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Stellingen

behorende bij het proefschrift van Emiel Copini,

Tussen willen en weten 
Cultuur, cultuuronderwijs, en de ontwikkeling van  

metacognitie in de adolescentie

►  Een doorgeslagen legitimeringsdrang verklaart de permanente verwarring tussen 
visie en theorie in het cultuureducatieve veld.

►  Visie en theorie ten aanzien van kunst en cultuur moeten zowel in beleid als in 
onderzoek en onderwijs worden losgekoppeld, om ze vervolgens weer zinvol te 
kunnen verbinden. 

►  Het is niet aan de wetenschap om te bepalen wat goed cultuuronderwijs is.

►  Kunst- en cultuuronderwijs zijn pas betekenisvol wanneer ze in samenhang worden 
ontwikkeld, zowel door integratie tussen vakken als door verbinding, samenwerking 
en wisselwerking met de samenleving.

►  Inzicht in de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van adolescenten vereist een 
benadering die biologische, culturele en psychologische processen interdisciplinair 
verbindt. 

►  Beleidsmakers, docenten en leerlingen zijn vooral conceptueel georiënteerd; wanneer 
analytisch denken in de maatschappelijke context als waardevol wordt beschouwd 
zal daar vanuit beleid en onderwijs actief op ingezet moeten worden.

►  Kennis van de metacognitieve ontwikkeling gedurende de adolescentie wordt pas 
zinvol vanuit de expertise van de docent en diens kennis van de belevingswereld van 
de leerling.        

►  Vakoverstijgend denken vormt geen gevaar voor vakkennis en ambacht; de 
generalist en de specialist hebben elkaar nodig.

►  De angst voor ontmythologisering wordt vooral gekoesterd door praatjesmakers. 

►  Theorie is niet eng of gevaarlijk.


