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HoofdstukHoofdstuk 7 

Conclusies s 

1.. De onderzoeksvragen 

Inn hoofdstuk een heb ik vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Het onderzoek 
datt in de hoofdstukken twee tot en met zes is beschreven leidt tot de volgen-
dee antwoorden. 

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

Inn de hoofdstukken twee en drie zijn hiervoor de volgende oorzaken ge-
noemd. . 

Historisch Historisch 

Dramaa werd tot ver in de 20'" eeuw organisatorisch niet als een volwaardig 
schoolvakk beschouwd zowel door schooldirecties, als docenten, veelal neer-
landici.. Een erkende docentenopleiding bestaat pas sinds 1966. Het was niet 
duidelijkk wat Drama precies inhield of in moest houden. Begripsverwarring, 
eigenzinnigheidd en een tekort aan samenwerking van vakgenoten waren er 
dee oorzaak van dat buitenstaanders in het ongewisse bleven. 

Pass in de 20e eeuw wordt kunstzinnige vorming genoemd als een van de 
specifiekee functies. Aan drama worden praktische functies als bevorderen 
vann spreekvaardigheid toebedeeld, maar bovenal pedagogische functies als 
vorming.. Dramadocenten dachten in de jaren '60 en"70 een exclusieve aan-
spraakk te hebben op pedagogische functies. Die kregen echter een plaats in 
dee algemene onderwijsdoelen die voor de diverse onderwijsvormen, bijvoor-
beeldd de basisvorming, werden geformuleerd. 

Hett ontbreken van opgeleide vakdocenten en een vakorganisatie, alsmede 
dee halfslachtige houding ten opzichte van Drama als regulier schoolvak ver-
hinderdenn dat Drama een verplicht vak werd in de Mammoetwet. De bezui-
nigingenn op onderwijs die vrijwel tegelijk met de invoering van de Mam-
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moetwett werden toegepast, dwongen scholen tot beperking van het onder-
wijsaanbod,, waardoor Drama als niet-verplicht vak van het toneel verdween. 
Dee geringe aandacht die het ministerie van Onderwijs en Wetenschap voor 
Dramaa kon opbrengen maakte de buitenschoolse kunstzinnige vorming, 
waarvoorr het ministerie van CRM. later WVC. wel aandacht had. een aan-
trekkelijkerr gebied voor dramadocenten: aandacht van een ministerie bete-
kentt geld en middelen. 

Tott in de jaren '80 bestond er geen zelfstandige organisatie van 
dramadocenten.. De organisaties waarin de dramadocenten participeerden, 
werdenn door de rijksoverheid ingesteld en waren derhalve gericht op haar 
behoeften. . 

Anderee kunstvakken als Beeldende Vormgeving en Muziek leverden bij 
dee invoering van de basisvorming een overlevingsstrijd en zagen de invoe-
ringg van vakken als Dans en Drama als een regelrechte bedreiging voor hun 
bestaan. . 

Bijj  de behandeling van de basisvorming wees het toenmalig kamerlid 
Nuiss al op de drempels voor de nieuwe kunstvakken. Aangezien de scholen 
zelff  hun wachtgelders moeten betalen zou het financieel onaantrekkelijk 
wordenn uren toe te wijzen aan een nieuw vak als Drama. Hetzelfde doet zich 
voorr bij de invoering van de Tweede Fase voor het voortgezet onderwijs. 
Voorr CKV1 dient geput te worden uit het vastbenoemde bestand aan docen-
tenn voor de kunstvakken, maar ook de docenten Nederlands, Moderne 
Vreemdee Talen. Klassieke Talen en Fries. De vergrijzing van het vaste be-
standd levert de enige mogelijkheid voor een nieuwkomer om als docent Dra-
maa te worden aangesteld. 

