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H.H. Coppens 

Dramaa op school 
Dee invoering van een nieuw vak 
inn het Nederlandse voortgezet onderwijs 

Stellingen n 
1.. Drama is in alle opzichten een volwaardig schoolvak. Het verdient als 

zodanigg volledige erkenning. 
2.. De verdeling van het kunstenbeleid over twee ministeries is voor de 

kunstvakkenn in het onderwijs schadelijk gebleken. 
3.. Het verzet van de gevestigde kunstvakken tegen de invoering van Dans 

enn Drama kwam voort uit angst voor verlies van banen en status. 
4.. Dramas spel. 
5.. De Evangelische Omroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

maatschappelijkee acceptatie van theater. 
6.. Dat Van der Kamp bij zijn onderzoek naar leerervaringen bij 

kunstvakkenn eerst stelt dat leerlingen over hun leerervaringen leugentjes 
enn sprookjes vertellen en vervolgens hun leerervaringen kwantificeert en 
daaruitt conclusies trekt, mag inconsequent heten. 
(Kamp.. Max van der (1980) Wat nemen leerlingen mee van kunstzinnige vorming/ "s-
Gravenhage:: Staatsuitgeverij, p. 45) 

7.. Met betrekking tot schoolse educatie bestaat er geen relevant 
onderscheidd tussen kunstvakken en andere vakken. 

8.. Anders dan Goodson suggereert, verloopt de ontwikkeling van enig 
nieuww schoolvak niet lineair maar kriskras. 
(Goodson.. Kor f . (1984) Subjects for Study: towards a Social History of Curriculum. 
In:: Goodson. Ivor 1'. en Ball. Stephen J. (ed.) Defining the curriculum. London: Palmer 
Press,, p. 40.) 

9.. De benaming van het recent ingevoerde schoolvak Culturele en 
kunstzinnigee vorming (CKV) dient vervangen te worden door "Kunsten*. 

10.. Er moet voor CKV1 een aparte lesbevoegdheid komen. 
11.. In elk schoollokaal moeten minstens zo veel deugdelijke audiovisuele 

voorzieningenn aanwezig zijn als waaraan de meeste leerlingen thuis 
gewendd zijn. 

12.. Al het beeld- en geluidmateriaal van minstens de Nederlandse zenders 
dientt zonder bezwaar als lesmateriaal beschikbaar te zijn. Hiertoe is 
onderr meer een overheidsmaatregel ter zake van auteursrechten 
onmisbaar. . 

13.. Integratie van hbo en wo is minstens voor de lerarenopleidingen in de 
kunstvakkenn geboden. 

14.. Drama is van groot nut als "steunvak*  in elke lerarenopleiding. 
15.. Promotie van Drama is geen spelletje. 




