
Inhoud programma studiedag DANS! - 30 oktober 2014, Korzo theater in Den Haag 

 

Ontvangst: 10.00 – 10.30 uur  

 

Opening: 10.30 uur 

Door Martin Chirer, uitgever bij Uitgeverij Coutinho, Wilja van Os, voorzitter  NBDK en Martine 

van Dijk, directeur van Holland Dance 

 

Bijeenkomst 1: 10.40 – 11.10 uur 

Presentatie ‘Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie SLO’ 

Achtergronden, doelstellingen en toepasbaarheid in de praktijk. 

Door Marieke Hagemans  

 

Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van de SLO voor de vier kunstvakken beeldend, dans, 

drama en muziek is gelanceerd. De volgende stap is de implementatie van de leerlijnen. In het land 

zijn voor de kunstvakken verschillende leerlijnen geformuleerd die in de lespraktijk worden 

toegepast. Dit biedt een mooie gelegenheid om kennis te nemen van overeenkomsten. In deze 

bijeenkomst zal medeopsteller van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie Marieke Hagemans het 

creatieve proces, het reflecteren en het werken aan een thema in een les dans met 

praktijkvoorbeelden toelichten.  

 

Bijeenkomst 2: 11.15 – 12.15 uur    

Workshop toepassingen inhoud handboek ‘DANS!’  

Door Anouk van Nunen en Pauline Verhallen  

 

A. Inleiding over creativiteit gerelateerd aan  de leerlijn van het handboek DANS! 

B. Creativiteit en het creatieve proces in de dansles 

 Kijken naar filmbeelden en bespreken van lessituaties op de basisschool  

 Praktijkles dans met de deelnemers 

 Reflecteren met de deelnemers  

 

Dans in het basisonderwijs heeft alles te maken met de creatieve ontwikkeling van kinderen. Het 

creatieve proces speelt dan ook een belangrijke rol in de lessen dans en de opbouw daarvan in een 

leerlijn dans. In deze bijeenkomst wordt ingezoomd op creativiteit in de dansles: Wat is het? Hoe zie 

je het? Hoe stimuleer je het? Na een korte theoretische inleiding over het begrip creativiteit, worden 

aan de hand van filmfragmenten met dansende kinderen uit het basisonderwijs lesvoorbeelden 

toegelicht hoe de creatieve ontwikkeling kan worden gestimuleerd. En welke didactische 

werkvormen kun je daarbij inzetten en aan welke voorwaarden moet er voldaan zijn? 

Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om in een dansactiviteit zèlf die creativiteit te 

onderzoeken en te ervaren.  

Deze bijeenkomst wordt afgerond met een reflectieronde met de deelnemers. 



Bijeenkomst 3:  12.15– 12.45 uur  

Reflecteren en filosoferen met kinderen over dans 

Door Martin Valenkamp  

 

Hoe reflecteren en filosoferen we als leerkracht met kinderen. 

Aan de hand van een filmfragment waarin kinderen filosoferen, wordt  ingegaan op verschillende 

interpretaties van reflecteren en filosoferen.  

Wat is reflecteren eigenlijk en heeft reflecteren kenmerken gemeen met filosoferen? 

1. Waarover kan en dient er allemaal gereflecteerd en gefilosofeerd te worden als het over dans 

gaat? 

2. Vraagt reflecteren over dans iets anders (qua onderwerp, doel of weg) dan het reflecteren over 

andere “dingen” uit de (de schoolse) werkelijkheid?  

3. Hoe kunnen we als leerkracht met al deze vragen omgaan? 

 

~ LUNCH 12.45 – 13.30 UUR ~ 

 

Bijeenkomst 4: 13.30 – 14.15 uur  

Visie op dans en de relatie tussen ontwikkelingspsychologie en dansontwikkeling van kinderen. 

Het menselijk zich bewegen als basis voor een ontwikkelingspsychologie over dansontwikkeling bij 

kinderen.  

Door Martin Valenkamp  

 

In deze workshop staat hoofdstuk 3 van het boek DANS! centraal.  

Deze meer theoretische workshop wil laten zien dat de keuze voor een “definitie” of omschrijving 

van dans bepalend is voor wat er in de ontwikkelingspsychologische descriptie van de 

dansontwikkeling bij kinderen aan opzet van die psychologie en aan thema’s in die psychologie aan 

de orde moeten komen. Aan de hand van (1) een geesteswetenschappelijke benadering en de 

benadering (2) van Dr. Zeynep Gündüz (zeynep@mindyourmoves.nl) zoals verdedigd in haar 

dissertatie Digital Dance: (dis)entangling human and technology (Amsterdam, 2012), wordt getoond 

hoe de opbouw en de thematiek van een ontwikkelingspsychologie van dans bij kinderen zullen 

verschillen. 

Als consequentie daarvan wordt er op worden gewezen dat de speciale didactiek van dans op Pabo 

en basisschool ook afhankelijk is van de opvattingen van leerkrachten, dansdocenten over dans. 

Daarbij staan drie punten centraal: (1) het begrip zelf, of beter: zelfexpressie, (2) het clusteren van 

ontwikkelingspsychologische elementen rond de ontwikkeling van het zelf, en (3) de parallellie met 

de muzikale ontwikkeling van het kind (Tillman en Hargreave, e.a.). 