Conceptueel Conceptueel 

Tott ver in de 20e eeuw heerste in dramakringen onenigheid over de vraag of 
Dramaa wel een schoolvak moest zijn. In de visie op onderwijs van spraak-
makendee personen in de dramawereld paste de ontwikkeling van Drama als 
regulierr schoolvak niet. Zelfs over de naam van het vak was geen overeen-
stemmingg te bereiken aangezien de namen een weergave waren van verschil-
lendee visies op de vakinhoud. Kreatief Spel en Vrije Ekspressie duiden op 
anderee leerdoelen dan Dramatische Vorming of Theater. Deze inhoudelijke 
onduidelijkheidd bracht met zich mee dat drama met andere schoolvakken in 
verbandd werd gebracht. De vereenzelviging van drama met spel bijvoor-
beeldd maakte verwijzingen naar Lichamelijke Opvoeding mogelijk. 

Maarr ook op de theatrale cultuuroverdracht kon Drama niet het alleen-
rechtt voor zich opeisen. Toneelteksten vormden een belangrijk onderdeel 
vann de literatuurlessen bij de talenvakken. Cultuuroverdracht leek dus voor 
dezee kunst gewaarborgd, zeker voor wie het theater wilde mijden. Pas toen 
hett maken van een voorstelling niet meer vanzelfsprekend gekoppeld werd 
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aann een reeds bestaande integrale toneeltekst, was de taak van de taalvakken 
inn dit opzicht niet meer vanzelfsprekend. 

Dee relatie met theater, als die al werd gelegd, leverde verzet op tegen 
invoeringg van het vak. aangezien de maatschappelijke acceptatie van theater 
inn protestants-christelijke kringen op weerstanden stuitte. De groei van de 
maatschappelijkee acceptatie in dat milieu is gedurende de afgelopen decen-
niaa onder meer bevorderd door de Protestantse omroepen. Parallel daaraan 
liepp de ontdekking van het nut van theatrale technieken in kringen van het 
bedrijfsleven. . 

2.. Welke elementen speelden een rol bij de ontwikkeling van het school-
vakvak Drama? 

Inn hoofdstuk twee is geconstateerd dat het - toevallig - samenkomen van 
diversee elementen een belangrijke rol vervulde bij het verloop van het pro-
cess met betrekking tot de invoering van Drama als schoolvak. Dit 'treffen' 
konn zowel positief als negatief uitpakken. Voor de positieve effecten bleek 
ditt treffen te bestaan uit de juiste man op het juiste moment in de juiste 
functie.. Was aan één van deze drie voorwaarden niet voldaan, dan pakte de 
combinatiee negatief uit. Zo ving de dramagroep Mol bot met het verzoek om 
subsidiee aan O&W wegens het ontbreken aan erkende wetenschappelijkheid 
enn bij de SLO wegens het uitdragen van een maatschappijvisie. In 1988 
werdd door de SLO een werkgroep gesubsidieerd die zowel eindtermen Dra-
maa voor de basisvorming plus daarbijbehorende leerplanuitwerkingen als 
eenn eindexamenprogramma voor de bovenbouw havo en vwo mocht ontwik-
kelen. . 

Eénn man vervulde een centrale rol bij alledrie de gebeurtenissen: Paul 
vann Engelen. Zowel organisatorisch hij nam het initiatief tot de oprichting 
vann de Beroepsvereniging Dramadocenten - als inhoudelijk - hij formuleer-
dee met Ton Konings de kerndoelen voor Drama in de basisvorming en had 
voorr Drama zitting in de vakontvvikkelgroep Kunstvakken voor de eind-
examenprogramma'ss voor de tweede fase voortgezet onderwijs - was hij de 
juistee man voor de ontwikkeling van Drama. In de jaren '70 was hij evenwel 
actieff  op een manier en in een positie die er politiek weinig toe deed: 
maatschappijvernieuwendd en dramadocent. In 1988 was hij op de juiste plek 
(SLO)) werkzaam, en in de juiste functie (leerplanontwikkelaar). 

Ben-Davidd en Collins stellen dat de condities waaronder de interesse voor 
dee invoering van het nieuwe vak gewekt wordt, geïdentificeerd kunnen wor-
den.. Voor Drama levert dit bovengenoemde drie-eenheid op. De veronder-
stellingg dat dit resultaat als uitgangspunt te gebruiken is voor wat uiteinde-
lij kk een voorspellende theorie moet worden, acht ik te betwijfelen. Het le-
vertt hoogstens een meer concreet uitgewerkt model om een proces te be-
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schrijven. . 

