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HoofdstukHoofdstuk 2 

Dee geschiedenis van een 
omstredenn schoolvak 

1.. Inleiding 

Sindss 1993 is Drama een wettelijk erkend schoolvak binnen het voortgezet 
onderwijs.. Voor die tijd figureerde het vak onder diverse namen op een lijst 
vann vakken die niet verplicht waren, maar die een school ook mocht aanbie-
den,, indien gewenst. Aan de invoering van Drama als officieel schoolvak 
gingg een lange en vaak bittere strijd vooraf waarin velerlei elementen een rol 
speelden. . 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk beschrijf ik de plaats die de kunstvak-
ken.. Drama in het bijzonder, innamen in het onderwijs voor twaalf- tot acht-
tienjarigenn sinds Thorbeckes wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863. 

Mett betrekking tot de eerste periode beperk ik me tot de situatie in de 
eindfase,, die van voor de invoering van de Mammoetwet. Ik laat die eindi-
genn in 1965. het jaar dat de kunsten van het ministerie van Onderwijs ver-
huisdenn naar het nieuwe van CRM, ook de tijd van de praktische, nog expe-
rimentele,, invoering van de Mammoetwet. Ontwikkelingen gedurende die 
eerstee eeuw behandel ik slechts voor zover relevant binnen het kader van 
dezee studie. 

Dee ontwikkelingen sinds 1965 komen wel gedetailleerd aan de orde. deze 
periodee kan nog nader worden onderverdeeld: ik doe dat aan de hand van 
voorr Drama belangrijke politieke gebeurtenissen. In 1975 werden de Com-
missiee Modernisering Dans. Mime en Drama (CML DMD) en de Stichting 
Leerplanontwikkelingg (SLO) ingesteld door minister van Onderwijs Van 
Kemenade.. In 1985 presenteerde de SLO het Ontwerp Inhoud Voortgezet 
Basiss Onderwijs (VBaO). In 1993 startte de basisvorming, in 1999 de ver-
nieuwdee tweede fase havo en vwo.. 

Ontwikkelingenn in wat vroeger Lager en (Meer) Uitgebreid Lager Onder-
wijss (lo. ulo en mulo) heette en thans basisonderwijs, respectievelijk basis-
vorming,, worden aangestipt. 

Mett betrekking tot scholing in en vorming door kunsten zijn waarschijn-
lij kk vooral ontwikkelingen buiten het formele schoolsysteem van belang ge-
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weest.. Ze komen aan de orde voorzover ze van invloed waren op het school-
onderwijs:: het gaat mij immers om het schoolvak Drama. De trend was en is 
datt schoolse vormine relatief aan ue wicht wint. 

2.. Het middelbaar  onderwijs 1863-1965 

2.11 Hbs en mms, gymnasium 

Hett middelbaar onderwijs, zoals dat was geregeld in de wet van 1863. be-
oogdee een 'algemeene voorbereiding tot een grote verscheidenheid aan 
maatschappelijkee betrekking, beroep of dienst", met nadruk werd professio-
nelee instructie daarbij uitgesloten. Het aanbod van vakken op de Hogere 
Burgerschooll  (hbs) was dan ook breed. Kunst speelde echter slechts een bij-
rol. . 

Hett onderwijs in de moderne talen - Nederlands. Frans. Duits en Engels 
-- werd gemodelleerd naar dat van het Latijn. Literatuur was dus een belang-
rijkk onderdeel. In tegenstelling tot de schriftelijke en mondelinge taalscho-
lingg was de literaire vorming louter receptief. Schrijven van een gedicht was 
err niet bij. een verhaal bij wijze van opstel werd af en toe getolereerd. 

Dann was er nog Tekenen, hand- en lijntekenen. nuttig voor de aspirant-
architectt of ingenieur, waarbij de artistieke component bijzaak bleef. 

Dee wet van 1863 noemde ook de Middelbare Meisjesschool (mms). Particu-
lierr initiatief - anders dan bij de hbs-en. die door het Rijk of de gemeenten 
werdenn opgericht - zorgde in 1867 voor de oprichting van de eerste van die 
scholen.. Dit schooltype was zeker niet beroepsvoorbereidend, maar in nog 
sterkeree mate dan de hbs gericht op algemene vorming: een school voor 
jongee dames. De exacte vakken kregen er aanzienlijk minder aandacht, de 
modernee talen en Geschiedenis (op katholieke scholen werd ook iets aan 
Latijnn gedaan) en de kunstvakken meer. 

Hett literatuuronderwijs was net als op de hbs receptief. Tekenen was 
veell  meer artistiek georiënteerd. Kunstgeschiedenis was een vak daarnaast. 
Textielee werkvormen, de deftige versie van nuttige en schone handwerken, 
stondd op het rooster, evenals Muziek, en Drama, meestal Voordrachtskunst 
genoemd. . 

Dee nieuw ingestelde hbs-en bleken al spoedig een succes: de vermolmde 
Latijnsee scholen staken er maar schamel bij af. Bij de Wet op het Hoger On-
derwijss van 1876 werd ook het Voorbereidend Hoger Onderwijs, het gym-
nasium,, geregeld. Daarbij gold voor het curriculum in belangrijke mate de 
hbss als model. 

Watt de kunstvakken betreft, kwam literatuur uitvoerig aan de orde. Dat 
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goldd met name voor de hoofdvakken Latijn en Grieks, zij het met een zeer 
beperktee canon en hoofdzakelijk met passieve taalbeheersing als oogmerk. 
Dee vaderlandse literatuur kwam aan de orde tijdens de lessen Nederlands, 
maarr niet bij het eindexamen. Ook bij Frans. Duits en Engels stonden lite-
rairee werken, vaak toneelstukken, op het programma, doch eigenlijk slechts 
mett het oog op taalbeheersing. Het eindexamen betrof een vertaling naar het 
Nederlands. . 

Opp veel middelbare scholen werd buiten lesverband aan schooltoneel 
gedaan.. Deze traditie, die teruggaat tot de Middeleeuwen, heeft voor de in-
voeringg van Drama als schoolvak stellig betekenis gehad. Met name de acti-
viteitenn van het Werk- en Informatiecentrum voor Kunst ten dienste van het 
Onderwijss aan de Rijpere jeugd (WIKOR) in 1954 met steun van de over-
heidd door docenten uit het voortgezet hoger en middelbaar onderwijs opge-
richtt met als doel leerlingen in contact te brengen met toneelkunst in brede 
zinn dient hier genoemd te worden. 

All  spoedig vonden hbs-ers via de korte omweg van het staatsexamen gym-
nasiumm de weg naar de universiteit. Na de doorbraak in 1907 - de toelating 
vann hbs-ers tot de medische faculteit - ontwikkelde de hbs zich allengs tot 
eenn pre-universitaire opleiding, evenzeer als het gymnasium: al bleven de 
faculteitenn voor Letteren. Rechten en Theologie vooralsnog exclusief toe-
gankelijkk voor gymnasiasten. Voor de jongedames met een mms-diploma 
blevenn de poorten van de Alma Mater gesloten. Ruim een halve eeuw lang 
bleeff  die situatie ongewijzigd. 

Docentenopleidingen Docentenopleidingen 

Dee lesbevoegdheid voor de kunstvakken was tweeërlei geregeld. Wat de 
literatuurr betreft, was die voor de klassieke en moderne talen gekoppeld aan 
hett doctoraalexamen. Van grote betekenis was echter eveneens het neven-
padd naar de staatsexamens MO. ook toegankelijk voor niet-gymnasiasten. 
Dee opleidingen daartoe, meest in deeltijd, werden verzorgd door gerenom-
meerdee instellingen als het Amsterdamse Nutsseminarie. de Haagse School 
voorr Taal- en Letterkunde en de Tilburgse Leergangen. 

Voorr de andere kunstvakken gold eveneens een regeling van staats-
examens,, op den duur veelal gekoppeld aan. dan wel vervangen door. 
schoolexamens,, bijvoorbeeld van een kunstacademie of een conservatorium. 

OndenOnden t  ijs \ 'e mie uw in gen 

Inn de twintigste eeuw werden de kunsten betrokken bij de onderwijsvernieu-
wingen.. In 1935 richtte Kees Boeke. stichter van de Werkplaats Kinderge-
meenschapp in Bilthoven. de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Op-
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voedingg en Onderwijs (WVO) op als onderdeel van de in 1921 opgerichte 
internationalee New Education Fellowship van Beatrice Ensor. In deze. veel-
all  socialistische, kringen werd aandacht besteed aan kunst, ook aan drama, 
alss opvoedingsmiddel.1 Over de manier waarop kunst moest functioneren in 
hett onderwijs heerste verschil van inzicht onder de kunstdocenten. In haar 
proefschriftt constateert Asselbergs-Neessen dat voor de beeldende kunsten 
dee strijd niet ging tussen kunst en opvoeding, maar tussen vrijheid van 
expressiee en ambachtelijke gebondenheid binnen de beeldende kunst.' Een 
dergelijkk meningsverschil speelde later ook bij Drama een rol. waarbij de 
verschillendee inzichten zich richtten op Drama als kunstvak of Drama als 
persoonlijkheidvormingg (zie daarvoor 3.7). 

EenEen ministerie 

Inn 1918 werd een Departement voor Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen 
ingesteld.. De instelling van dit departement betekende niet dat subsidies 
voorr de kunsten gemakkelijk instemming kregen van de Tweede Kamer. De 
confessionelee partijen waren net als. doch op andere gronden, de liberale 
-- afkerig van staatsbemoeienis met kunst en uitten met name hun zorg over 
hett morele gehalte van de kunst, bovenal de dramatische. Ondersteuning van 
rijkswegee aan de dramatische kunst zou zich niet verdragen met het christe-
lij kk karakter van het kabinet.3 

Tott 1965 vielen kunsten, binnenschoolse en buitenschoolse kunstzinnige 
vormingg en het kunstvakonderwijs met de andere school- en universitaire 
vakkenn onder één ministerie: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met 
eenn onderbreking van 1940 tot 1944. In die periode werd OK&W omgezet 
inn een departement van Opvoeding. Wetenschap en Cultuurbescherming. en 
werdd een nieuw departement van Volksvoorlichting en Kunsten ingesteld. 

2.22 De Mammoetwet 

Pogingenn het middelbaar onderwijs te reorganiseren, resulteerden in 1958 in 
hett indienen van de ontvverpwet op het voortgezet onderwijs door de toen-
maligg verantwoordelijke minister Cals. Binnen deze wet vielen onder meer 
hett voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger, middelbaar 
enn lager algemeen vormend onderwijs (havo. mavo en lavo) en het hoger, 
middelbaarr en lager beroepsonderwijs (hbo. mbo. lbo). Gymnasium en hbs 

(l ll  ïo\opeus-[)irks 199(1. p 2X 

(2)) Asselbergs-Neessen 19X9. p. 9 

(3)) knippenberg 1994. p. 97 
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werdenn samengevoegd tot het vwo. de mms ging op in het havo. 

HetHet Lochems overleg 

Inn het kader van de reorganisatie van het voortgezet onderwijs startte in 
19622 het Lochems overleg waarin betrokkenen uit het gehele onderwijsveld, 
inclusieff  die het kunstonderwijs, waren vertegenwoordigd. In tegenstelling 
tott de andere vakken was er voor de kunstvakken geen sterke gemeenschap-
pelijkee vertegenwoordiging vanuit lerarenorganisaties. Voor een vak als 
Dramaa bestond die niet. voor andere kunstvakken werkten ze niet samen. Bij 
dee herinrichting van het onderwijs speelden de kunstvakken derhalve 
nauwelijkss een rol van betekenis. 

Docentenopleidingen Docentenopleidingen 

Dee behoefte aan een vakopleiding groeide. Wie met Drama aan de vernieu-
wingg van het onderwijs een bijdrage wilde leveren, had behoefte aan scho-
ling.. Er werden diverse bijscholingscursussen opgezet.4 De impuls tot een 
beroepsopleidingg kwam voort uit een privé-initiatief. Wanda Reumer, 
voordrachtkunstenaress en kleuterleidster, geschoold in de AJC en werkzaam 
inn de Werkplaats van Kees Boeke. achtte Vrij e Expressie, zoals zij Drama 
aanduidde,, wezenlijk onderdeel van een volwaardige opvoeding tot vrije 
mensen.55 Met financiële ondersteuning van haar echtgenoot plus een grote 
persoonlijkee inzet startte zij in 1956 in Utrecht de Akademie voor Expressie 
doorr Woord en Gebaar die vak en pedagogie moest integreren. Na een aan-
tall  jaren ontving de Akademie subsidie van gemeente en Rijk. zodat docen-
tenn ook betaald konden worden. Erkenning van het diploma door het mi-
nisteriee van Onderwijs liet echter op zich wachten. 

OrganisatieOrganisatie van dramadoeenten. 

Dee eerste pogingen om tot enige vorm van organisatie te komen, kwamen 
vanuitt het onderwijs. Peter van Lint. auteur van het eerste schoolboek Dra-
matischematische Expressie voor het voortgezet onderwijs, richtte in 1964 samen 
mett Th. Ruygrok de Werkgroep Dramatische Expressie ten behoeve van het 
lagerr onderwijs, het voortgezet onderwijs en de kweekschool op. Deze 
werkgroep,, die werd opgenomen in de Werkgemeenschap voor Vernieuwing 
vann Opvoeding en Onderwijs (WVO), stelde zich ten doel Dramatische Ex-
pressiee in het onderwijs te bevorderen als middel bij diverse vakken, als 
zelfstandigg schoolvak en als buitenschoolse activiteit. Daarnaast wilde de 

(4)) In hun hoek Hoc een leek tot spel kwam geven Helma Toxopeus-Dirks en Peter ïoxopeus een 
uitgebreidd overzicht van de diverse scholingsmogelijkheden voor drama die werden aangeboden. 

(5)) Broekhuizen 1981. p 7.8. 
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werkgroepp het functioneren van Dramatische Expressie binnen het onder-
wijss bestuderen, alsmede de didactiek ervan. 

3.. 1 9 6 5- 1975 

3.11 Twee ministeries 

Mett de instelling van een nieuw ministerie voor Cultuur. Recreatie en 
Maatschappelijkk werk in 1965 verhuisden de uitvoerende kunsten en de 
buitenschoolsee kunstzinnige vorming naar CRM. terwijl het onderwijs, in-
clusieff  de kunstvakken, bij O&W bleef. De scheidslijn was niet duidelijk. 
Dee toneelscholen vielen tot 1969 onder CRM. en daarna weer onder O&W. 
Doorr de terreinafbakening was er bij CRM ruime aandacht voor de ontwik-
kelingg van Drama buitenschools, recreatief en als kunstvorm, terwijl O&W 
nauwelijkss ruimte bood voor de ontwikkeling van het schoolvak. 

Alss illustratie voor de verschillende wijzen van aanpak van CRM en 
O&WW moge het volgende voorbeeld dienen: 

Inn 1970 werd de coöperatieve vereniging Het Werkteater opgericht 
mett onder meer subsidie van CRM. Het Werkteater kreeg een jaar 
volledigg de vrijheid onderzoek te doen op het gebied van theater. Er 
wass geen verplichting tot het geven van voorstellingen. Wel moest 
wekelijkss verslag worden uitgebracht aan CRM van alle bezigheden.6 

Dee vorm van het verslag werd niet bij voorbaat aan regels gebonden. 
Eenn jaar later werd de subsidie op dezelfde voorwaarden met een 
jaarr verlengd. 
VanVan 1970 tot 1978 werkte de stichting Mol, opgericht door een aantal 
docentenn Drama, in scholen voor lager beroepsonderwijs in Amster-
dam.. Een verzoek aan O&W om subsidie voor experimenteel onder-
zoekk werd afgewezen op grond van de overweging dat de groep Mol 
well verslag wilde doen van het onderzoek, maar daarvoor een eigen 
dramavaktaall wilde ontwikkelen. O&W eiste voor het onderzoek 
begeleidingg door een sociaalwetenschapper die van Drama geen 
weett had. Het verslag moest ook in sociaal-wetenschappelijke ter-
menn worden gesteld. Het verzoek werd niet gehonoreerd. 

(6)) Het Werkteater I W . p. I89. 
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3.22 CRM 

XSKV XSKV 

Dee behoefte kunstzinnige vorming georganiseerd ondersteuning te geven, 
leiddee in 1964 nog net voor de afscheiding tot de oprichting door OK&W. 
vann de Stichting voor Kunstzinnige Vorming. Deze stichting werd in 1965 
naarr CRM overgebracht en hernoemd tot Nederlandse Stichting voor Kunst-
zinnigee Vorming (NSKV). 

Ondankss de verwijdering uit het desbetreffende ministerie bemoeide de 
NSKVV zich met binnenschoolse kunstvakken. Zo initieerde zij in 1966 het 
Lerarenberaadd Randenbroek, een overleg van lerarenorganisaties in de 
kunstzinnigee vakken en de Lichamelijke Opvoeding in verband met de aan-
staandee inwerkingtreding van de Mammoetwet. 

"Dee oprichters nemen de stelling in, dat de kunstzinnige en lichamelij-
kee opvoeding een hoofdaspect van het onderwijs behoort te vor-
men."7 7 

Aann dit beraad werd deelgenomen door de in paragraaf 2.2 genoemde Werk-
groepp Dramatische Expressie. De term kunstzinnige vakken werd bewust 
doorr het lerarenberaad toegepast omdat de term expressie misverstanden 
konn oproepen. Het lerarenberaad functioneerde tot het vertrek in 1967 van 
dee eerste directeur van het NSKV. J. Meulenbelt.8 

WerkgroepWerkgroep Dramatische Vorming 

Inn 1969 werd door CRM na bijna een jaar van vooroverleg de Werkgroep 
Dramatischee Vorming ingesteld. De beoogde leden van de werkgroep acht-
tenn het van belang het werk niet tot het buitenschoolse gebied te beperken. 
CRMM rekende het echter niet tot zijn taak zich bezig te houden met de 
binnenschoolsee problematiek. De opdracht aan de werkgroep was, onder 
meer.. "de doelstelling van de Dramatische Vorming te onderzoeken". Hier 
hieldd de werkgroep, onder voorzitterschap van dr. J. van Riemsdijk, zich 
anderhalfjaarr mee bezig. Zonder resultaat: het lukte niet om tot een in-
houdsbepalingg te komen van het begrip Dramatische Vorming. 

Dee werkgroep verleende medewerking aan een symposium over Dramati-
schee Vorming dat het NSKV in 1969 organiseerde. Discussiegroepen con-
stateerdenn dat de Dramatische Vorming teveel beperkt bleef tot het buiten-
schoolsee gebied en dat dramadocenten pedagogisch dienden te worden ge-

(7)) Toxopeus. !W(J. p. 274 

(8)) Toxopeus iWO. p. 276. 
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schoold.. Dramatische Vorming werd in de eerste plaats gezien als de vor-
mingg van de persoonlijkheid die zich opgenomen weet in het sociaal geheel. 
Inn de tweede plaats kan de mens door middel van Dramatische Vorming in 
contactt worden gebracht met theater. Theater moet echter altijd als middel 
wordenn gebruikt en nooit als doel in Dramatische Vorming. De docent Dra-
matischee Vorming diende zich als therapeut op te stellen met name in het 
creatievee spel." 

Toenn in 1971 het Centraal Beraad Dramatische Vorming door CRM 
werdd opgericht, werd de werkgroep opgedoekt. 

CentraalCentraal Beraad Dramatische Vorming 

CRMM had er. om tot een landelijke structuur te komen, behoefte aan over-
zichtt te verkrijgen over de buitenschoolse kunstzinnige vorming zoals die 
zichh in het veld voltrok. Dit leidde in 1971 tot de oprichting van het Centraal 
Beraadd Dramatische Vorming (CBDV). analoog aan Centrale Beraden voor 
dee andere kunsten, dat de volgende taken kreeg toebedeeld: 

uitwisselingg van gegevens over theorie en praktijk van de dramatische 
vorming: : 
hett bepalen van gemeenschappelijke standpunten: 
hett adviseren van de overheid en overigen."1 

Aann dit beraad namen deel vertegenwoordigers van alle mogelijke organisa-
tiess met betrekking tot Drama. Toneel en Mime. alsmede vertegenwoordi-
gerss afkomstig van diverse opleidingen op het gebied van Drama en Toneel. 

Hett CBDV nam of ondersteunde initiatieven als de oprichting van een 
Bemiddelingsbureauu Dramatische Vorming, het onderzoek naar het vak in 
opleidingenn tot agogische beroepen, het organiseren van congressen en de 
uitgavee van een kaderblad voor dramadocenten. 

Ditt blad. Spe/tribune, heeft een impuls gegeven aan de theorievorming in 
hett vak. Een bundeling van artikelen uit de eerste jaargang bood de speldo-
sentenn (naar de spellingwijze van de redactie) een theoretische fundering 
voorr het werk.11 Maar in afwijking van de bedoeling bij de oprichting, bleek 
hett blad geen bindende functie te bieden voor de dramadocenten. Na een 
paarr jaar gaf de redactie het op. Het bestuur van de Stichting Dramaberaad. 
dee opvolger van het CBDV. zag het als zijn taak het blad nieuw leven in te 
blazen.. Het blad werd ondergebracht bij het Landelijk Ondersteuningsinsti-
tuutt Kunstzinnige Vorming (LOKV) (zie daarvoor paragraaf 4.1). 

l^ii  Gegevens uit: Toxopeus IWO. p 302-305 

(10)) toxopeus 1W0. p }}$ 

(11)) Zonneveld, l.oek (samenstelling en eindredactie). Spel hij zijn positieven. Stichting Speltnbune 
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OverlegOverleg der Centrale Beraden 

Pogingenn de diverse organisaties op het gebied van de kunstzinnige vorming 
overzichtelijkerr te organiseren, leidden in 1973 tot de instelling door CRM 
vann een overkoepelend overlegorgaan waarin alle Beraden waren vertegen-
woordigd,, het Overleg der Centrale Beraden (OCB). Tijdens het kabinet 
Denn Uyl werkten de ministeries van Onderwijs en CRM samen en presen-
teerdenn ze in 1975 de nota Naar een Verzorgingsstructuur Kunstzinnige 
Vorming,, die uiteindelijk tot de opheffing van het OCB leidde. 

