
Stagedossier versie A Thomas van Gerwen 19-02-2016

STAGEDOSSIER 
Instelling: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten


Opleiding: Docent Dans


Leerjaar: Vierde jaar


Student: Thomas van Gerwen


Datum: 22-02-2016


!1



Stagedossier versie A Thomas van Gerwen 19-02-2016

VOORWOORD 
Voor u ligt het stagedossier die is geschreven vanuit mijn opleiding Docent Dans aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In dit stagedossier is nog niet het korte 
zelfassessment aan de hand van KVDO competenties ingevuld omdat ik hierin nog geen 
begeleiding heb gehad. 

Amsterdam, 22 februari 2015 
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OVERZICHT STAGES 
(Tabel met alle stages en uren) 

ICK 4WEST Telekids Musicalschool/RTL 
Talent Academy

Barbara Meneses Lynn Bartels André Pouwer

Repetities voor Young MacBeth Streetdance Musicaldans

Middelbare scholieren, vierde klas Kinderen Kinderen

5 lessen november - december. 
Donderdag 15:45 - 18:00

24 lessen, 23 september t/m 20 
april woensdag 15:45-18:00

34 lessen, september t/m juni. 
Zaterdag 09:30-12:30

Stichting Nowhere, Madurastraat 
90 te Amsterdam

Talentenhuis, Meer en Vaart 290 te 
Amsterdam

Polanentheater, Polanenstraat 174 
te Amstedam
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Stageverslag Musicaldans 
Docent: Thomas van Gerwen 
Periode: 34 lessen,  september t/m juni 
19 February 2016 
Naam instelling/school: Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy 
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WERKPLAN 

Persoonlijke gegevens 

PERSONALIA 
Thomas van Gerwen 
Raamsingel 2 0023 
2012 DS te Haarlem 
info@thomasvangerwen.com 
06 - 42 11 3535 

OPLEIDING 
2012/heden: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afstudeerrichting Docent Dans (propedeuse 
behaald) 
 
WERKERVARING DOCENT 
 
2015 - heden	 Dansdocent/maker (stagiair)	 ICK Amsterdam 
2015 - heden	 Streetdance (stagiair)	 	 4West 
2015 - heden	 Jazzdans	 	 	 RTL DanceClass Top 
2015 - heden	 Dansworkshops		 	 GET Events  
2015 - heden	 Dancemix	 	 	 Ready2Dance 
2014 - heden	 Musicaldans	 	 	 RTL Talent Academy - Telekids Musicalschool  
2012 - 2013	 Jazzdans	 	 	 ActeerAtelier 
2010 - heden	 Musicalzomerkamp	 	 Xapp Kindercasting 
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Visie op docentschap 

Iedereen is anders, en dat hebben we gemeen. 
Ik geloof dat je een betere docent bent na het opdoen van alle didactische vaardigheden. In een kunstvorm 
zoals dans is er iets belangrijks naast lesplannen, vormwisselingen, vocabulaire, etc. En dat is de affectie met 
je leerlingen. Als je je leerlingen wat wil leren moet je constant jezelf helemaal kunnen vormen naar de 
behoeftes van die groep. De leerlingen moeten zich niet naar jou vormen, die zijn al druk bezig met zich in 
dans te vormen. Zij moeten opeens allemaal kanten op met het lichaam en vaak ook nog de confrontatie met 
de mede-leerlingen en (bij aanwezigheid van een spiegel) jezelf. 
Om een veilige leeromgeving te creëren is het belangrijk dat je alle vooroordelen, etnische achtergronden, 
sociale milieus enzovoort wegdenkt. Daardoor neem je als basis dat je er bent om te bewegen en iedereen 
heeft een lichaam waarmee hij/zij kan bewegen. 
Het is voor mij niet alleen belangrijk wát er aan de leerlingen wordt geleerd, maar meer nog hóe dat gebeurt. 
Daarom let ik in mijn lessen op een aantal aspecten uit het beschrijvingsmodel voor (wereld)muziekeducatie 
van Huib Schippers. Het gaat hierbij om de balans die er in de overdracht ligt tussen: 
- Analytische en holistische benaderingen: 

- Wordt er veel of weinig gesproken en uitgelegd in de les? 
- In hoeverre sluit ik aan bij het reeds bekende dansidioom van de leerlingen? 
- Ben ik als docent een leidende factor of meer een coach? 

- Grijpbare en ongrijpbare aspecten van de kunstvorm: 
- Ligt de nadruk op techniek of op expressie? 
- Wat is de balans tussen choreografie en improvisatie? 
- In hoeverre maak ik het eindresultaat belangrijk 

- Het creëren van authenticiteit of nieuwe identiteit: 
- Hoe lang herhaal ik hetzelfde dansrepertoire? 
- Tot hoe ver beïnvloedt de inbreng van de leerlingen de les? 
- Ligt de nadruk op het herhalen van de traditie of van eigenheid en individuele expressie? 

