praktisch 
kunstvakk werd benoemd. 

Opp de universiteit van Warwick vond de slotconferentie plaats van een 
Artss in School Project, waar 90% van de deelnemers stemde voor eindter-
menn in plaats van de eerder aanbevolen richtlijnen voor kunstvakken. 

Eenn organisatie van docenten Drama organiseerde een conferentie onder 
dee titel The fight for Drama - the Fight for Education. Hoewel er enorme 
verschillenn van mening waren onder de congresgangers over de te volgen 
handelwijzee ten behoeve van Drama, kreeg het bestuur op de ledenvergade-
ringg een overweldigende steun voor zijn standpunt dat de ERA bestreden 
moestt worden en dat proberen soepel met de wet om te gaan niet zou wor-
denn ondersteund.21 

Inn datzelfde jaar publiceerde David Hombrook. docent Drama en inspec-
teurr kunstonderwijs, een pleidooi voor Drama als kunstvak. Zijn pleidooi 
ontketendee een oorlog in de dramawereld. De geestige maar botte wijze 
waaropp hij leidende figuren als Dorothy Heathcote en Gavin Bolton afdeed 
alss leiders van een semi-religieuze sekte, ging menigeen te ver. Bolton rea-
geerdee door de persoonlijke aanval de Hornbrook Piss on his Face - aanpak 
tee noemen en deelde mee te prefereren to be pissed on. liever dan te verke-
renn in de situatie van Hornbrook aan wie de rijkdom die ervaringsgericht 
dramaa kan bieden kennelijk geheel was voorbijgegaan." 

Dee invoering van de nieuwe wet bracht voor alle vakken, ook voor de 
niet-verplichtee als Drama, de mogelijkheid om op twee niveaus examen te 
doen.. Het General Certificate of Secondary Education (GCSE), een school-
examen,, levert zestienjarigen een diploma, het examen voor Academie le-
velss (A-level). verplicht voor wie wil gaan studeren, kan op ongeveer acht-
tienjarigee leeftijd worden afgelegd. Drama kent GCSE-examens. Theatre 
Studiess kent A-level-examens. 
Eenn analyse van examenstatistieken die mei 1998 werd gepubliceerd in het 
tijdschriftt Drama van de docentvereniging National Drama, maakt duidelijk 
datt de deelname aan beide examens tl ink groeit. Hoewel dit betekent dat het 
vakk Drama niet verdwenen is na de uitsluiting van het verplichte leerplan, 
moetenn Dramadocenten wel veel harder vechten voor (behoud van) banen. 

(211 i B\ron. ken. The tight lor Drama - The I ight tor l.ducation. National Association tor the teaching 
off  Drama. October 1984 

(222 > Voices tor Change 1 W. p 22-25 
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leermiddelenn en lesuren.-' 
Eenn poging om twee organisaties, de grootste National Drama (ND) en 

dee kleine linkse National Association for the Teaching of Drama (N ATD) te 
fuserenn mislukte op het dramatisch hoogtepunt. Tijdens het fusiecongres in 
19922 kwam men niet tot overeenstemming over de structuur voor de asso-
ciatiee die werd voorgesteld.24 

Dee opleidingen tot docent Drama zijn zeer divers. De bevoegdheid is via de 
volgendee wegen te behalen: :5 

Theaterschooll  gevolgd door een cursus die tot een universitaire graad 
leidt. . 

-- Voor het basisonderwijs is dit de lerarenopleiding aangevuld met een 
cursuss Drama. Dit levert een dubbele bevoegdheid op. 
Voorr het voortgezet onderwijs kunnen diverse universitaire studies in 
Dramaa of Theaterwetenschap worden gevolgd, met aansluitend 1 jaar 
lerarenopleiding. . 

-- Een drie- of vierjarige opleiding in Drama, gecombineerd met de oplei-
dingg tot docent. 

-- Een combinatie van verschillende kunstvakken gecombineerd met de 
opleidingg tot docent. 

