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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Academic Practice / Artisitic Research – Analyse van Dans  
Jaargroep:  DD2  
Periode:  semester 1  
Docent(en): Lot Siebe  
Datum afsluiting: 23 november 2020   
Datum herkansing: 4 januari 2021 
Studiebelasting1: 7 uur per week 
Totale studielast: 84 uur / 39 contacturen / 45 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) 
 
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. 
• 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) 
Je verdiept je kennis van de semiotiek en semiotische analyse. We lezen artikelen over hedendaagse 
dans die op basis van kennis van de semiotiek zijn geschreven. Theorie en praktijk verbinden we door 
het bezoeken, analyseren en bespreken van vijf voorstellingen. Je traint je waarneming en wordt je 
bewust van de filters en vooronderstellingen die jouw waarneming sturen. Je ontwikkelt kritische 
reflectie door het verwerken van opdrachten naar aanleiding van voorstellingen en de literatuur die we 
bestuderen. Als afsluiting van dit programmaonderdeel schrijf je een betoog. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 

 
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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 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse: voorstellingsbezoeken. 
 
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.  
Bezoek van minstens vier, door de docent geselecteerde, voorstellingen. 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
1. Semiotiek. Syllabus Theorie en Analyse van Dans 2010-2011, Universiteit van Utrecht, 2011 
2. Preston-Dunlop, Valerie, Dansen nader bekeken, Uitgeverij International Theatre & Film 
Books, 1998. pp. 21-33. 
3. Preston-Dunlop, Valerie, “Looking at dances: a choreological perspective on choreography”. 
Danswetenschap in Nederland Deel 1. Edited by Mirjam van der Linden e.a., Vereniging voor 
Dansonderzoek, 2000. pp 34-40 
4. Preston-Dunlop, Valerie en Ana Sanchez-Coldberg. Dance and the performative, a 
choreological  perspective – Laban and beyond. Routledge, 2003. pp.39-60 
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5. Cools, Guy. In-between Dance Cultures On Migratory Artistic Identity of Sidi Larbi Cherkaoui 
and Akram Khan. Valiz, 2015 
6. Laermans, Rudi en Carine Meulders, “Het lichaam is de voorstelling: wat ons interesseert in 
hedendaagse dans.’ Etcetera 92, jaargang 22, nummer 92, 2004.   
7. Desmond, Jane C. “Embodying Difference: issues in Dance and Cultural Studies.” Meaning in 
Motion: New Cultural Studies of Dance. Duke University Press,1997. pp. 29-54 
8. Langendonck, Katleen van, “De vijf lichamen van Wim Vandekeybus.”, TM, april 2003 pp. 9 – 
12 
9. Lehmann, Hans-Thies. “Physicality”, Postdramatic Theatre. Routledge, 2006. pp. 95 - 97  
Verdiepende literatuur 
10. Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Routledge 2006. 
11. Laermans, Rudi. Moving Together: Theorizing and Making Contemporary Dance. Valiz, 2015. 
Achtergrond 
1. Preston-Dunlop, Valerie en Sanchez-Coldberg, A., Dance and the performative, a 
choreological  perspective – Laban and beyond. Routledge, 2003. pp.7- 38 
2. Laermans, Rudi en Pascal Gielen. “Mythe en werkelijkheid van de ‘Vlaamse Golf”, Ons 
Erfdeel. jaargang 41, 1998. pp 329 - 340 
 
Online:  
1. Sarma - Sarma is een laboratorium voor discursieve praktijken en publicatie in het veld van de 
hedendaagse dans en performance… http://sarma.be/pages/Index 
2. Etcetera – tijdschrift voor podiumkunsten, www.e-tcetera.be 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Cursus/module:  Academic Practice - syntheseteksten 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  semester 1 en semester 2 
Docent(en): Sylvie Mellenbergh    
Datum afsluiting: n.v.t. 
Datum herkansing: n.v.t. 
Studiebelasting1: gemiddeld 2 uur per week 
Totale studielast: 56 uur / 21 contacturen – 35 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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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) 
Gedurende je opleiding zul je regelmatig schriftelijke producten moeten inleveren. Veel van deze 
teksten zijn syntheseteksten: teksten waarin verschillende bronnen zijn samengevoegd. Aan deze 
teksten worden eisen gesteld op het gebied van betrouwbaarheid, controleerbaarheid en taalniveau.  
 