3.33 O&W 

Mammoefwet Mammoefwet 

Dee invoering van het algemeen vormend onderwijs betekende dat er in het 
voortgezett onderwijs ook nadrukkelijker aandacht werd geschonken aan 
emotionele,, sociale, musische en lichamelijke vorming.12 

Dramaa werd echter, afwijkend van Muziek. Tekenen en Handvaardig-
heid,, niet bevorderd tot de status van verplicht vak. Wel werden Toneel-
kunstt en Voordrachtskunst genoemd op een door de wetgever samengestelde 
lijstt van vakken die een school mocht aanbieden. Andere vakken op deze 
lijstt waren, bijvoorbeeld. Filmkunst. Filosofie en Kunstgeschiedenis. 

Bijj  de beslissing Drama niet bij de verplichte vakken in de wet op te ne-
men,, speelde de houding van de Toneelscholen en van de Akademie voor 
Expressiee door Woord en Gebaar mede een rol. De toneelscholen waren in 
hett begin niet geïnteresseerd in het onderwijs als werkveld, en Wanda Reu-
merr koesterde meer belangstelling voor drama als vormingsmiddel in het 
voortgezett onderwijs dan voor Drama als schoolvak. Drama diende naar 
haarr visie een verplicht vak worden op lerarenopleidingen en op Sociale 
Academies.. Zij was echter bereid om Drama als schoolvak te accepteren 
mitss het vak door bevoegde docenten zou worden gegeven. Een poging om 
Dramaa in de basistabel te krijgen, strandde op het tekort aan bevoegde 
dramadocenten.. 'De hoogste ambtenaar zei op een gegeven moment: "Nou 
levertt U de mensen dan maar. dan maken wij het een vak." Welnu, er was 
maarr één akademie en er waren nog heel weinig mensen opgeleid."1, (In pa-
ragraaff  3.5 wordt hier nader op ingegaan.) 

Wildee een school Toneel- of Voordrachtskunst (de term Drama werd pas 
inn 1979 door O&W als vaknaam ingevoerd) aanbieden, dan kon dit in de 
zogenaamdee vrije ruimte die bestond in het verschil tussen het totaal aantal 

(12)) To\opeus 19W. p, 256, 

(13»» Gesprek met Wanda Reumerop 5-2-1995. 
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lesurenn dat de leerling moest volgen en het verplichte aantal uren dat mini-
maall  aan de verplichte vakken moest worden besteed. Elke school kon Dra-
maa aanbieden van de tweede klas tot en niet het eindexamen, zij het onder 
bepaaldee voorwaarden. 

Inn de brugklas kon Drama niet worden aangeboden. Voor de eerste klas 
warenn de vakken en de wekelijks te geven lesuren dwingend voorgeschre-
ven.. Toch waren er scholen die het vak Drama in de brugklas aanboden, zij 
hett onder een andere betiteling. Van de uren Nederlands werd er wel eens 
éénn voor Drama bestemd; ook kwam het voor dat in de zogenoemde studie-
lessenn Drama werd gegeven. 

Inn de praktijk was het moeilijk een extra vak aan te bieden. De onzeker-
heidd over het aantal te vergeven leraarlessen - als gevolg van de financie-
ringsregelingg maakte het onaantrekkelijk voor scholen om een vak als. 
bijvoorbeeld.. Drama aan te bieden. Een meevaller kon gemakkelijker voor 
eenn eventueel tijdelijke vermindering van de klassengrootte worden aan-
gewend.. Een extra vak is naderhand lastiger te schrappen. 

ExpressievakkenExpressievakken in het voortgezet onderwijs 

Inn 1975 publiceerde drs. L. Welters voor de Boekmanstichting een onder-
zoekk naar expressievakken in het algemeen voortgezet onderwijs en werkge-
legenheidd voor docenten expressievakken. Het onderzoek beperkt zich vrij-
well  tot de vakken Tekenen. Handvaardigheid en Muziek. Voor deze vakken 
geeftt Welters aan dat "het totaal aantal lesuren expressievakken tussen het 
kursusjaarr 1968-69 tot het kursusjaar 1971-72 jaarlijks toenam, (maar dat) 
inn het kursusjaar 1972-73 een scherpe daling optrad in het aantal lesuren 
expressievakken.!...)) Deze daling is groter dan bij de andere vakken." En hij 
concludeertt dat "het aantal expressievakken in het AVO is gedaald ten ge-
volgee van de maatregel van de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
vann 4 februari 1972 én dat de expressievakken meer dan andere vakken de 
gevolgenn van genoemde maatregel hebben ondervonden."14 De sterkste da-
lingg constateerde Welters bij het bijzonder neutraal onderwijs en het r.k. 
onderwijs." " 

Dee grotere daling bij het r.k. onderwijs vond haar oorzaak daarin dat die 
scholenn eerder (naar verhouding) veel extra uren hadden uitgetrokken voor 
dee expressievakken. De bezuiniging tikte bij die scholen dus harder aan. 
Veell  r.k. scholen hadden voor de Mammoetwet een mms-afdeling. Binnen 
dee mms was veel ruimte gereserveerd voor kunstvakken. Bij de start van het 
havoo probeerden die scholen iets van het rijke mms-pakket te bewaren. Het 

M411 Welters 1475. p. 16. 

(15)) Welters 1475. p. 56 
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gevolgg daarvan was dat r.k. havo's vanuit de oude mms-traditie het mam-
moettijdperkk binnenstapten met een iets groter aanbod aan kunstvakken dan 
dee overige havo's. 

Voorr de overige expressievakken in het algemeen vormend onderwijs 
geeftt Welters het gemiddeld aantal lesuren per week voor het cursusjaar 
1972-73.. Het gaat daarbij om vakken als Filmkunst. Toneelkunst. Fotografie 
enn Volksdansen. Gemiddeld werd er per week 1.46 lesuur per 1000 leerlin-
genn gedoceerd in deze vakken. Ter vergelijking: voor de drie andere expres-
sievakkenn samen was dat 104,77 per 1000 leerlingen."' 

Examenvakken Examenvakken 

Bijj  de invoering van de Mammoetwet werd geen van de expressievakken 
aangemerktt als examenvak. In vervolg op een advies van de Commissie 
Meilink rr startte in 1971 een experiment eindexamens expressievakken voor 
mavoo en havo. Er kwamen eindexamens Handenarbeid. Tekenen. Textiele 
Werkvormenn of Muziek. Als motief om niet te experimenteren met eind-
examenss expressievakken op atheneum en gymnasium werd gegeven dat die 
opleidenn voor de universiteit; expressievakken zouden voor die opleiding 
niett nuttig zijn. Overigens werd in 1985 toch de mogelijkheid ingevoerd om 
opp het vwo eindexamens in de kunstvakken af te nemen; er werd echter geen 
extraa geld ter beschikking gesteld om de invoering van deze examens te be-
geleiden. . 

Dee bekostiging van de scholen was onder meer gebaseerd op de verplich-
tee vakken. Gymnasia en gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen 
kregenn een surplus. Vanaf 1975 is voortdurend een extra betaling bepleit 
naarr analogie van Latijn en Grieks. Een voorstel tot verruiming van de le-
raarlessenformulee voor de experimenterende scholen kreeg weliswaar een 
hogee prioriteit op het ministerie van O&W. maar het is er niet van gekomen. 
Datt heeft betekend dat het experiment vooral ingang vond in scholen waar 
err enthousiasme voor bestond.18 

Aann deze eindexamens nam Drama niet deel. Er was sprake van brede 
ondersteuningg onder docenten Drama niet mee te doen aan eindexamens. 
Frankk van Kreuningen, de opvolger van Wanda Reumer als directeur van de 
Akademiee voor Expressie door Woord en Gebaar, toentertijd het grootste 
opleidingsinstituutt voor dramadocenten, zag weinig tot niets in het reguliere 
onderwijss en verwachtte meer van de buiten het onderwijs plaats vindende 

(16)) Welters 1975. p. 52 en 54 

[17)) Toxopeus IWO. p. 269. 

<< lSi Niks talent. kunst7inni2e vakken in de knel. 1 OkV / j . . p. 6. 
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dramatischee activiteiten.10 

Muziekk en de beeldende vakken nestelden zich via de eindexamens in 
mavo.. mavo en vwo. In 1975 startte het Doelstellingen Onderzoek Expres-
sievakken,, een poging om meer inzicht te krijgen in de doelen en effecten 
vann kunstzinnige vakken in het mavo en havo; het ging hierbij om de vakken 
waarinn de leerlingen sinds 1971 eindexamen konden doen. Dit onderzoek 
vann Max van der Kamp leidde tot de conclusie dat leerlingen wel degelijk 
watt 'meenamen' van kunstzinnige vorming.2" Drama, als niet-examenvak. 
werdd niet in het onderzoek betrokken. 

3.44 Kunstzinnige vorming in Nederland 

Inn 1971 werd door de ministeries van O&W en CRM een werkgroep in het 
levenn geroepen met als taak het ontwerpen van een model voor de organisa-
tiee van het onderwijskundig onderzoek op het terrein van de kunstzinnige 
vormingg in Nederland. De werkgroep, in de wandeling O 3 genoemd, achtte 
eenn inventarisatie van gegevens betreffende de kunstzinnige vorming in 
Nederlandd noodzakelijk om het gevraagde model te kunnen ontwikkelen. In 
19733 verscheen een verslag over de situatie van alle sectoren van kunstzin-
nigee vorming in Nederland: audiovisuele, beeldende, dramatische, dansante 
enn muzikale vorming, in alle werkvelden: onderwijs, cultureel werk. thera-
pie,, dienstverlening, niet-professionele kunstbeoefening en kaderopleidin-
gen.. Voor het voortgezet onderwijs wordt geconstateerd dat "de overige 
kunstzinnigee vormingsaspecten, waaronder dramatische vorming, dansex-
pressie,, audiovisuele vorming (nog) niet in het leerplan zijn opgenomen".21 

Ookk voor de zogenoemde expressievakken Muziek. Tekenen en Hand-
vaardigheidd is de situatie niet rooskleurig, hun positie in het onderwijs is 
ondergewaardeerd.. "Het is waarschijnlijk dat dit in sterke mate samenhangt 
mett de waardering voor kunsten en kunstzinnige expressie in de samenle-
ving.. Er bestaat immers een zeer sterke tendens om dit soort activiteiten 
voorzoverr zij massaal plaatsvinden te categoriseren als vrijetijdsbesteding, 
alss een luxe, die niet van wezenlijk belang is voor het functioneren van de 
maatschappij,, die geheel andere waarden op de voorgrond stelt.(...) Naarma-
tee de leerling ouder wordt, acht men het (echter) minder belangrijk dat hij 
zichh met dit soort zaken bezighoudt binnen een 'serieus" systeem als het 
onderwijs.. (...) Zo blijven, op enkele uitzonderingen na. de expressievakken 

(19)) Van Kreuningen 1980. p. 36.37. 

(20)) Ma\ s d Kamp 1980. p. 14. 141 

(211 ) Kunstzinnige Vorming in Nederland 1973. p 21 
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inn het AVO beperkt tot de lagere klassen van deze onderwijsvorm".22 Het 
aantall  uren dat dan al aan de expressievakken in de lagere klassen wordt 
besteed,, is minimaal. "Meestal echter wordt aan de expressievakken niet 
meerr aandacht besteed dan de minimumtabellen voorschrijven. Dit wordt 
voornamelijkk veroorzaakt door het feit dat het aantal lesuren bij het vwo en 
havoo teruggebracht is van 32 naar 30. Hierdoor is het bijna niet mogelijk 
ruimtee te vinden voor deze vakken. In de oorspronkelijke opzet van de 
Mammoetwett bedroeg het aantal wekelijkse lesuren 34: voor de invoering 
vann de keuzevakken was er toen een redelijke mogelijkheid aanwezig.'"2, 

"Inn verband met de grote aandacht die het eindexamen en de voorberei-
dingg daarvoor in ons AVO opeisen, is het duidelijk dat de niet-examenvak-
kenn in de verdrukking zullen komen. De expressievakken worden dan ook in 
feitee zowel door leerlingen als door de schoolleiding minder belangrijk ge-
acht;; een positie die zij delen met andere vakken "achter de streep*  die niet 
tott het eindexamenpakket behoren."24 

3.55 Docentenopleidingen 

Datt er te weinig bevoegde docenten Drama waren ten tijde van de invoering 
vann de Mammoetwet kwam doordat in het gegeven dat pas in 1966. tien jaar 
naa de start, het diploma van de Akademie voor Expressie door Woord en 
Gebaarr door O&W erkend werd. Het diploma gaf een tweedegraads 
onderwijsbevoegdheid.. De academie werd geplaatst onder de directie Hoger 
Sociaall  Agogisch Onderwijs, later het Hoger Sociaal Pedagogisch Onder-
wijss (HSPO).25 Dit was uitdrukkelijk de wens van Wanda Reumer. Ze wilde 
niett bij de kunstopleidingen. "Dat was veel te theatraal en te weinig pedago-
gischh gericht."2'1 

Hett kunstonderwijs dat deelnam aan het Lochums overleg (zie paragraaf 
2.2)) kende een werkgroep theateronderwijs waaraan opleidingen tot uitvoe-
rendd kunstenaar, de toneelscholen, deelnamen. Deze werkgroep bracht in 
19722 een eindrapport uit waarin werd gesteld: 

"Eenn samengaan van een opleiding voor de theaterkunst met de docen-
tenopleidingg is voor beide van essentiële betekenis. Enerzijds wordt de do-

(22}}  Kunstzinnige Vorming in Nederland, p. 21 

(23)) Kunstzinnige Vorming in Nederland, p 17 

(24)) Kunstzinnige Vorming in Nederland, p. 21. 

(25)) De informatie o\er de docentopleidingen is betrokken uit Het moeilijkste \ak \an Nederland, 
verslagg van een onderzoek naar de opleidingen tol docent drama dat Annemarie Broekhuizen deed 
opp verzoek van de ACI.O Dans. Mime en Drama, december 1981 

(26)) Interview met Wanda Reumer in 1995. 
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centenopleidingg eerst goed mogelijk door de beïnvloeding vanuit de oplei-
dingg voor de theaterkunsten, terwijl anderzijds ook de omgekeerde beïnvloe-
dingg waardevol is. 

Uiteindelijkk wettigen de ontwikkelingen in de theaterpraktijk de mening, 
datt daar steeds meer mensen nodig zullen zijn die in hun werk als uitvoe-
rendd kunstenaar tevens te maken hebben met agogische aspecten. Anderzijds 
iss een geïsoleerd bezig zijn als docent los van de kunstpraktijk noch wense-
lijk ,, noch doelmatig. Zo is in de werkelijke praktijk een voortdurende ver-
vloeiingg van beide aspecten ontstaan. 

Daaromm is de werkgroep van mening dat in alle gevallen wanneer de 
praktijkk van theater, sociaal cultureel werk of onderwijs de pedagogische 
componentt van een studierichting voor theaterkunst noodzakelijk maakt, die 
pedagogischee component vrijelij k moet kunnen ontstaan.**:~ 

Hett is niet verbazingwekkend dat de theateropleidingen het nut van 
agogischee en pedagogische scholing voor de uitvoerende kunstenaar inza-
gen.. Het vormingstoneel dat sterk agogisch en pedagogisch gericht was. 
maaktee een bloeitijd door. Frappant is dat de opleidingen voor de docent 
slechtss in de relatie met de theaterscholen een mogelijkheid zagen om met 
dee kunstpraktijk in contact te komen. Dat docenten via cursussen, zelfstudie 
enn theaterbezoek met de kunstpraktijk in contact zouden kunnen komen, 
wordtt nergens genoemd. Dit is temeer opmerkelijk waar het een beroep be-
treftt dat zoveel niet-reglementair geschoolden kent. Ook andere dan puur 
inhoudelijkee zaken speelden een rol. De toneelscholen moesten vechten 
voorr hun bestaan, een gevecht dat tot op heden voortduurt. "Het ontstaan 
vann de docentenopleidingen Drama (aan de toneelscholen) is op zijn best te 
dankenn geweest aan de symbiose van overlevingsstrategieën en een zeker 
agogischh idealisme, toentertijd 'vormingsidealen*  geheten."̂ 

Wandaa Reumer heeft zich verzet tegen de koppeling van docentenoplei-
dingenn aan de toneelscholen. In haar visie diende bij een opleiding tot do-
centt Drama de pedagogische component minstens evenwaardig te zijn aan 
dee vakcomponent. De toneelscholen huldigden een andere visie, met als ex-
treemm standpunt dat een goed kunstenaar ook kan onderwijzen.2' Deze te-
genstellingg was overigens niet exclusief voor Drama. Ook bij de docenten-
opleidingenn voor niet-kunstvakken was en is er sprake van spanning tussen 
hett belang van het vak en het belang van de pedagogie. 

Dee onderhandelingen, waarbij Jan Kassies, directeur van de Theater-
schooll  Amsterdam, een belangrijke rol speelde, resulteerden in de mogelijk-

(27)) Broekhuizen 19X1. p. 9 

(28)) Vakmanschap ot Meesterschap, p 22 

(29)) Tijdens een interview met Wanda Reumer. februari 1995. noemde / i | de directeur van de 
Mimeopleidingg in Amsterdam. Irits Vogels als de auteur \an deze uitspraak tijdens het overleg 
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heidd voor toneelscholen een opleiding tot docent Drama te starten. In 1971 
enn "72 ontstonden er docentenopleidingen aan de toneelscholen van Maas-
tricht.. Arnhem en Amsterdam die onder de directie kunstonderwijs van 
O&WW vielen. 

Dee Akademie voor Expressie en Kommunikatie (AVEK) die in 1973 in 
Leeuwardenn werd opgericht door afgestudeerden van de Akademie in Ut-
rechtt en in 1978 erkend werd, viel evenals de Akademie in Utrecht onder de 
directiee Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs van O&W. 

Doorr de beslissing de toneelscholen docentenopleidingen te laten verzor-
genn en ook de oprichting van nieuwe Akademies voor Expressie toe te staan 
(inn 1982 waren er vier) ontstonden er twee soorten docentenopleidingen. 
Dezee vielen onder verschillende directies van het ministerie van O&W. 

3.66 Beroepsvereniging 

Dee behoefte zich te organiseren leidde in 1970 tot de oprichting van de Be-
roepsverenigingg voor dramadocenten. ledereen die iets met Drama deed of 
diee zich docent Drama noemde, kon lid worden. Omdat de leden van diverse 
herkomstt waren Akademie voor Expressie, kweekschool, universiteit, 
toneelschooll  fungeerde de vereniging als een ontmoetingspunt. Er werden 
trainingenn georganiseerd en er werd voornamelijk vakinhoudelijk overlegd. 
Dee beperkte interesse van de leden voor beleidsmatige zaken maakte dat de 
verenigingg op dat gebied slechts functioneerde op uitnodiging van andere 
organisaties,, onder andere de ministeries van O&W en CRM. Na enige jaren 
functioneerdee de beroepsvereniging feitelijk niet meer. 

3.77 Richtingenstrij d en individualisme 

Onderr dramadocenten ontstond in de jaren zeventig een richtingenstrijd 
tussenn de docenten die Drama als werktuig zagen om de maatschappij te 
vernieuwen,, zij die Drama als middel tot zelfontplooiing wilden inzetten en 
zijj  die Drama als kunstvak wilden doceren. De aanhangers van de drie rich-
tingenn betrokken hun stellingen en bestreden elkaar heftig. Het is niet verba-
zingwekkendd dat er van een gezamenlijk optreden van dramadocenten geen 
sprakee was. 

DramaDrama ten dienste van de strijd om de maatschappijvernieuwing. 

Hett vormingstheater nam in de jaren zeventig een hoge vlucht. De groepen 
warenn niet aan een politieke partij gebonden, maar ze wilden met hun voor-
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stellingenn de arbeiders en andere groepen van mensen die in de knel zaten, 
bewustt maken van hun situatie en ze laten zien hoe de maatschappelijke 
machtsstructurenn in elkaar zaten, om hen daarvoor weerbaar te maken. Ook 
hett onderwijs was in die visie een onderdrukkende machtsorganisatie, en de 
scholierenn dienden zich daarvan bewust te worden. 

Voorr de akteurs was het 't leukst om te spelen op een rotschoot. 
Leerlingenn die op scholen zaten waar het zo erg nog niet was of niet 
meerr zo erg was, werden niet geloofd. Het feit dat zij de visie van de 
akteurss niet deelden, werd gezien als bewijs hoezeer zij werden on-
derdrukt.. (Uit: Gooi die artiesten de school uit, Speltribune mei 1985.) 

Ookk binnen het onderwijs waren docenten Drama vanuit deze visie werk-
zaam.. Het is niet verwonderlijk dat de stichting Mol koos voor het lbo als 
werkterrein,, omdat in die schoolsoort de leerlingen het meest in de knel za-
ten.. Na een paar jaar stopte de groep op één school, omdat haar het werk 
onmogelijkk werd gemaakt. Een serie lessen over seks werd door de directeur 
stopgezett toen de docenten een ongekuist verslag van de lessen hadden 
gepubliceerd.. Ondanks excuses van de kant van de betrokken docenten werd 
beslotenn voorlopig het werk van de werkgroep stop te zetten/0 

DramaDrama ais persoonlijkheidsvorming 

Dezee richting liet zich voeden door therapeuten als Maslow, Perls en Ro-
gers.. Het persoonlijk welbevinden stond centraal. Voor zover er dramado-
centenn van deze richting in het onderwijs werkzaam waren, zijn ze nader-
handd vaak als leerlingbegeleider actief geworden. Zelfs het Nederlands Cen-
trumm voor het Amateurtoneel (NCA) heeft een aantal jaren meer als kreatief 
ekspressiesentrumm gefunctioneerd dan als organisatie voor toneel door ama-
teurs.. Vanaf 1972 verschenen er drie NCA-publicaties onder de titel Speldo-
cumentatie.. In de inleiding tot nummer twee staat het volgende te lezen: 
"NCA-Speldocumentatiee nr 2 is evenals nr l een reeks ervaringsmogelijkhe-
denn (eksperimenten en oefeningen) op het gebied van ontspanning, sensory-
awakening,, groeps-interaktie en bewustwording." Nummer drie gaat voort 
opp de door Speldocumentatie een en twee ingeslagen weg. "Veel uit de oefe-
ningenn voortkomende produkten zoals schilderijen, verhalen, dagdromen 
zijnn zeer geschikt voor verdere bewerking volgens de gestaltterapeutische 
methode:: de schepper geeft zijn schepping een eigen stem en de trainer 

(30)) Werkgroep Mol 1978. p. 1.2. 
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stuurtt het zo gesprokene bij opdat nieuwe inzichten mogelijk worden."1' 
Dee stimulerende kracht achter deze ontwikkeling in kreatieve kommuni-

katiee bij het NCA was geen dramadocent. maar Jan Velzeboer. afgestudeerd 
inn Rechten en Psychologie. 