Ik experimenteer constant met deze polen in mijn lessen en zie dit ook als een soort mix van verf wat bij elke 
les anders kan zijn. Doordat ik mij bewust ben van deze aspecten en hun verschillen kan ik mij snel op een 
nieuwe groep aanpassen en een constructieve manier een leeromgeving creëren waarbij de leerlingen mijn 
visie op dans meekrijgen maar ook hun eigen pad kunnen bewandelen. 
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Motivatie 

Vorig jaar heb ik kennis mogen maken met de Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy en loop dit jaar een 
volledig stagejaar als docent bij een selectiegroep. Het is een grote uitdaging omdat de kinderen die voor 
musical kiezen al een duidelijk beeld in hun hoofd hebben van een musical dansles waarin gebruikelijk het 
show-gehalte het gebouw uitknalt. Ik ben op deze positie geplaatst om de kinderen een nieuw inzicht te geven 
in het dansidioom. Er is veel meer dan Pop, Show, Musical en Jazz in dans.  

Dit wil ik met de leerlingen gaan onderzoeken en uiteindelijk tot een mix te komen. Het is niet mijn bedoeling 
om alle waarden van de musicaldans omver te werpen, want ook deze stijl heeft een historie en als 
danskunstenaar waardeer je alle stromingen binnen de kunstvorm dans. 

Persoonlijke leerdoelen 
Mijn persoonlijk leerdoel heb ik gekoppeld aan mijn ontwikkeling van de KVDO-competenties. Voor de 
ontwikkeling van mijn artistiek component; creëren heb ik het onderstaande leerdoel geformuleerd. 

• Ik ben in staat om een mix te kunnen maken van mijn waarden in dans en die van de leerlingen en dit 
samen te brengen in een choreografie. 

• Ik kan een groep van 25 leerlingen naar een hoger niveau tillen door hun reeds genoten kennis te koppelen 
aan nieuwe informatie. 

• Ik ben in staat om een mijn lessen aan te passen op de behoeftes van een grote organisatie als Telekids 
Musicalschool/RTL Talent Academy zonder mijn visie als dansdocent te verliezen 
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VISIE EN DOELSTELLING TELEKIDS MUSICALSCHOOL/RTL TALENT ACADEMY 

Visie en doelstellingen 
Bijna iedereen kan instromen in Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy. Er zijn lessen beschikbaar van 4 - 
18 jaar en iedere groep heeft een eigen vaste docent. Al deze losse groepen vormen samen een grote 
musicalboom die één keer in het jaar samenkomt bij de eindvoorstelling. De Telekids Musicalschool/RTL Talent 
Academy streeft er naar om vernieuwend te zijn en de leerling in een veilige omgeving te laten leren en lachen. 
Ook al zijn de optredens en het eindresultaat enorm leuk, toch ligt de focus op de leuke en leerzame lessen en 
repetities. 

Er zijn veel mogelijkheden voor de kinderen om door te stromen binnen de Telekids Musicalschool/RTL Talent 
Academy. Er zijn selectieklassen en doordat ze verbonden zijn met RTL Telekids zijn er vaak ook momenten 
voor de leerlingen om op televisie te verschijnen.  

Doordat er zoveel mogelijkheden zijn worden de kinderen ook gestimuleerd in hun eigen initiatief en is er 
daardoor veel plek voor exploratie. Het is geen machine waarin elk kind in een bepaald stramien wordt 
klaargestoomd. Het kind zoekt en vind zijn eigen weg en de docent heeft daarin een begeleidende rol. Liefde 
voor het vak wordt gevormd en daarmee ook de discipline ervan. 

De Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy streeft er ook naar om een toegankelijke plek te zijn voor ieder 
kind, meisje of jongen en ervaren of onervaren. Iedereen leert samen. 

Doelstelling van de discipline dans binnen de instelling 
Er is voorheen nog niet veel aandacht besteedt aan dans. Dit jaar zal ik als stagiair ook helpen deze 
doelstellingen op te stellen. De Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy is begonnen als zangschool met 
daarna spelelementen, toen dat uitgroeide kwam ook dans. Nu is de tijd daar om dans te stimuleren en de 
school staat open voor nieuwe invloeden. 

Koppeling van mijn visie, motivatie met die van de instelling 

Het basisidee van de Telekids Musicalschool/RTL Talent Academy spreekt mij erg aan omdat het niet alleen 
maar gaat om de “getalenteerde” kinderen. Ook een kind van 4 die geen bal van dansen snapt kan de leukste 
tijd van zijn/haar leven hebben tijdens de lessen en dat is een enorm mooi gegeven.  
Dat dans nog volop in ontwikkeling is komt mij erg goed uit omdat ik op deze manier in dit toch commercieel 
bedrijf een nieuwe windrichting kan laten zien. Namelijk de meer experimentele kant van dans. Het zelf maken 
in plaats van nadoen en misschien zelfs wel invloeden van andere continenten. 

Ik kan hier mijn musical achtergrond combineren met mijn nieuwe studie en dat zal mij een stuk wijzer maken 
als dansdocent en maker. 
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A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 17 leerlingen van de leeftijd 10-14 jaar die via een auditie in deze groep zijn 
geplaatst. Het is een mix van verschillende culturen en de meeste wonen in de randstad. Zij hebben al 
eerdere jaren les gehad, sommigen reeds bij de TopClub anderen slechts bij een reguliere les.