In de module syntheseteksten leer je hoe je zo’n tekst aanpakt. Op basis van gegeven bronnen schrijf 
je gedurende de module een synthesetekst. Aan de orde komen onderwerpen als het beoordelen en 
verwerken van bronnen, argumenteren en tekstopbouw. Wie al veel schrijfervaring heeft, krijgt de 
opdracht om zijn eigen schrijfstijl te verbeteren of te verfijnen. 
 
Na de module syntheseteksten kun je individuele begeleiding krijgen, gericht op specifieke 
taalvragen. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse:       
 
Toetsingsvorm 

 
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. 
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Kies uit onderstaande: 
 Proces 
 Aanwezigheid en participatie 
 Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag 
 Product 
 Presentatie 
 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets  

Anders: synthesetekst 
 
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.  

 
Opmerkingen: 
De lessen in blok 1 zijn verplicht voor alle tweedejaars Docent Dans. Studenten met een Bachelor 
diploma kunnen vrijstelling aanvragen. 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Hermans, M. Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Couthino, 2015. 
Jungslager, F. en W. Maljaars. Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar 
wetenschappelijke tekst. Couthino, 2016. 
Pak, D. Vlekkeloos Nederlands. Taalbeheersing B2. Taalniveau 3F en 4F.  Pak, 2008. 
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CURSUSBESCHRIJVING 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Cursus/module:  Academic Practice / Artistic Research - stijlonderzoek 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  blok 1, 2 en 3.  
Docent(en): Jimat Pelupessy 
Datum afsluiting: 29 januari 2021, 5 of 12 februari 2021 
Datum herkansing: 19 februari 2021 (i.v.m. Senegal) 
Studiebelasting1:  
Totale studielast: 56 uur / 15 contacturen / 41 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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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) 
 
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. 
• 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.: 
 
Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
Bij deze opgave voor artistiek onderzoek koppel je kennis en ideeën uit je onderzoek direct aan je 
eigen praktijk door een korte solo te maken vanuit de artistieke kenmerken van het werk van de 
choreograaf/regisseur die je hebt onderzocht. 
Kennis, inzicht, ideeën en de belichaming daarvan in je solo staan centraal. Maar ook de overdracht 
van je passie, affiniteit, inzicht en bevlogenheid aan je groepsgenoten krijgt de volle aandacht. Met je 

 
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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onderzoek en in je danssolo geef je uitdrukking aan waarden, normen en belangen waarvoor op dit 
moment de danskunst voor jou staat. Wat stuurt jouw blik? Als docent dans is het van groot belang om 
je bewust te zijn van het perspectief dat je kiest bij het bekijken van elkaars werk (en later dat van je 
leerlingen en studenten).  
 
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 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets (in het eerste semester) 

 
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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Verplicht 

- Preston-Dunlop, Valerie, Dansen nader bekeken, Uitgeverij International Theatre & Film Books, 1998. 
pp. 107-161 

- 3 Individuele bronnen afhankelijk van onderwerp. 
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Facultatief 
Preston-Dunlop, Valerie, Dance Words. Taylor & Francis, 1995 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Academic Practice - Stadstour 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  blok 5 
Docent(en): Gast, Nancy Kersch & Lot Siebe     
Datum afsluiting: 14 of 15 juni 2021 
Datum herkansing: 25 juni 2021 
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. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 