DramaDrama als kunstrok 

Err was een derde, minder spraakmakende groep docenten actief. Docenten 
diee de toneelkunst als enig acceptabele vakinhoud zagen. In Maastricht wer-
denn de docenten Drama geacht allereerst acteurs te zijn en vervolgens 
dramadocentt te worden. 

Vanuitt deze academie werd ook het heftigst gefulmineerd tegen de ande-
ree opvattingen. 

Inn 1988 zorgden Holthaus en Hoes, dramadocenten aan de toneel-
schooll in Maastricht, tijdens een congres over Drama in Onderzoek 
voorr een laatste opflikkering van de toen al geheel gestreden strijd 
tussenn de drie richtingen. Zij hielden een pleidooi voor het terug-
brengenn van Dramaonderwijs tot het kunstvak. Zij stelden dat de do-
centenn Drama in de afgelopen dertig jaar het vak zijn kwijtgeraakt. 
"Eenn docent Drama leek zo ongeveer alles te kunnen - als hij maar 
wildee - en werd ook gretig binnengehaald door iedere onderwijsin-
stellingg of vormingsinstituut, waar ook maar de modewoorden van de 
jarenn zestig werden aangehangen. De nieuwe pedagogische slo-
gans:: de totale mens, de vrije mens, de harmonische mens, de crea-
tievee mens, de progressieve mens, noem ze maar op. En om dat alle-
maall te ontwikkelen leek 'ons vak' alles in huis te hebben en op ie-
deree pedagogische vraag een passend antwoord te kunnen leveren. 
Niett alleen de reeks vragen aan de docent Drama was ongebreideld, 
zijnn ongevraagde aanbod was dat óók. Als je toen een dramadocent 
inhuurdee (die benaming was toen overigens niet gangbaar) dan kon 
datt van alles betekenen: hele volksstammen hesen zich onder zijn 
leidingg in zwarte maillots en gingen - onder het uitstoten van oerkre-
tenn - 'vrij bewegen' of: ze kregen stapels stencils uitgereikt op basis 
waarvann ze als respectievelijk buurtbewoners en milieuonvriendelijke 
fabrikanten,, op speelse wijze conflicten uit de wereld hielpen. Weer 
ergenss anders lagen de deelnemers zich urenlang genadeloos te 
ontspannen.. Of er werd - vooral veel en diepgravend - gepraat naar 
aanleidingg van een psychodramatische activiteit." De schrijvers beto-
genn dat dramadocenten nieuwe vakken creëerden en die ten onrech-

<3I)) NCA. Speldokumentalie l. Maarsscn. oktober 1972 
NCA.. Speldokumentatie 2. Maarssen. geen jaartal. 
NCAA Speldokumentatie 3. Maarssen. 1974 
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tete bij Drama voegden. 
Zijj stellen dat de functie van Drama slechts het beoefenen van de 
kunstt is."Het beoefenen van een kunstvorm, op welk niveau dan ook, 
(is)) van enige betekenis (...)."': 

GevolgenGevolgen van c/e richtingenstrijd 

Niett alleen de onderlinge strijd, maar ook de vaak sterk individualistische 
werkwijzee van de docenten maakten een georganiseerd optreden moeilijk. 
Err was geen sprake van een sterk optreden ten behoeve van het schoolvak. 

Elkee dramadocent bedacht zijn eigen vaktaal, wat de communicatie be-
moeilijkte.. Zelfs over de naam van het vak was er geen overeenstemming. In 
19966 blijken de docentenopleidingen nog steeds niet dezelfde benaming te 
gebruiken.. Naast de term docent Drama wordt ook de term Theaterdocent 
gebruikt/-'' Scholen wisten door de richtingenstrijd niet wie ze als 
dramadocentt binnenhaalden. Op menige school werd Drama geïntroduceerd 
doorr een docent van een ander vak. vaak Nederlands, die een parttime 
opleidingg Drama volgde. Dat leek vertrouwd. 

4.. 1975-1985 

4.11 CRM 

Inspectie Inspectie 

Inn 1979 installeerde CRM voor de buitenschoolse sector een Inspectie voor 
Danss en Dramatische Vorming. Inspecteur werd Nora Roozemond. docent 
Drama.. Om de kwaliteit van de Dramalessen te verhogen - veel lessen in 
diee sector werden door vrijwilligers gegeven, waarvan niet duidelijk was of 
zijj  vakbekwaam waren initieerde Roozemond de mogelijkheid van een 
bevoegdheidd voor Drama buitenschools. 

StichtingStichting Dramaberaad 

Dee leden van het Centraal Beraad Dramatische Vorming besloten in 1980 
tott een wijziging van statuten en naam.-'4 De Stichting Dramaberaad (SDB) 
steldee zich ten doel de ontwikkeling van Drama in Nederland te bevorderen 
opp het gebied van de dramatische vorming, amateuristische en professionele 

(32)) Ruyven 1488. p. 34. 

\}3)\}3) Vakmanschap ot'Meesterschap. p.3<). 

(34)) Toxopeus 1490. p 339. 
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kunstbeoefening. . 
Dee SDB organiseerde in 1982. met subsidie van CRM. een tweedaags 

werkcongress voor vakmensen op dramagebied. De congresgroepen hielden 
zichh bezig met creativiteitscentra, sociaal-cultureel werk. onderwijs - alge-
meenn vormend, beroeps- en vakopleiding docenten - . mime en amateurto-
neel.. Van aansluiting met de professionele kunstbeoefening is het niet geko-
menn . 

Pogingenn om de uitbundige groei aan organisaties die zich met kunstzin-
nigee vorming bezighielden overzichtelijk gestructureerd te krijgen leidden 
tott de oprichting door het ministerie van CRM van het Overleg Kunstzin-
nigee Vorming/Amateuristische Kunstbeoefening (KV/'AK ) en de opheffing 
vann het Overleg der Centrale Beraden. De beraden van de diverse kunsten 
kregenn geen zetel in dit overleg. Subsidies aan de beraden werden stopgezet 
tenn faveure van een overkoepelende organisatie voor de kunstzinnige vor-
ming.. Het gevolg was dat de SDB werd opgeheven. 

LOKV LOKV 

Dee organisatie van de kunstzinnige vorming kreeg in 1983 een definitieve 
structuur.. De diverse organisaties op buitenschools kunstvakgebied werden 
ondergebrachtt bij het Landelijk Ondersteuningsinstituut voor de Kunstzin-
nigee Vorming (LOKV). waar de NSKV in opging. Het LOKV kreeg de taak 
dee buitenschoolse en de binnenschoolse kunstzinnige vorming te ondersteu-
nen.. Het was de bedoeling dat het LOKV ook in het onderwijsveld werk-
zaamm zou zijn en nauw zou samenwerken met ondersteunende instellingen 
alss de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). de Landelijke Pedagogische 
Centraa (LPC) en het Centraal Instituut voor Toetsontw ikkeling (CITO). Af-
wezigheidd van vakkennis omtrent Drama bij die instituten maakte dat de 
samenwerkingg moeizaam was. Slechts met de SLO kwam door de tijdelijke 
benoemingg van Paul van Engelen voor het Voortgezet Onderwijs de samen-
werkingg tussen SLO en LOKV op gang. Er werden lessen voor de basisvor-
mingg ontwikkeld, die in boekvorm zijn uitgegeven.0 

Hett ministerie van WVC wenste onder minister Brinkman niet meer via 
hett LOKV het onderwijs te subsidiëren. Dit was de verantwoordelijkheid 
vann een ander ministerie. Gevolg was dat het LOKV zich richtte op de be-
middelingg tussen kunst en onderwijs, en de binnenschoolse ontwikkeling 
afstootte. . 

Hett opheffen van het Dramaberaad betekende dat er geen podium meer 
wass voor onderling overleg en contact met het ministerie. Het LOKV bood 
geenn ontmoetingspunt voor dramadocenten. De behoefte aan een eigen. 

(35)) Venu;,. A en Lngelen. P. van (red). Dramalessen voor de Basisvorming, drie delen: Improviseren. 
Naarr toneel leren kijken. Spelen met zelfvertrouwen. LOKV SLO. 1990 
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vakgerichtee organisatie leidde in 1984 tot de oprichting van de Beroepsver-
eniüiimm dramadocenten. 

4.22 O&W 

CML CML 

Dee inhoudelijke vernieuwing van het voortgezet onderwijs kreeg organisa-
torischh vorm door de instelling van Commissies Modernisering Leerplan 
voorr alle schoolvakken. De CML/s konden de minister en later de SLO ge-
vraagdd en ongevraagd adviseren. 

Inn 1975 installeerde de minister van O&W Van Kemenade de laatste 
Commissiee Modernisering Leerplan, voor de vakken Dans. Mime en Drama 
(CML-DMD) .. hoewel die vakken niet in de Mammoetwet voorkwamen (zie 
par.2.2).. Voorzitter werd Jan van Riemsdijk, hoogleraar-directeur van de 
Akademiee voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Eerder was hij voorzitter 
geweestt van de Werkgroep Dramatische Vorming van het ministerie van 
CRMM (zie 3.3). In zijn installatierede benadrukte Van Kemenade het belang 
vann een samenhangend educatief beleid. Daartoe achtte hij samenwerking 
opp binnenschools en buitenschools terrein nodig. Voorzitter Van Riemsdijk 
gaff  aan een sterke voorkeur te koesteren voor één sterke CML voor alle ex-
pressievakken,, in plaats van aparte CML"s voor elk van de expressievakken. 
Bijj  de installatie van de CML-DMD was de opheffing ervan reeds gepland. 

SLO SLO 

Inn de opzet van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). op 10 januari 
19755 reeds opgericht, was voorzien in een nauwe samenwerking tussen de 
CMLL "s voor de kunstvakken en Lichamelijke Opvoeding (L.O.). Een theo-
retischee grondslag voor deze samenvoeging was er niet. "'Het zal u duidelijk 
zijnn dat deze organisatorische maatregelen stoelen op onderwijskundige en 
vakinhoudelijkee concepties die veelal nog slechts gedeeltelijk in de praktijk 
zijnn uitgewerkt.""10 Opmerkelijk is dat de geclusterde vakken in het hbo ge-
fundeerdd waren, dit in tegenstelling tot de andere schoolvakken toentertijd. 

Inn 1977 voegde de SLO inderdaad de kunstvakken en Lichamelijke Op-
voedingg bijeen in de sectie 'expressievakken en l.o.\ In het laatste jaarver-
sii  ai» bleek de CML-DMD weiniü uelukkiü met deze clustering van vakken.1 

(36)) kemenade J van. Rede hij de installatie \an de CML Dans. Mime. Drama, mei 1475. 

(37}}  To\opeu> 1440. p 344 
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ACLO ACLO 

Inn plaats van de CML's werden Adviescolleges Leerplanontwikkeling 
(ACLO)) ingesteld. Het paste in de opzet van de SLO dat de feitelijke leer-
planontwikkelingg binnen de eigen stichting zou plaatsvinden, beoordeeld 
en/off  geïnitieerd door de ACLO's. waarvan de secretariaten in Enschedé, bij 
dee SLO gevestigd werden.38 Deze ACLO"s zijn tot hun opheffing "in oprich-
ting""  gebleven. Het bleek niet mogelijk tot overeenstemming met de vakbon-
denn te komen: die waren het er niet mee eens dat de leden van de ACLO's. 
inn tegenstelling tot die van de CML's. om niet zouden werken. 

Voorr Dans. Mime en Drama had deze organisatorische ontwikkeling ver-
strekkendee gevolgen. De secretaris van de CML-DMD wilde niet verplicht 
inn Enschede werken en nam ontslag in 1977. Voorzitter Van Riemsdijk wil-
dee zonder haar niet verder en vertrok ook. De nieuwe voorzitter. Albert van 
denn Berg. vertrok na twee jaar. Gevolgd door de nieuwe secretaris, die het 
werkenn binnen de SLO-structuur onmogelijk vond. 

Dee patstelling tussen de vakbonden en de minister had tot gevolg dat er 
eenn benoemingsstop kwam voor de ACLO's. Dit zou het einde van de 
ACLOO Dans. Mime en Drama betekenen. Intensief overleg met staatssecre-
tariss Hermes leverde op dat twee zittende leden van de ACLO - Ton Ko-
ningss voor Drama en Jan Wilmans voor Dans respectievelijk voorzitter en 
secretariss mochten worden. Daarnaast vervulden zij de nieuwe taken van 
studiesecretariss voor Dans en Drama. Mime had zich binnen de ACLO nau-
welijkss geprofileerd en werd bij Drama gevoegd. De ACLO beschikte over 
eenn eigen budget waarmee onderzoek en uitgaven gefinancierd konden wor-
den.. De beschrijvende onderzoeken van Drama in de Pedagogische Acade-
miess (PA"s) (zie paragraaf 4.5) en de opleidingen tot docent Drama (zie 4.5) 
werdenn door de ACLO geïnitieerd en bekostigd. 

Tott 1986 heeft de ACLO op deze manier gefunctioneerd. 
Koningss en Wilmans besloten gezamenlijk op te trekken en ook ieder 

afzonderlijkk steeds Dans en Drama te bepleiten. Hiertoe zouden zij zich zo 
veell  mogelijk binnen de organisatie van de SLO manifesteren. Als voorzitter 
vann de ACLO was Konings lid van het college van voorzitters van de 
ACLO's.. in 1984 werd hij in het presidium van de SLO gekozen en was er 
zelfss enig tijd waarnemend v oorzitter van. 

VALO VALO 

Inn 1984 en 1985 werd overleg gevoerd tussen het ministerie van Onderwijs, 
dee SLO en de ACLO's over de opheffing van de ACLO's i.o. en de instel-
lingg van Veldadviescommissies Leerplanontwikkeling (VALO). Deze 

(38)) Gegevens voorde/e paragraaf zijn behalve uil stukken, aangedragen door Ton Konings 
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VALO" ss zouden een ciusterstructuur krijgen, in plaats van vijf ACLO's. 
respectievelijkk voor Dans. Drama. Beeldend. Muziek en Lichamelijke Op-
voedingg kwam er één VALO voor al die vakken gezamenlijk. Deze VALO's 
kregenn slechts een adviesfunctie bij de SLO. Als waarnemend voorzitter 
namm Konings deel aan genoemd overleg. 

Hett ministerie hanteerde als uitgangspunt dat slechts reguliere school-
vakkenn een vertegenwoordiging in een VALO zouden krijgen. Dans en Dra-
ma,, keuzevakken, zouden dus geen plaats krijgen binnen de nieuwe SLO-
structuur.. Omdat Konings als lid van het presidium deelnam aan dit tripar-
tietee overleg was hij in de gelegenheid direct te beargumenteren dat Dans en 
Dramaa vakken in ontwikkeling waren, en dat de ACLO diverse projecten 
hadd weten te starten. "Een vak in ontwikkeling kun je niet de nek omdraai-
en.""  Zijn interventie leidde tot succes. Bij de instelling van de VALO's in 
19866 maakten Dans en Drama deel uit van de nieuwe VALO kunstvakken 
enn L.O. 

Prioriteiten Prioriteiten 

Dee SLO gaf in de beginjaren prioriteit aan de basisschool en het lager 
beroepsonderwijs.. Van de vakgebieden kregen onder meer de expressievak-
kenn prioriteit. Deze keuzen lagen in de lijn van het beleid van Van Keme-
nade. . 

Hett aantal projectaanvragen was enorm. Eind 1977 waren er al ongeveer 
1400 aanvragen, zeer divers van aard en omvang. Al spoedig bleek dat de 
SLOO die aanvragen bij lange na niet kon honoreren. Lopende projecten, 
vaakk door de CML gestart voor de oprichting van de SLO, kregen voor-
rang.'""  Een project dat de SLO in 1978 startte, had als doel Dans. Mime en 
Dramaa voor de basisschool te integreren tot één gebied en één vak: 
Damidra.. Snel werd duidelijk dat Dans. Mime en Drama elk een eigen 
bijdragee aan het lager onderwijs boden en niet eenvoudig samen te voegen 
waren.. De term Damidra verdween uit de stukken.40 

VakinhoudelijkeVakinhoudelijke ondersteuning 

Dee leden van de CML waren zich bewust van hun achterstand op het gebied 
vann methodiek- en leerplanontwikkeling. Daarnaast was het ontbreken van 
eenn voor Drama bruikbaar begrippenkader een hinderpaal voor het commu-
nicerenn met andere schoolvakken. Bij de eerste projectaanvragen van de 
CMLL nam deskundigheidsbevordering ten behoeve van de leerplanontwik-

(3<J|| Gegevens voor deze paragraat komen uit het artikel van Harriet Visser. Grootheidswaanzin in 
Twente'.. Speitnhune. maart 1474 

(4(lii  Visie in ontwikkeling. SLO project 3400. m i . p 5 
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kelingg een belangrijke plaats in. Projectaanvragen voor de brugklas in 1976 
enn in 1980 werden goedgekeurd- maar bevroren in verband met de geformu-
leerdee prioriteit voor het basisonderwijs en het lager beroepsonderwijs. Een 
projectaanvragee die wel paste binnen de beleidsprioriteiten van de SLO 
werdd ook afgewezen. Het verzoek van de stichting Mol (zie par. 3) om 
experimenteell  onderzoek te doen naar effecten van Drama, toegespitst op 
hett lbo. werd afgewezen. Het bestuur van de SLO beargumenteerde de 
afwijzingg als volgt: 

"(..)) de relatie dramatische vorming - maatschappijleer maatschappij-
visie:: over deze relatie lijk t de stichting Mol een zeer uitgesproken mening 
tee hebben, die niet in alle opzichten door het College wordt gedeeld. Het 
Collegee acht dit niet ernstig, maar heeft twijfels aangaande het respect voor 
dee pluriformiteit van ons onderwijs bij de stichting Mol."41 

Hiermeee ging het bestuur van de SLO voorbij aan het positieve advies 
vann de CML. 

Meii  1983 organiseerde de ACLO-DMD een conferentie over Drama in 
hett voortgezet onderwijs. Doel was de opvattingen omtrent plaats, rol en 
functiee van Drama in het voortgezet onderwijs te inventariseren. Aan de uit-
nodigingg werd door het ministerie geen gehoor gegeven. Van de uitgenodig-
dee universitaire instituten voor theaterwetenschap gaf de Universiteit van 
Utrechtt acte de presence. De deelnemers, voornamelijk docenten Drama, 
constateerdenn dat de opvattingen omtrent plaats, rol en functie zeer uiteen-
liepen.. Tegenover de opvatting dat Drama een functie had binnen het voort-
gezett onderwijs en concrete doelen moest formuleren om de scholen van die 
functiee te overtuigen, stond de mening dat de scholen eerst maar eens duide-
lij kk moesten maken waarom ze Drama zo belangrijk vonden, voordat ze het 
vakk mochten invoeren. De meningen omtrent de technische mogelijkheden 
vann Drama als schoolvak luidden daarentegen opmerkelijk eenstemmig. Als 
Dramaa een plaats krijgt, moet het zich organisatorisch aanpassen aan de 
schoolsituatie.. Een leerplan is dan noodzakelijk. Met groepsgrootte en roos-
terr dient soepel te worden omgegaan. Bovendien moet Drama niet pretende-
renn alles aan te vullen wat andere vakken laten liggen, al komen er bij Dra-
maa dingen aan bod die bij andere vakken minder aan bod komen.42 

Dramadocentenn wisten toen droom en daad scherp van elkaar te schei-
den.. Bij het formuleren van de wensen liepen de ideeën sterk uiteen, bij het 
besprekenn van praktijksituaties was er sprake van overeenstemming. 

Dee SLO richtte zich ook op de experimenten rond de middenschool. De 
projectgroepp Ontwikkeling Leerplan Middenschool(pg-OLM) liet zich advi-
serenn door een werkgroep van dramadocenten. In haar vrije tijd formuleerde 

(41)) Werkgroep Mol 197X. p 2 

(42)) Verslag Conferentie Drama in het Voortgezet Onderwijs. ACLO 1983 
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dezee groep doelstellingen voor Dramatische Vorming in het Experimenteel 
Leerplann Middenschool (ELM) en voorbeeldeindtermen. Voor een redelijke 
betalingg en inhoudelijke ondersteuning van de werkgroep stelde de pg-OLM 
geenn middelen beschikbaar. 

Inn januari 1983 verscheen in de reeks Middenschool in Beeld het boek 
DramatischeDramatische Vorming, geen vreemde Eend. Typerend voor de ruimte die 
Dramaa kreeg, was dat dit deel. anders dan andere delen van de reeks, tot 
standd kwam op eigen initiatief van de schrijvers en dat de hen ondersteunen-
dee werkgroep van dramadocenten op middenscholen, die de pg-OLM ook 
ondersteunde,, nauwelijks materiële ondersteuning kreeg van de SLO. Dat 
hett boek toch tot stand kwam. vloeide voort uit de behoefte van de docenten 
Dramaa aan uitwisseling van ervaringen en discussie over de dagelijkse prak-
tijk.4' ' 

Dee invoeging van de CML's in de SLO zette Dans en Drama op achter-
stand.. Omdat de SLO de begroting in verregaande mate overschreed, werd 
err door het ministerie van O&W een medewerkersstop afgekondigd. Toen 
dee CML-DMD een verzoek indiende twee medewerkers bij de SLO aan te 
stellen,, voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, was zij net te laat. 
Anderee vakken die eerder een CML hadden en daarvoor medewerkers 
haddenn kunnen aantrekken, ondervonden geen last van deze stop. 