B. Doelstellingen 
• expressief-creatief doel 
De leerling verbergt de moeilijkheidsgraad van de dansfrase door aan het einde van een lessenreeks van 
vier lessen de presentatie te stimuleren en te vertrouwen op het anatomische geheugen.

• fysiek/ technisch doel 
De leerling creëert een grotere ervaring van het deurvlak door middel van het bewust uitademen bij de 
ingaande bewegingen en het inademen bij uitgaande bewegingen in combinatie met het weg strekken 
en terugkomen bij het center gedurende de periode september 2015 - januari 2015.

• sociaal/ affectief doel 
De leerling maakt in de laatste les in samenwerking met een andere leerling een haalbaar leerdoel voor 
zichzelf en de ander voor het komende seizoen door middel van collegiale ondersteuning te reflecteren 
op de afgelopen periode en met tips en tops een nieuw doel te formuleren, nog zonder de eisen van het 
SMART-model.

Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en 

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam. 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 
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10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van het 
totale bereik van het deurvlak


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Diagonaal 
De leerlingen vergroten het 
besef van ruimte en herhalen 
de bewegingen van de 
docent.

- Voor het vergroten van het 
ruimtelijk besef


- Voor het kijken naar andere 
leerlingen


- Voor het invullen van de 
beweging vanuit het eigen 
lichaam

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:15 Opdracht 1 
De leerlingen laten 
verschillende emoties zijn met 
slechts het lichaam. Dit doen 
ze in 10 stappen waarbij 1 
heel klein is en 10 extreem 
groot. Nadruk ligt op geen 
geluid maken.

- Voor het vergroten van de 
lichamelijke ervaringen in plaats 
van verbaal.


- Voor het belichamen van 
emoties


- Voor het onderscheiden van 
lichamelijke kwaliteiten 
(spanning/ontspanning)

De docent begeleidt de 
leerlingen verbaal door de 
oefening heen. De 
leerlingen volgen de 
aanwijzingen direct op.

10:25 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan die binnen hun 
dansidioom ligt om er 
vervolgens mee te 
experimenteren.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van het 
totale bereik van het deurvlak


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:30 Opdracht 2, met dansfrase 
De leerlingen gaan in groepen 
van 2/3 een korte dansfrase 
maken met behulp van 
gegeven materiaal en een 
gegeven emotie.

- Voor het leren samenwerken in 
klein groepsverband


- Voor het belichamen van 
emoties

De docent laat de 
leerlingen na uitleg in 
groepen werken en loopt 
rond om eventuele vragen 
te beantwoorden.

10:40 Aanleren dansfrase 2 + 
koppelen aan opdracht 1 & 2 
De leerlingen koppelen alles 
aan elkaar

- Voor het maken van de bruggen 
tussen de verschillende 
lesonderdelen (herkenning)

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:50 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat an de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 
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10:55 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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LESPLAN 

  

A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 17 leerlingen van de leeftijd 10-14 jaar die via een auditie in deze groep zijn 
geplaatst. Het is een mix van verschillende culturen en de meeste wonen in de randstad. Zij hebben al 
eerdere jaren les gehad, sommigen reeds bij de TopClub anderen slechts bij een reguliere les.

B. Doelstellingen 
• expressief-creatief doel 
De leerling verbergt de moeilijkheidsgraad van de dansfrase door aan het einde van een lessenreeks van 
vier lessen de presentatie te stimuleren en te vertrouwen op het anatomische geheugen.


Het is voor mij als musicaldansdocent erg belangrijk dat ze een koppeling maken met de andere vakken 
zang en spel. Door een combinatie aan te leren waar ze zowel moeten presenteren (spel) en zingen 
worden de leerlingen uitgedaagd om niet de moeilijkheidsgraad van de dans te laten zien. Zo ervaren ze 
dat het een hoop bloed, zweet en tranen kost om een dans er gemakkelijk uit te laten zien. Ook begeleidt 
ik ze wanneer en hoe ze rustmomenten kunnen pakken in een choreografie. 

• fysiek/ technisch doel 
De leerling creëert een grotere ervaring van het deurvlak door middel van het bewust uitademen bij de 
ingaande bewegingen en het inademen bij uitgaande bewegingen in combinatie met het weg strekken 
en terugkomen bij het center gedurende de periode januari 2016 - juni 2016.


De dansstijl in musicaldans is overwegend showjazz en wordt vindt vooral plaats in het deurvlak. Dit is 
echter niet meteen een beperking en er valt veel dynamiek in dit vlak zelf te vinden. Hier wil ik de 
leerlingen in stimuleren en mee laten experimenteren. Essentiële onderdelen als het bewust gebruik 
maken van ademhaling en de connectie tussen center en ledematen zullen extra benoemd worden, 
aangezien deze reeds onderbewust worden toegepast en het meer effect zal hebben wanneer ze bewust 
worden toegepast. 