3.. Kan Drama met recht aanspraak maken op de status van schoolvak? 

Inn de hoofdstukken vier. vijf en zes werd aangetoond dat Drama vier van de 
vij ff  kenmerken van schoolvakken heeft. Hiermee onderscheidt het vak zich 
niett van andere - de vanouds erkende schoolvakken als bijvoorbeeld Ne-
derlandss en Grieks. 

Err is sprake is van een kennisgebied, gebaseerd op de theatrale gesyste-
matiseerdee vakkennis. Het kennisgebied is echter gesitueerd op drie terrei-
nen:: de voedingsbodem ligt in het theater, het kennisgebied is gesitueerd in 
hett kunstvakonderwijs en in de universitaire discipline theaterwetenschap. 

Dee ontwikkeling van een schoolvaktaai is lang belemmerd door de indi-
viduelee werkwijze van docenten Drama. Iedereen ontwikkelde zijn eigen 
vakdialect.. De werkgroep Mol achtte het noodzakelijk voor de beschrijving 
vann zijn experiment een eigen wetenschappelijke vaktaal te ontwikkelen. 
Daarmeee maakte de groep duidelijk dat de vaktaal die werd gebruikt in hun 
lessenn niet eenvoudigweg in een sociologische wetenschapstaai kon worden 
omgezet.. Het door mij voor deze studie ontwikkelde ensceneringschema is 
eenn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke uitwer-
kingg van de vaktaal van Drama. 

Langee tijd vielen specifieke Dramadoelstellingen en algemeen pedagogi-
schee doelstellingen samen. De kerndoelen voor Drama in de basisvorming 
maaktenn als eerste duidelijk dat het mogelijk was specifieke Dramadoelstel-
lingenn te formuleren, gerelateerd aan algemene pedagogische doelstellingen. 

Watt hierboven werd gesteld voor de didactiek, geldt ook voor het beoor-
delenn van leerresultaten. De Kunstvakken blijken even goed of even beperkt 
examineerbaarr als de overige vakken. De opzet van examens verschilt allicht 
perr vak. Een luistertoets voor Wiskunde is niet effectief, zo min als brief-
schrijvenn toepasbaar lijk t voor Beeldende Vormgeving. 

Uitgaandee van geformuleerde doelstellingen zijn leerplannen ontwikkeld. 
Datt de didactiek per vak verschilt staat vast. die verschillen lopen echter 
doorr de scheidslijn kunst en niet-kunst heen. Het aanleren van instrument-
vaardighedenn zoals bij Natuurkunde en Textiel vergt een andere didactiek 
dann het aanleren van communicatieve vaardigheden zoals bij bijvoorbeeld 
Duitss en Drama. 

Dee kunstvakken onderscheiden zich van andere vakken wat betreft selec-
tie.. In tegenstelling tot een vak als Wiskunde is er geen vervolgopleiding 
waarvoorr een kunstvak een vereiste is. De kunstvakopleidingen selecteren 
aann de poort, zelfs voor de docentenopleidingen geldt het kunstvak niet als 
selectiecriterium.. De kunstvakken zijn echter niet de enige vakken zonder 
selectievee functie. Zelfs voor de studie Nederlands is een voldoende voor 
datt vak geen vereiste. 
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4.. Zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het 
schoolvakschoolvak Drama uitzonderlijk of standaard? 

Dezee vraag wordt getoetst aan het model van Goodson. zoals ik dat in 
hoofdstukk 1 heb weergegeven. 

1)) Aanvankelijk is een vak een zeer los amalgaam van subgroepen en zelfs 
puurpuur individuele opvattingen, veelal primair gericht op pedagogisch en 
praktischpraktisch belang. 