Bezuinigingen Bezuinigingen 

Vanaff  1983 werd het onderwijs weer door een reeks van bezuinigingsmaat-
regelenn getroffen. Naast de salariskortingen werd de leraarlessenformule op 
driee punten gekort: 
-- doublerende eindexamenkandidaten telden maar voor 10% mee in de 

bekostiging,, in plaats van voor volle 100%; 
eenn korting werd doorgevoerd op de leraarlessenformule (in feite tot 27 
lessenn in het eindexamenjaar): 
hett aantal taakuren (vrije uren die een bevoegd gezag voor taken binnen 
dee school aan docenten kan toedelen) werd verlaagd. 

"Inn scholen zijn daardoor verhitte en vaak heel beschamende diskussies ge-
voerdd om deze bezuinigingen te 'vertalen*. Dat betekende onderzoek heeft 
datt aangetoond dat vooral op de toch al minimale toedeling van uren van 
dee kunstzinnige vorming opnieuw is beknibbeld, dat de uren die daar boven 
dee verplichte minima werden gegeven bijna overal zijn gekort."44 

Dee terugloop van het aantal leerlingen maakte het voor de scholen nog 
moeilijkerr voor de kunstvakken meer te doen dan het minimum dat in de wet 

(43)) Janssen IS>83. p. I en 2 

(44.11 Hoogbergen z.j.. p X 
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verplichtt was gesteld. Op die scholen waar de plenaire docentenvergadering 
eenn beslissende stem had bij de formulering van het voorste! voor de lessen-
tabel.. kon de discussie gaan over de noodzaak van een 'extra*  uur (boven de 
minimumtabel)) voor Economie in vier havo versus de noodzaak van een "ex-
tra""  uur voor Drama in diezelfde vier havo. waarbij Drama altijd in 'extra* 
urenn werd gegeven omdat het geen verplicht vak was. 

Hett verminderen van de uren voor de expressievakken was een bewuste 
keuzee van de scholen. Prioriteit werd gegeven aan de 'zware*  examenvak-
ken.. Van de expressievakken namen de vakken waar eindexamen in werd 
afgelegdd een steviger positie in dan overige. Drama nam daardoor in alle 
opzichtenn een zwakke positie in. scholen hoefden noch met de basistabel, 
nochh met een eindexamen rekening te houden. Het vak kon zonder proble-
menn worden afgeschaft, als het al werd gegeven. 

UniversiteitUniversiteit en Drama 

Inn 1983 startte de taakgroep Theaterwetenschap van de Rijksuniversiteit 
Groningenn de uitgave van het tijdschrift Scholen in Toneel, gericht op taal-
docentenn in het voortgezet onderwijs. In de redactie zat onder meer de al 
eerderr genoemde Peter van Lint. Het tijdschrift bevatte achtergrondmate-
riaall  en lesmateriaal bij komende voorstellingen in de regio Groningen. Er 
werdenn ook themanummers uitgegeven. In 1990 moest de vakgroep Muziek-
enn Theaterwetenschap wegens bezuinigingen de uitgave van het tijdschrift 
stopzetten. . 

Voorr de vakgroep Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht formu-
leerdee Sonja de Leeuw in 1982 een Argumentatie voor een Leraarsopleiding 
Theaterwetenschap.. Van het ministerie was een suggestie uitgegaan aan de 
diversee universiteiten om na te gaan of een lerarenopleiding Theaterweten-
schapp voor het eerstegraads gebied van het voortgezet onderwijs mogelijk 
was.. De vakgroep Theaterwetenschap van de Universiteit van Amsterdam 
liett weten niet op het voortgezet onderwijs te zijn gericht en dus geen inte-
ressee te hebben. De vakgroepen Theaterwetenschap en Onderwijskunde van 
dee Universiteit Utrecht gaven De Leeuw de ruimte om een raamplan op te 
zettenn voor een nieuw vak. Theater. Film en Televisie. 

Samenn met de vakgroep Onderwijskunde werd behalve dit raamplan ook 
eenn lessencyclus ontwikkeld die op een aantal scholen experimenteel werd 
uitgevoerd. . 

Bijj  de evaluatie van dit experiment in 1985 werd duidelijk dat de stu-
dentenn die de lessen als experiment hadden gegeven vakdidactische scholing 
misten.. Ook waren zij van mening dat er in de gehele cyclus meer plaats zou 
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moetenn komen voor praktische activiteiten.4" 
Hett experiment leidde tot de conclusie dat invoering van het vak zeker 

tott de mogelijkheden behoort, maar dat een structurele plaats in het onder-
wijss noodzakelijk is. De aanvraag voor een lerarenopleiding theaterweten-
schapp is niet gehonoreerd. 

4.33 CRM/WV C en O& W 

Tijdenss het kabinet Den Uyl werkten de ministers van O&W en CRM samen 
enn presenteerden in 1975 de nota 'Naar een verzorgingsstructuur kunstzin-
nigee vorming*. 

Dee betrekkelijk grote aandacht van CRM en later WVC voor kunstzin-
nigee vorming beperkte zich niet louter tot het buitenschoolse gebied. Regel-
matigg bewogen de bewindslieden van Cultuur zich op het gebied van onder-
wijss (zie paragraaf 3.2). 

Seen Seen 

Dee buitenschoolse kunstzinnige vorming bloeide. Eerst onder de noemer van 
vormingstheater,, maar later ook als jongerentheater. ontstonden er groepen 
diee voorstellingen maakten die speciaal waren gericht op jongeren. Bij veel 
vann die voorstellingen was voor- en nawerk inbegrepen. De toneelgroepen 
verzorgdenn zelf lessen of boden materiaal aan dat docenten konden gebrui-
kenn om leerlingen voor te bereiden op de voorstelling. Ook de verwerking 
vann de voorstelling kreeg aandacht. De acteurs verzorgden een nagesprek, 
vaakk in de vorm van een rollenspel, of de docent kreeg suggesties aangereikt 
hoee een verwerking van de voorstelling te organiseren. De kosten van zo'n 
voorstellingg kwamen niet altijd ten laste van de school, gemeenten namen 
daarvann vaak een deel op zich. Scholen die dit type kunstzinnige vorming 
belangrijkk vonden en er geld voor konden uittrekken, waren in de gelegen-
heidd met veel subsidie voorstellingen aan te bieden aan alle leerjaren. Wie 
financieell  minder ruimte had, kon op zijn best één voorstelling aanbieden, 
vaakk voor één enkel leerjaar. 

Vann 1981 tot medio 1984 liepen er projecten Samenwerking Secundair 
Onderwijss en Culturele Instellingen (Secu). gefinancierd door de ministeries 
vann O&W en WVC. Ook één voor Drama, onder leiding van Annelies 
Roodnat-Venus.. Zij formuleerde drie doelen: 
-- projectonderwijs stimuleren waarbij het vak Drama verbonden wordt met 

hett taalonderwijs, met name de moedertaal: 

(45)) De leeuw 1985. p 243-246 
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voorstellingenn inpassen in het schoolwerkplan opdat deze voorstellingen 
geenn incidentele gebeurtenis blijven, maar verbinding hebben met andere 
onderdelenn van het onderwijsproces: 
mogelijkhedenn en begrenzingen onderzoeken van Drama als zelfstandig 
vak.. als onderdeel van het vak Nederlands en als onderdeel van een om-
vangrijkk project dat in meerdere vakken een plaats krijgt. 

Watt dit laatste doel betreft concludeert Roodnat dat een training in dramati-
schee werkvormen slechts beperkte mogelijkheden aan de docenten geeft. De 
vakkenniss is te gering om werkvormen aan te passen en gevarieerd toe te 
passen.. Drama als vak zag zij thuishoren op die scholen waar men een visie 
ontwikkeldd heeft op expressievakken in onderlinge samenhang, en waar 
overr culturele vorming in brede zin is nagedacht. 

Tenn aanzien van het eerste doel concludeert Roodnat dat niet in het vak 
Dramaa opgeleide docenten slechts een beperkt gebruik kunnen maken van 
dee mogelijkheden van drama.46 

Mett betrekking tot het tweede doel concludeert Roodnat dat de samen-
werkingg tussen docenten van creativiteitscentra en docenten van scholen 
niett soepel verloopt. Persoonlijke contacten tussen de betrokken docenten 
zijnn erg belangrijk. 

Daarnaastt concludeert zij: 
-- Theatervoorstellingen op school mogen geen losse op zichzelf staande 

gebeurtenissenn zijn maar moeten ingebed zijn in andere schoolactivitei-
ten.. Daarvoor is minimaal nodig dat de leerlingen en leerkrachten voor-
bereidd zijn op de voorstellingen die zij gaan zien. 
Nawerkk door acteurs/dramadocenten levert praktische bezwaren op. De 
overgangg van spelen voor een groep leerlingen naar spelen met een groep 
leerlingenn blijkt een te zware belasting te zijn. 
Verwerkingg van theatervoorstellingen hoort thuis bij schooldocenten die 
hett niveau en de belevingswereld van de leerlingen het best kennen. In-
stitutenn voor Kunstzinnige Vorming zouden schooldocenten die de ver-
werkingg zelf willen uitvoeren, kunnen stimuleren, begeleiden en zonodig 
nascholen. . 

Maarr ook docenten van creativiteitscentra dienen geschoold te worden: 
Dee docent van een creativiteitscentrum die op een school voor voortgezet 
onderwijss ondersteunend werk gaat beginnen, heeft recht op de mogelijk-
heidd tot bijscholing. 

-- Die bijscholing dient gericht te zijn op de specifieke problemen van de 
scholenn voor voortgezet onderwijs waar gewerkt gaat worden.4 

Alss scholen en buitenschoolse instellingen samenwerken, dan dienen dus de 

(46ii Roodnat 1984.p 86 

(47)) Roodnat 1984. p. 87-91 
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docentenn van beide instellingen te worden getraind op eikaars vakgebied. 
Bovendienn zijn acteurs niet in staat naast het spelen als docent het nawerk 
mett leerlingen te verzorgen. 

Dezee conclusies maken duidelijk dat de uitgangspunten die de Werk-
groepp theateronderwijs in het Lochums overleg (zie paragraaf 3.5) formu-
leerdee in de praktijk niet werden gerealiseerd. De acteurs/dramadocenten 
functioneerdenn wel als acteur, maar niet als docent. 
Dee Secu-projecten kregen geen vervolg. Met de conclusies en aanbevelingen 
werdd voor Drama niets gedaan. 

Onderzoek,Onderzoek, gegevens over Drama 

Inn 1981 verscheen een schets van opleiding en beroepsmogelijkheden van de 
Nederlandsee dramadocent. Hierin zijn de resultaten verwerkt van een en-
quêtee die Wanda Reumer. directeur van de Akademie voor Expressie door 
Woordd en Gebaar in Utrecht, hield onder afgestudeerden sinds I960. Van de 
2100 die reageerden (64%). hadden er 162 een baan gevonden. Hiervan von-
denn er 120 een hoofdbaan in het onderwijs. Hoofdbaan kon betekenen dat 
iemandd die in totaal drie dagen werkt op twee instellingen de baan van twee 
dagenn op een van de instellingen een hoofdbaan noemt. De docent Drama 
blijk tt op meerdere plaatsen te werken, binnen- en buitenschools. Van die 
1200 hoofdbanen werden er 13 vervuld in het avo en het vwo. Van de do-
centenn die opgaven een nevenbaan te vervullen in het onderwijs (82) waren 
err ook weer 13 werkzaam in het avo en het vwo.48 

Opp verzoek van de docentenopleidingen Dramatische Vorming en op 
aanradenn van de CML Dans Mime en Drama ontwikkelde het Kohnstam 
Instituutt van de Universiteit van Amsterdam in 1980 een onderzoeksvoorstel 
datt een brede inventarisatie behelsde van gegevens over de functie van Dra-
maa in het onderwijs aan 12 tot 16-jarigen. Om subsidie te verwerven, werd 
hett voorstel zodanig bijgesteld dat de nadruk kwam te liggen op de evalua-
tieproblematiek.4""  De problemen waarop bij het onderzoek werd gestuit ge-
venn een bevestiging van het beeld dat in eerdere onderzoeken ontstond: Dra-
maa speelt nauwelijks een rol in het avo en het vwo. Langdurige contacten, 
noodzakelijkk voor het onderzoek naar evaluatie, bleken nauwelijks te 
leggen.. Na veel zoeken is met slechts drie docenten een samenwerking tot 
standd gebracht, daarvan zouden er twee in het nieuwe schooljaar na het 
onderzoekk niet meer terugkeren. Op één van de drie scholen werd Drama als 
vakk afgeschaft/" 

(48ii  Broekhuizen 1981. p. 76 

(4Mii  Oostwoud Wijdenes 1^82. p. 7 en 8. 

(5Hll  Oostwoud wijdencs 1^82. p 9. 
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4.44 Docentenopleidingen 

PA PA 

Hett beschrijvende onderzoek van Roothans (zie paragraaf 4.3 ) geeft aan dat 
dramatischee vorming van belang werd geacht voor de ontwikkeling van kin-
deren,, maar dat de opleidingen het vak slechts in de vrije ruimte konden in-
voeren.. Van de Pedagogische Academies blijkt 72% iets te doen op het ter-
reinn van Drama. In het studiejaar 1981/82 blijken vele academies het als ver-
plichtt vak aan te bieden. Van de docenten is 39% bevoegd. Interviews met 
negenn academies over de inhoud van het vak geven negen verschillende be-
schrijvingen:schrijvingen: ieder zingt blijkbaar zijn eigen lied. Aanbevolen wordt aan-
dachtt te besteden aan de didactische vorming van de studenten op de acade-
miess in de volgende aspecten: 
-- vaardigheden ontwikkelen om dramatische vorming in de praktijk van 

hett lager onderwijs te gebruiken: 
-- de ontwikkeling van eigen spelvaardigheden: 
-- organisatorische vaardigheden: 
-- vakmatige vaardigheden (vakdidactiek. H.C.): 
-- houding en gedrag (onderwijskunde. H.C.). 
Ookk zal aan een verheldering van doelstellingen en begrippen van Drama op 
dee Pedagogische Academies moeten worden gewerkt. 

PABO PABO 

Dee nieuwe basisschool eiste verandering in de docentenopleiding. De Peda-
gogischee Academie voor het basisonderwijs (PABO) kende een aantal leer-
gebieden,, waar de kunstvakken, inclusief Dans en Drama er een van vorm-
den. . 

Inn 1981 diende minister van Onderwijs Pais een wetsvoorstel in terzake 
dee PABO's. Volgens het wetsontwerp moest het onderwijs aan de nieuwe 
opleidingenn worden gegroepeerd in vakgebieden. Eén daarvan was expres-
sieonderwijss met als vakken Muziek, Tekenen, Handvaardigheid, Dans en 
Drama. . 

Onderr minister Deetman van Onderwijs werden Dans en Drama letterlijk 
weggelakt.. In een mondeling overleg'1 erkende de minister dat "in het over-
legg met de onderwijsorganisaties principiële bezwaren tegen het verplicht 
stellenn van bepaalde expressievakken, in het bijzonder dansante en dramati-
schee vorming, naar voren zijn gebracht, die uiteindelijk hebben geleid tot 
hett achterwege laten van het verplichtend voorschrijven". Deze bezwaren 
beperktenn zich tot één Pedagogische Academie, waarvan de volgende op-

(51)) Vastgesteld op 24-1-84 
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merkingenn uit een brief achterhaald zijn: 
"...ernstigee bezwaren tegen programmaonderdelen dansante en dramati-

schee vorming. (...) Het volksdeel waaruit de reformatorische scholen stam-
men,, heeft vanaf de tijd der reformatie sterk afwijzend gestaan tegenover 
dezee zaken. De in deze geledingen geldende opvattingen omtrent de gods-
dienstt en het zedelijk leven zijn van dien aard. dat zij dansante en dramati-
schee vorming zonder enig voorbehoud verwerpelijk blijven achten. Het op-
nemenn van dansante en dramatische vorming in het programma zou niet in 
overeenstemmingg zijn met de identiteit van dit instituut en zou bovendien bij 
hen.. die gereformeerd onderwijs op reformatorische grondslag voorstaan, 
ernstigee gewetensnood teweegbrengen."^ 

VakopleidingenVakopleidingen docent Drama 

Toenn voor de openbare academies ministeriële erkenning bevochten was. 
werdenn er academies op christelijke grondslag opgericht: in 1979 in Kam-
penn de christelijke en in 1982 in Eindhoven de katholieke. Beide opleidin-
genn vielen onder het Hoger Sociaal Pedagogisch Onderwijs (HSPO). Het 
aantall  voltijdopleidingen kwam hiermee op zeven, vier in het HSPO. nu Ho-
gerr Pedagogisch Onderwijs geheten en drie in het Kunstonderwijs, alle 
opleidendd tot een brede, ongedeelde bevoegdheid. 

Daarnaastt bood het ministerie van CRM autodidacten de mogelijkheid 
eenn buitenschoolse bevoegdheid te halen. Ook waren er andere opleidingen 
voorr Drama, specifiek gericht op buitenschools werk. Hieronder werd edu-
catieff  werk verstaan, en creatieve therapie. 

HetHet moeilijkste vak van Nederland 

Dee ACLO Dans. Mime en Drama (zie paragraaf 4.3) signaleerde behoefte 
aann een overzicht over de diverse opleidingen: Hoe functioneerden ze en 
welkee doelen streefden ze na? 
Inn 1981 verscheen het rapport Het moeilijkste Vak van Nederland dat het 
dramaberglandschapp in kaart bracht. 

ZlZl Bevoegdheid 

Dee Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar was opgericht als 
opleidingg gericht op het onderwijs. In de loop der jaren bleek er in verschei-
denee werkvelden behoefte te zijn aan geschoolde dramadocenten. De oplei-
dingenn maakten hun afzetgebied breder en gaven een bevoegdheid voor de 
werkveldenn sociaal-cultureel werk. amateurtoneel, gezondheidszorg en het 
gehelee onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de beroepsoplei-

(52)) Archief'!on koninss. 
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dingen,, de ongedeelde bevoegdheid. 
Dee CRM-bevoegdheid voor buitenschools onderwijs blijkt verwarrend. 

Err werden wel docenten met deze bevoegdheid benoemd om buitenschoolse 
cursussenn Drama te geven. Deze cursussen waren vaak een succes, wat voor 
dee school een reden was een mogelijkheid te zoeken Drama op de lessenta-
bell  te zetten. Omdat de docent goed bevalt, werd deze benoemd zonder een 
binnenschoolsee bevoegdheid te hebben. 

Anderss dan bij de reguliere opleidingen is het op deze manier mogelijk 
zonderr een selectie vooraf een, al is het een buitenschoolse, bevoegdheid 
Dramaa te verwerven. 

 Opleidingsdoelen 

Err is geen eenheid van visie op het doel van opleiding tot docent Drama. 
Driee opleidingen (Utrecht. Leeuwarden en Kampen) stellen dat een afgestu-
deerdee in alle werkvelden moet kunnen functioneren. 

Dee deeltijdopleiding Amsterdam laat de student gedurende de opleiding 
zelff  kiezen met welke doelgroep hij wil kunnen werken. Arnhem wil dat een 
afgestudeerdee maatschappelijk bewust met een groep kan werken. Maas-
trichtt leidt vakdocenten op, geen pedagogen. Amsterdam leidt in ieder geval 
niett op tot het binnenschools ingeroosterd lesgeven. All e opleidingen tot 
docentt Drama hadden tot doel dat de door hun opgeleide docent "kan wer-
kenn met Drama in groepen". 

Sommigee willen dit laten doen vanuit een individuele visie van de docent 
diee opgebouwd is gedurende de opleiding, andere veeleer vanuit een maat-
schappijvisie. . 

üü Toelating 

All ee opleidingen bieden een oriëntatiecursus. Deze wordt gevolgd door een 
selectieprocedure.. De selectie geschiedt niet op alle opleidingen op dezelfde 
wijze.. Utrecht en Arnhem laten de kandidaten na een oriënteringscursus aan 
dee hand van adviezen zelf beslissen of zij zich geschikt achten voor de 
opleiding.. Bij de andere opleidingen beslissen de docenten en studenten die 
dee oriënteringscursus geven over aanleg en geschiktheid van de kandidaat. 

_)) Leerplan 

Vrijwell  alle opleidingen besteden aandacht aan vakbeheersing. vakvisie, 
trainingg in vakdidactische vaardigheden en algemene pedagogiek. Alleen de 
Akademiee voor Ekspressie en Kommunikatie (AVEK) in Leeuwarden be-
steedtt aandacht aan de ontwikkeling van de eigen persoon en een eigen vi-
sie,, in plaats van de drie laatstgenoemde onderdelen. 

All ee opleidingen kennen stages, waarvan er één. hoe kort soms ook. ver-
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plichtt in de basisschool wordt doorlopen. Slechts in Utrecht worden alle 
stagess door de studenten zelf bepaald. Arnhem biedt keuze voor basisschool 
off  brugklas lbo en mavo. 

OordelenOordelen van afgestudeerden oxer de opleidingen 

Opp het congres Drama in Perspectief, dat door de Stichting Dramaberaad in 
19822 voor alle werkvelden van dramadocenten werd georganiseerd (zie pa-
ragraaff  4.1). namen afgestudeerden van diverse docentopleidingen deel aan 
dee congresgroep vakopleidingen. Op twee punten constateerden de afgestu-
deerdenn een manco bij alle opleidingen: de relatie van de opleiding tot de 
praktijk,, en een theoretische scholing. Dit resulteerde in de volgende stellin-
gen: : 

1.. Vakopleiding en beroepsopleiding; 
Dee opleiding tot docent Dramatische Vorming leidt te weinig op tot het 
uitoefenenn van het beroep van dramadocent. Om dit te veranderen moet 
onderr andere de stage een realistische afspiegeling zijn van de praktijk. 
Ookk moeten de docenten op de opleidingen meer contact onderhouden 
mett de praktijk. 