Waarbij wordt gesteld dat tussen dansuitvoering en muziekvertolking een grote 

wezensovereenkomst bestaat. Meer filosofischer gezegd: in het vaste en het vlietende van het 

moment zit de essentie van de dans (en de muziek). 

Tenslotte moet de meer geesteswetenschappelijk georiënteerde ontwikkelingspsychologie van dans 

– zoals in het boek Dans! gehanteerd is – wel uitlopen op de begrippen lichaamsplan, lichaamsbesef 

mailto:zeynep@mindyourmoves.nl


en lichaamsidee. Waarom? Omdat die drie op elkaar steunende ontwikkelingen in de brede 

lichamelijkheid van de mens geleid moet worden door een zich ontwikkelend en steeds weer 

verdiepend zelfbesef. 

 

Bijeenkomst 5: 14.15 – 15.00 uur 

Verbinding tussen leerlijn van het boek ‘DANS!’ en ‘Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie SLO’  

Door Anouk van Nunen, Pauline Verhallen  

 

Verbindingen worden gemaakt tussen het leerplankader dans van de SLO en de leerlijnen in het 

boek Dans! m.b.t. het creatieve proces, het reflecteren en het werken aan een onderwerp of thema. 

Verschillen en overeenkomsten zijn onderwerp van gesprek. Daarbij wordt gekeken naar 

consequenties voor de scholing en ontwikkeling van zowel de Pabo-student als de leerlingen in het 

basisonderwijs. En relaties gelegd naar de geformuleerde kerndoelen voor het primair onderwijs . 

 

Tot slot worden de deelnemers gevraagd hun eigen (dans)lespraktijk te spiegelen aan de inhoud van 

deze dag. Door het uitwisselen van ervaringen en bevindingen wat betreft creativiteitsontwikkeling, 

reflecteren en filosoferen en het al dan niet hanteren van een (eigen) leerlijn dans. 

 

Afronding: 15.00 – 15.45 uur 

 



Informatie over de sprekers tijdens studiedag DANS! - 30 oktober 2014, Korzo theater in Den Haag             

 

Marieke Hagemans 

Marieke Hagemans heeft zich na haar studie aan de HKU voor theatermaker en theaterdocent 

gespecialiseerd in het onderwijs. Lesgeven in alle schooltypen, lesmethoden ontwikkelen die 

aansluiten bij de wens van de school en beleidsplannen podiumkunsten in het voortgezet onderwijs 

schrijven. Daarnaast was zij hoofd educatie bij theater Sonnevanck. Door haar baan bij Kunstfactor 

(nu LKCA) als adviseur theater jeugd/jongeren kwam zij vaak in aanraking met dans in verband met 

de MBO opleiding Artiest.  

Het afgelopen jaar was zij co-auteur bij het leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van het SLO. Zij 

schreef daar de drama en dans leerlijnen.  

Momenteel is zij voor vier jaar als projectleider aangetrokken door de gemeente Enschede voor de 

pilot Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij stuurt daar alle twaalf de grote culturele instellingen aan om 

samen met het hele Enschedese basisonderwijs kunst-en cultuuronderwijs meer verdieping te 

geven. Zij geeft nu in het land allerlei workshops om dit leerplankader te implementeren in het 

basisonderwijs. Ook op de Pabo Saxion Enschede werkt zij met studenten met het leerplankader. 

Haar wens is om na drie jaar, wanneer de pilot afgelopen is, dit zelfde in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs te doen.  

 

Pauline Verhallen  

Pauline Verhallen studeerde af als docent moderne dans en dansexpressie aan de Hogeschool voor 

de Kunsten Rotterdam (nu Codarts). Als consulent en docent dans werkte ze 15 jaar voor de 

gemeente Schiedam in het primair onderwijs. Daarnaast werkte ze als docent dans en drama bij 

Hogeschool Inholland. Momenteel is ze vakleerkracht dans op Montessorischool Valkenbos in Den 

Haag en cultuurcoach bij CultuurSchakel, het expertisecentrum cultuureducatie in Den Haag. Pauline 

Verhallen is medeauteur van DANS! – Praktisch handboek voor het basisonderwijs. 

 

Anouk van Nunen 

Anouk van Nunen is werkzaam als docent dans en drama aan de Pabo Inholland te Dordrecht. Ze 

heeft 20 jaar ervaring als vakleerkracht dans, drama en cultuureducatie in het basis- en voortgezet 

onderwijs. Daarnaast heeft ze meegewerkt aan dansvoorstellingen en – projecten in het basis- en 

speciaal onderwijs. Anouk van Nunen is mede auteur van Danswerk! en De Dansbrons (SLO). Recent 

heeft zij meegeschreven aan de Kennisbasis Dans en Drama (HBO raad). Anouk van Nunen is 

medeauteur van DANS! – Praktisch handboek voor het basisonderwijs. 

 

Martin Valenkamp 

Martin Valenkamp is pedagoog, filosoof en auteur van publicaties op het gebied van ethiek, 

pedagogiek en cultuurbeschouwingen. Hij werkte als docent sociale ethiek voor pedagogen aan de 

VU en leidde wijsbegeertestudenten op in de vakdidactiek van de wijsbegeerte. Ook gaf hij les aan 

de Hogeschool Inholland in pedagogiek, ethiek, logica, argumentatieleer en vakdidactiek. Martin 

Valenkamp is medeauteur van DANS! – Praktisch handboek voor het basisonderwijs. 