Mochtt drama al eeuwenlang voorkomen in het onderwijs, het was niet als 
vak,, maar als werkvorm gericht op praktische (bevordering spreekvaardig-
heid)) en pedagogische (geestelijke vorming) doelen. In de 20c' eeuw werd 
dramaa als pedagogisch middel een bijdrage toegedacht in het kader van di-
versee vormen van onderwijsvernieuwing. De toepassing van drama, alsmede 
dee naamgeving gebeurde op vrijwel individuele basis. Onderwijzers en. 
vanaff  de jaren zestig, directeuren van het voortgezet onderwijs zagen het 
pedagogischh nut van drama in en namen, casu quo boden ruimte voor een 
individuelee invulling van het vakgebied. Ook de oprichting van de Akade-
miee voor Expressie in 1956 was vrijwel een privé-actie. De nieuwe kansen 
diee het Lochems overleg vanaf 1962 bood, werden voor Drama niet benut 
omdatt er van enige vakorganisatie nog geen sprake was. 

Dee docentenopleidingen raakten verspreid over twee soorten hoger on-
derwijs:: het kunstvakonderwijs en het sociaal-pedagogisch onderwijs. Beide 
soortenn opleidingen geven dezelfde 'brede' bevoegdheid. 

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

Vanuitt het kunstvakonderwijs werd gepleit voor de koppeling van Drama-
opleidingenn aan dit onderwijs om het vak uit de pedagogische hoek te halen 
enn de kunst te benadrukken. Binnen de Beroepsvereniging werden voorstel-
lenn gedaan lerarenopleidingen drama te formeren gericht op het reguliere 
onderwijs.. Een werkgroep Drama binnen de SLO koos voor een ontwerp-
leerplann het uitgangspunt dat theater de bron is van het schoolvak Drama. 

3)) Op het moment dat vroegere subgroepen en de zendingbedrijvende 
'academische'academische ' subgroep met elkaar in conflict komen komt er veelal een 
associatieassociatie tot stand. 

Err is geen sprake van georganiseerd overleg tussen de dramaopleidingen in 
hett kunstvakonderwijs, het sociaal-pedagogisch onderwijs en het universi-
tairee onderwijs. Binnen de Beroepsvereniging Dramadocenten werd wel sa-
mengewerktt door leden afkomstig van de twee soorten opleidingen. Doel 
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wass de invoering van Drama als regulier schoolvak te bevorderen. 
Samenwerkingg van de diverse kunstdisciplines kwam pas tot stand toen 

hett ministerie van Onderwijs Drama als regulier vak accepteerde en een 
plaatss gaf in de Vakontwikkelgroep Kunstvakken die eindexamenprogram-
ma'ss moest ontwikkelen voor de tweede fase havo en vwo. Het was de ande-
ree vakken niet gelukt Drama buiten het onderwijs te houden, nu diende er 
gezamenlijkk gestreden te worden voor de invoering van CK.V2.3. dat kunst-
theoriee als gemeenschappelijke basis had. 

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

Dee werkgroep Drama van de SLO kreeg op een drukbezochte vergadering 
vann docenten uit het onderwijs volledige ondersteuning voor een leerplan 
mett theater als bron. gericht op een eindexamen. 

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

Dee beroepsvereniging zette zich vanaf de oprichting in voor het bereiken 
vann de status van formeel vak. Daarnaast vervulde zij een verbindende rol 
tussenn het kunstvakonderwijs en het sociaal pedagogisch onderwijs, aan-
gezienn afgestudeerden van beide soorten opleidingen lid werden van de ver-
eniging.. De behoefte aan een universitaire studierichting is nooit geformu-
leerd,, wel werd regelmatig de behoefte aan goede vakopleidingen uitgespro-
ken. . 

Toenn de omscholing voor het nieuwe vak CKV1 haast vanzelfsprekend 
doorr het ministerie van Onderwijs aan de universiteiten werd toebedeeld, 
werdd door alle kunstvakverenigingen met succes actie gevoerd om de kunst-
vakopleidingenn bij deze omscholing te betrekken. Her en der in Nederland 
ontstaann er samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen 
voorr de kunsten. 

6)) Sommige vakken (hv. Rural studies en Milieukunde) raken op dat mo-
mentment geblokkeerd (hierbij speelt universitair toelatingsbeleid een rob. 