2.. Vakopleiding en theoretische scholing; 
Dee opleiding tot dramadocent moet garanderen dat de afgestudeerde vol-
doendee theoretisch onderlegd is. De afgestudeerde moet daardoor een 
attitudee hebben ontwikkeld die hem of haar in staat stelt vanuit de theorie 
(bijvoorbeeldd schriftelijk materiaal over aanpak, ervaringen en projecten 
vann collega's) impulsen op te doen voor zijn of haar werkpraktijk. 
Onderr theorievorming moet worden verstaan: 

filosofiefilosofie en psychologie van het spel; 
theatergeschiedenis; ; 
geschiedeniss van de dramatische vorming in Nederland in de 20e 
eeuww (gekoppeld aan de onderwijsontwikkelingen): 
Dramatischee Vorming buiten onze landsgrenzen.5. 

Hett bestuur van de Stichting Dramaberaad besloot deze uitspraken als uit-
gangspuntt te nemen voor een gesprek met de opleidingen, in de hoop dat er 
eenn vruchtbare dialoog tussen werkveld en opleiding van de grond zou ko-
men.. Een gesprek dat een delegatie had met vertegenwoordigers van de 
opleidingenn sloeg die hoop de bodem in. De vertegenwoordigers van de 
opleidingenn rekenden een praktische oriëntatie op werkvelden niet tot hun 
taak.. Meer aandacht voor theoretische scholing werd beantwoord met de 
mededelingg dat de studenten Drama nu eenmaal al doende leren en dat dit 

(53)) Cuppens 1^83.p 36 
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wezenlijkk is voor het vak/4 

4.55 Dramaopleidingen en Nieuwe Lerarenopleidingen, een verge-
lijkin g g 

Dee Dramaopleidingen waren niet ingebed in de Nieuwe Lerarenopleiding 
(NLO)) die in 1970 startte. Als een van de redenen om de geheel eigen plaats 
inn het HBO te verantwoorden wordt gesteld dat de Dramaopleidingen "in 
hunn geheel zeer praktijkgericht zijn, zowel door de vakken als in het oplei-
denn van de docent. Dit blijkt vooral uit de relatief grote hoeveelheid tijd die 
besteedd wordt aan stages. De lerarenopleidingen zijn over het algemeen 
meerr theoretisch gericht."" Vergelijken we deze visie met de reacties van de 
afgestudeerdenn een jaar later op het hierboven genoemde congres, dan zijn 
hett juist deze twee punten, stages en theorie, waarop de opleidingen tekort 
schieten.. Het lijk t of men bij de Dramaopleidingen niet wist hoe de NLO's 
warenn opgezet. Het schoolpracticum, ofwel de stage, nam en neemt er een 
belangrijkee plaats in. In een overzichtsrapport over zes jaar NLO-onderzoek 
datt vrijwel tegelijk met het rapport Het moeilijkste Vak van Nederland ver-
scheen,, wordt aangegeven dat het schoolpracticum vaak de kern van de 
opleidingg wordt genoemd. 

Ookk in andere opzichten lijk t er minder verschil te zijn tussen de twee 
soortenn opleidingen dan door de opleiders Drama wordt aangenomen. Zo 
werdd voor de Dramaopleidingen aangegeven dat selectie of zelfselectie 
wordtt toegepast, voor de NLO's wordt op grond van het onderzoek een aan-
bevelingg voor toelating gedaan. "In overeenstemming met de wensen van de 
studentenn zou de nadruk moeten liggen op selectie aan de hand van objectie-
vee criteria."56 

Dezee aanbeveling is mede gebaseerd op de constatering dat nog geen 
30%% van de studenten ieraar wil worden.57 Ook van de studenten op de Dra-
maopleidingenn wilde maar een klein deel leraar worden. De opleidingen 
werdenn toevluchtsoorden voor afgewezen toneelschoolkandidaten. NLO-
studentenn wilden doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs. Ook het 
negatievee oordeel van de afgestudeerden over hun opleiding wordt gedeeld 
doorr afgestudeerde NLO-docenten. 

(54)) Notulen vergadering d.b. Stichting Dramaberaad. 

(55)) Broekhuizen 1981.p 69. 

(56)) Overzichtsrapport zes jaar NLO-onderzoek 1981. p. 49. 

(57)) Overziehtsrapport 1981. p. 18. 
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4.66 Beroepsvereniging 

Opp het congres dat de Stichting Dramaberaad (zie paragraaf 4.1) mei 1982 
organiseerde,, was het veld uitgebreid vertegenwoordigd. De congresgroepen 
gevenn een beeld van de velden waar dramadocenten werkzaam waren: crea-
tiviteitscentra,, sociaal-cultureel werk. onderwijs, sociaalagogisch beroeps-
onderwijs,, vakopleidingen dramadocent en amateurtoneel. 

Opp de slotbijeenkomst werd algemeen de behoefte uitgesproken aan een 
organisatievormm waarin vakinhoudelijke ontwikkelingen besproken kunnen 
wordenn door binnen- en buitenschools werkende dramadocenten. Veel dra-
madocentenn werkten geïsoleerd. Behalve congressen en studiedagen kunnen 
publicatiess hierbij een rol spelen. Iedereen onderstreepte het belang van het 
heroprichtenn van het dramavakblad, dat door uitputting van de redactie in 
comaa lag. 

Overr het nut zich in vakbondsverband te organiseren, waren de meeste 
congresgangerss het eens. De bestaande vakbonden, de Kunstenbond en de 
ABOPP boden te beperkte mogelijkheden. Veel dramadocenten werkten in 
beidee velden. Een gezamenlijk platform voor dramadocenten. tussen ABOP 
enn Kunstenbond in. leek zinvol, maar binnen de FNV speelt het aantal een 
grotee rol bij de belangenbehartiging. Zo'n platform zou dus geen macht ver-
werven. . 

Hett congres bood ook docenten Mime. die geen eigen organisatie had-
den,, onderdak in de vorm van een eigen congresgroep Mime. Deze congres-
groepp pleitte ervoor het vormingsgebied Dans. Mime en Drama te benadruk-
ken.. Voor de dramadocenten die net wenden aan het idee dat Drama een vak 
iss en slechts als zodanig zich een plaats zou kunnen verwerven met name in 
hett onderwijs, ging dit voorstel te ver. Wel waren zij bereid om waar moge-
lij kk ook te wijzen op de mogelijkheden van het vak Mime/8 

Inn de jaren tachtig leverden enkele opleidingen docenten af die wel in het 
onderwijss werkzaam wilden zijn. Met name de deeltijdopleidingen werden 
ookk gevolgd door mensen die al lesgaven in andere vakken. Een initiatief 
vann studenten van de deeltijdopleiding tot docent Drama in Amsterdam om 
tott een landelijke organisatie van dramadocenten te komen, leidde in 1984 
tott de oprichting van een Beroepsvereniging voor dramadocenten die onder 
meerr ten doel had organisatorisch en politiek actief te zijn ten behoeve van 
Drama.. Dramadocenten konden nu meepraten over initiatieven van de mi-
nisteriess die nu eenmaal bij hun veldraadplegingen slechts officiële organi-
satiess betrekken. 

Hett meest aantrekkelijk bleef echter de vakgerichte actie. Toen bijvoor-
beeldd het LOKV (zie paragraaf 4.1) in 1991 het uitgeven van vakbladen niet 

(58)) Coppens 1983.p.49 
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langerr tot zijn taak rekende en de uitgave van Speltribune staakte, nam de 
Beroepsverenigingg Dramadocenten de taak over een blad te laten verschij-
nen. . 

5.. 1985 1992 

5.11 CRM/WV C 

Dee verplaatsing van cultuur, eerst voorop, bij de naamswijziging in 1981 
vann het ministerie van CRM in Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur aan 
hett eind. werd door de kunsten met zorg aangezien. De roep om een staats-
secretariss voor de kunsten v\as luid en wijd. Tot zijn dood heeft de naam van 
Neerlandss kunstpaus Jan Kassies hiervoor gecirculeerd. 

Onderzoek Onderzoek 

Inn 1985 publiceerde WVC het literatuurrapport "De Positie van de kunstzin-
nigee Vorming in het voortgezet Onderwijs in historisch Perspectief". Daarin 
werdenn twee redenen gegeven voor het minimaal functioneren, ja zelfs het 
verdwijnenn van expressievakken in het onderwijs: het bestaan van voor-
beeldlessentabellenn en gebrek aan onderzoek en theorievorming. 

Bijj  de invoering van de Mammoetwet publiceerde het ministerie van On-
derwijsderwijs voorbeelden van lessentabellen. In geen van de voorbeeldtabellen 
kwamenn expressievakken voor. WVC constateerde in zijn rapport dat de 
meestee scholen de voorbeeldtabellen overgenomen hadden. 

Desondankss werd bij het WRR-rapport over de basisvorming (1986) 
weerr een voorbeeldtabel gegeven en ook deze keer werd die als norm gehan-
teerd. . 

Ookk het ontbreken van een instituut voor onderzoek en theorievorming 
bijj  de kunstvakken beschouwde WVC als een oorzaak van het slecht func-
tionerenn van kunstvakken in het onderwijs. 

Hett LOKV heeft sindsdien ook de opdracht bij te dragen aan de ontwik-
kelingg en de theorievorming ten behoeve van de kunstvakken. 

Inn 1986 publiceerde het LOKV een inventarisatie van Drama in het 
voortgezett onderwijs. In het schooljaar 1985/86 bleek er op 65 van de 1290 
lbo-scholenn en de 1409 avo-vwo-scholen Drama te worden gegeven door 72 
docentenn die tezamen 638 uren hadden. Dit is meer dan wat het CBS ver-
melddee voor het schooljaar 1983/84. Toen waren er 64 docenten Voor-
drachtskunstt die 554 uren les gaven.?Q Het zou lijken dat Drama toenam. 

(59)) Lemmerman 1986. p 7. 
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waree het niet dat het CBS van officiële gegevens uitging en de inventarisatie 
vann het LOKV van persoonlijke opgaven. Drama wordt ook onder andere 
noemerss gegeven. 

Vann de 72 opgespoorde docenten waren er 68 bereid aan een enquête 
meee te werken. Uit deze enquête bleek onder meer dat 46 dramadocenten 
bevoegdd waren en 22 onbevoegd. Van de bevoegde dramadocenten hadden 
err 16 nog een andere lesbevoegdheid, van de onbevoegden hadden er 19 een 
anderee onderwijsbevoegdheid. Opvallend veel. 22. bevoegd dan wel onbe-
voegd,, beschikten over een bevoegdheid Nederlands. 

LOKV LOKV 

Hett LOKV besloot in 1988 de uitgave Kunsten en Educatie te verzorgen, 
eenn tijdschrift voor theorievorming. In de redactie zaten medewerkers van 
hett CITO. de SLO en de Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek 
(SCO)) van de Universiteit van Amsterdam. De meeste artikelen betroffen 
onderzoek,, veelal literatuuronderzoek en verwijzingen naar onderzoek dat in 
hett buitenland werd gedaan. In 1992 werd de uitgave van dit tijdschrift 
stopgezet.. Ook aan de uitgave van diverse vaktijdschriften zoals Spe/tribune 
maaktee het LOKV een einde. In plaats daarvan kwam het tijdschrift Kunst 
enn Educatie, gericht op kunsteducatie en amateurkunst, met een redactie 
zonderr CITO. SLO en SCO. 

Mett een aantal dramaprojecten richtte het LOKV zich rechtstreeks op het 
voortgezett onderwijs. Doel was niet de docenten Drama te ondersteunen, 
maarr de docenten Nederlands. 

Inn 1990 verscheen Tekst Toneel Televisie, een lespakket rond een een-
akterr van Heijermans. waarvan de voorstelling op video werd bijgeleverd. 
Doorr de leerlingen in de huid van de regisseur te laten kruipen en scènes van 
dee te bekijken voorstelling te laten regisseren, werd geprobeerd meer inzicht 
tee verschaffen in diverse aspecten van een voorstelling in de schouwburg of 
opp televisie. Doelstelling van het project was via actieve participatie inzicht 
tee geven in dramatheorie. Omdat het LOKV niet in staat was 
promotieactiviteitenn gericht op het voortgezet onderwijs te ontplooien, kreeg 
ditt lessenpakket nauwelijks aandacht. 

Inn datzelfde jaar startte er een proefproject Theater voor de Lijst op het 
Rijnlandss Lyceum te Oegstgeest. voorbereid en begeleid door het LOKV. 
Doell  van het project was onder meer een andere werkwijze te introduceren 
omm leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kennis te la-
tenn maken met theater. De leerlingen kregen informatie tijdens de lessen 
Nederlandss en korting op toegangskaartjes. Ze mochten de teksten van de 
bezochtee voorstellingen op hun leeslijst zetten. Onderzoek wees uit dat het 
projectt weinig invloed had op vergroting van de kennis omtrent theater of 
hett sebruik van informatiebronnen. Ongeveer tweederde van de leerlingen 
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diee een of meer voorstellingen hadden bezocht, zetten deze niet op de 
literatuurlijst.. Van de overigen vond 60% het gesprek over de voorstelling 
tijdenss het schoolonderzoek nauwelijks tot helemaal niet waardevol, zulks in 
tegenstellingg tot de docenten die positief waren over de toetsing van theater. 
Dee toetsing verliep voor hen precies zo als de toetsing van een gelezen 
boek.6""  Het project is niet voortgezet. 

5.22 Onderwijsherziening 

Inn 1985 startte na twaalf jaar van experimenteren de nieuwe basisschool: 
basisonderwijss voor 4- tot 12-jarigen. Daarna was het voortgezet basisonder-
wijss voor een herstructurering aan de beurt. De weg naar uiteindelijk de 
basisvormingg werd een strijdtoneel, waar veel groepen slaags raakten met 
elkaarr en velerlei hulptroepen werden ingeschakeld. 

DramaDrama in het basisonderwijs 

Artikell  9 van de Wet op het Basisonderwijs (1985) spreekt van de ontwikke-
lingg van expressiemogelijkheden. Deze expressiemogelijkheden omvatten 
"dee bevordering van het taalgebruik. Tekenen. Muziek, Handvaardigheid, 
spell  en beweging."01 Met spel en beweging worden Drama en Dans bedoeld. 
Lichamelijkee Oefening is apart vermeld. In de Memorie van Toelichting 
wordtt de inhoud van het begrip spel uitgelegd als Dramatische Vorming.62 

Voorr Drama worden door de SLO kerndoelen geformuleerd. 

VBaO VBaO 

Dee middenschool, zoals minister Van Kemenade die voor ogen had. bleef 
stekenn in het stadium van experiment. Een landelijke evaluatie van de expe-
rimentenn middenschool werd nooit uitgevoerd. 

Dee ideeën over de middenschool werden aangepast aan de mogelijke 
maatschappelijkee acceptatie en in 1985 presenteerde de SLO in opdracht 
vann het ministerie een ontwerp voor de inhoud van het Voortgezet Basison-
derwijss (VBaO). Op grond van de verwachting dat Dans en Drama, die in de 
wett op het basisonderwijs (1985) als aparte vakken werden genoemd bij het 
leergebiedd Expressie, een vervolg zouden krijgen in het VbaO. bevatte dit 
conceptt ook voor deze vakken een uitgewerkt ontwerp. In juli van dat jaar 
presenteerdee minister Deetman het conceptontwerp Ontvvikkelingsvvet 

(60)) Janssen 1991. p. 25.26. 

(61)) Wet op het Basisonderwijs 

(62)) Toxopeus-Dirks 1990. p. 440 
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Voortgezett Onderwijs. Dans noch Drama kwamen in dit ontwerp voor. 

WRR WRR 

Overr de basisvorming was men nog niet uitgedacht. Kort na de opdracht aan 
dee SLO kreeg de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het 
verzoekk advies uit te brengen over de mogelijkheden van de basisvorming 
alss voortzetting van het basisonderwijs en als voorbereiding op verder on-
derwijs.. In 1986 verscheen het rapport waarin, mede op aandringen van de 
voorzitterr van de WRR. Albeda, een voorbeeldtabel was opgenomen. Bij de 
kunstvakkenn kwamen Dans en Drama niet voor. Tijdens de aanbiedings-
conferentiee in Ede antwoordde Schuyt. voorzitter van de commissie die het 
rapportt had voorbereid, op een vraag naar de criteria waarop de keuze van 
kunstvakkenn was gebaseerd, dat de keuze willekeurig was geweest. 

ff  'oorbee/dtabel 

Dee minister nam in zijn wetsvoorstel (1987) het advies van de WRR gedeel-
telijkk over. Het aantal kunstvakken bleef gelijk, het aantal uren voor deze 
vakkenn werd verminderd. 

Dee Onderwijsraad gaf in zijn advies van maart 1987 naar aanleiding van 
hett wetsvoorstel aan dat bij de kunstvakken ook moest worden ingegaan op 
aspectenn als dans. drama en audiovisuele vorming. Het ministerie van On-
derwijss nam de voorbeeldtabel uit het WRR-rapport als leidraad en gaf de 
SLOO opdracht slechts eindtermen te ontwikkelen voor de in de tabel ge-
noemdee vakken. 

Tijdenss een jaarvergadering van de Katholieke Onderwijsvereniging 
(KOV)) gaf Albeda toe dat het een fout was geweest die lijst op te nemen.'" 

SLO SLO 

Dee SLO startte in 1987 een project Drama in het voortgezet onderwijs om 
"antwoordd te geven op de behoefte van een aantal instellingen en personen 
aann bepaalde leerplanproducten voor Drama in het voortgezet onderwijs. 
Dezee behoefte houdt rechtstreeks verband met de positie van Drama in het 
voortgezett onderwijs, en de plannen van de regering voor de invulling van 
dee basisvorming." De volgende producten werden ontwikkeld: Eindtermen 
DramaDrama voor de basisvorming; Leerplanuitwerkingen bij die eindtermen en 
eenn Examenprogramma Drama voor de bovenbouw van havo en vwo. De 
werkgroepp kwam verrassend snel tot overeenstemming over de eindtermen 
enn het examenprogramma. De voorstellen werden op een conferentie voor-
jaarr 1988 met kleine wijzigingen door het veld geaccepteerd . De SLO wilde 

{63)) Katholiek Schoolblad. 16 april 1988 
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dezee producten niet officieel publiceren, laat staan ter verspreiding aanbie-
den,, omdat de stukken geen officiële status hadden. De werkgroep was im-
merss niet door het ministerie van Onderwijs ingesteld. 

Sindss 1989 beschikte de SLO niet meer over deskundigheid op het ge-
biedd van Drama: de teams die de ontwikkeling van leerplannen voor de 
kunstvakkenn begeleidden, moesten het voortaan zonder doen. 

VALO VALO 

Inn 1986 werd in plaats van de ACLO de VALO Kunstvakken en Lichame-
lijk ee Opvoeding (VAL O kv/lo) geïnstalleerd (zie paragraaf 4.3). De beslis-
singg om Dans en Drama daarin een plaats te geven werd door de andere 
kunstvakkenn en door Lichamelijke Opvoeding niet geaccepteerd. In en rond 
dee VAL O ontwikkelde zich een strijd op leven en dood. Muziek, de beel-
dendee vakken en Gymnastiek stelden alles in het werk om Dans en Drama 
buitenn het onderwijs te houden, zoals hierna zal blijken. De vakken zouden 
tee duur zijn en leerplanmatig een puinhoop opleveren. 

Dee VALO-leden van de betreffende vakken namen namens hun vakvere-
nigingenn deel aan het Samenwerkingsverband Beeldend, Muziek, Lichame-
lijk ee Opvoeding (het platform BMLO). Een uitzondering vormde de Neder-
landsee Vereniging van Tekenonderwijs (NVTO) die zich altijd buiten deze 
strijdd heeft gehouden. Het samenwerkingsverband, voorheen platform 
Kunstzinnigee Vorming Lichamelijke Opvoeding (KVLO), had zich bij het 
overlegg over de invoering van de VALO al sterk gemaakt voor uitsluiting 
vann Dans en Drama; het zou actie blijven voeren. Doel was de beide vakken 
buitenn de basisvorming te houden om de positie van de eigen vakken zeker 
tee stellen. In zijn afscheidsrede van de VALO zei de vertegenwoordiger van 
Gymnastiekk J.P. Kramer: "Ik heb hier alleen maar gezeten om zoveel moge-
lij kk voor de Lichamelijke Opvoeding eruit te slepen."64 

Inn het verslag (juni 1989) van onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste 
Socialee Wetenschappen te Nijmegen (ITS) deed naar het functioneren van 
allee VALO's werd. afgaande op interviews met BMLO-leden van de VAL O 
kv/loo een persoonlijke aanval op voorzitter Toxopeus - tijdelijk uitgescha-
keldd wegens ernstige ziekte van zijn vrouw en niet geïnterviewd - gelan-
ceerd.. "De voorzitter bijvoorbeeld, hoewel hij zich opstelt als generalist, 
krijgtt soms consignes van zijn beroepsvereniging mee. die zijn opereren als 

(64)) Beroepsvereniging Dramadocenten. Notitie bij het verzoek aan het presidium van de Valo's om 
ordee op zaken te stellen bij de Valo-kv/lo. 5 juni 1992. 



666 DE GESCHIEDENIS VAN EEN OMSTREDEN SCHOOLVAK 

voorzitterr bemoeilijken."f,> Ook de typering door de BMLO-leden van Dans 
enn Drama als buitenschoolse vakken werd overgenomen. 

NotitieNotitie en Onderzoeksverslag speelden een rol bij de besluitvorming 
doorr het presidium van de SLO over de beleidsontwikkeling ten aanzien van 
dee expressievakken en de zetelverdeling van de VALO. toen achtereenvol-
genss de vertegenwoordigers van Drama en Dans. Toxopeus en Van Meel. 
opstapten.. Het presidium van de SLO besloot Dans en Drama geen plaats te 
gevenn in de VALO. Dit besluit ging voorbij aan de veranderde situatie: twee 
maandenn eerder op 27 juni 1991 waren de wijzigingen op de wet Voortgezet 
Onderwijss (de basisvorming) aanvaard, waardoor Dans en Drama wettelijk 
erkendee schoolvakken werden. 