• sociaal/ affectief doel 
De leerling maakt in de laatste les in samenwerking met een andere leerling een haalbaar leerdoel voor 
zichzelf en de ander voor het komende seizoen door middel van collegiale ondersteuning te reflecteren 
op de afgelopen periode en met tips en tops een nieuw doel te formuleren, nog zonder de eisen van het 
SMART-model.


Het is in het vak als uitvoerende danser enorm belangrijk om jezelf te kunnen uitdagen in dans. Ook moet 
je veel kritiek om kunnen zetten in haalbare en positieve leerdoelen. De leerlingen wil ik daarom een 
voorproefje geven van zelfreflectie. Dit gebeurt in groepsverband om de veilige sfeer in de klas te 
waarborgen en de leerlingen te leren dat het vragen om opbouwende kritiek een hele normale zaak is.
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Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en de 
bewustwording van het 
lichaam.

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam. 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van het 
totale bereik van het deurvlak


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Diagonaal 
De leerlingen vergroten het 
besef van ruimte en herhalen 
de bewegingen van de 
docent.

- Voor het vergroten van het 
ruimtelijk besef


- Voor het kijken naar andere 
leerlingen


- Voor het invullen van de 
beweging vanuit het eigen 
lichaam

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.
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10:15 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan die uitdagend 
voor ze is in het tempo. Er 
wordt weinig aandacht 
besteed aan de precieze 
uitvoering.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van het 
totale bereik van het deurvlak


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de combinatie uit op 
muziek 

10:25 Opdracht 
De leerlingen oefenen in 
groepen van 4/5 de dans en 
letten daarbij op waar welke 
woorden bij welke 
bewegingen plaatsvinden

-  Voor de bewustwording van 
het essentiële aspect van de 
adem.


-  Voor het leren samenwerken in 
klein groepsverband


De docent laat de 
leerlingen na uitleg in 
groepen werken en loopt 
rond om eventuele vragen 
te beantwoorden.

10:30 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat van de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 

10:40 Stretch 
De leerlingen gaan in koppels 
stretchen en geven

10:50 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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G. Reflectie en Evaluatie

 Les situatie en 
doelstelling

Procesevaluatie Kern Alternatief en 
verbeteractie

Omschrijf een 
lessituatie. Noem ook 
kort je doelstelling.

Gericht op jou / Volgens jou 
Wat wilde je? Wat wilden de 
leerlingen?


Wat voelde je? Wat voelden de 
leerlingen?


Wat dacht je? Wat dachten de 
leerlingen?


Wat deed je? Wat deden de 
leerlingen?


Wat is de kern?


Wat zijn de 
essentiële 
aspecten?

Wat doe je de 
volgende les?
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DOELSTELLINGEN IN 6 LESSEN 
Doelstellingen die de docent aan het eind van de lessencyclus wilt bereiken: 
1. Expressief/ Creatieve doelstelling:  
2. Fysiek en/ of technische doelstelling:  
3. Sociaal en/ of affectieve doelstelling:  

3 Einddoelstellingen ontleedt in subdoelen inclusief terminologie LMA / Bartenieff 
Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6

1 De leerling 
repeteert een 
korte 
dansfrase 
zelfstandig en 
zoekt 
connecties 
tussen de 
verschillende 
bewegingen 
(Initiation & 
Sequencing)

De leerling legt 
meer nadruk 
op het gebruik 
van de vloer 
(Weight Shift) 
zodat de 
verplaatsing 
makkelijker zal 
plaatsvinden

De leerling 
repeteert een 
langere 
dansfrase 
zelfstand en 
legt connectie 
tussen de 
behandelde 
elementen uit 
Les 1 en Les 2 
(Initiation & 
Sequencing/
Weight Shift)

De leerling 
gebruikt het 
bewust in en 
uitademen 
(Breath 
Support) bij de 
dansfrase 
zodat hij/zij 
niet buiten 
adem raakt 

De leerling 
weet waar de 
rustmomenten 
in de dans 
plaatsvinden 
en maakt hier 
optimaal 
gebruik van. 
(Effort Intend)

De leerling 
verbergt de 
moeilijkheidsgr
aad van de 
dansfrase door 
aan het einde 
van een 
lessenreeks 
van de zes 
lessen de 
presentatie te 
stimuleren en 
te vertrouwen 
op het 
anatomische 
geheugen

2 De leerling 
wordt zich 
bewust van 
het bewegen 
in het deurvlak 
(Spatial Intend 
- Axes, Lines & 
Planes)

De leerling legt 
de relatie 
tussen het 
gebruik van 
adem en de 
bewegingen 
(Breath 
Support) door 
deze effectief 
te gebruiken 
en ineffectief 
om te weten 
wat het 
verschil 
hiervan is.

