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Stellingen
1. De huidige verdeling van studielasturen CKV over de verschillende
schooltypen vergroot de maatschappelijke ongelijkheid.
2. Theater is door zijn multimediale karakter bij uitstek geschikt als
culturele activiteit voor CKV.
3. Het beoordelen van CKV met een cijfer zal de status van het vak
verhogen.
4. Het verdient aanbeveling om bij de bestudering van de effecten van
theatereducatie in het kader van CKV een ruime opvatting van 'the
theatrical event' als uitgangspunt te nemen.
5. In het Nederlandse cultuurbeleid zijn professionaliteit, oorspronkelijkheid en authenticiteit leidende principes bij de operationalisering van het begrip 'kwaliteit'. Dezelfde principes moeten de
basis vormen voor het kwaliteitsbegrip binnen CKV.
6. Er is niet te weinig tijd voor CKV, er is te weinig tijd voor docenten
om het vak goed te geven.
7. Cultuur zonder uitdaging is geen kunst.
8. Het Nederlands theater kan best zonder canon.