DeDe strijd tegen Drama 

Dee vermindering van het aantal uren voor de kunstvakken in het voorstel 
vann 3 987 zette de leden van het platform BMLO tot verhevigde acties aan. 

Meii  1988 publiceerde het platform de notitie Kunstzinnige Vakken en 
Lichamelijkee Opvoeding in het basisonderwijs. Hierin werd door J.P. Kra-
mer,, docent Lichamelijke Opvoeding en J. Everhardus. docent Muziek, bei-
denn lid van de VALO-KV/LO . opnieuw een oude visie op de kunstzinnige 
vakkenn gelanceerd: 

"Dee essentiële domeinen van de kunstzinnige vakken en lichamelijke 
oefeningg zijn: het auditieve, het visuele en het motorische. 
HeXHeX AUDITIEVE vertegenwoordigd door het vak MUZIEK 
Hett VISUELE vertegenwoordigd door de vakken 

HANDVAARDIGHEIDD (vormgeving in het driedimensionale gebied) en 
TEKENENN (vormgeving in het twee-dimensionale gebied) 

Hett MOTORISCHE vertegenwoordigd door het vak LICHAMELIJKE 
OEFENING. . 
Alss we de andere kunstzinnige vakken nader bezien, ontstaat het 
volgendee beeld: 
(...) ) 
DansDans ontstaat door het samengaan van het auditieve en het motori-
sche,, anders geformuleerd, door een combinatie van muziek en 
lichamelijkee oefening. 
DramaDrama is een verbijzondering van taal, veelal in samenhang met 
beeldendee of auditieve aspecten, of samengaand met het sociaal 
bezigg zijn met elkaar in het verkennen en ontdekken van groepspro-
cessen. . 

(65)) De Veldadviescommissie \oor de Leerplanontwikkeling, verslag \an het Onderzoek ten behoeve 
vann de evaluatie van de VALO's. Instituut voor toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te 
Nijmegen,, juni 1989. p. 95 



DLL  <ii-:scHn-:i)i-Nis VAN LLN OYISTRLDLN SCHOOLVAK 67 7 

Handvaardigheid,, lichamelijke oefening, muziek en tekenen [zijn] (...) 
vakkenn die de essenties vertegenwoordigen van het auditieve, moto-
rischee en visuele. 
Tevenss zijn het de vakken waarin de essentiële aspecten van de an-
deree kunstzinnige vakken zijn onder te brengen. Zij vormen kennelijk 
dee kern van de zaak." 

Inn deze opvatting wordt Lichamelijke Opvoeding verklaard tot kunstvak. en 
Danss en Drama geminimaliseerd tot non-vakken. 

Hett LOKV. de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging 
(KNTV)) en de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs (NVTO) acht-
tenn de notitie onzorgvuldig en onjuist. Toch stuurde het platform de notitie 
ongewijzigdd naar de minister van Onderwijs en de leden van de Vaste Com-
missiee Onderwijs van de Tweede Kamer. Uit uitlatingen van leden van de 
Tweedee Kamer01' valt op te maken dat deze notitie in ieder geval geen der 
kunstvakkenn goed heeft gedaan. Dit weerhield het platform er niet van ook 
inn volgende publicaties Dans en Drama het recht van bestaan als schoolvak 
tee ontzeggen. 

Dee notitie miste haar uitwerking niet. Het idee van de "essentiële domei-
nen**  is terug te vinden in het advies over de ontwikkeling van de PABO. 
Progressiee in Professie, in december 1988 gepubliceerd door de Adviesraad 
voorr het basisonderwijs. Speciaal Onderwijs en de Opleidingen (ARBO). 
onderr voorzitterschap van K.G. K. Hanselman.<r Ook de Commissie Van 
Eyndhovenn die in 1994 advies uitbracht over de basisschool, leek te zijn 
beïnvloedd door deze notitie. 

Inn april 1989 verscheen namens de VAL O de notitie Kunstzinnige Vak-
ken.. Kunstzinnige Vorming 1968-1989. opgesteld door Van den Akker, lid 
vann de VALO voor Handenarbeid. In deze notitie ontbrak elke verwijzing 
naarr Dans en Drama. De voorzitter van de VALO wees op essentiële on-
juistheden,, de inspecteurs van het HBO-Kunstonderwijs reageerden in die 
zinn dat de notitie ten onrechte Dans en Drama niet noemde, de beroepsver-
enigingenn gaven aan welke gegevens aangevuld moesten worden, maar Van 
denn Akker weigerde verbeteringen aan te brengen. 

VechtenVechten voor Drama 

Dee Beroepsvereniging reageerde snel op het rapport van de WRR (zie 5.2) 

(66)) Vergaderstukken, p 25. 

<67>> Beroepsvereniging Dramadoeenten. Niets is zo zichtbaar als wat men wil \erbergen. notitie over het 
(well  en) wee van het \ak Drama (en het vak Dans) in cie commissie Veldadvisering 
Leerplanontwikkelingg Kunstzinnige Vorming/Lichamelijke Oefening 1988-1992 

file:///erbergen
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mett de notitie De Sluipmoord op Drama, waarin duidelijk werd gemaakt dat 
dee keuze voor bepaalde kunstvakken geen inhoudelijke onderbouwing ken-
de. . 

Toenn Konings met de VUT ging. vroeg het bestuur van de Beroepsvere-
nigingg hem namens het bestuur als lobbyist voor Drama op te treden. Hij 
wass de enige binnen de BDD met ervaring op het gebied van ambtelijke 
overheden. . 

Koningss en Wilmans besloten zich gezamenlijk in te zetten voor het op-
nemenn van Dans en Drama in de nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
Hett bestuur van de BDD had twijfels over het gezamenlijk lobbyen voor 
Danss en Drama. Konings was de mening toegedaan dat een strijd tussen de 
tweee vakken geen van beide goed zou doen. Bovendien kende hij Wilmans 
goed.. ze hadden jaren samen de ACLO-DMD aan de gang gehouden en Wil-
manss had als voormalig kamerlid politieke ervaring. Konings had met de 
eindtermenn Drama materiaal in handen dat Drama als schoolvak herkenbaar 
maaktee voor de buitenwacht. Zij vonden gehoor bij de kamerleden Lank-
horst.. Nuis en Franssen (respectievelijk Groen Links. D66 en de VVD). 
Wilmanss bedacht een mogelijkheid het aanbod van de kunstvakken te ver-
bredenn zonder louter te hameren op de toevoeging van Dans en Drama aan 
dee reeds genoemde kunstvakken. 

ParlementaireParlementaire behandeling 

Inn 1989 suggereerde de Stichting Educatieve Dans. waarvan Wilmans voor-
zitterr was. een amendement op het wetsvoorstel dat erin voorzag alle leer-
lingenn een brede oriëntatie op alle kunstvakken te bieden, waarna de leerling 
kiestt voor twee kunstvakken. 

Staatssecretariss Wallage was persoonlijk voor zo"n brede oriëntatie, op 
verzoekk van D66 bracht hij een wijziging aan in wetsvoorstel. Na een brede 
oriëntatiee zouden leerlingen een keuze maken uit vier kunstvakken (Beel-
dendee Vorming. Muziek. Dans en Drama). De school zou beslissen wat er 
werdd aangeboden. 

Tijdenss het mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Onderwijs 
enn Wetenschappen op 16 mei 1991 deelde Tineke Netelenbos, toen kamerlid 
voorr de PvdA. mee dat de contactvereniging van leerkrachten en studeren-
denn op gereformeerde grondslag in een brief bezwaar maakten tegen een 
aantall  zaken in de wet: mondigheidsbevordering. Dans. Drama, media en de 
evolutietheoriee bij Biologie. Volgens haar pasten Dans en Drama heel goed 
binnenn de kerndoelen van Beeldende Vorming, die zij daarmee oprekte tot 
kunstzinnigee vorming. 

Aadd Nuis. toen kamerlid voor D66. vermeldde veel en boze reacties te 
hebbenn ontvangen op de wijziging die door staatssecretaris Wallage was 
aangebrachtt onder andere van de eindtermencommissie Beeldende Vakken. 
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Dezee commissie sprak van "de vuilnisbak waaruit deze gedachte van die 
expressievakkenn is gevist". Tegenstanders van invoering van Dans en Dra-
maa in de basisvorming gaven de volgende argumentatie voor hun verzet te-
genn de keuze uit vier vakken: "We hebben Beeldende Vorming en Muziek 
mett veel pijn en moeite uit de geringschattende sfeer gehaald en ze serieus 
gemaakt,, passend bij de jaren tachtig. En nu worden twee jaren-zestig-fami-
lieledenn binnengehaald."08 

Lankhorst.. Kamerlid voor de PPR. stelde dat er. in tegenstelling tot wat 
Netelenboss suggereerde, wel aparte kerndoelen voor Drama en Dans moes-
tenn komen. Hij pleitte voor het aanbieden van alle kunstvakken op alle scho-
len,, ondanks de protesten vanuit behoudend christelijke hoek. Op 30 mei 
diendee hij een amendement in om Dans en Drama in het eerste leerjaar toe 
tee voegen en zo de leerlingen een brede oriëntatie aan te bieden, waarna zij 
eenn weloverwogen keuze zouden kunnen maken. De basisvorming zou in het 
eerstee jaar in ieder geval de vakken behorende tot de Beeldende Vorming. 
Muziek,, Drama en Dans dienen te omvatten.64 

Staatssecretariss Wallage reageerde positief op dit amendement. Hij vond 
hett "inhoudelijk interessant en nastrevenswaardig". Nadere oriëntering op 
eventuelee praktische knelpunten noopten hem echter "in dit stadium de Ka-
merr niet positief te adviseren".70 Het voorstel verwierf geen steun van een 
Kamermeerderheid. . 

Opp 19 juni van dat jaar boden Lankhorst, Franssen. Kamerlid voor de 
VVD,, Nuis en Netelenbos, de laatste na lange aarzeling, een gewijzigd 
amendementt aan ter vervanging van amendement nummer 87 van Lank-
horst.. Het verschil was de toevoeging van één woord: "kan". Deze term 
voorkwamm problemen met protestants-christelijke scholen. 

Inn artikel 1, onderdeel H, wordt in artikel 11 a na het tweede lid een lid 
ingevoegd,, luidende: 
2a.. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan de basisvor-
mingg in het voortgezet onderwijs in het eerste leerjaar, in plaats van 
dee vakken genoemd in onderdeel b, eerste volzin, omvatten: een 
oriëntatiee op de vakken Muziek, Dans, Drama en de vakken behoren-
dee tot de Beeldende Vorming. 
Toelichting: : 
Ditt amendement beoogt leerlingen in het eerste leerjaar een brede 
oriëntatiee op de expressievakken aan te bieden. Teneinde het moge-

(68)) Stenografisch verslag van een mondeling overleg van de Vaste Commissie voor Onderwijs en 
Wetenschapp op donderdag 16 mei 1991. 

(69)) Nr. 87 amendement van het Kamerlid Lankhorst op de Wet op de basisvorming. 

(70)) Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal. vergaderjaar 1990-1991. 90e \ergadering. 

file:///ergadering
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lijkk te maken dat veel scholen gebruik gaan maken van de 'kan'-be-
palingg zal een stimulerend beleid gevoerd moeten worden."1 

Bijj  de bespreking van dit amendement noemde Franssen de rechtspositiere-
gelingg van andere docenten als belemmering voor het invoeren van Dans en 
Drama,, zeker als het formatiebudgetsysteem werd ingevoerd. Wallage sprak 
dee bereidheid uit om als zich een knelpunt voordeed daar een mouw aan te 
passen.. Ook dit amendement ging de christelijke partijen te ver. Dans noch 
Dramaa dienden een plaats te krijgen in de basisvorming. Het amendement 
werdd aangenomen met de fracties van het CDA. de SGP. het GPV en de 
RPF.. alsmede de Centrum-Democraten tegen. 

5.33 Het vak Verzorging, vergeleken met Drama 

Dramaa (en Dans) was niet het enige vak dat moeite had geaccepteerd te wor-
denn in de basisvorming. Ook de invoering van het vak Verzorging ging niet 
vanzelf.. Een vergelijking van beide vakken levert een contrast op. Oor-
spronkelijkk werd Verzorging door de WRR niet genoemd bij de veertien 
vakkenn in de basistabel voor de basisvorming, dit in tegenstelling tot het vak 
Techniekk dat van meet af aan als nieuw vak werd geïntroduceerd. In de 
leergebiedenn oriëntatie op de natuur, gezondheidskunde en techniek, am-
bachtt en huishouden werden onderdelen van verzorging genoemd. "De voor-
standerss van verzorging (...). verenigd in het landelijk Platform Verzorging 
steldenn alles in het werk om Verzorging alsnog in de basisvorming opgeno-
menn te krijgen. Men organiseerde een manifestatie, schreef diverse nota's, 
benaderdee beleidmakers en parlementsleden met brieven en gesprekken, 
kortomm er werd een lobby op touw gezet. Die lobby kreeg een enorme im-
pulss toen het Actiecomité "Vak Verzorging Moet" werd opgericht in 1990. 
Eenn actiecomité waarin het Landelijk Platform, vrouwenorganisaties en on-
derwijsorganisatiess hun krachten bundelden. (...) Binnen de kortste keren 
gonsdee het in het hele land van de activiteiten op het gebied van Verzorging. 
(...)) Een comité van aanbeveling van prominenten uit de politieke partijen, 
eenn brievenactie van het comité "wethouders voor verzorging*. Diverse 
televisie-- en radioprogramma's gingen over Verzorging."72 

Dee lobby vond gehoor bij het Kamerlid Netelenbos (PvdA). In de Twee-
dee Kamer, ook bij de PvdA. was er verzet tegen de introductie van een vijf-
tiendee vak. Hoe kwam men aan praktijklokalen? Waar zou men de leraarles-

(711 i Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal. vergaderjaar IW0-IW1. 20 381. nr. 133. 

(72)) Toespraak door Jakhen I \tra. facetmanager l'MB bij hel uitreiken \an de Zilveren Pluim op u 

novemberr 1W5 
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senn vinden? Netelenbos bleek bereid tot verregaande concessies op alle ge-
bieden.. Ze trok haar bezwaar tegen een vijftiende vak in. verminderde het 
aantall  uren in de vrije ruimte en zag af van de noodzaak van een praktijklo-
kaal,, daarmee het vak reducerend tot een theoretische vorming. Met instem-
mingg van staatssecretaris Wallage kondigde Netelenbos in het mondeling 
overlegg van 14 juni 1991 aan een amendement voor te bereiden om het vak 
Verzorging,, voorlopig gemutileerd, in te voeren. Het amendement werd met 
grotee meerderheid aangenomen. 

Eenn vergelijking tussen de gang van zaken rond de invoering van Drama 
(enn Dans) en Verzorging brengt een aantal verschillen aan het licht. 

Tweee landelijk onbekende en kleine organisaties, de Stichting Educatie-
vee Dans en de Beroepsvereniging Dramadocenten. voerden een lobby voor 
Danss en Drama. Van de zijde van de professionele kunstbeoefening kwam 
err geen enkele ondersteuning. De strijd voor Drama kreeg dus geen aandacht 
vann de media. De enige aandacht die jarenlang met name aan Drama werd 
gegevenn was negatief van toonzetting. 

Dramaa beschikte wel over een experimenteel eindexamenprogramma en 
eindtermen,, ook voor de basisvorming (zie par. 5.2.1) waarmee Konings de 
Kamerledenn op inhoudelijke gronden kon overtuigen. 

Verzorgingg stond als vak in de lessentabel van het Lager Beroepsonder-
wijs.. Er waren al organisaties van docenten. Het actiecomité zag kans de 
krachtenn te bundelen. Met name de vrouwenorganisaties van diverse ge-
zindtenn maakten zich sterk voor het vak. 

Dramaa stond als Toneel en Voordrachtskunst slechts op de lijst van vak-
kenn die scholen naar keuze extra mochten aanbieden. Met name protestants-
christelijkee organisaties verkondigden bezwaren tegen Dans en Drama. 

Voorr Dans en Drama zette het Kamerlid Lankhorst zich in. Hij was lid 
vann een kleine oppositiepartij. Groen-Links. Het kamerlid Netelenbos dat 
zichh inzette voor Verzorging was lid van een grote regeringspartij, de PvdA. 
Gevolgg van de zijdelingse invoering van Drama in de basisvorming was dat 
hett vak niet genegeerd kon worden bij de voorbereiding van de tweede fase 
vann het voortgezet onderwijs die voort moest bouwen op de basisvorming 
teneindee een doorlopende ontwikkelingslijn te garanderen. 

Onzekerheidd over het invoeren van Drama in de basisvorming leidde 
ertoee dat het procesmanagement basisvorming. CITO en de SLO zich niet 
opp dit vak richtten. Drama startte met een achterstand van twee jaar op de 
anderee schoolvakken. Verzorging had ook een achterstand die echter met 
extraa financiële hulp van het ministerie van Onderwijs kon worden ingelo-
pen. . 
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5.44 O & W e n W VC 

Inn 1989 verscheen de gemeenschappelijke notitie Kunst en Culturele Vor-
mingg in het Voortgezet Onderwijs van de staatssecretaris van O&W 
Ginjaar-Maass en de minister van WVC Brinkman. 

Dee positie van de kunstzinnige vakken in het onderwijs is "anders", zo 
wordtt in de notitie gesteld, omdat een wezenlijk aspect van kunst is dat het 
"apart""  is en "bij uitstek niet-utilitair". ' 

Veell  aandacht wordt besteed aan de samenhang tussen schoolse en bui-
tenschoolsee kunstzinnige vorming, waarbij het begrip kwaliteit op beide ter-
reinenn prioriteit heeft. De kwaliteit binnen het onderwijs zal worden bevor-
derdd door centraal vast te stellen eindtermen, afsluittoetsen en eindexamens. 
Eenn onderzoekprogramma wordt ontwikkeld op drie aspecten: 

lokalee vormen van samenwerking tussen scholen en buitenschoolse in-
stellingenn voor kunstzinnige vorming: 
dee longitudinale aansluiting op het gebied van kunstzinnige vorming in 
hett onderwijs: 

-- het effect van het onderwijs in de kunstvakken. 
Tenn aanzien van de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse cultu-
relee instellingen wordt gesuggereerd dat de scholen door het voorziene nieu-
wee bekostigingsstelsel waarbij zij zelf zeggenschap krijgen over hun finan-
ciënn (lumpsum) de mogelijkheid krijgen diensten van de buitenschoolse 
institutenn in te schakelen: ruimten en personen huren. 

5.55 Docentenopleidingen 

Onderzoekk dat de NLO Zuidwest-Nederland (ZWN) in 1985 verrichtte naar 
Dramatischee Vorming in het Middelbaar Dienstverlenings en Gezondheids-
zorgg Onderwijs (MDGO). waar Drama in een aantal richtingen een eind-
examenvakk was geworden \ gaf aan dat de docenten Drama behoefte had-
denn aan vergroting van kennis en inzicht op vrijwel alle onderdelen van een 
lerarenopleiding:: vakdidactiek, vakspecifieke kennis, toetsen en becijferen, 
leerplanontwikkelingg en leerlingbegeleiding. 

ZWNN achtte het wenselijk de mogelijkheid te creëren aan de NLO een 
bevoegdheidd te halen voor het vak Drama en werkte voor zo'n opleiding een 
raamplann uit. De beroepsvereniging verzette zich hevig tegen een dergelijke 

(73)) Lunst en cultuur in het voortgezet onderwijs. Tweede Kamer vergaderjaar 1988-1984. stuk nr 21 
164.. p. 6 en 7. 

(74ll  NI.O projekt Ontwikkeling Velddifïerentiaties. Declprojekt Dramatische vorming in het MDGO. 
II  indrapportjuni 1986 
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opleiding,, met als argument dat er al te veel dramadocenten werkeloos wa-
ren.. Het plan werd nooit uitgevoerd. 

Inn 1986 leek er voor de Dramaopleidingen een organisatorische vereen-
voudigingg te zijn aangebracht. " De HBOwet werd van kracht, waardoor 
ookk de Akademies voor bxpressie onder het kunstvakonderwijs werden ge-
plaatst.. De nota Taakverdeling en Concentratie in het Hoger Kunstonder-
wijswijs die minister Deetman in 1987 presenteerde, bracht de discussie over de 
opleidingenn weer op gang. Doel van de minister was de kwaliteit van het 
kunstonderwijss te vergroten, middel was bezuiniging door vermindering van 
hett onderwijsaanbod. In 1988 vond de HBO-raad een mogelijkheid te bezui-
nigenn op de Dramaopleidingen: opheffen van de in 1986 toegevoegde Aka-
demiess voor Expressie, minstens als opleiding in het kunstonderwijs. Voor-
gesteldd werd die academies over te hevelen naar de sector Gedrag en Maat-
schappijj  in het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO). Zo geschiedde. 
Mett uitzondering van de Utrechtse werden de academies buiten het kunston-
derwijss geplaatst. De academie in Utrecht was in 1989 onderdeel geworden 
vann de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en kreeg nu toestemming 
voorr een theateropleiding. De voltijdopleiding docent Drama verdween, 
maarr de parttime-opleiding bleef. 

Dee situatie van voor 1986 werd hersteld en het kunstonderwijs kreeg er 
eenn theateropleiding bij. Een inhoudelijk voorstel70 alle schoolse onderwijs-
bevoegdhedenn per kunstvak onder één dak te brengen, verdween gedurende 
dee operatie van tafel. Wel sprak de HBO-Raad uit dat de docentenopleiding 
inn essentie een kunstvakopleiding is, en dient te worden beschouwd als een 
differentiatiee daarvan.77 

Inn 1989 was de kous af: alle opleidingen behielden (voorlopig) hun be-
voegdheidd docenten Drama op te leiden met een ongedeelde bevoegdheid. 

6.. 1992 - heden 

6.11 O&WenWV C 

Novemberr 1993 verschijnt de nota Kunsteducatie in het Voortgezet Onder-
wijswijs die voortbouwt op de nota Kunst en Cultuur in het Voortgezet Onder-
wijswijs uit 1989 (zie paragraaf 5.4). 