De leerling 
maakt 
bewuster 
gebruik van de 
verbinding 
tussen het 
center en de 
ledematen 
(Core/Distal) 
en creëert 
daardoor een 
groter 
bewegingspatr
oon

De leerling 
krijgt een 
helder beeld 
van de 
bewegingsmo
gelijkheden in 
het deurvlak 
door hier op 
basis van 
improvisatie 
mee te 
experimentere
n en blijft zich 
bewust van de 
3-
dimensionalitei
t (Spatial 
intend/Rotary 
Factor)

De leerling 
combineert het 
gebruik van de 
verbinding 
tussen het 
center en de 
ledematen 
(Core/Distal) 
met het 
gebruik van de 
adem (Breath 
Support) en 
kan laten zien 
dat het elkaar 
ondersteunt in 
de 
bewegingskwa
liteit

De leerling 
creëert een 
grotere 
ervaring van 
het deurvlak 
door middel 
van het bewust 
uitademen bij 
de ingaande 
bewegingen en 
het inademen 
bij uitgaande 
bewegingen in 
combinatie 
met het weg 
strekken en 
terugkomen bij 
het center
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BEST PRACTICES VIDEOREGISTRATIE 

Deze staat op 26 februari op de harde schijf van DD op het kantoor van Jopie de Groot. 

3 De leerling 
leert objectief 
naar zichzelf 
kijken door 
zich te laten 
filmen en dit 
terug te kijken 
zonder een 
waardeoordeel 
over zichzelf 
uit te spreken

De leerling 
gaat in 
groepsverband 
praten over 
zijn/haar 
vooruitgangen 
in de les en 
waarin hij/zij 
nog wil 
verbeteren. De 
andere 
leerlingen 
ondersteunen 
met vragen

De leerling kan 
zelfstandig een 
leerdoel 
formuleren 
door de 
aantekeningen 
van vorige 
lessen te 
pakken

De leerling kan 
een mede-
leerling tips en 
tops om zich 
te verbeteren 
geven door 
geconcentreer
d en 
gedetailleerd 
te observeren.

De leerling kan 
zichzelf 
objectief 
beoordelen 
door een video 
van les 1 terug 
te kijken en te 
doen alsof dit 
een mede 
leerling is waar 
hij/zij tips en 
tops aan zou 
gegeven 
hebben.

De leerling 
maakt in de 
laatste les in 
samenwerking 
met een 
andere leerling 
een haalbaar 
leerdoel voor 
zichzelf en de 
ander voor het 
komende 
seizoen door 
middel van 
collegiale 
ondersteuning 
te reflecteren 
op de 
afgelopen 
periode en met 
tips en tops en 
nieuw doel te 
formuleren, 
nog zonder de 
eisen van het 
SMART-model
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KLEIN ZELFASSESSMENT 

Datum : 19-02-2016      
Student : Thomas van Gerwen       
Begeleider : Chesse Ryst      
Studiejaar : 2015-2016  
1. Persoonlĳke leerdoelen 

2. Artistieke doelen 
      

KVDO Competentie Op welke wijze heb je deze competentie 
ontwikkeld? (concretiseer)

2.1 vertaalt  de artistieke visie in artistieke 
concepten, bewegingsmateriaal en 
choreografieën.

Ik pas mijn artistieke visie die ik vanuit de opleiding 
heb gehad aan, aan de visie van de school zodat 
mijn visie een verrijking kan zijn voor de leerlingen. 
Hierbij daar ik mezelf uit om zo veel mogelijk bij 
mijn eigen visie te blijven.

6. toont technische vaardigheden op het gebied 
van de eigen discipline.

Ik gebruik mijn ervaringen met musicaltheater toe 
in het uitleggen van de essentie van bepaalde 
technische bewegingen zoals de jazzturn en ben 
stimuleer de leerlingen hierin door zelf de 
vaardigheden te tonen.

12. Signaleert, benoemt en begeleidt de 
individuele talenten van lerenden, heeft 
kennis van beoogde eindniveau en weet dit 
in tussenstappen te helpen ontwikkelen.

Ik ondersteun de leerlingen en geef ze vertrouwen 
in de toekomst door te zien en te benoemen wat 
ze in de afgelopen periode al hebben ontwikkeld.

13. ontwerpt leeractiviteiten vanuit een vakgerichte 
didactische visie die in het perspectief van 
de ontwikkeling van de lerenden 
betekenisvol zijn.

Het is voor de leerlingen belangrijk om zich 
objectief te kunnen meten aan de ander zonder 
onzeker te worden en ik heb hiervoor een methode 
ontwikkelt waarin ze dit leren.

34.1. onderzoekt en verdiept bestaande 
werkwijzen en methodes van de 
danspraktijk en ontwikkelt op een 
aantoonbaar innovatieve wijze nieuwe 
methodes en werkwijzen voor danseducatie.

Vanuit school hebben we veel manieren van 
reflectie meegekregen en ik heb een manier 
gezocht waarop talentvolle kinderen van de leeftijd 
10-14 dit ook kunnen doen
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3 De drie tops en eveneens de drie tips die je van je begeleider hebt gekregen.  
      