Opp dit moment bestaan er drie visies op rol en plaats van Drama op de scho-
lenn in Engeland. 
1.. Drama als onderdeel van het vak Engels. In de Voorschriften voor Engels 

inn het Landelijk Onderwijsleerplan zijn expliciet eindtermen voor Drama 
opgenomen. . 

2.. Drama geïntegreerd in andere kunstvakken. De Dramadocent als kunst-
vakleraar.. Om politieke en praktische redenen is deze visie verlaten. 

3.. Drama als zelfstandig vak. Deze visie wordt ondersteund door de organi-
satiee en opleidingen van de richting Theatre In Education. 

Alss ik het voorgaande toets aan Goodsons ontwikkelingspatroon, ontstaat 
hett volgende beeld. 

Fasee 1 (Aanvankelijk is een vak een zeer los amalgaam van subgroepen 
enen zelfs puur individuele opvattingen, veelal primair gericht op pedagogisch 
enen praktisch belang) heeft voor Drama in Engeland feitelijk voortgeduurd 

<23>> Cocket. Stephen. "GC'SL Drama and A-I.evel Theatre Studies hntries". in: Drama. \ol. 5 n. 2. 
springg 1998. 

(24)) Voices tor Change 1993. p. 3. 4 

(25)) Deze gegevens zijn gebaseerd op het artikel \an Maria \an Bakelen Koesteren \an de kloot in 
'Xheater'Xheater en Educatie, zomer, herfst 1996 
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tott 1988. het jaar dat de nieuwe onderwijswet werd ingevoerd. De nadruk 
diee werd gelegd op pedagogische en praktische doelen, alsmede de bereid-
heidd van docenten individuele toepassingen van het vak te bedenken, maakte 
Dramaa aantrekkelijk voor veel scholen, met name die met moeilijk lerende 
leerlingen. . 

Dee richtingenstrijd leidde tot het ontstaan van twee. elkaar bestrijdende, 
beroepsverenigingen. . 
Hett onderzoek van McGregor wijst op de aanwezigheid van een subgroep 
diee pleit voor een theoretisch onderbouwing, maar die lijk t niet omvangrijk. 
Eenn eerste subgroep die kwam bovendrijven richtte zich op het pedagogisch 
belang.. In 1984 komt een andere belangrijke subgroep bovendrijven, die 
louterr praktische doelen nastreeft. 

Pass na de ramp van 1988 werd met kracht een pleidooi ingezet voor Dra-
maa als academische discipline, hetgeen erop duidt dat Fase 2 is ingegaan. 
{Er{Er  komt een subgroep bovendrijven die er voor pleit dat het vak een acade-
mischemische discipline wordt, om aanspraak te kunnen maken op middelen en 
status.)status.) Hornbrook bepleit in 1989 een aparte status als academisch kunst-
vak. . 

Inn 1992 mislukt de poging een associatie te vormen van de twee Drama-
organisaties. . 

Err worden wel vakspecialisten opgeleid, de opleidingen vormen echter 
eenn amalgaam van opvattingen dat vergelijkbaar is met uiteenlopende visies 
vann de docenten. 

Ookk het buitenschools dramaondervvijs raakte in de problemen. De TIE-
groepenn waren weliswaar herkenbaar geprofileerd, maar bleken bij de bezui-
nigingenn die de gemeenten kregen opgelegd niet onmisbaar te worden ge-
acht.. Zij raakten hun subsidies kwijt en menige groep overleefde dit niet. 

Dee opkomst van nieuwe maatschappelijke trends, die volgens Goodson 
eenn (sub)vakgroep nieuwe kansen biedt, vond plaats na de tweede wereld-
oorlog.. De maatschappelijke trends die tot de nieuwe wet van 1988 leidden, 
betekendenn vrijwel het einde voor Drama zoals het zich had ontwikkeld. De 
gevolgenn betekenden voor Drama verlies aan status en middelen. 

