
1/3 

 
BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2019-2020 
Curriculumonderdeel: Academic Practice / Artisitic Research – Analyse van Dans  
Jaargroep:  DD2  
Periode:  semester 1  
Docent(en): Lot Siebe  
Datum afsluiting: 2 December 2019     
Datum herkansing: 6 Januari 2020 
Studiebelasting1: 7 uur per week 
Totale studielast: 84 uur / 30 contacturen / 54 uur zelfstudie    
 
Competenties 
Het vak draagt bij aan de ontwikkeling van de algemene ontwikkelings- en leerlijnen: 
Algemene ontwikkelingslijnen: 
1. visie 
2. attitude/ leren – leren 
3. innoveren 
Algemene leerlijnen:  
1.  creëren/ ontwerpen/ conceptualiseren (subleerlijnen artistic practice) 
2.  co-creëren/ samenwerken (subleerlijnen artistic practice) 
3.  overdragen (subleerlijnen community practice 
4.  uitvoeren (subleerlijnen physical practice) 
5.  onderzoeken/ kennis verwerven/ kennis verwerken 
6.  onderscheiden/ analyseren/ interpreteren 
7.  organiseren  
8.  communiceren/ presenteren 
9.  ondernemen 
10.  samenwerken binnen organisaties (afstudeerfase) 
 
Het vak draagt tevens bij aan de ontwikkeling van de landelijke kennisbasis kunsttheoretische, -
historische en -beschouwelijke vakken (Opleidingsprofiel KVDO 2018): 
De startbekwame kunstvakdocent : 
• hanteert verschillende analysemethodes voor het beschouwen van kunstuitingen op het gebied van 
architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en 
combinaties daarvan. 
• hanteert bij het beschouwen van de kunsten thema’s als: feit en fictie, schoonheid en lelijkheid, 
autonoom en toegepast, ambachtelijk en industrieel, amusement en engagement, digitaal en analoog, 
individueel en coöperatief, traditie en innovatie, herkenning en vervreemding, monodisciplinair, 
multidisciplinair, interdisciplinair en lokaal en globaal. 
• verbindt verschillende kunstvormen met thema’s als religie, levensbeschouwing, esthetica, 
economie, vermaak, wetenschap, techniek, en interculturaliteit.: 
 
Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
Je verdiept je kennis van de semiotiek en semiotische analyse. We lezen artikelen over hedendaagse 
dans die op basis van kennis van de semiotiek zijn geschreven. Theorie en praktijk verbinden we door 
het bezoeken, analyseren en bespreken van vijf voorstellingen. Je traint je waarneming en wordt je 
bewust van de filters en vooronderstellingen die jouw waarneming sturen. Je ontwikkelt kritische 
reflectie door het verwerken van opdrachten naar aanleiding van voorstellingen en de literatuur die we 
bestuderen. Als afsluiting van dit programmaonderdeel schrijf je een betoog. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 

                                                        
1 Voor de berekening van de studiebelasting gebruiken we een vermenigvuldigingsfactor per contactuur: Physical Practice 1,2 / Artistic Research 1,5 / 
Academic Practice 2 / Artistic Practice 3 / Community Practice 3. Voor enkele schriftelijke opdrachten en organisatie rekenen we (extra) werkuren. We 
ronden af op eenheden van 28 uur (1EC) = 28,56,84,112,140,168,196,224,252, 280,308,336,364,…476 
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 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse: voorstellingsbezoeken. 
 
Toetsingsvorm 
Kies uit onderstaande: 

 Proces 
 Aanwezigheid en participatie 
 Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag 
 Product 
 Presentatie 
 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets (in het eerste semester) 

Anders: 
 
Herkansing 
Een student heeft recht op één herkansing. Het recht op herkansing vervalt als een student de 
deadline van een toets mist zonder geldige reden. Het recht op herkansing vervalt als de student 
verzuimt de docent op de hoogte te stellen van de geldige reden.  
 
Assessment door: 

 Begeleiders/ Docenten 
 Student  

Anders: 

     

 
 
Soort assessment: 

 Formatief (ontwikkelingsgericht met herkansing) 
 Summatief (sanctionerend met herkansing) 

 
Voorwaarden: 
M.b.t. aanwezigheid geldt Artikel 7 van de OER:  
Voor alle vakken geldt dat een student voor tenminste 90% van de bijeenkomsten aanwezig moet zijn 
geweest. Indien niet aan deze aanwezigheidsplicht wordt voldaan, dan kan de student dit vak niet 
afsluiten en niet worden beoordeeld voor dit vak. 
2. Indien sprake is van minder dan 90%, maar meer dan 70% aanwezigheid kan de docent (in overleg 
met de artistiek leider of de beoordelingsvergadering) in geval van persoonlijke omstandigheden 
(zoals ziekte, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen, bijzondere familieomstandigheden 
of zwangerschap), alsnog besluiten de student gelegenheid te geven het vak af te sluiten en toegang 
te verlenen tot de vakbeoordeling.  
Bezoek van minstens vier, door de docent geselecteerde, voorstellingen. 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
1. Semiotiek. Syllabus Theorie en Analyse van Dans 2010-2011, Universiteit van Utrecht, 2011 
2. Preston-Dunlop, Valerie, Dansen nader bekeken, Uitgeverij International Theatre & Film 
Books, 1998. pp. 21-33. 
3. Preston-Dunlop, Valerie, “Looking at dances: a choreological perspective on choreography”. 
Danswetenschap in Nederland Deel 1. Edited by Mirjam van der Linden e.a., Vereniging voor 
Dansonderzoek, 2000. pp 34-40 
4. Preston-Dunlop, Valerie en Ana Sanchez-Coldberg. Dance and the performative, a 
choreological  perspective – Laban and beyond. Routledge, 2003. pp.39-60 
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5. Cools, Guy. In-between Dance Cultures On Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi Cherkaoui 
and Akram Khan. Valiz, 2015 
6. Laermans, Rudi en Carine Meulders, “Het lichaam is de voorstelling: wat ons interesseert in 
hedendaagse dans.’ Etcetera 92, jaargang 22, nummer 92, 2004.   
7. Desmond, Jane C. “Embodying Difference: issues in Dance and Cultural Studies.” Meaning in 
Motion: New Cultural Studies of Dance. Duke University Press,1997. pp. 29-54 
8. Langendonck, Katleen van, “De vijf lichamen van Wim Vandekeybus.”, TM, april 2003 pp. 9 – 
12 
9. Lehmann, Hans-Thies. “Physicality”, Postdramatic Theatre. Routledge, 2006. pp. 95 - 97  
Verdiepende literatuur 
10. Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Routledge 2006. 
11. Laermans, Rudi. Moving Together: Theorizing and Making Contemporary Dance. Valiz, 2015. 
Achtergrond 
1. Preston-Dunlop, Valerie en Sanchez-Coldberg, A., Dance and the performative, a 
choreological  perspective – Laban and beyond. Routledge, 2003. pp.7- 38 
2. Laermans, Rudi en Pascal Gielen. “Mythe en werkelijkheid van de ‘Vlaamse Golf”, Ons 
Erfdeel. jaargang 41, 1998. pp 329 - 340 
 
Online:  
1. Sarma - Sarma is een laboratorium voor discursieve praktijken en publicatie in het veld van de 
hedendaagse dans en performance… http://sarma.be/pages/Index 
2. Etcetera – tijdschrift voor podiumkunsten, www.e-tcetera.be 
 


