Beschrijving CURRICULUMONDERDEEL
Opleiding:
Docent Dans
Studiejaar:
2019-2020
Curriculumonderdeel: Community Practice Ondernemendheid FESTIVALORGANISATIE
Jaargroep:
DD4
Periode:
blok 2 t/m 5
Docent(en):
Damar Lamers
Datum afsluiting:
16 Februari 2020 of 26 juni 2020
Datum herkansing: n.v.t
Studiebelasting1:
gemiddeld 1 uur per week voor een periode van 14 weken en 14 uur in
de voorstellingsweek
Totale studielast
28 uur / 1 contactuur / 28 uur zelfwerkzaamheid
Landelijke competenties
Het curriculumonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent
Kunstvakken 2018 van het KVDO.
KVDO gedragsindicatoren:
12.
hanteert relevante communicatiemethoden, -technieken en –strategieën en toont inzicht in zijn
communicatieve vaardigheden.
14.
creëert een veilig klimaat waarin op een coöperatieve en constructieve manier wordt
gecommuniceerd en samengewerkt.
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.
20.
opereert effectief binnen netwerken, media, procedures en afspraken die relevant zijn in de
kunst- en cultuureducatieve context, zowel op analoog als digitaal gebied.
23.
onderhandelt over organisatorische, financiële, en inhoudelijke aspecten van het werkveld met
opdrachtgevers en andere belanghebbenden.
Inhoud: (korte omschrijving)
Studenten organiseren met de helft van de groep het afstudeerproject STUNT of het Festival
ONGOING.
Werkvorm
Opdracht gestuurd onderwijs
Leren via de voorstelling
Hoorcollege / werkgroep
Stage
Individuele begeleiding
Instructie, zelfstudie, terugkoppeling
Intervisie
Diverse:
Toetsingsvorm
Kies uit onderstaande:
Proces
Product
Lessenserie
Videocompilatie
Presentatie
(Reflectie)verslag
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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Paper
Essay
Theorietoets
Anders: actieve participatie
Herkansing
n.v.t
Assessment door:
Begeleiders/ Docenten
Student
Anders:
Soort assessment:
Formatief (ontwikkelingsgericht met herkansing)
Summatief (sanctionerend met herkansing)
Voorwaarden:
De student neemt de deelverantwoordelijkheid voor de taken die met de andere studenten zijn
overeengekomen.
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