Mime,, dat altijd in een losse associatie met Drama had samengewerkt, be-
schiktee over te weinig mankracht om zelfstandig de status van formeel vak 
naa te streven. De bevoegdheid voor mime gold nu ook voor Drama. In de 
vakontwikkelgroepp CKV bestond de werkgroep Drama uit twee deskundi-
genn Drama en één Mime. 

7)) Voor succesvolle vakken is er een eindfase, de totstandkoming van de 
basisbasis die geboden wordt door een universitaire discipline. Het vak wordt 
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dandan in toenemende mate door academici geformuleerd; de structuur van 
hunhun materiele belangen en daaruit voortkomende ambitiepatronen moe-
tenten we bezien om wijziging van leerplan fbv. nieuwe geografie, molecu-
lairelaire biologie) te verklaren en mogelijke daaruit voortvloeiende span-
ningenningen voor hel schoolvak. 

Hoewell  de basis van CKV2.3 wordt geboden door kunstdisciplines die in 
hett HBO functioneren, is de invloed van de universiteiten groot. Om het vak 
voorr de VSNU aanvaardbaar te maken, als voorbereiding op universitair 
onderwijs,, paste de vakontwikkelgroep de eindtermen voor CKV2. het theo-
retischee gedeelte van het eindexamenvak, geheel aan. volgens de eisen die 
hett ministerie stelde. 

Dezee handelwijze wordt door de docenten in de diverse kunstvakken met 
argusogenn bekeken. Zij vrezen een uitholling van het wezen van hun vak. 
Dee ontwikkelingen met betrekking tot Drama en de overige kunstvakken 
wijkenn niet bijzonder af van het patroon dat Goodson schetst. In paragraaf 2 
wordtt nader ingegaan op de bruikbaarheid van het model. 

5.. Is met betrekking tot schoolse educatie het onderscheid tussen kunst-
vakkenvakken en overige vakken relevant? 

Aangezienn de eerder erkende schoolvakken Muziek en Beeldende Vormge-
vingg hun inhoudelijke bezwaren tegen Drama hebben ingetrokken, acht ik 
hett geoorloofd voor het beantwoorden van deze vraag Drama als represen-
tantt van de kunstvakken te nemen. Op grond van her en der in het vooraf-
gaandee beschreven observaties kom ik tot de slotsom dat het onderscheid 
tussenn kunstvakken en andere in het verband van de schoolse educatie niet 
relevantt is. De kunstvakken voldoen aan de criteria die in het algemeen voor 
elkk schoolvak gelden. All e schoolvakken, kunstvak of niet. voldoen niet of 
niett ten volle aan elk van die normen. Er is in dit opzicht geen onderscheid. 

Anderee potentieel onderscheidende elementen die in dit onderzoek zijn 
gesignaleerdd behelzen zaken als het nut en de maatschappelijke acceptatie 
vann het vak. alsmede de relatie met de bron. Ik voeg daar aan toe: de school-
see middelen. 

Nut Nut 

Waarr het gaat om voorbereiding op het maatschappelijk functioneren is er 
geenn verschil. Het nut van Scheikunde kan voor de ene leerling even groot 
zijnn als dat van Tekenen voor een andere. En negatief, aan de voorbereiding 
opp verdere beroeps-, casu quo wetenschappelijke opleidingen levert bijvoor-
beeldd Handenarbeid een even geringe bijdrage als Klassieke Talen. 
Voorr alle alfastudies en een groot aantal gammastudies is kennis van de 
kunstenn onontbeerlijk. Wat moet een student Theologie zonder inzicht in 
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beeldendee kunst en theater? Analoog is voor een student Medicijnen heden 
tenn dage inzicht in Natuurkunde onmisbaar. 

.11 laat schappelijke accept at ie 

Iederr schoolvak behoeft als zodanig maatschappelijke acceptatie. Ontbreekt 
die.. dan komt het er niet. De geschiedenis van het schoolvak Drama demon-
streertt dat het eerst een kans kreeg toen er sprake was van maatschappelijke 
acceptatie.. Het zelfde gold eertijds voor Gymnastiek, later voor Fries, recen-
telijkk voor Spaans, thans voor Informatica, en in negatieve zin voor Chinees 
enn Psychologie. 