 
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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 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. 
• past interdisciplinaire kennis van de actuele kunsten en populaire cultuur en kunstdisciplines toe, gerelateerd aan 
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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/ 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Artistic Practice 2 – Dansmaken  
Jaargroep:  DD2  
Periode:  blok 4  
Docent(en): Diverse begeleiders en docenten      
Datum afsluiting: 14 mei 2021 
Datum herkansing: 12 juni 2021 
Studiebelasting1: 23 uur per week (6 weken) 
Totale studielast: 140 uur / 134 uur zelfwerkzaamheid / 6 contacturen individuele 
begeleiding / coaching 
 
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:  
De student maakt een choreografie waarin het thema/ concept vooraf is onderzocht. De 
conceptontwikkeling vindt plaats op de vloer. In dit concept zijn aan de hand van de onderzoeksvraag 
de doelstellingen te vinden van het dansmaakproces: persoonlijke doelstellingen en 
onderwijsleerproces doelstellingen. De student geeft een pitch van het concept. Vervolgens wordt met 
behulp van een plan van aanpak de uitwerking gerealiseerd. In deze fase neemt iedere student zijn 
(deel) verantwoordelijkheid. Tijdens het proces leert de student aan de hand van de verschillende 
methodes/ werkwijzen tot het uiteindelijke product te komen. De student organiseert, neemt deel aan 
en danst in 2 stukken en in minimaal 3 voorstellingen. Ter afronding vinden individuele gesprekken 
plaats, een artistieke evaluatie en een groepsevaluatie. Er wordt een begin gemaakt met de 
ontwikkeling van hun visie als maker en performer. Het gehele proces rondom Artistic Practice 2 wordt 
bijgehouden in de Mindomo Creative Mindmap. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse:       
 

 
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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Toetsingsvorm 
Kies uit onderstaande: 

 Proces 
 Aanwezigheid en participatie 
 Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag 
 Product 
 Presentatie 
 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Mindomo Portfolio 
 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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
• Preston-Dunlop, Valerie. Dansen nader bekeken. Utrecht: LCA, 1998 
• Korthagen, F. Docenten leren reflecteren, Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers, 2002 
• Bron Smart doelen : havistenCompetent/bronnen/leerling/SMART 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Artistic Practice 2 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  blok 2  
Docent(en): Melvin Fraenk 
Datum afsluiting: 18 december 2020   
Datum herkansing: een volgend studiejaar  
Studiebelasting1: 13,5 uur per week contacttijd en 11 uur per week zelfstudie 
Totale studielast: 196 uur / 108 uur contacttijd per week / 88 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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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) 
Melvin Fraenk creërt een theatrale dansvoorstelling met de studenten. Studenten ontwikkelen hun 
dansante, kinesthetische vaardigheid en performancekwaliteit. 
Melvin Fraenk daagt de studenten uit om het bewegingsmateriaal van de choreografie te onderzoeken 
en ontwikkelen door middel van improvisatietechnieken. Voor Melvin staat het behoud van identiteit, 
authenticiteit, innovatie en de vrijheid van creativiteit van de studenten en hun talent centraal. 
 
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 

 
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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 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets (in het eerste semester) 

Anders: 
 
Herkansing 
Een student heeft recht op één 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.  

 
Opmerkingen: 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Afhankelijk van invulling zelfstudie studenten 
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Beschrijving Curriculumonderdeel 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Artistic Research  
Jaargroep:  DD2 
Periode:  blok 3 en blok 4 
Docent(en): Melvin Fraenk, Lot Siebe en gasten 
Datum afsluiting: 26 maart 2021 
Datum herkansing: een vergelijkbare module in een volgend studiejaar 
Studiebelasting1: blok 3: gemiddeld 6 uur per week / blok 4: gemiddeld 26 uur per week 
Totale studielast: 140 uur /  58 contacturen / 82 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:  
De ontwikkeling van de artistieke visie door bewegingsonderzoek en artistieke praktijk. Het artistiek 
onderzoek in dans, beweging en theater heeft praktische en theoretische componenten. Studenten 
onderzoeken met name de elementen, structuren en functies van dans in zowel sociale- als 
theaterdansvormen. 
Het bewegingsonderzoek bestaat uit het ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn en onderzoek naar 
fusion- en hybride dansvormen. Er is speciaal aandacht voor African Contemporary Aesthetics en 
Laban Movement Analyses / Bartenieff Principles. 
De studenten maken daarnaast kennis met dansdramaturgie en de artistieke praktijken van 
hedendaagse dans- en theaterprofessionals. 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse:  
 
