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Competenties
Landelijke competenties
Het studieonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent Kunstvakken
2018
KVDO competenties:
Artistiek:
5. demonstreert actuele (inter)culturele, kunsthistorische en kunstbeschouwelijke kennis en vaardigheden
en gebruikt deze om dans te verbinden met andere kunstdisciplines en maatschappelijke contexten.
6. toont in zijn didactisch handelen adequate kennis van (vak)didactiek, psychologie, pedagogiek en
onderwijskunde.
7. creëert eigentijdse leeromgevingen vanuit een coherente didactische visie die in het perspectief van de
ontwikkeling van de lerenden betekenisvol zijn.
9. signaleert, benoemt en begeleidt de individuele talenten en mogelijkheden van lerenden en stimuleert
hun doorgaande ontwikkeling.
11. zet zijn kennis en vaardigheden met betrekking tot kunsteducatie in omwille van de ontwikkeling van
discipline-overstijgende leerprocessen en -gebieden.
15. levert een actieve, constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken
binnen en buiten het onderwijs.
16. gaat strategisch, flexibel en respectvol om met de verschillende rollen, verantwoordelijkheden,
belangen en kwaliteiten in de (internationale) interculturele beroepspraktijk.
17. draagt adequaat zijn visie uit op de positie en functie van kunst en kunsteducatie in de samenleving.
18. ontwikkelt culturele zelfkennis en kennis van perspectieven van ‘de ander’ en weet deze effectief toe
te passen in zijn handelen.
24. reflecteert doelbewust en/of systematisch op zijn ontwikkeling als professional en maakt daarbij
gericht gebruik van verschillende vormen van feedback.
29. gebruikt praktijkervaringen en -onderzoek voor een duurzame ontwikkeling van zijn beroepsvisie en
professionaliteit.

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 toegepa
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.
• 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
vormgeving) en van hun maatschappelijk functioneren in verschillende tijdvakken toe.
• plaatst zijn interdisciplinaire vakkennis in een actueel mondiaal en cultureel divers perspectief.
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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• 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)
Culturele en Kunstzinnige Vorming is een examenvak in het VO dat verzorgd mag worden door docenten
uit alle kunstdisciplines. In deze module staat het leren doceren van het interdisciplinaire vak CKV
centraal. Het bijzondere aan deze module is het interfacultaire karakter. Studenten van de verschillende
AHK-docentenopleidingen (dans, theater, muziek en beeldende kunst en vormgeving) leren samen
binnen een geïntegreerd programma.
In de module CKV worden de inhoud, didactiek en praktische aspecten van CKV-onderwijs behandeld in
de context van de multiculturele samenleving. Een studiereis naar Belgrado is onderdeel van het
programma. De stad Belgrado is volop in beweging, kent een turbulente historie en ligt op de grens van
West-Europa en Oost-Europa. Tijdens deze reis verricht je onderzoek naar hedendaagse cultuurvormen
tegen de achtergrond van globalisering, immigratie en interculturaliteit. Deze kennis pas je toe in een
zelfontworpen CKV-lesprogramma dat je uitvoert in Amsterdam.
Werkvorm
Opdracht gestuurd onderwijs
Leren via de voorstelling
Hoorcollege / werkgroep
Stage
Individuele begeleiding
Instructie, zelfstudie, terugkoppeling
Intervisie
Diverse:
Toetsingsvorm
Kies uit onderstaande:
Proces
Aanwezigheid en participatie
Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag
Product
Presentatie
Lessenserie
Werkplan
Projectplan
Paper
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)
Opmerking:
Om in aanmerking te komen voor het ‘groen licht’ moment moeten alle formatieve onderdelen met een
voldoende zijn afgesloten.
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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.
Literatuur, websites, achtergrond:
Zie cursusbeschrijving CKV
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