Dramaa volgt het ontwikkelingspatroon zoals Goodson dat beschreven heeft 
voorr Milieukunde niet lineair. Hoewel de status van formeel vak wel wordt 
geëistt en een aantal universiteiten de discipline Drama hebben ingevoerd, 
lijk tt het vak nog in fase twee te zijn blijven steken, omdat de vorming van 
eenn associatie, die de derde trede op de ladder van schoolvaksucces is. nog 
niett van de grond is gekomen. 

Goodsonn gaat niet in op datgene wat voorafgaat aan de politieke beslissing 
eenn schoolvak in te voeren. Hij verwijst daarvoor naar een studie van Ben-
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Davidd en Collins naar sociale factoren bij het ontstaan van een nieuwe disci-
pline. . 

Voorr de invoering van een nieuw vak of discipline geldt: 
1.. de ideeën, noodzakelijk voor de "schepping" zijn gewoonlijk al geduren-

dee een relatief lange periode op meerdere plaatsen beschikbaar: 
2.. slechts enkele van de oorspronkelijke mogelijkheden leiden tot verdere 

groei: : 
3.. groei vindt plaats waar en wanneer mensen geïnteresseerd raken in zo'n 

nieuww idee. niet alleen inhoudelijk, maar ook als potentieel middel om 
eenn nieuwe intellectuele identiteit te vestigen en. meer specifiek, een 
nieuww beroep. 

Ditt model vertoont grote overeenkomst met de drie hierboven genoemde 
hypothesenn van Goodson. m.b.t. de ontwikkeling van een reeds ingevoerd 
schoolvak.. Dit zou betekenen dat hetzelfde proces tweemaal wordt doorlo-
pen,, zij het met andere doelen. De eerste maal vindt het proces plaats op 
breedd maatschappelijk niveau met als doel de politieke beslissing een nieu-
wee discipline of schoolvak in te voeren te beïnvloeden, de tweede maal is 
hett onderwijs plaats van handeling met als doel het nieuwe schoolvak suc-
cesvoll  te implementeren. 

Ben-Davidd en Collins, die bovenstaand model ontwikkelden, stellen dat 
dee condities waaronder deze interesse (genoemd onder punt drie. H.C.) 
wordtt gewekt geïdentificeerd kunnen worden en gebruikt als basis voor wat 
uiteindelijkk een voorspellende theorie kan worden.2*5 

Eenn beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het schoolvak Drama 
inn het voortgezet onderwijs kan een bijdrage leveren aan de theorievorming 
rondd de invoering van nieuwe schoolvakken. 

4.. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Naarr aanleiding van de hiervoor behandelde theorieën kom ik tot de volgen-
dee probleemstellingen. 

/.. Wat bepaalt de erkenning van een schoolvak voor het algemeen vormend 
onderwijs? onderwijs? 

Indienn de theorie van Ben-David en Collins ook opgaat voor Drama, dan is 
err een brede basis voor wat uiteindelijk een voorspellende theorie kan wor-
den.. Blijk t dit niet het geval, dan is er sprake van verschillende processen 
voorr diverse schoolvakken. 

(26)) Goodson. 14X4. p.. 41. 
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2.2. Wat bepaalt de succesvolle invoering van een een/naai erkend school-
vak.' vak.' 

Hiervoorr is betoogd dat erkenning niet vanzelfsprekend leidt tot een succes-
vollee invoering van het schoolvak. Moet een schoolvak voldoen aan de ken-
merken,, zoals ze in paragraaf 1 zijn vastgesteld om succes te hebben en gaan 
dee hypothesen van Goodson op voor alle vakken, zodat er sprake is van een 
model?? Indien dit niet het geval is. kan het inzicht in de verschillende pro-
cessenn die een rol spelen een ander begrip opleveren in de diverse soorten 
schoolvakken. . 

Inn vervolg op deze inleidende beschouwingen kom ik tot vij f onderzoeksvra-
gen. . 

/.. Hoe komt het dat drama, al heeft het een eeuwenlange relatie met onder-
wijs,wijs, ook nu nog als schoolvak slechts moeizaam enige erkenning vindt? 