Toetsingsvorm 
Kies uit onderstaande: 

 Proces 

 
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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 Aanwezigheid en participatie 
 Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag 
 Product 
 Presentatie 
 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Dieleman, Cock, R. Franzen, V. Zangl en H. Danner. Inleiding in de dramaturgie. Amsterdam 
University Press. 2020  
Fischer-Lichte, Erika. Theatre and Performance Studies.  Edited by: Arjomand, Minou en R. Mosse. 
Routledge 2014. 
Trencsényi, Katalin. Dramaturgy in the Making. Bloomsbury, 2015 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020 - 2021 
Curriculumonderdeel: Community Practice BO2  
Jaargroep:  DD2  
Periode:  blok 1 en 2  
Docent(en): Jelle van der Leest e.a.      
Datum afsluiting: 18 december 2020 
Datum herkansing: 16 januari 2021 
Studiebelasting1: gemiddeld 7 uur per week 
Totale studielast: 84 uur / 12 contacturen / 10 docenturen / 62 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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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) 
vanuit de expressief creatieve modelbenadering worden de studenten voorbereid op het geven van 
lessen in de midden-en bovenbouw van het basisonderwijs. Vooraf stelt de student twee persoonlijke 
leerdoelen op. Gedurende de 9-10 weken durende lesgeefperiode kan aan het eind een presentatie 
worden gegeven voor ouders e.a. 
Voor reflectie wordt gebruik gemaakt van de reflectiecirkel, eveneens wordt kort de ontwikkelde visie 
verwoord m.b.v. theoretici. Aan het eind stelt de student twee nieuwe persoonlijke leerdoelen op voor 
de eerstvolgende Community Practice. 
 
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 

 
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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 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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Heijdanus-de Boer, E. en A van Nunen. DANS! Praktisch handboek voor het basisonderwijs, 
2e druk. Uitgeverij Coutinho, 2019. 
Kallenberg T. en L. van der Grijspaarde. Leren (en) doceren in het Hoger Onderwijs. 4e druk. Boom, 
2020. 
Endt-Meijling, M van. Met nieuwe ogen; een werkboek voor het ontwikkelen van een transculturele 
attitude. Coutinho 2012 
Heusden, Barend van. Cultuur in de Spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. 
University of Groningen Press, 2010. 
Bergman Vera. Dat doet dansen in de basisschool. 2007 
Tjin A Djie, Kytlin en I. Zwaan. Beschermjassen op school: aandacht voor verschil in het onderwijs. 
Koninklijke van Gorcum BV, 2015.  
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020 - 2021 
Cursus/module:  Academic Practice Communicatie / onderdeel van Community 
Practice M&S2 en VO2 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  semester 1 en 2 
Docent(en): Sylvie Mellenbergh    
Datum afsluiting: n.v.t. 
Datum herkansing: n.v.t. 
Studiebelasting1: 28 uur /  24 contacturen / 4 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:  
Als docent ben je voortdurend in interactie met andere mensen. In deze module besteden we 
aandacht aan verschillende communicatieprocessen waar een docent mee te maken heeft en leer je 
hoe je deze processen beter kunt sturen. We behandelen het DISC-model en de Roos van Leary en 
kijken naar de verschillende rollen van een docent. Vervolgens toets je deze modellen in de praktijk 
tijdens het lesgeven aan amateurdansers. 
 
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 

 
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. 
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 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.  

 
Opmerkingen: 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 

 
Facultatief:  
 
Dijk, van E. Beinvloed anderen begin bij jezelf. Over gedrag en de Roos van Leary. Zaltbommel: 
Thema, 2010. 
 
