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Faculteit der Geesteswetenschappen

Cock Dieleman (1961) studeerde geschiedenis en theaterwetenschap. Hij is
als docent verbonden aan de opleiding Theaterwetenschap van de
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij van 1999 tot 2005 hoofd
educatie van Het Zuidelijk Toneel en ZT Hollandia.
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Cock Dieleman

Sinds de introductie in 1999 van het schoolvak Culturele en Kunstzinnige
Vorming (ckv) maken de theatrale podiumkunsten een belangrijk onderdeel
uit van cultuureducatie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Omdat binnen ckv de receptieve cultuureducatie centraal staat, trekken
leerlingen er massaal op uit om culturele activiteiten te ondernemen.
Theaterbezoek is vanaf het begin populair. Hierdoor kregen aan de ene
kant docenten te maken met een voor het onderwijs tamelijk nieuwe
kunstdiscipline; aan de andere kant kregen theaters en theatergezelschappen
er een publieksgroep bij, die nog niet zo goed in het Nederlandse
theaterwereldje was ingevoerd. In deze studie wordt het veld waar theater
en onderwijs elkaar in het kader van CKV ontmoeten, onder de loep genomen.
Op basis van diepte-interviews met docenten, leerlingen en
educatiemedewerkers van culturele instellingen wordt een beeld geschetst
van de wijze waarop theaterinstellingen en scholen samenwerken,
maar ook van de hindernissen die een succesvolle samenwerking
in de weg kunnen staan.
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