Hett pedagogisch klimaat op een school kan in tegenstelling zijn met de 
maatschappelijkee acceptatie van een vak en derhalve problemen met dit vak 
opleveren.. Dit geldt voor sommige kunstvakken: met name bepaalde 
protestants-christelijkee scholen hebben moeite met vakken als Drama en 
Dans.. Zulke scholen hebben ook wel problemen met bijvoorbeeld onder-
delenn van Biologie en Geschiedenis, maar dat leidt er niet toe dat die vakken 
wordenn uitgesloten. Voor een kunstvak is dat heel wel denkbaar. 

Bron Bron 

Opp dit gebied onderscheiden de kunstvakken zich sterk van de overige. De 
relatiee van de universitaire Wiskunde met het schoolvak moge zwak zijn -
eenn aantal universitaire wiskundigen acht de opzet van het schoolvak Wis-
kundee bedroevend en niet zinnig voor de vervolgopleiding de relatie van 
dee kunstvakken met de "hogere" opleiding is nog zwakker. Enerzijds kennen 
dee kunstvakopleidingen wel docentenopleidingen, anderzijds worden de 
kunstvakkenn niet als beroepsvoorbereidend voor de kunstvakopleidingen 
gezien.. Voor toelating tot een conservatorium is het eindexamen Muziek 
geenn vereiste. 

Middelen Middelen 

Ookk op dit gebied is er sprake van enig onderscheid. Voor alle kunstvakken 
iss een vaklokaal noodzakelijk, niet voor alle andere vakken is dit het geval. 
Eenn vak als Economie stelt minder eisen aan de inrichting van een lokaal 
dann Natuurwetenschappen. Het verschil lijk t niet zozeer te liggen tussen 
kunst-- en niet-kunstvakken. maar tussen vakken met een hoog of een laag 
practicumgehalte. . 
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2.. Bruikbaarheid van de modellen 

Dee verschillende ontwikkelingen van Drama als schoolvak in Nederland en 
Engeland,, maar ook het vak Verzorging zijn te ordenen volgens het door 
Goodsonn ontwikkelde model. Anders dan Goodson suggereert, is er echter 
geenn sprake van een lineaire ontwikkeling. In Engeland stagneert het vak in 
fasee drie (de vorming van een associatie), maar er is wel een universitaire 
discipline,, hetgeen duidt op fase zeven. In Nederland bestaat er geen univer-
sitairee discipline Drama, aangezien het vak bij het kunstonderwijs thuis-
hoort.. Een belangrijk onderscheid tussen het kunstvakonderwijs en het uni-
versitairee onderwijs is het ontbreken van (financiële) middelen voor onder-
zoekk bij het eerste. Toch bestaat er binnen de beroepsvereniging geen sub-
groepp die voor het vak Drama een universitaire status claimt. 

Dee constatering dat de ontwikkeling van Drama in Engeland en Neder-
landd niet lineair verloopt, zou wijzen op een verschil tussen kunstvakken en 
overigee vakken, ware het niet dat ook voor die vakken ontwikkelingen zijn 
tee duiden die niet lineair zijn. Economie, bijvoorbeeld, bestond lang als uni-
versitairee discipline voordat het schoolvak werd ingevoerd. De universitaire 
disciplinee Kunstgeschiedenis kent een eerstegraads opleiding zonder dat er 
sprakee is van een officieel examenvak. 

Dee ontwikkeling van nieuwe schoolvakken is geen lijn maar een spinsel. 
Dee vorm van een web acht ik een geschikte weergave van het model van 
Goodson. . 