Erikson, T. Omringd door idioten. Beter communiceren met collega’s, vrienden en familie. Amsterdam: 
Harper Collins, 2018. 
 
Slooter, M. De vijf rollen van de leraar. Utrecht: CPS, 2010 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Community Practice M&S II  
Jaargroep:  DD2  
Periode:  blok 1,2 en 3  
Docent(en): Damar Lamers, Maxi Hill, Saskia Sap, Melvin Fraenk, Chesse Rijst, 

Peter Koppers, Lobke Mienis, Sylvie Mellenbergh, e.a. 
Datum afsluiting: 26 februari 2021 
Datum herkansing: 2 april 2021 
Studiebelasting1: blok 1 en 3: gemiddeld 22 uur / blok 2: 2,5 uur per week 
Toatale studielast: 224 uur / 90 contacturen / 6 docenturen en 8 uur collegiale coaching / 
108 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 ontwerpt voor, en geeft een serie van 6 danslessen aan, non-professionals op de Academie voor 
Theater en Dans. Tijdens deze module komt het volgende aan bod: ontwikkeling identiteit danskunstenaar, zijn 
artistieke en didactische visie, opstellen van (proces)doelstellingen, lesopbouw/ inhoud, werving doelgroep, 
praktische toepassing Laban Movement Analysis en Bartenieff Principes. Ondersteunende lessen: PR & 
marketing, ontwikkelingspsychologie, motorisch leren, bewegingsanalyse, praktijk ondersteunende lessen, 
intervisie, groepsdynamica.  
 
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 

 
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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2/ 

 Reflectie-, onderzoeks- of stageverslag 
 Product 
 Presentatie 
 Lessenserie 
 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 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.  
 
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
• Katsma, Wim H. Omgaan met didactische vaardigheden. Reed Business, 2009.  
• Bennamar, Karim, e.a. Reflectietools. Lemma – HvA, 2006.   
• Kallenberg, Ton en Linda van der Grijspaarde. Leren (en) doceren in het hoger onderwijs - Boom 
Lemma Uitgevers, 2014.   
• Moore, Carol-Lynne en Kaoru Yamamoto. Beyond Words, Routledge, 2012  
• Delfos, Martine F. Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Pearson, 
2015.  
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Community Practice VO1 
Jaargroep:  DD2  
Periode:  blok 5  
Docent(en): Lot Siebe, Maxi Hill en begeleiders     
Datum afsluiting: 18 juni 2021 
Datum herkansing: 25 juni 2021 
Studiebelasting1: gemiddeld 9 uur per week 
Totale studielast:  28 uur /  10 contacturen / 18 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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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 
 
Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
De studenten bestuderen de uitgangspunten van authentieke kunsteducatie in een grootstedelijke context. Ze 
ontwerpen een workshop dans en geven deze workshop op een VO school.  
 
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 

 
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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 Paper 
 Betoog of Essay 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets (in het eerste semester) 

Anders: workshop  
 
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.   
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Siebe, Lot. ‘Verbinden door Dans: authentieke kunsteducatie in een transculturele context’. Thuiskunst, edited 
by Folkert Haanstra en Talita Groenendijk. AHK, 2016. p. 61-68 
Folkert Haanstra, ‘Authentieke kunsteducatie: een stand van zaken’, Cultuur en Educatie, jaargang 11. 
nummer 31. Cultuurnetwerk Nederland, 2011. p. 8-38 
Tomkins, Alysoun. ‘Session Planning: a planning framework’. Dance Teaching and Learning: Shaping Practice. 
Edited by Lorna Sanders, Youth Dance England, 2012 p. 66-74 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Physical Practice  
Jaargroep:  DD2 
Periode:  semester 1 en semester 2 
Docent(en): semester 1: Ise Verstegen, Melvin Fraenk, Cagdas Gulum, Ayaovi 

Kokousse. 
semester 2: Gino Jegassar, John Agesilas, Ayaovi Kokousse, 
Patrick Acogny, Eddi de Bie, John Wooter, gast(en).      

