Beschrijving CURRICULUMONDERDEEL
Opleiding:
Docent Dans
Studiejaar:
2019-2020
Curriculumonderdeel: Physical Practice
Jaargroep:
DD4
Periode:
semester 1 en 2 / 38 weken
Docent(en):
gasten en individuele keuze
Datum afsluiting:
bewijsvoering: 4 mei 2020/ praktijk 26 juni 2020
Datum herkansing: bewijsvoering 5 juni 2020 / studiejaar 2020-2021
Studiebelasting1:
gemiddeld 5,9 uur per week voor een periode van 38 weken
Totale studielast:
224 uur
Landelijke competenties
Het curriculumonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent
Kunstvakken 2018 van het KVDO.
KVDO gedragsindicator:
2.
hanteert adequaat een breed scala aan kennis van dans, danstechnische vaardigheden en
theatrale middelen en gebruikt op creatieve wijze de kernelementen van dans kracht, tijd en ruimte en
het lichaam als instrument.
Inhoud: (korte omschrijving)
Physical practice bestaat uit een basis danstraining in ritmisch-dynamische dansvormen en (keuze)modules in
gecodificeerde technieken. In de basistraining ontwikkelen studenten de ritmisch-dynamische
bewegingskwaliteiten van het lichaam en trainen zij het uithoudingsvermogen. De basistraining wordt gegeven
door docenten met een moderne- of urban dansachtergrond. Het dansvocabulaire van deze docenten is
eigentijds, fusion en /of hybride. Studenten verdelen de studielast gelijkmatig over het studiejaar.
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
Theorietoets
Anders:
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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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: accordering van bewijsvoering
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.
Opmerkingen:
De studenten traint minstens 3x per week gedurende beide semesters. De student overlegt een bewijs
van trainingen op externe locatie(s).
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