Dezee vraag wordt in eerste instantie historisch, vervolgens conceptueel be-
naderd. . 

2.2. Welke elementen speelden een rol bij de ontwikkeling van het schoolvak 
Drama? Drama? 

Dezee vraag zal worden behandeld aan de hand van de hierboven genoemde 
theoriee van Ben-Dav id en Collins. Ter vergelijking wordt de invoering van 
hett vak Verzorging in de basisvorming beschreven. 

3.3. Kan drama met recht aanspraak maken op de status van schoolvak? 

Voldoett het aan de normale criteria, dat wil zeggen: zijn de kenmerken van 
schoolvakken,, zoals onder 1 genoemd, toepasbaar op drama? 
Dee vraag of drama met recht aanspraak maakt op de status van schoolvak is 
tott nu toe slechts op grond van overtuigingen beantwoord. In de 20e eeuw is 
mett name Drama op middelbare scholen aangeboden als tegenwicht tegen 
dee traditionele schoolvakken. Ook in dramakringen is de mening te horen 
datt het geen echt schoolvak kan en moet zijn. Eerst zal moeten worden vast-
gesteldd wat precies onder drama wordt verstaan. Vervolgens kan worden 
onderzochtt welke kenmerken toepasbaar zijn. 

4.4. Zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het 
schoolvakschoolvak Drama uitzonderlijk of standaard? 

Dezee vraag zal worden getoetst aan de hypothesen van Goodson. Als de 
hypothesenn van Goodson ook opgaan voor het Nederlandse onderwijs biedt 
hett daarbij beschreven patroon een ordening om de ontwikkeling van nieu-
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wee schoolvakken te verklaren. De ontwikkeling van Drama als schoolvak in 
F.ngelandd zal mede in beschouw ing worden genomen. 

5.5. Is niet betrekking tot schoolse educatie het onderscheid tussen kunstvak-
kenken en overige vakken relevant? 

Dee relatie met de andere kunstvakken wordt vanzelfsprekend gelegd, aan-
gezienn de tweede fase van het voortgezet onderwijs naast schoolvakken voor 
elkk van de kunsten CKV1 aanbiedt, waarin alle kunsten, inclusief literatuur 
geïntegreerdd worden aangeboden, en CKV2.3 waar alle kunsten, met uitzon-
deringg van literatuur, een plaats vinden. De ontwikkelingen bij de andere 
kunstvakkenn worden in beschouwing genomen, voor zover relevant voor 
dezee studie. 

5.. Opzet van deze studie 

Dee toetsing van de theorieën van Goodson en Ben-David en Collins gebeurt 
aann de hand van een beschrijving in hoofdstuk twee van de geschiedenis die 
leiddee tot de invoering en de ontwikkeling van Drama als schoolvak. De 
nadrukk ligt hierbij op de tijd na 1945. Vakinhoudelijke en contextuele ont-
wikkelingenn worden belicht: de soms botsende visies van docenten op hun 
vakk Drama: de groeiende behoefte aan een leerplan: de bestuurlijke schei-
dingg van Kunsten en Onderwijs door toewijzing aan twee ministeries en 
onlangss weer de samenvoeging; gevolgen van de Mammoetwet; invoering 
vann de basisvorming en de tweede fase van het voortgezet onderwijs: de 
instellingg en organisatie van Dramaopleidingen; de strijd tussen de diverse 
kunstvakken,, en een vergelijking met het vak Verzorging. 