Datum afsluiting: 11 december 2020 / 11 juni 2021 
Datum herkansing: de datum van afsluiting van het opvolgende semester. 
Studiebelasting1: gemiddeld 12 uur per week 
Totale studielast:  420 uur /  360 contacturen - 60 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) 
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 kunnen zich daarnaast bekwamen in stijlvormen door middel van 
een aantal (keuze)modules in gecodificeerde technieken: codified technique: ballet, jazz, house , hip hop, 
Acogny. Het onderwijs wordt gegeven in groepen. De docenten hanteren zowel holistische als analytische 
werkwijzen. Docenten passen verschillende werkvormen toe: demonstratie, instructie, analyse, side-coaching, 
gesprek, oefening en presentatie. De studenten zijn tijdens de hele les actief.  
 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse:       

 
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, 392,…476 
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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.  
      
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Ted Willemsen. Anatomie en Blessures. Amsterdam: 2005 
Newlove, Jean en John Dalby, Laban for All, Nick Hern Books, 2003. 
Kramer, Tinus. Patrick Acogny African Aesthetics and Contemporary Dance: a practitioners 
perspective. Academie voor Theater en Dans. 2019. 
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Beschrijving CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Studievoortgangbegeleiding 
Jaargroep:  DD2 
Periode:  semester 1 en 2 
Docent(en): Jelle van der Leest 
Datum afsluiting: 21 juni 2021     
Datum herkansing: n.v.t. 
Studiebelasting1: gemiddeld 1,5 uur per week  
Totale studielast: 56 uur  
 
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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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  
 
Inhoud: (korte omschrijving) 
Er zijn wekelijkse bijeenkomsten met de studiebegeleider waarin algemene aspecten met betrekking 
tot de studievoortgang worden besproken. Daarnaast kunnen studenten actuele onderwerpen voor 
bespreking voorstellen.  
 
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 

 
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,… 
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 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets 

Anders: 
 
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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Carrieretijger.nl  “soepel door het HBO”. Internet http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/soepel-door-
hbo 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Physical Practice – keuzemodule codified techniek: klassiek ballet 
of Jazz 
Jaargroep:  DD2 en 3 
Periode: semester 1 en/of semester 2   
Docent(en): Peter Koppers of Chesse Rijst 
Datum afsluiting: 11 december 2020 en/of 11 juni 2021 
Datum herkansing: de datum van afsluiting van het opvolgende semester  
Studiebelasting1: gemiddeld 3,5 uur per week (gemiddeld 3 contacturen per week) 
Totale studielast: 56 uur / 42 - 48 contacturen / 8-14 uur zelfstudie per semester. 

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)

Landelijke competenties 
Het studieonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent 
Kunstvakken 2018 
KVDO competenties:  
1. onderzoekt als danskunstenaar persoonlijke of collectieve fascinaties en bronnen in verschillende
contexten en geeft zijn visie vorm in artistieke concepten, bewegingsmateriaal en choreografieën.
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.
4. demonstreert inzicht in artistieke processen en producten en reflecteert op de wijze waarop deze
ervaringen veroorzaken.
24. reflecteert doelbewust en/of systematisch op zijn ontwikkeling  als professional en maakt daarbij
gericht gebruik van verschillende vormen van feedback.

Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
Physical practice bestaat uit een basis danstraining in ritmisch-dynamische dansvormen en Physical 
practice bestaat uit een basis danstraining in ritmisch-dynamische dansvormen en (keuze)modules in 
gecodificeerde technieken. Studenten kunnen zich bekwamen in codified techniek: klassiek ballet en 
jazz. 
De klassieke techniek in het tweede semester van het tweede jaar bouwt voort op de kennis en 
vaardigheden die in het eerste semester van het tweede jaar zijn ontwikkeld. Vanuit het ontwikkelde 
lichaamsbewustzijn en het vermogen om te placeren wordt het leggen van onderlinge verbanden en 
het analytisch vermogen gestimuleerd. Met name de aanzet van gecombineerde bewegingen 
tegelijkertijd (coördinatie). Er worden maakopdrachten gegeven vanuit behandeld materiaal. 