4. Kies de belangrĳkste tip en leg uit hoe je deze in de  toekomst gaat concretiseren.  
      

5. feedback begeleider op zelfbeoordeling 
      

Assessment begeleider O  T  V RV G  E 
        

Datum       

Naam en handtekening stagebegeleider:  
      

TOP TIP

1

2

3
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Stageverslag Streetdance 
Docent: Thomas van Gerwen 
Periode: 26 lessen, 23 september 2015 t/m 13 april 2016 
19 February 2016 
Naam instelling/school: 4WEST 
Stagebegeleider AHK: Chesse Ryst 
Stagebegeleider instantie: Lynn Bartels 
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BEGINSITUATIE DOCENT 

Persoonlijke gegevens 

PERSONALIA 
Thomas van Gerwen 
Raamsingel 2  0023 
2012 DS te Haarlem 
info@thomasvangerwen.com 
06 - 42 11 3535 

OPLEIDING 
2012/heden: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afstudeerrichting Docent Dans (propedeuse 
behaald) 

WERKERVARING DOCENT 
2015 - heden	 Dansdocent/maker (stagiair)	 ICK Amsterdam 
2015 - heden	 Streetdance (stagiair)	 	 4West 
2015 - heden	 Jazzdans	 	 	 RTL DanceClass Top 
2015 - heden	 Dansworkshops		 	 GET Events  
2015 - heden	 Dancemix	 	 	 Ready2Dance 
2014 - heden	 Musicaldans	 	 	 RTL Talent Academy - Telekids Musicalschool  
2012 - 2013	 Jazzdans	 	 	 ActeerAtelier 
2010 - heden	 Musicalzomerkamp	 	 Xapp Kindercasting 
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Visie op docentschap 

Iedereen is anders, en dat hebben we gemeen. 
Ik geloof dat je een betere docent bent na het opdoen van alle didactische vaardigheden. In een kunstvorm 
zoals dans is er iets belangrijks naast lesplannen, vormwisselingen, vocabulaire, etc. En dat is de affectie met 
je leerlingen. Als je je leerlingen wat wil leren moet je constant jezelf helemaal kunnen vormen naar de 
behoeftes van die groep. De leerlingen moeten zich niet naar jou vormen, die zijn al druk bezig met zich in 
dans te vormen. Zij moeten opeens allemaal kanten op met het lichaam en vaak ook nog de confrontatie met 
de mede-leerlingen en (bij aanwezigheid van een spiegel) jezelf. 
Om een veilige leeromgeving te creëren is het belangrijk dat je alle vooroordelen, etnische achtergronden, 
sociale milieus enzovoort wegdenkt. Daardoor neem je als basis dat je er bent om te bewegen en iedereen 
heeft een lichaam waarmee hij/zij kan bewegen. 
Het is voor mij niet alleen belangrijk wát er aan de leerlingen wordt geleerd, maar meer nog hóe dat gebeurt. 
Daarom let ik in mijn lessen op een aantal aspecten uit het beschrijvingsmodel voor (wereld)muziekeducatie 
van Huib Schippers. Het gaat hierbij om de balans die er in de overdracht ligt tussen: 
- Analytische en holistische benaderingen: 

- Wordt er veel of weinig gesproken en uitgelegd in de les? 
- In hoeverre sluit ik aan bij het reeds bekende dansidioom van de leerlingen? 
- Ben ik als docent een leidende factor of meer een coach? 

- Grijpbare en ongrijpbare aspecten van de kunstvorm: 
- Ligt de nadruk op techniek of op expressie? 
- Wat is de balans tussen choreografie en improvisatie? 
- In hoeverre maak ik het eindresultaat belangrijk 

- Het creëren van authenticiteit of nieuwe identiteit: 
- Hoe lang herhaal ik hetzelfde dansrepertoire? 
- Tot hoe ver beïnvloedt de inbreng van de leerlingen de les? 
- Ligt de nadruk op het herhalen van de traditie of van eigenheid en individuele expressie? 

Ik experimenteer constant met deze polen in mijn lessen en zie dit ook als een soort mix van verf wat bij elke 
les anders kan zijn. Doordat ik mij bewust ben van deze aspecten en hun verschillen kan ik mij snel op een 
nieuwe groep aanpassen en een constructieve manier een leeromgeving creëren waarbij de leerlingen mijn 
visie op dans meekrijgen maar ook hun eigen pad kunnen bewandelen. 
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Motivatie 

Toen we als klas een gesprek hadden met stagecoördinator Lynn Bartels over de stageplekken bij 4West werd 
ik meteen erg enthousiast. Het feit dat een streetdance les niet persé op top 40 muziek hoeft en vol ‘wow’ 
effecten moet zitten sprak me erg aan. Het is veel spannender om de kinderen uit te dagen in het onbekende 
door middel van bijvoorbeeld improvisatie of compositieopdrachten en het resulteert wellicht in een nog betere 
eindvoorstelling. 

Graag wil ik mij ook verdiepen in het maatschappelijke werk. 4West is stichting waar veel kinderen naar toe 
komen waarvan de ouders een lager inkomen hebben dan gemiddeld. Deze kinderen zijn vaak erg enthousiast 
en open voor nieuwe invloeden. Ook zijn de groepen bij 4West enorm gemixt, je ziet veel verschillende culturen 
rondlopen en iedereen ziet elkaar als gelijken. 

Wat ik kan leren bij 4West is het samenbrengen van zeer diverse amateurdansers en ze te begeleiden naar een 
spetterende eindprestatie waarin ze samenwerken. 