Dee verantwoordelijkheid voor materiële zaken betekent dat scholen zelf 

(75)) Gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan Toxopeus-Dirks. 1W0 

(76)) Dn voorstel werd in 14X7 gelanceerd door de Commissie Noorman, door de HBO-Raad ingesteld 
omm de problematiek van de nota uit te werken 

(77)) Fen nieuw arrangement voor het kunstonderwijs, in: Hogeschoolbericht 35. 5 mei 1988 
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dee zorg op zich nemen voor de inrichting van hun leslokalen. Voor de kunst-
vakkenn suggereert deze nota wederom de mogelijkheid ruimten te huren bij 
dee buitenschoolse kunstinstellingen. De invoering van het lumpsum-stelsel 
zall  het voor de school mogelijk maken ook personeel van die instellingen in 
tee huren voor de kunstvakken. Voor een nieuw vak als Drama gaat de nota 
err van uit dat scholen geen vakdocenten zullen aanstellen. Als voorbeeld 
vann "goede praktijk' wordt Brabant genoemd waar het Brabants Instituut 
voorr Kunstzinnige Vorming een breed oriënterend lessenproject aanbiedt 
waarinn alle disciplines van de kunstzinnige vorming aan bod komen en 
waarbijj  de eigen docenten van de scholen de lessen geven. Voor Drama en 
Danss worden docenten Maatschappijleer. Nederlands. Geschiedenis en 
Lichamelijkee Opvoeding ingeschakeld- waarbij deze laatste groep docenten 
eenn cursus dansvormen wordt aangeboden. 

Omm het onderwijs in de kunstvakken binnen het voortgezet onderwijs te 
ondersteunen,, vindt een groot aantal activiteiten plaats, waarvan de volgen-
dee ook voor Drama bedoeld zijn. 
1.. Een modelleerplan, alsmede leermiddelen worden ontwikkeld. 
2.. Voor de vormgeving van het oriëntatiejaar (zie paragraaf 5.2) wordt een 

handreikingg met diverse modellen voor scholen gemaakt. 
3.. Voor alle kunstvakken worden afsluitingstoetsen ontwikkeld. 
4.. Aan de commissie mavo/vbo wordt advies gevraagd over mogelijke uit-

breidingg van de bestaande examens met de drie nieuwe kunstvakken. 
5.. De aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de kunstvakopleidin-

genn dient verbeterd. Hiervoor wordt een overleg opgezet. 
6.. Er komt meer samenwerking tussen de ministeries van O&W en WVC 

overr te subsidiëren activiteiten, waarbij er aandacht is voor het intercul-
turelee aspect van de samenleving. 

7.. Een platform kunsteducatie wordt ingesteld met als taakstelling het note-
renn van geslaagde praktijksituaties. 

Hett wekt verbazing dat al deze punten genoemd worden als extra impuls 
voorr de kunstvakken in het onderwijs. Immers, voor alle vakken zijn reeds 
modelleerplannenn en afsluitingstoetsen ontwikkeld. 

6.22 OCW 

Inn 1994 werd Cultuur weer ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs 
&&  Welzijn, nu OCenW. De kunstvakken hebben voor het voortgezet onder-
wijss nog steeds te maken met twee bewindslieden, een staatssecretaris voor 
dee buitenschoolse kunstzinnige vorming, en een voor het voortgezet onder-
wijs. . 
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LOKV LOKV 

Hett LOKV maakte diverse koerswijzigingen mee van achtereenvolgende 
ministerss van Cultuur. Onder minister D'Ancona deed de gedachte opgeld 
datt voor instellingen voor kunsteducatie een centrale stimulerende rol was 
weggelegdd bij het bevorderen van samenhang tussen kunsteducatie, ama-
teurkunstt en professionele kunst. Het LOKV stelde zijn beleidsplan daarop 
inn en veranderde zijn naam in LOKV. Nederlands Instituut voor Kunstedu-
catie.. Een hogere prioriteit van WVC voor de amateurkunst dan voor 
kunsteducatiee betekende een subsidievermindering van twee miljoen gulden 
voorr het LOKV. Reorganisatie was nodig. De bezuiniging werd opgevangen 
doorr taken op het gebied van de kwaliteitsverbetering van de binnenschool-
see kunsteducatie af te stoten. 

Inn 1995 verscheen het LOKV-beleidplan 1997-2000 met als titel Brug-
gengen slaan. Kunsteducatie definieert het LOKV nu als "de verzamelnaam 
voorr alle vormen van educatie waarbij kunst en/of kunstzinnige middelen en 
techniekenn doelgericht worden ingezet." s Behalve op de (buitenschoolse) 
instellingenn voor kunsteducatie gaat het LOKV zich nu ook richten op een 
nieuwee doelgroep: professionele kunstinstellingen en kunstproducenten die 
educatievee activiteiten ontplooien. De producten en diensten van deze nieu-
wee doelgroep zijn onder meer gericht op scholen voor voortgezet onderwijs. 
Hett LOKV zou graag zijn expertise ter beschikking stellen om een aanbod 
voorr het voortgezet onderwijs te ontwikkelen, dit behoeft echter extra finan-
ciering.. Ook voor curriculumgebonden activiteiten in het onderwijs stelt het 
LOKVV graag zijn expertise ter beschikking. Knelpunten bij het verwezenlij-
kenn van de taken zijn onder meer: 

dee afstemming tussen onderwijs- en kunstbeleid komt mondjesmaat op 
gang: : 
steunfunctie-instellingenn en bemiddelaars bereiken slechts een beperkt 
aantall  scholen voor voortgezet onderwijs. 

CultuurCultuur en School 

Septemberr 1996 publiceerde het ministerie van OCW Cultuur en School. 
eenn gezamenlijke notitie van de staatssecretarissen Netelenbos en Nuis. 
Doell  van de notitie was het draagvlak voor cultuureducatie te versterken, 
waarbijj  cultuureducatie als volgt werd gedefinieerd: 

"Cultuureducatiee omvat alle vormen van educatie waarbij kunst, bijvoor-
beeldd beeldende kunst, audiovisuele kunst, letteren, dans. drama, muziek en 
hett materiële erfgoed als doel of middel worden ingezet. Cultuureducatie 

(78)) Bruggen slaan 1995. p 11 
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om\\ at een actieve en een receptieve component." 4 

Dee notitie bevat een aantal aanwijzingen om het draagvlak voor cultuur-
educatiee te versterken door cultuur een plaats te geven in lerarenopleidingen 
enn nascholingen voor schooldirecties. Met name de schoolleiders zullen hun 
invloedd moeten aanwenden om het draagvlak voor cultuur te vergroten.8" 
Vann culturele instellingen, toneelgroepen bijvoorbeeld, wordt verwacht dat 
zee meer rekening houden met de wensen en vragen van de scholen. 

Ookk worden in de notitie voorbeelden gegeven van 'goede praktijk'. 

Artisjokk Nuttwintig studeert met jongeren uit club- en buurthuizen en 
vann scholen een stuk in onder leiding van een professionele regis-
seur.. Veel van deze voorstellingen worden ook op scholen gespeeld. 
Bijj de voorstelling Mirad, een Jongen uit Bosnië, is in Drenthe lesma-
teriaall gemaakt met suggesties voor verwerkingsopdrachten. 
Denn Helder organiseert één maal per jaar een rondje cultuur voor 
leerlingenn van de derde klassen van het voortgezet onderwijs. Een 
dagg lang worden de leerlingen, na een voorbereiding op school, met 
bussenn langs de verschillende culturele instellingen gevoerd. 

Behalvee adviezen en voorbeelden van "goede praktijk*  bevat de notitie ook 
eenn aankondiging van extra investeringen bij wijze van stimulerende impuls. 
Hett totaal van deze investering bedraagt 6 miljoen per jaar voor vier jaren. 
Vann die 6 miljoen moet de helft worden opgebracht door gemeenten en pro-
vincies. . 

Uitt een onderzoek naar de kans van slagen van dit beleid, als het die 
naamm verdient, in drie steden blijkt dat de reactie van de scholen over het 
algemeenn negatiefis: zij doen er niets mee.sl 

Veell  w ijzer is men er niet van geworden. Ook is. op zijn zachtst gezegd, niet 
verhelderendd de exegese die het sonnet "Zueignung" van Ida Gerhardt te 
beurtt viel. als opening van de nota. 

(79)) Cultuur en School I W . p , 12. 

(80)) Cultuur en School 1996. p 25. 

(81)) komngs. I'ianne I \1 . School en cultuur'1 Onderzoeksverslag o\er de notitie cultuur en school. 
onder/oeks\erslagg \an de stage bij het Sociaal Cultureel Planbureau. 1997. Niet gepubliceerd, p 
61. . 
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Zueignung g 

Dagg Pegasus! Wat doe jij hier in het gebouw? 
Ikk ben met zaterdagse thema's nagebleven. 
Kijkk niet: mijn kleren zijn vol krijt, mijn ogen grauw; 
enn rode inkt blijft altijd aan mijn vingers kleven. 

Ja,, dit is zogezegd de school - Wat wil je nou? 
Ikk heb mezelf al zoveel maanden afgeschreven... 
Off dacht je dat we - God wat is de hemel blauw! -
doorr de kapotte tuimelramen konden zweven? 

Jijj hoort daarbuiten, Pegasus, en hier hoor ik. 
O,, doe dat niet, kniel niet op deze planken vloer 
voll stof en dat voor mij, mijn trots, mijn prachtig dier. 

Pegasuss laat mij, dat ik in je manen snik. 
Wistt jij dan hoeveel malen ik mijzelf ontvoer, 
nochtans,, om deze kind'ren? Draag mij: ik ben hier. 

"All  is er spanning tussen de artistieke ambities van een leraar en zijn am-
bachtelijkee pedagogische taak. (...) toch ontstaat en leeft ook in het klaslo-
kaall  de dichtkunst."8"1 

Dezee uitleg, als hij al juist zou zijn. bevestigt het tot droefheid stemmen-
dee imago van de docent: een sombere, overwerk verrichtende, viezige am-
bachtsmann die niets liever doet dan wegdromen in verhevener sferen. Geluk-
kigg kan dat ook. zodat er ook in het leslokaal (dicht)kunst kan ontstaan. Ech-
ter,, de docent beklimt Pegasus mijns inziens niet om te gaan dichten. Pega-
suss neigt zich voor de vertegenwoordiger van het edele ambacht van lesge-
ven.. De docent wordt gedragen door de kunst, waardoor lesgeven de status 
vann kunst krijgt. 

6.33 Basisvorming 

Dee invoering van de basisvorming werd begeleid door het Procesmanage-
mentt basisvorming. Omdat tot op het laatst niet zeker was of Dans en Drama 
eenn plaats zouden krijgen in het curriculum, was er bij het procesmana-
gementt voor deze vakken nauwelijks aandacht. 

Bijj  alle instellingen die zich bezig hielden met de basisvorming moest 
ruimtee voor (Dans en) Drama worden bevochten en in ijltempo benut wor-

(82)) Cultuur en School 19%. p. 12. 
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den.. Zo werd in recordtempo: 
eenn gezamenlijke nascholing gerealiseerd door de kunstvakopleidingen. 
dee Hogeschool Rotterdam en de Universiteit van Leiden gezamenlijk; 
eenn leerplan Drama voor de basisvorming geschreven: 
eenn eindtoets geconstrueerd: 

-- een informatiepunt voor Drama opgezet bij het Katholiek Pedagogisch 
Centrumm (KPC). 

Dee laatste drie punten werden overigens in de nota Kunsteducatie in het 
voortgezett onderwijs (zie paragraaf 6.2) genoemd als extra impuls voor de 
kunstvakken. . 

EenEen kwantitatief overzicht 

Hett Procesmanagement basisvorming heeft omtrent de invoering van de 
basisvormingg op de scholen een aantal enquêtes gehouden. 

Tijdenss de jaarwisseling 1992-1993 onderzocht Janna Voogt in hoeverre 
dee scholen al beslissingen hadden genomen met betrekking tot onder meer 
hett onderwijsaanbod. De vragenlijst die Voogt in 1992 opstelde, geeft aan 
welkk belang het Procesmanagement hechtte aan de diverse vakken in de 
basisvorming.. Werden er bij andere vakken vragen gesteld naar randvoor-
waardenn en middelen, voor Dans en Drama was dit niet het geval. De brede 
oriëntatie,, die door het amendement Lankhorst mogelijk werd gemaakt (zie 
paragraaff  5.2). komt in de enquête niet voor. Bij de vraag naar de invulling 
vann de vrije ruimte (vraag 23) komt geen enkel kunstvak als keuzemogelijk-
heidd voor. Van de scholen die het enquêteformulier hebben geretourneerd, 
meldtt 5 %. dat is 55 scholen. Drama te gaan aanbieden.8' 

Bijj  de vragen die Voogt een jaar later opstelde, komt geen enkel kunst-
vakk meer voor. behalve bij de vakkenmatrix. Bij deze matrix ontbreekt weer 
dee brede oriëntatie op de kunstvakken. Ook blijkt de term kunstvak nog niet 
ingeburgerd,, gezien het gebruik af en toe van de term Expressievakken84. Uit 
dee gegevens van de vakkenmatrix is te destilleren dat bij de invoering van 
dee basisvorming minstens 72 scholen Drama als vak aanboden. Een flinke 
vooruitgangg sinds 1992. mede in aanmerking genomen het gegeven dat in 
datt jaar veel schoolfusies plaatsvonden. Het totaal aantal scholen verminder-
dee met 200. 

Toetsen Toetsen 

All ee vakken die in de basisvorming werden aangeboden, met uitzondering 

(83)) Voogt. Janna C. Het onderwijsveld in beweging. Intb-reeks basis\orming nr 4. IW3. 
Voogt.. Janna C. Het fundament geleed. Inforeeks basis\ormins nr 7. 1994 

(84)) Voogt 1W4. p. 120. 
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vann Lichamelijke Oefening, dienden afsluitend getoetst te worden. 
Dramaa liep om twee redenen achter bij de andere vakken: de andere vak-

kenn waren al twee jaar bezig en het Centraal Instituut voor Toetsontwikke-
lingg (CITO) had weinig ervaring met praktijktoetsen en geen met Drama. 
Omdatt het CITO bovendien geen Dramadeskundige in huis had, werd een 
medewerkerr bijgestaan door een viertal ervaren docenten Drama. Het besluit 
vann staatssecretaris Netelenbos om in september 1995 toetsen voor alle vak-
kenn ter beschikking te stellen van de scholen maakte het voor Drama, in te-
genstellingg tot de overige vakken, onmogelijk een proeftoets uit te proberen. 

6.44 De Tweede Fase 

KunstKunst als kernvak 

Meii  1992 stuurde staatssecretaris Wallage de vervolgnota Profiel van de 
TweedeTweede Fase Voortgezet Onderwijs naar de Tweede Kamer. Deze nota be-
vattee gerichte voorstellen voor een fundamentele aanpak van de bovenbouw 
havoo en vwo. Gevolg van de discussie die na het verschijnen van de eerste 
notaa in 1990 werd gevoerd, was dat havo en vwo afzonderlijke opleidingen 
zoudenn blijven. Beide opleidingen zouden niet langer vrije keuze van eind-
examenvakkenn kennen, maar een verplicht deel voor alle leerlingen, een 
keuzee uit vier profielen, met zes verplichte vakken en een vrije ruimte om 
vakkenn uit andere profielen te kiezen. De profielen zouden gericht moeten 
zijnn op doorstroming naar vervolgonderwijs. De profielen zijn: Cultuur en 
Maatschappij,, Economie en Maatschappij. Natuur en Gezondheid, Natuur 
enn Techniek. Nadrukkelijk wordt gesteld dat elk vwo-profiel een gymnasiale 
variantt kent.85 Mei 1993 werd een Stuurgroep Tweede Fase Voortgezet 
Onderwijss ingesteld. Deze stuurgroep ontwikkelde een scholingsconcept om 
dee bovenbouw vorm te geven, het studiehuis. 

Inn plaats van in lesuren werd de zwaarte van vakken aangegeven in stu-
dielasturen.. Voor havo geldt een totaal van 3200, voor vwo van 4800 uur. 
Dezee uren zijn gebaseerd op 40 werkweken van 40 uur per schooljaar. De 
proportionelee toewijzing van docentenuren wordt overgelaten aan de scho-
len.. In het voor alle leerlingen verplichte deel werd een nieuw vak aangebo-
den:: Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 (CKV1). Dit vak moest voor de 
helftt worden ingevuld met literatuur, de andere helft moest gelijke ruimte 
gevenn aan alle andere kunstvakken. In het profiel Cultuur en Maatschappij 
werdd Culturele en Kunstzinnige Vorming 2 (CKV2) een verplicht profiel-
vak.. De componenten waaruit het nieuwe vak CKV1 moest worden opge-

(85)) Vervolgnota 1992. p. 33. 
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bouwd.. waren de kunstvakken Beeldende Vormgeving. Dans. Drama. Lite-
ratuurr en Muziek. CKV2 kende als specialisaties Beeldende Vormgeving 
(Tekenen.. Handvaardigheid en Textiele Werkvormen). Muziek en Podium-
kunstenn (Dans en Drama). In het vrije deel kon Culturele Vorming 3 
(CKV3)) worden aangeboden, een vak dat een voortraject zou worden voor 
dee kunstvakopleidingen, hiervoor moesten nog plannen worden uitgewerkt. 

Decemberr 1994 werden door de Stuurgroep Tweede Fase Vakontwikkel-
groepenn (VOG) ingesteld die examenprogramma's moesten ontwikkelen. De 
tijdd was kort. Zo moest de vakontwikkelgroep CKV in een halfjaar 16 
(deeI)examenprogramma"ss ontwikkelen. Gekozen werd examenprogram-
ma'ss te ontwikkelen voor alle vakken apart, in plaats van voor Beeldende 
Vormgeving.. Muziek en Podiumkunsten.86 De vakontwikkelgroep zag kans 
ditt binnen de gestelde tijd te realiseren. 

DeDe strijd om de kunsten 

Nogg voor die programma's waren afgerond, bracht de Stuurgroep al een wij -
zigingg aan in het profiel Cultuur en Maatschappij: het vak Filosofie zou als 
alternatieff  voor CKV2 in het vwo worden aangeboden. Het eindexamenpro-
grammaa CKV2 werd divers beoordeeld. De Onderwijsraad beoordeelde de 
programma'ss positief en bespeurde in het veld een redelijke mate van accep-
tatiee omtrent de programma's.87 Ook de HBO-Raad velde een positiefoor-
deel.. De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU)) sprak zich uit voor Filosofie in het vwo. 

Inn haar reactie op het Advies Examenprogramma 's havo/vwo Culturele 
enen Kunstzinnige Vorming 2 suggereerde staatssecretaris Netelenbos dat de 
vakontwikkelgroepp een CKV2 had ontwikkeld dat te specialistisch en te 
praktischh was om verplicht te kunnen stellen voor alle leerlingen van het 
profiel.. "Voor het vwo geldt dit nog sterker dan voor het havo. Het is 
bijvoorbeeldd moeilijk te verdedigen dat een leerling die zich voorbereidt op 
eenn studie Nederlands Recht, verplicht zou worden muziek of tekenen te 
volgen."88 8 

Tijdenss overleg met de vaste Tweede Kamer Commissie voor Onderwijs 
bleekk een Kamermeerderheid voor handhaving van CKV2 als profielvak te 
zijn.. De staatssecretaris besloot CKV3, het vak bedoeld voor de vrije ruimte 

(86)) Het voorstel van de stuurgroep was om een nieuw vak Podiumkunsten te ontwikkelen, met Dans en 
Dramaa als basis Gezien de korte tijd die de VOG had en gezien het feit dat er voor heide vakken, in 
tegenstellingg tot de andere kunstvakken nog nooit examenprogramma's waren uitgeprobeerd in het 
voortgezett onderwijs., stemde de stuurgroep in met het ontwikkelen van programma's voor Dans en 
Drama. . 

(87)) Utleg, nummer 14. 29 mei 1996. 

(88)) Reactie examenvakken, p. 7. 
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alss voorbereidingstraject voor de kunstvakopleidingen, af te schaffen en 
meerr uren uit te trekken voor een uitgebreidere invulling van de component 
algemenee theorie bij CKV2. dat van nu af aan werd aangeduid als CKV2.3. 
Dee algemene component het deelvak CKV2 - moest voor alle disciplines 
dezelfdee inhoud hebben. Bovendien eiste de staatssecretaris dat er voor het 
deelvakk CKV3. dat de diverse kunstdisciplines omvat, één eindexamenpro-
grammaa Beeldende Vormgeving kwam. in plaats van de drie vakken Teke-
nen.. Textiele Werkvormen en Handenarbeid. De vakken Dans en Drama 
werdenn als aparte vakken geaccepteerd. Podiumkunsten werd geschrapt. 

Ookk CKV1 diende herschreven te worden. Alle kunsten dienden gelijke 
aandachtt krijgen, hetgeen een vermindering voor literatuur en een uitbrei-
dingg voor de andere kunsten betekende zodat het multidisciplinaire karakter 
vann het vak versterkt werd. 1 November 1996 werd het advies eindexamen-
programmaa voor CK VI aangeboden. 1 maart 1997 dat voor CKV2.3. 

Tott de vaststelling van het programma CKV2.3 twee jaar later81', heerste 
onduidelijkheidd over invoering en inhoud van het vak. 

SBK SBK 

Inn 1996 werd het Samenwerkingsberaad Kunstvakken (SBK) opgericht waar 
allee kunsten met hun diverse onderwijsverenigingen aan deelnamen. Doel 
wass inhoudelijk en organisatorisch de vinger aan de CKV-pols te houden. 
Hett SBK werkte als lobbygroep bij regering, parlement, ministerie en het 
Procesmanagementt Voortgezet Onderwijs (PMVO). 

