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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2019-2020 
Curriculumonderdeel: Academic Practice - Stadstour 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  blok 5 
Docent(en): Aminata Cairo, Nancy Kersch & Lot Siebe     
Datum afsluiting: 13 juni 2020 
Datum herkansing: 29 juni 2020 
Studiebelasting1: gemiddeld 17 uur per week 
Totale studielast:  84 uur /  56 contacturen / 28 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) 
 
Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
De student oriënteert zich op de kunstbeleving en kunstpraktijk van jongeren (13-17) in een grootstedelijke 
samenleving. De student reflecteert kritisch op cultuuronderwijs in relatie tot de plaats van dans en kunst in de 
samenleving en legt verbanden  tussen theorie en analyse van cultuuronderwijs en de hedendaagse praktijk. 
Door middel van de Stadstour krijgt de student inzicht in de wijze waarop jongeren in een grootstedelijke 
omgeving dans en kunst beleven en praktiseren in het buitenschoolse werkveld.  
De student onderzoekt tevens de eigen dansgeschiedenis en tradities en ontwikkelt een visie waarin hij/zij 
verband kan leggen tussen deze verschillende opvattingen en tradities.   
De student ontwikkelt onderzoek- en communicatievaardigheden. Aan het einde van de lessenserie heeft de 
student: 
* een veldonderzoek ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd op basis van de gegeven criteria en richtlijnen. 
* kennis van de mogelijkheden voor dans- en kunstbeoefening in minstens twee onbekende (of minder 
bekende) stadsdelen. 
* kennis van de (dans)kunstpraktijk en -beleving van twee jongeren uit twee verschillende stadsdelen. 
* een mondelinge presentatie gegeven van (de resultaten van) het veldonderzoek. 
* literatuur bestudeerd en samengevat. 
* een paper geschreven waarin de bestudeerde theorie en praktijk worden verbonden.  
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 

                                                        
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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 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse: 

     

 
 
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.  
- bijhouden logboek stadstour, voorbereiden intervisiegesprekken 
- uitvoeren stadstour onderzoek en presentatie stadstour 
- verwerken wekelijkse theorieopdrachten  
- schrijven van een onderzoeksverslag 
 
Opmerkingen: 
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. 
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• past interdisciplinaire kennis van de actuele kunsten en populaire cultuur en kunstdisciplines toe, gerelateerd aan 
hedendaagse thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. 
• past kennis van de cultuurhistorische samenhang van de kunstdisciplines (dans, muziek, theater en beeldende kunst 
en vormgeving) en van hun maatschappelijk functioneren in verschillende tijdvakken toe. 
• plaatst zijn interdisciplinaire vakkennis in een actueel mondiaal en cultureel divers perspectief. 
• verbindt verschillende kunstvormen met thema’s als religie, levensbeschouwing, esthetica, economie, vermaak, 
wetenschap, techniek, en interculturaliteit.: 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Adewole, Funmi. ‘ What to expect from hip-hop in the Academy’ en ‘ What is your dance tradition?’.  Move in 
the Modern World. AHK, 2010. 
Adewole, Funmi. ‘The Growth of Community Dance in Britain’, Divers, AHK, 2010, p. 106 – 119 
Wilson, Shawn. Research is Ceremony. Indigenous Research Methods. Fernwood Publishing, 2008 p.6-11 en 
p. 15-19 
verdiepend: 
Wilson, Shawn. Research is Ceremony. Indigenous Research Methods. Fernwood Publishing, 2008 p. 33-42 
Liem, Nita. ‘Grounded’ Move in the Modern World. Amsterdam: AHK, 2010 
Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020. Gemeente Amsterdam, 4 December 2015, p. 9,13,151,6,22,23 
Collard, Paul Cultuureducatie in Amsterdam; samenhang, kwaliteit en terughoudendheid. Gemeente 
Amsterdam, 15 april 2016. p. 2-3 
Lleshi, Bleri en Marc Van den Bossche. Identiteit en interculturaliteit: identiteitsconstructie bij jongeren in 
Brussel, VUBpress, 2010 p. 7-12   
Bolle, Leen de. ‘Identiteit en verschil, het ik en de ander.’ Identiteit en interculturaliteit: identiteitsconstructie bij 
jongeren in Brussel.  Edited by Bleri Lleshi en Marc Van den Bossche,  VUBpress, 2010. p.41 – 63 
Nelis, Huub en Yvonne van Sark, Puberbrein binnenstebuiten, Kosmos Uitgevers, 2009. p.p. 18–41 en p.p. 66-
127  
 
Online: 
http://www.puberbrein.nl/ 
Youngworks http://www.youngworks.nl/ 
 
     