Vervolgenss wordt in hoofdstuk drie de specifieke kracht van Drama als 
schoolvakk beschreven, waardoor het vak deel moet uitmaken van het curri-
culum.. Hiertoe wordt het kennisgebied van drama nader gedefinieerd. De 
relatiess van drama en spel, drama en optreden, drama en kunst, alsmede dra-
maa en maatschappij worden geanalyseerd. De diverse termen die met betrek-
kingg tot drama gebruikt zijn. worden toegelicht. Voorgesteld wordt de term 
Dramaa te gebruiken voor het schoolvak, dat diverse leergebieden bevat. Ge-
analyseerdd wordt welke functies Drama in het v.o. vervult of kan vervullen, 
waarbijj  onderscheid wordt gemaakt tussen organisatie- en specifieke func-
ties.. De diverse theorieën worden in een ensceneringsschema weergegeven. 
Eenn relatie wordt geconstateerd tussen de aan drama toegekende specifieke 
enn organisatorische functies. Van de diverse functies worden ter illustratie 
voorbeeldenn uit de eigen lespraktijk gegeven. 
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Inn de hoofdstukken vier. vijf en zes worden kennis, inhoud en vormgeving 
vann Drama getoetst aan de kenmerken van schoolvakken - bepaling van het 
leergebied,, ordening in een leerplan en toetsing. 

Hierbijj  wordt naast literatuuronderzoek gebruik gemaakt van eigen en 
andermanss praktijkverslagen. Bij Drama was het jarenlang de gewoonte 
praktijkverslagenn te publiceren. Deze publicaties zijn gebruikt om de eigen 
ervaringenn te toetsen aan die van andere docenten. 

Literatuuronderzoekk biedt een wetenschappelijke aanvulling op de prak-
tijkverslagen.. Bij het literatuuronderzoek worden ook andere schoolvakken 

Nederlandss en Frans betrokken. 
Inn hoofdstuk vier wordt onderzocht welke elementen een rol speelden bij 

dee overwegingen Drama wel of niet in te voeren als schoolvak. De maat-
schappelijkee acceptatie van theater, zijnde voedingsbron van Drama, wordt 
beschreven.. De criteria waaraan ieder schoolvak volgens de WRR dient te 
voldoenn worden op Drama toegepast. Vervolgens wordt een invulling van 
hett schoolvak gegeven, waarbij de leergebieden geordend worden in een 
netwerk.. De eindtermen van Drama, casu quo CKV2.3 voor basisonderwijs, 
basisvorming,, vbo/mavo en havo/vwo worden geanalyseerd op pedagogi-
sche,, praktische of academische leerdoelen. Duidelijk wordt dat er een ont-
wikkelingg is van gemengde theoretisch-praktische en pedagogische leerge-
biedenn in het basisonderwijs naar voornamelijk theoretische leergebieden in 
hett havo/vwo. 

Inn hoofdstuk vijf wordt onderzocht welke kenmerken van schoolvakken 
toepasbaarr zijn op Drama. Ook wordt nagegaan of er voor Drama en de ove-
rigee kunstvakken sprake is van andersoortige leerdoelen dan voor de vakken 
mett een universitaire pendant. Analyse van eigen lesverslagen over een pe-
riodee van zestien jaar toont aan dat er sprake is van een ontwikkeling van 
algemeenn pedagogische naar meer vakgerichte leerdoelen, met de kunst als 
voedingsbron.. Een vergelijking met leerplanontwikkelingen op andere scho-
lenn bevestigt dit beeld. Ook het voorbeeldleerplan voor de basisvorming is 
gebaseerdd op de toneelkunst. Er blijkt geen wezenlijk onderscheid te zijn 
tussenn leerdoelen van kunstvakken en die van de zogenaamde leervakken. 

Inn hoofdstuk zes wordt beschreven hoe leereffecten van Drama kunnen 
wordenn vastgesteld. Hiertoe wordt de door A.D. de Groot opgestelde classi-
ficatieficatie van leereffecten gebruikt. Studies naar het beoordelen van Neder-
landss en Frans worden vergeleken met onderzoek naar het beoordelen en 
toetsenn van Drama. 

Inn hoofdstuk zeven worden de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken 
geordendd en aan elkaar gerelateerd, en wordt nagegaan in hoeverre de im-
plementatiee van Drama en de andere kunstvakken in het v.o. kans van slagen 
heeft. . 