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 

60



 

 

Studenten observeren en evalueren zichzelf en elkaar. Het mentale/fysieke vermogen (discipline) 
wordt getraind. 
 
 
Werkvorm  

 Opdracht gestuurd onderwijs 
 Leren via de voorstelling 
 Hoorcollege / werkgroep 
 Stage 
 Individuele begeleiding 
 Instructie, zelfstudie, terugkoppeling 
 Intervisie 

Diverse: Docenten passen verschillende werkvormen toe: demonstratie, instructie, analyse, side-
coaching, gesprek, oefening en presentatie. De studenten zijn tijdens de hele les actief. 

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. 
 
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.  
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Literatuur, websites, achtergrond klassiek ballet: 
Vincent, R, Klassieke Ballettechniek: De techniek en de terminologie van het Academische Ballet, 
Walburg Pers, 1982. 
Methodik des klassischen Tanzes, Uitgeverij Henschel, 2007 
Verder: Bezoek van balletvoorstellingen. 
 
Literatuur, websites, achtergrond jazz: 
Giordano, G., Jazz dance class: beginning thru advanced. Dance Books, 1992 (18.6.4 GIOR)  

Giordano, G., Anthology of American jazz dance. 1978 (18.6.4 GIOR)  

Frich, E., The Matt Mattox book of Jazz dance. Sterling, 1983. (18.6.4 FRIC)  

Ulrich, A., “Matt Mattox: a rare interview.” Dance Magazine Vol. 77, no. 8, 2003 , pp. 32-34  

Luigi, Kriegel, Roach. F. Luigi’s Jazz warm up and introduction to Jazz style & technique. Princeton 
Book Company, 1997 (18.6.4 LUIG)  

Leeuwe, H. de. Swingend lesgeven: a jazz dance methodology book.  

Marga Douma-Alta en Jan-Willem Rensman. Jazzdance.NL Zestig jaar Nederlandse 
Jazzdansgeschiedenis 1945-2005. Walburg Pers, 2006. (18.6.4 DOUM j)  

Websites: www.jazzdance.com 
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Beschrijving Curriculumonderdeel 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Curriculumonderdeel: Research individueel - Keuzemodule 
Jaargroep:  DD2 en 3 
Periode:  semester 1 en semester 2 
Docent(en): n.v.t     
Datum afsluiting: dinsdag 8 december 2020 – 17:00 /  vrijdag 28 mei 2021 – 17:00 
Datum herkansing: 5 januari 2021 / 4 juni  2021 
Studiebelasting1: gemiddeld 3,5 uur per week zelfstudie 
Totale studielast: 56 uur zelfstudie per semester.  
  
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: (maximaal 5 leerlijnen als focus aankruisen) 
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) 
 
Landelijke competenties 
Het studieonderdeel draagt bij aan het ontwikkelen van de Landelijke Competenties Docent 
Kunstvakken 2018 
KVDO competenties:  
1. onderzoekt als danskunstenaar persoonlijke of collectieve fascinaties en bronnen in verschillende 
contexten en geeft zijn visie vorm in artistieke concepten, bewegingsmateriaal en choreografieën. 
4. demonstreert inzicht in artistieke processen en producten en reflecteert op de wijze waarop deze 
ervaringen veroorzaken.25. formuleert voor zijn kunsteducatieve praktijk relevante onderzoeksvragen. 
13. beargumenteert zijn artistieke, pedagogische en didactische keuzes mondeling en schriftelijk en 
zet deze vaardigheid op effectieve wijze in. 
25. formuleert voor zijn kunsteducatieve praktijk relevante onderzoeksvragen. 
26. verzamelt, analyseert en interpreteert data op het terrein van kunst en educatie op een 
systematische manier en trekt op grond hiervan conclusies. 
29. gebruikt praktijkervaringen en -onderzoek voor een duurzame ontwikkeling van zijn beroepsvisie 
en professionaliteit. 
 