DeDe Tweede Fase in twee fasen 

Doorr schoolleiders werd tijdens de zomer van 1997 twijfel geuit aan de 
haalbaarheidd van de invoering van de Tweede Fase in 1998. Er waren geen 
methodenn en de voorbereiding kostte meer tijd dan gepland. Staatssecretaris 
Netelenboss verwees naar de verzekering van de uitgevers dat de methoden 
opp tijd klaar zouden zijn en hield vast aan de start in 1998. Tegelijkertijd gaf 
zijj  scholen die dat wilden toestemming pas in 1999 te beginnen. Augustus 
19988 startte 30 % van de scholen met de Tweede Fase. veelal zonder boe-
ken. . 

ExperimentExperiment C K V2,3 

Eenn klein aantal scholen mocht in augustus 1998 starten met CKV2.3 bij 
wijzee van experiment. Als eerste schoolvak werd een centraal schriftelijk 

(84)) Brief \ \ an de staatssecretaris \an Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen, drs. K.V.I.J. Adelmund aan 
dee voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen d.d 24 maart 
IW9 9 
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examenn geconstrueerd op CD-rom. 
Tijdenss de Uitmarkt in Amsterdam, september 1998. werden door de 

staatssecretarissenn van Onderwijs en Cultuur Karin Adelmund en Rick van 
derr Ploeg kleurige voorlichtingsfolders uitgedeeld over de kunstvakken in 
diversee vormen van onderwijs. In de brochure Culturele en Kunstzinnige 
Vorming.. Nieuw Schoolvak voor havo en vwo. stond dat CKV2 het ver-
plichtee profielvak was en dat CKV3 in de vrije ruimte kon worden aangebo-
den.. Deze brochure was aan alle scholen voor voortgezet onderwijs toege-
stuurd.. De fout werd door het ministerie toegegeven, maar niet gerectifi-
ceerd.. Voorjaar 1999 verscheen een tweede druk van de folder waarin de 
feitenn juist werden weergegeven. 

Novemberr 1998 werd duidelijk dat de scholen die in augustus van dat 
jaarr gestart waren met de tweede fase met name de eindexamenprogramma's 
voorr havo te zwaar vonden. Staatssecretaris Adelmund reageerde snel: op 7 
decemherr 1998 uerd tot een Regeling Aanpassing Examens Profielen 
vwo/havoo besloten'0. Deze regeling liet de examenprogramma's onverlet, bij 
diversee vakken werd het praktijkgedeelte verminderd, ook werd de moge-
lijkheidd geboden meer tijd aan de eindexamenvakken te besteden door daar-
voorr (geheel of gedeeltelijk) het zogenoemde 'geheel vrije*  deel van het 
vrijee deel in te zetten. "De verplichting om CKV2.3 (en daarmee de defini-
tievee invulling van het profiel Cultuur en Maatschappij) in te voeren zal niet 
eerderr kunnen ingaan dan per I augustus 2001. Vóór 1 augustus 2000 zal 
datt bekend worden gemaakt." Tot die tijd konden scholen in het kader van 
eenn overgangsregeling" het profiel Cultuur en Maatschappij, waar CKV2.3 
alss verplicht vak onderdeel van uitmaakte, aanbieden zonder dit vak. Onder 
dee vakken die in plaats daarvan mochten worden gegeven waren de examen-
vakkenn oude stijl van Muziek. Tekenen. Handvaardigheid en Textiele Werk-
vormen.. Dans en Drama waren als nieuwe examenvakken uitgesloten. 

Maartt 1999 werd de alarmklok geluid over het experiment CKV2.3. Met 
namee voor havo was het programma voor CKV2 te zwaar. Ook werden ge-
luidenn vernomen dat de scholen niet over voldoende computers voorzien van 
eenn CD-rom-drive zouden beschikken om het eindexamen af te nemen. In 
eenn overleg met het Samenwerkingsberaad Kunstvakken bleek het voorstel 
vann het SBK om niet het examenprogramma te wijzigen, maar slechts on-
derdelenn van het programma te examineren, acceptabel. Toen gewezen werd 
opp de mogelijkheid computers te huren voor het examen, besloot de staatsse-
cretariss de nieuwe vorm van examineren, met name noodzakelijk voor de 

(90)) Litleti. (iele katern nummer 30b. 16 december 199X 

(911 i (K.AV. I en nieuwe tweede fase voor havo en \'\\o. oktober 1997.p. 13 en 17 
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onderdelenn Dans en Drama bij het deelvak CKV2 toe te staan.'0 

BevoegdheidBevoegdheid CKV 1 en CKV2.3 

Decemberr 1997 werd de bevoegdheid voor CKV1 gepubliceerd̂ Er was 
sprakee van twee soorten bevoegdheid. Een bevoegdheid "in den brede' en 
eenn beperkte bevoegdheid. Deze bevoegdheden werden gekoppeld aan spe-
cifiekee CKV1-functies te weten: 
a.. de kunstcoördinator; 
b.. de vakleraar: 
c.. de kunstmentor. 
Docentenn met een eerstegraads bevoegdheid in één van de kunstvakken. La-
tijnn en Grieks, Moderne Vreemde Talen. Nederlands. Fries of Kunstgeschie-
deniss werden beperkt bevoegd verklaard. Hun bevoegdheid was beperkt tot 
diee onderdelen van CKV1 die aansluiten bij het betreffend bewijs van be-
kwaamheid.. Zij kunnen de functie b. vervullen en de functie c. voor zover 
passendd bij hun vak. Docenten met een van de hierboven genoemde be-
voegdhedenn die in het bezit zijn van het getuigschrift van de omscholings-
cursuscursus CKV1 zijn bevoegd "in den brede", en kunnen alle functies vervullen. 

Dezee regeling riep zoveel vragen op dat in februari 1999 een nadere toe-
lichtingg werd gegeven'*4. De formele bevoegdheid, zo wordt gesteld, sluit 
aann op het karakter van het vak. dat kan worden samengevat als: verschei-
denheidd en integratie. De genoemde functies behoren niet tot de regelge-
ving.. Zij waren genoemd omdat ze een rol speelden in het inhoudelijke mo-
dell  voor CKV1 zoals dat is ontwikkeld door de SLO die twee jaar twaalf 
netwerkscholenn begeleidde die twee jaar een experiment CKV1 uitvoerdem 
Eenn school is dus niet verplicht de afzonderlijke functies, zoals deze door de 
SLOO zijn ontwikkeld en als toelichting op de bevoegdheidsregeling gepubli-
ceerdd door de staatssecretaris, te honoreren. De docent die het getuigschrift 
vann de omscholingscursus CKV1 heeft verworven, is formeel bevoegd om 
hett hele vak CKV1 te geven, hoewel de praktische activiteiten op het gebied 
vann andere kunstvakken dan het eigen vak beter door een vakdocent gegeven 
kunnenn worden. 

Kortt samengevat kan worden gesteld dat velen bevoegd zijn om een deel 
vann CKV1 te geven, en slechts enkelen de bevoegdheid hebben voor het vak 
alss geheel. Hoe de integratie tot stand komt. wordt aan de scholen overgela-
ten. . 

(92)) Brief \an de staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I..I. Adelmund aan 
dee \oor/_itter van de vaste commissie voor Onderwijs. Cultuur en Wetenschappen d.d. 24 maart 
1999. . 

(93)) l ïtlesi. Cele katern, nr. 3 I 10 december 1997 

(94)) Cities, üele katern, februari 1999 
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Overr de bevoegdheid CKV2.3 heerste lange tijd onduidelijkheid. Met 
namee van kunsthistorische zijde werd aangedrongen op een aparte bevoegd-
heidd CKV2 voor kunsthistorici. Januari 1999 stelden de hoogleraren Ver-
loopp en Wubbels namens de Universitaire Lerarenopleidingen en het Lan-
delijkk Overleg Vakdidactici Kunstgeschiedenis in een brief aan staatssecre-
tariss Adelmund dat CKV2 en CKV3 twee verschillende vakken zijn en dat 
docentenn Kunstgeschiedenis capabel en geschikt zijn om het vak CKV2 in 
hett voortgezet onderwijs te geven/'" Op 20 februari kondigde staatssecretaris 
Adelmundd aan dat de onderwijsbevoegdheid voor het deelvak CKV2 werd 
gekoppeldd aan die voor CKV3. De bevoegdheid werd voorbehouden aan 
docentenn met een eerstegraads bevoegdheid in de kunstvakken. 

Nascholing Nascholing 

Dee hierboven reeds genoemde omscholingscursus voor CKV1 die tot de be-
voegdheidd 'in den brede" moest leiden, werd door enkele universiteiten op-
gezet.gezet. De uitvoering van de cursussen die over het hele land verspreid wa-
ren,, werd aan zes universiteiten toevertrouwd, die daarvoor met hogescholen 
voorr de kunsten samenwerkten. 

Voorr CKV2.3 werd geen omscholing aangeboden omdat het niet als een 
nieuww vak werd beschouwd, ofschoon de deelvakken CKV3 Dans en Drama 
nieuww waren. Beeldend een samenvoeging was van voorheen drie vakken en 
CKV22 slechts als eindexamenprogramma bestond. Wel werd er geld be-
schikbaarr gesteld om een proefexamen CKV2 te ontwikkelen. 

6.55 Docentenopleidingen 

Septemberr 1996 organiseerde het Theaterfestival in Amsterdam het congres 
Vakmanschapp of Meesterschap? waarin een aantal kernvragen aan de orde 
werdenn gesteld over de verhouding tussen de uitvoerende en de docentge-
richtee Dramaopleidingen, en over de kenmerken van de opleidingen tot do-
centt Drama binnen het Kunstvakonderwijs (KuO) en het Hoger Pedagogisch 
Onderwijss (HPO). Ter voorbereiding voerde Maria van Bakelen gesprekken 
mett studieleiders van zes van de zeven opleidingen tot docent Drama. 

Organisatie Organisatie 

Dee organisatie van de opleidingen is nog steeds niet helder. Er zijn. naast 
diversee deeltijdopleidingen, zes dagopleidingen die een ongedeelde be-
voegdheidd geven voor Drama. Amsterdam. Arnhem. Maastricht en Utrecht 

(95)) IVLOS. Brief, kenmerk DB/L490. 
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(alleenn deeltijdopleiding) ressorteren onder het KuO. Leeuwarden. Kampen 
enn Eindhoven onder het HPO. 

Err is minstens één duidelijk verschil tussen beide soorten opleidingen. 
Dee bekostiging per student is in het KuO gemiddeld f. 20.036,- en in het 
HPOO f. 8205.-. 

Ditt verschil in bekostiging had tot gevolg dat de omscholingscursussen 
tott docent Drama. die. vergelijkbaar met de omscholingscursussen voor 
Techniekk en Verzorging, bij de invoering van de basisvorming werden aan-
geboden,, plaats vonden in Eindhoven en Kampen, aangezien de bekostiging 
doorr het ministerie voor het kunstvakonderwijs te laag was. 

Doelen Doelen 

Tweee opleidingen. Maastricht en Arnhem, stellen dat ze voor diverse 
werkveldenn opleiden. Utrecht. Kampen en Eindhoven richten zich zeer dui-
delijkk op het onderwijs, met inbegrip van het voortgezet onderwijs. Am-
sterdamm richt zich op de buitenschoolse sector, want ziet weinig mogelijkhe-
denn voor het vak binnen het onderwijs. 

Amsterdamm en Arnhem delen nadrukkelijk mee dat de docent Drama als 
theatermakerr wordt opgeleid voor het amateur-circuit, dit in tegenstelling tot 
dee regieopleiding die zich op het professionele circuit richt. 

KunstenaarKunstenaar of docent 

Maastrichtt en Amsterdam achten talent of artisticiteit noodzakelijk om te 
wordenn toegelaten tot de opleiding. Utrecht maakt onderscheid tussen ba-
sisonderwijss en basisvorming en de tweede fase voortgezet onderwijs. Voor 
dee tweede fase moet de docent kunstenaar zijn. voor de eerdere fasen kan de 
docentt meer pedagoog zijn. 

Eindhoven.. Arnhem en Utrecht stellen dat een docent Drama moet leren 
acteren,, terwijl Kampen stelt dat de docent Drama geen kunstenaar hoeft te 
zijn.. maar moet weten hoe acteren werkt. 

Dee scheidslijnen tussen artisticiteit en vakmanschap lopen niet parallel 
mett de scheidslijnen van de opleidingen tussen het Kunstonderwijs en het 
HPO. . 

Naastt de aandacht voor de praktische beheersing van het vak besteden 
voorall  Arnhem en Utrecht aandacht aan de noodzaak van de theoretische 
scholingg met het oog op de tweede fase voortgezet onderwijs. 

Bevoegdheid. Bevoegdheid. 

Nogg steeds geldt dat alle opleidingen tot docent Drama een volledige be-
voegdheidd voor alle werkvelden bieden. Alleen in Kampen wordt gesugge-
reerdd dat er wellicht gedacht kan worden over een tweedegraads opleiding. 
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omdatt er nu veel eerstegraders in het tweedegraads gebied werkzaam zijn. 
Arnhemm stelt vast te willen houden aan de ongedeelde opleiding met de 
daarbijj  behorende bevoegdheid. 

6.66 Een vergelijking met 1982 

Vann de opleidingen die in 1982 en in 1996 zijn geïnterviewd, is Amsterdam 
consequentt sceptisch gebleven over de mogelijkheid dat een docent Drama 
binnenn het onderwijs zou functioneren. Arnhem heeft de maatschappij-
kritischee basis verlaten en is. net als Utrecht. Kampen en Eindhoven, bereid 
omm docenten ook voor het reguliere onderwijs op te leiden. 

7.. Samenvatting 

Dee invoering van Drama als regulier schoolvak binnen het voortgezet onder-
wijss was moeizaam. Oorzaken daarvan waren de geringe maatschappelijke 
acceptatiee van Drama, de tegenwerking van de kunstbroeders van de andere 
kunstvakkenn en de docenten Lichamelijke Opvoeding, de onderlinge 
verdeeldheidd van docenten Drama, de bezuinigingen op het onderwijs en het 
specifiekee beleid van de ministeries van Onderwijs en Cultuur ten aanzien 
vann alle kunstvakken. 

Hett was niet duidelijk wat Drama behelsde, was het nu wel of niet to-
neel? ? 

Zelfss de docenten Drama konden het met elkaar niet eens worden over 
inhoudd en doelen van het vak. Niet alleen bij beleidmakers en tegenstanders, 
maarr ook binnen dramakringen zelf bestond lange tijd geen overeenstem-
mingg over de vraag of Drama als regulier schoolvak zou kunnen functione-
ren. . 

Vanaff  het begin van het schooltoneel in de 16e eeuw was er naast onder-
steuningg ook steeds sprake van tegenwerking van zowel katholieke als 
protestants-christelijkee kerkelijke autoriteiten ten aanzien van de dramati-
schee kunst, en dientengevolge ten aanzien van Drama als schoolvak. Een 
royalee entree in de basisvorming werd door de confessionele partijen te-
gengehouden. . 

Driee bezuinigingsrondes op het totaal aantal leraarlessen (in 1968. 1972 
enn 1982) brachten alle kunstvakken in de problemen: op Drama als niet-ver-
plichtt schoolvak was van de kunstvakken het meest gemakkelijk te beknib-
belen.. Het was zelfs af te schaffen. De weinig solidaire houding van de ove-
rigee kunstvakken is vrijwel geheel te verklaren uit de benarde positie waarin 
zijj  zelf terecht kwamen. 
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Aandachtt van de kant van de toneelkunst enerzijds en Theaterweten-
schapp anderzijds voor Drama als schoolvak was afwezig of op haar best mi-
nimaal. . 

Kunstvakkenn werden in het beleid van de ministeries van Onderwijs en 
Cultuurr als 'apart' gezien. Zelfs impulsen om de kunsten een sterkere positie 
binnenn het onderwijs te geven, plaatsten de vakken in feite buiten het onder-
wijs.. De suggesties bijvoorbeeld om voor de kunstvakken ruimten en perso-
nenn te huren bij buitenschoolse instellingen, zijn nooit gedaan voor andere 
vakken.. Deze verbinding van schoolse en buitenschoolse kunstzinnige vor-
mingg en de pogingen die twee op elkaar te laten aansluiten, heeft de ontwik-
kelingg van de kunstvakken als serieus te nemen schoolvak eerder belemmerd 
dann bevorderd. 

Datt de buitenschoolse kunstzinnige vorming zich heeft ontwikkeld, is het 
gevolgg van de splitsing van het aandachtsgebied over twee ministeries. Bij 
onderwijss was er weinig ruimte en aandacht voor de kunstvakken en bij 
CRM/WVCC was er geen behoefte de ontwikkelde buitenschoolse kunstzin-
nigee vorming op te geven. 

Dee organisatorische samenvoeging van alle kunsten in één structuur voor 
dee kunstzinnige vorming door CRM/WVC maakte dramadocenten duidelijk 
datt ze zich voor organisatorische ondersteuning met betrekking tot het on-
derwijss op de SLO dienden te richten. 

Bezienn we in hoeverre het model van Ben-David en Collins96 toepasbaar is 
opp de ontwikkeling van het schoolvak Drama. 

Dee ideeën, noodzakelijk voor deze 'schepping*  waren al eeuwenlang op 
verscheidenee plaatsen beschikbaar. Er is echter bij Drama sprake van groei 
vann alle oorspronkelijke mogelijkheden; ik vat deze kortweg samen in twee 
richtingen:: kunst en vorming. Reden hiervoor acht ik de interesse die louter 
inhoudelijkk was en niet gericht op een nieuw beroep. De docent Drama was 
inn feite therapeut, vormingswerker, trainer of leerlingbegeleider, met Drama 
alss specialisatie. De geschiedenis van Drama bevestigt dat de condities 
waaronderr de interesse is gewekt te identificeren zijn als 'het op beslissende 
momentenn (toevallig) samenkomen van diverse elementen die positief uit-
werkten'.. Te weten: 

dee politieke beslissing het voortgezet onderwijs te vernieuwen, waardoor 

(%)) Voor de invoering van een nieuw vak of een nieuwe discipline geldt: 
1.. de ideeën, noodzakelijk voor de schepping' zijn gewoonlijk al gedurende een relatief lange 

periodee op verscheidene plaatsen beschikbaar: 
2.. slechts enkele van de oorspronkelijke mogelijkheden leiden tot verdere groei: 
3.. groei vindt plaats waar en wanneer mensen geïnteresseerd raken in zon nieuw idee. niet alleen 

inhoudelijk,, maar ook als potentieel middel om een nieuwe intellectuele identiteit te vestigen en. 
meerr specifiek, een nieuw beroep 
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Dramaa een tweede kans kreeg in de jaren tachtig: 
-- de onderwijsvernieuwing die door minister Van Kemenade in gang werd 

gezett met het experiment middenschool, waardoor meer docenten Drama 
kondenn wennen aan het idee het vak in regulier onderwijs te geven; 

-- de invoering van de VUT. waardoor de Beroepsvereniging Dramadocen-
tenn gratis over een ervaren onderhandelaar en bestuurder kon beschikken. 

Hett toevallig samenkomen van negatief uitwerkende elementen kan de stil-
standd verklaren die optrad in de groei van Drama in de jaren zeventig en 
tachtig.. Te weten: 
-- de scheiding van betrokken ministeries in de jaren zestig, zeventig en 

tachtig,, waardoor het vak politiek werden afgesneden van de bron: 
bezuinigingenn op onderwijs in de jaren zestig en zeventig, waardoor het 
vakk geen ruimte kreeg zich als schoolvak te ontwikkelen: 
dee angst van docenten in andere kunstvakken die ook in de knel zaten om 
hunn baan te verliezen, waardoor Drama op diverse fronten buitengesloten 
dreigdee te worden. 

Ookk de geschiedenis van het vak Verzorging identificeert de condities waar-
onderr de interesse werd gewekt als toevallige treffers. De lobby voor Ver-
zorgingg kreeg gehoor bij Tineke Netelenbos. Kamerlid voor een grote rege-
ringspartij,, waar ook staatssecretaris Wallage lid van was, ten tijde van de 
invoeringg van de basisvorming. Dat de staatssecretaris die vier jaar na in-
voeringg van de basisvorming voorstelde het vak Verzorging als aparte disci-
plinee op te heffen dezelfde persoon was als het Kamerlid dat vier jaar eerder 
mett succes had gepleit voor de invoering van het vak. acht ik een aanwijzing 
daarvoorr dat niet personen, maar de sociale rol die zij vervullen de condities 
identificeert.. Aangezien dergelijke rollen afhankelijk zijn van onvoorspel-
baarhedenn als de samenstelling van een kabinet, acht ik dit een bevestiging 
vann mijn opvatting dat condities geschapen worden door toevalstreffers. 

Mett betrekking tot de hypothesen van Goodson stel ik het volgende. 
Dee ministeriële regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden voor 
CKV11 lijk t dit vak te drijven naar fase 1: "Aanvankelijk is een vak een zeer 
loss amalgaam van subgroepen en zelfs puur individuele opvattingen, veelal 
primairr gericht op pedagogisch en praktisch belang". Ook de beslissing zeer 
diverss opgeleide docenten zonder verplichte omscholing bevoegd te verkla-
renn voor CKV2.3 werkt diversiteit en het behoud van privé-opvattingen in 
dee hand. Voor het deelgebied CKV2 zal het centraal schriftelijk examen 
daardoorr richtinggevend worden en wellicht leiden tot een strakkere lande-
lijk ee inrichting van de lerarenopleidingen. 

Dee derde hypothese van Goodson: "In het conflict met betrekking tot 
Milieukundee mag men veel van de leerplandiscussie interpreteren in termen 
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vann conflict tussen schoolvakken omtrent status, financiering en territoir" 
wordtt bevestigd voor Drama. De verregaande pogingen van de andere kunst-
vakkenn om Drama (en Dans) tot non-vakken te verklaren, werd gevoed door 
dee angst moeizaam verworven status, banen en leerlingen kwijt te raken. 

Mett betrekking tot CKV2.3 bevestigt de actie van de Universitaire Lera-
renopleidingenn ten behoeve van docenten Kunstgeschiedenis deze hypo-
these. . 

Tenslottee blijkt voor Drama het onderscheid tussen het proces van invoe-
ringg en het ontwikkelingproces als schoolvak niet chronologisch aan te ge-
ven,, de processen lopen in de beschreven geschiedenis parallel. 




