Beschrijving CURRICULUMONDERDEEL
Opleiding:
Docent Dans
Studiejaar:
2019-2020
Curriculumonderdeel: Academic Practice: Afstudeerdossier
Jaargroep:
DD4
Periode:
blok 3,4 en 5
Docent(en):
Jopie de Groot en Damar Lamers
Datum afsluiting:
11 mei 2020
Datum herkansing: 25 mei 2020
Studiebelasting1:
gemiddeld 21 uur per week voor een periode van 4 weken in mei 2020
Totale studielast:
84 uur / contacturen: 4 / zelfstudie: 80
Landelijke competenties
Het curriculumonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent
Kunstvakken 2018 van het KVDO
KVDO gedragsindicatoren:
13.
beargumenteert zijn artistieke, pedagogische en didactische keuzes mondeling en schriftelijk
en zet deze vaardigheid op effectieve wijze in.
21.
ontwikkelt vanuit zijn vakmanschap producten en initieert, organiseert en evalueert projecten
in een breed cultureel-maatschappelijke spectrum.
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.
Inhoud: (korte omschrijving)
Het afstudeerdossier omvat twee visiedocumenten, een projectplan en het definitieve overzicht van de
projecten, stages, motivaties en doelstellingen en het bewijs van de ontwikkelde competenties.
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
Afstudeer- of stagedossier
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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Theorietoets
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: de examencommissie geeft het eindoordeel m.b.t. de kritische reflectie.
Soort assessment:
Formatief (ontwikkelingsgericht met herkansing)
Summatief (sanctionerend met herkansing)
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