FiguurFiguur 21 
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Hoee de ontwikkeling verloopt is minder belangrijk dan het gegeven dat alie 
stadiaa doorlopen moeten zijn. wil een nieuw vak een stevige basis verkrijgen 
inn het onderwijs. Wat er gebeurt wanneer dit niet het geval is tonen de vol-
gendee voorbeelden. Maatschappijleer was een nieuw vak met ingang van de 
Mammoetwett en is thans vrijwel onderuitgegaan. Het vak Russisch heeft 
officiëlee erkenning verworven, maar is een specialiteit voor enkelingen. De 
acceptatiee van Informatica behoeft geen toelichting, maar het heeft als 
schoolvakk nog nauwelijks handen en voeten. Verzorging lijk t de strijd te 
verliezenn te voordele van het universitair ondersteunde vak Biologie. 

Inn hoofdstuk 2 werd aangetoond dat het model van Ben David en Collins 
tee globaal was. Bepalend voor de groei van Drama in Nederland was 'het op 
beslissendee momenten (toevallig) samenkomen van diverse elementen die 
positieff  uitwerken". Of dit voor andere vakken ook opgaat dient te worden 
onderzocht. . 

3.. Tot slot 

Hett thema van deze studie vormde de algemene vraag: Waarom moet drama, 
datt toch een eeuwenoude relatie heeft met onderwijs zich wederom bewij-
zen? ? 

Inn deze studie is aangetoond dat het onderscheid tussen de kunstvakken 
enn andere vakken niet relevant is. De beslissingen die de implementatie van 
dee kunstvakken tegenhielden, waren derhalve niet op feiten gebaseerd. Dit 
leidtt tot de vraag waarop de politieke beslissingen dan wel gebaseerd waren. 
Hett beantwoorden van deze vraag vereist een ander onderzoek dan het on-
derhavige. . 

Voorr Drama in Nederland lijk t de eindfase bereikt. Met Drama als school-
vakk zijn we er echter nog niet helemaal. Een aantal zaken ontbreekt. 
1.. De verbinding met het academisch onderwijs is zwak. De docentenoplei-

dingenn voor de kunstvakken zijn gesitueerd binnen het HBO. 
1.11 Het wetenschappelijk onderzoek is daarentegen geplaatst bij de uni-

versiteiten.. Zo ontbreekt voor de kunstvakken de samenhang tussen 
onderzoekk en onderwijs. De opleidingen aan de conservatoria staan 
loss van de universitaire studie Muziekwetenschappen, de opleidin-
genn voor Beeldende Vormgeving los van de Kunstgeschiedenis, die 
voorr Drama hebben geen verband met Theaterwetenschap. Het ge-
volgg hiervan is stellig een geringere status van de kunstvakken, niet 
wetenschappelijkk immers. 

2.. De docentenopleiding is niet eenduidig. 
2.11 De diverse opleidingen hebben de vrijheid de opleiding zelf in te 
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vullenn en te benoemen. Dit heeft tot gevolg dat de bevoegdheid een 
schooll  geen garantie geeft over de soort opleiding. Aan deze situatie 
komtt wellicht spoedig een einde. Er wordt gewerkt aan landelijk 
geldendee profielen voor onder meer de kunstvakdocenten. 

2.22 In de Tweede Fase havo en vwo worden de kunstvakken verzorgd 
doorr mensen die een hbo-opleiding hebben, dit in tegenstelling tot 
dee docenten in andere eindexamenvakken. 

Watt dient te gebeuren om Drama en de andere kunstvakken tot succesvolle 
schoolvakkenn te maken? 

1.. Het theoretisch fundament behoeft versterking. 
Hett is niet gezegd dat dit op de universiteit moet gebeuren. Probleem is 
echterr dat het hbo geen ruimte (geld) voor wetenschap krijgt. Onderzocht 
zouu kunnen worden wat een experiment in samenwerking van de kunst-
vakopleidingenn met de aanverwante universitaire disciplines oplevert. 

2.. Ook dient nader onderzocht of de leerplannen de beoogde leereffecten 
opleverenn en welke bijdrage de didactisering hierbij levert. Van belang is 
datt de rol van de leerling aandacht krijgt bij dit onderzoek, want daar 
gaatt het uiteindelijk allemaal om. 

3.. De wijze van examineren en toetsen dient onderzocht te worden, hierbij 
zijnn experimenten met het recensiemodel zinvol. 