Persoonlijke leerdoelen 
Mijn persoonlijk leerdoel heb ik gekoppeld aan mijn ontwikkeling van de KVDO-competenties. Voor de 
ontwikkeling van mijn artistiek component; creëren heb ik het onderstaande leerdoel geformuleerd. 

• Ik ben in staat om een veilige sfeer te creëren waarin de leerlingen met een positief gevoel naar de les gaan. 
• Ik kan een groep van 20 leerlingen begeleiden in het creëren van eigen materiaal op kwaliteit aan de hand 

van improvisatie-oefeningen. 
• Ik ben in staat om een volledig jaar les te geven, waarbij ik mij vasthoud aan een jaarplan. 
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VISIE EN DOELSTELLING 4WEST 

Visie en doelstellingen 

4West is een community-plek die voornamelijk functioneert als een nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd, 
hun ouders en iedereen die zich verbonden voelt met het initiatief. Kunst is een manier om te binden en bij te 
dragen aan het plezier en geluk van kinderen en daarom worden er theaterlessen (in de breedste zin van het 
woord) gegeven. 4West is er voor iedereen tussen de 2 en 16 jaar. Het maakt niet uit of je al eerder lessen heb 
gevolgd binnen of buiten 4West of al heel vaak op school op het podium hebt gestaan. Een gemotiveerde 
werkhouding is al het halve werk, namelijk de basis voor het in het maken van theater. 

Doordat 4West in meerdere plekken in Nieuw West zichtbaar is, hebben veel kinderen de kans om na 
schooltijd bezig te zijn met theater, zang, dans en beeldende kunst. 4West gaat door middel van de 
podiumkunsten op zoek naar de eigenheid van kinderen en geeft deze theatraal vorm binnen een voorstelling 
of presentatie. Een doelstelling van 4West is dan ook dat ze de kinderen een podium bieden, waarbij hun 
eigenheid gezien mag worden en waarbij de presentaties en producties voor een breed publiek interessant zijn 
om naar te kijken. 
Er bestaan ontzettend veel verhalen en er zijn duizend-en-één manieren om ze te vertellen. Zoveel mensen er 
bestaan, zoveel verhalen er zijn. Een goed verhaal zegt altijd iets over wie het vertelt. Het laat zien wat iemand 
mooi vindt of waar hij of zij boos of verdrietig van wordt.  
Daarom begint 4West altijd bij het verhaal van de leerling. Dit kan een spannend, vrolijk, eng, ingewikkeld, gek, 
serieus of mooi verhaal zijn. 

 Een andere doelstelling van 4West is dat ze een ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ouders en kunstvak 
docenten. Er is een grote aula waarin zowel docent als ouder als leerling wat te drinken kan halen. Hierdoor wil 
4West naast de theaterlessen een inspirerende plek zijn in Amsterdam Nieuw West, door te functioneren als 
community-plek, die de directe omgeving en de deelnemers actief betrekt bij de activiteiten. 

Doelstelling van de discipline dans binnen de instelling 
Veelal is beschreven in de visie van 4West zelf. 

Wat er bij dans differentieert is dat er naast het eigen verhaal veel nadruk ligt op vijf basiselementen van dans, 
namelijk; de opwarming van het lichaam, technische training, improvisatie, het aanleren van combinaties en 
het bevorderen van de lenigheid van de spiergroepen. 

De kinderen worden gestimuleerd om af te wijken van het video-clip principe en maken kennis met nieuwe 
muziek en nieuwe manieren om te dansen, veelal vanuit improvisatie en eigen initiatief. 

Dans is een kunstvorm waarbij veel kan en alles mag, als er maar een bewustzijn is van de mogelijkheden 
naast het dansen op populaire muziek. 
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Koppeling van mijn visie, motivatie met die van de instelling 

Wat erg bij 4West naar voren komt is de prioriteit om een community te vormen. Dit staat bij mijn eigen visie 
ook hoog op lijst omdat je dan toe werkt naar een transculturele omgeving. Het zien van kunst, lees; dans, als 
middel om te binden is een prachtig gegeven, die minder vanzelfsprekend is dat het lijkt. Vaak draait het in 
danslessen voor amateurs om het eindproduct en het zo snel mogelijk zo veel mogelijk aanleren. Daar ben ik 
erg op tegen omdat ik van mening ben dat de verdieping uiteindelijk tot grotere resultaten leidt dan het 
alsmaar sneller en nieuwer. Dit vind ik goed terug bij de motivatie van de instelling en ik weet zeker dat ik hier 
veel zal kunnen leren. 
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A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 18 leerlingen van de leeftijd 10-12 jaar die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de 
danslessen. De culturele/etnische identiteit is zeer divers en de leerlingen komen over het algemeen uit 
gezinnen met een ondergemiddeld inkomen. Het zijn voornamelijk meiden die aan de begin van hun 
puberteit zijn.

B. Doelstellingen 
• expressief-creatief doel 
De leerling is bij de uitvoeringen in staat om een vastgestelde emotie te kunnen uiten in een 
choreografie door gebruik van spanningen in het lichaam en niet zozeer door het gebruik van de mimiek.