Inhoud: (korte omschrijving, ongeveer 7 regels, gelinkt aan ontwikkelings- en leerlijnen) 
Tweede- en derdejaars studenten van de opleiding docent dans kunnen kiezen voor een individueel 
onderzoekstraject in semester  1 en 2. De wijze waarop de student invulling geeft aan dit onderzoek 
moet voldoen aan onderstaande richtlijnen. 

• De student schrijft een projectvoorstel met een inhoudelijke toelichting en planning. De 
student verantwoordt een studielast van 56 studiebelastingsuren. 

De studenten die kiezen voor een individueel onderzoek en vormen samen één of meerdere 
peergroep(en). Een groep komt tijdens het semester minstens één keer bijeen op de dinsdagochtend. 
De groep plant zelf de data van de vervolgbijeenkomst. Een individueel traject wordt niet begeleid 
door een docent van de opleiding. Ter afsluiting schrijf je een zelfassessment. 

 
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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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 artistiek leider op de hoogte te stellen van de geldige reden.  
De herkansing is een videoverslag. 
 
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. 
 
Voorwaarden: 
Bij de presentatie is minstens één docent of lid van het kernteam aanwezig. Deze docent accordeert 
het zelfassessmentformulier 
 
Opmerkingen: 
In het geval van een artistiek theoretisch onderzoek zien wij graag een presentatie van je inzichten 
van 10-15 minuten. Je mag zelf bepalen wie je uitnodigt voor deze sessie (10 - 15 personen).  
In geval van een artistiek praktijkonderzoek met performance stellen we voor om naast de 
performance een reflectiesessie met peers te organiseren die door één van de medestudenten wordt 
gemodereerd. We stellen voor de Dasarts Feedback Methode te gebruiken voor deze sessie. Een 
dergelijke sessie duurt 1,5 uur. Je mag zelf bepalen wanneer deze sessie is en wie je uitnodigt voor 
deze sessie (10 - 15 personen minstens één docent).  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Das Theatre, A Film about feedback. https://vimeo.com/97319636 
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BESCHRIJVING CURRICULUMONDERDEEL 
Opleiding:  Docent Dans  
Studiejaar:  2020-2021 
Cursus/module:  Academic Practice individuele begeleiding schrijfvaardigheid 
Jaargroep:  DD2, DD3 en DD4 
Periode:  semester 1 en 2    
Docent(en): Sylvie Mellenbergh    
Datum afsluiting: n.v.t. 
Datum herkansing: n.v.t. 
Studiebelasting1: 28 uur / 9 contacturen – 19 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) 
Gedurende je opleiding zul je regelmatig schriftelijke producten moeten inleveren. Aan deze teksten 
worden eisen gesteld op het gebied van betrouwbaarheid, controleerbaarheid en taalniveau. 
Studenten die niet aan het vereiste niveau voldoen, krijgen individuele begeleiding bij het schrijven 
van essays en verslagen.  
Tweedejaars studenten krijgen na de module syntheseteksten een advies over extra begeleiding. Met 
derde- en vierdejaarsstudenten worden individuele afspraken gemaakt en taaldoelen gesteld. 
 
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 

 
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. 
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 Werkplan 
 Projectplan 
 Paper 
 Betoog of Essay 
 Mindomo Portfolio 
 Videoregistratie of videocompilatie 
 Afstudeerplan  
 Theorietoets  

anders: taalvaardigheidstoets 
 
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.  
 
Literatuur, websites, achtergrond: 
Ende, van der J. Snelle start in het hbo. Taal- en studievaardigheden. Coutinho, 2017. 
Hermans, M. Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Couthino, 2015 
Hesemans, L. en Schilleman, J. Schrijfhulp. Online training van structuur, stijl en spelling.  Amsterdam: 
Boom, 2016 
Jungslager, F. en W. Maljaars. Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar 
wetenschappelijke tekst. Couthino, 2016. 
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