Het is bij deze leeftijdscategorie belangrijk dat ze niet de connectie tussen de emoties en het lichaam 
verliezen. Bepaalde emoties zijn bijna taboe in de puberteit en het gebruik van emotie wordt vaak dan in 
gezichtsuitdrukkingen weergeven. Door ze meer de emoties te laten belichamen hoop ik ze een stapje 
dichterbij hun eigen emoties te keren.  

• fysiek/ technisch doel 
De leerling creëert een meer heldere bewegingsuitvoering gedurende de periode januari 2016 - juni 2016 
door bewust gebruik te maken van de connectie tussen het center en de ledematen en de spanning in 
belangrijke spiergroepen bij de placering.


Op deze leeftijd groeien de ledematen in extreme mate waardoor de leerlingen controle verliezen over 
het juiste spiergebruik hiervan. Dans is een middel om de beheersing van de spieren weer terug te 
krijgen en een effectiever gebruik kan maken van de benodigde spiergroepen. Bijvoorbeeld het strekken 
van de armen opzij komt vanuit de schouderbladen en niet zozeer vanuit de vingertoppen. 

• sociaal/ affectief doel 
De leerling kan zijn vertrouwen in de groep laten weerzien door zich met ogen dicht te laten vallen 
waardoor de leerling wordt opgevangen door een van de medeleerlingen.


Deze leerlingen zien elkaar maar 60 minuten in de week een vaak daarbuiten niet. Het is voor mij als 
docent essentieel dat er een veilige sfeer in de groep heerst want zonder veiligheid wordt de progressie 
van de leerling gestagneerd. Door vertrouwensoefeningen toe te passen stellen de leerlingen zich meer 
open naar elkaar en waarderen elkaar meer.
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Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en 

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam. 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


- Voor het controleren van 
bewegingen en houdingen

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Diagonaal 
De leerlingen vergroten het 
besef van ruimte en herhalen 
de bewegingen van de 
docent.

- Voor het vergroten van het 
ruimtelijk besef


- Voor het kijken naar andere 
leerlingen


- Voor het invullen van de 
beweging vanuit het eigen 
lichaam

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.
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10:15 Opdracht 1 
De leerlingen voeren een 
opdracht uit naar aanleiding 
van een van de doelstellingen. 
Hierbij zal de nadruk liggen op 
het creëren van eigen 
materiaal en de 
zelfwerkzaamheid van de 
leerling.

De docent begeleidt de 
leerlingen verbaal door de 
oefening heen. De 
leerlingen volgen de 
aanwijzingen direct op.

10:25 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan die binnen hun 
dansidioom ligt om er 
vervolgens mee te 
experimenteren.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van de 
placering


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:30 Opdracht 2,  
De leerlingen voeren een 
opdracht uit naar aanleiding 
van een van de doelstellingen. 
Hierbij zal vaak de nadruk 
liggen op de samenwerking

De docent laat de 
leerlingen na uitleg in 
groepen werken en loopt 
rond om eventuele vragen 
te beantwoorden.

10:40 Aanleren dansfrase 2 + 
koppelen aan opdracht 1 & 2 
De leerlingen koppelen alles 
aan elkaar in een nieuwe 
dansfrase

- Voor het maken van de bruggen 
tussen de verschillende 
lesonderdelen (herkenning)

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:50 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat van de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 

10:55 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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LESPLAN 1 

 

A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 18 leerlingen van de leeftijd 10-12 jaar die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de 
danslessen. De culturele/etnische identiteit is zeer divers en de leerlingen komen over het algemeen uit 
gezinnen met een ondergemiddeld inkomen. Het zijn voornamelijk meiden die aan de begin van hun 
puberteit zijn.

B. Doelstellingen 
• expressief-creatief doel 
De leerlingen kunnen emoties koppelen aan dansbewegingen door gebruik te maken van spanning in 
het lichaam (Effort Intent)

• fysiek/ technisch doel 
De leerling is in staat om een armbewegingsfrase helder uit te voeren waar de nadruk ligt op de 
coördinatie (Development patterning: Core/Distal, Spinal, Homologous, Homolateral, Contralateral)

• sociaal/ affectief doel 
De leerling kan met gesloten ogen zich in een dichte kring in de armen van anderen laten vallen zonder 
uit de concentratie te schieten (Free Flow)

Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en 

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam.

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 
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10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


- Voor het controleren van 
bewegingen en houdingen

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Opdracht 1 
De leerlingen laten zich, met 
beleid, met gesloten ogen in 
een dichte kring vallen in de 
armen van medeleerlingen

- Voor het vertrouwen in de 
groep


- Voor het loslaten van onnodige 
spanningen in het lichaam

De docent begeleidt de 
leerlingen verbaal door de 
oefening heen. De 
leerlingen volgen de 
aanwijzingen direct op.

10:15 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan die binnen hun 
dansidioom ligt om er 
vervolgens mee te 
experimenteren.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


-  Voor het aanspreken van het 
totale bereik van het deurvlak


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
deze uit op muziek 

10:25 Opdracht 2 
De leerlingen krijgen de tijd 
om op individuele basis een 
emotie te koppelen aan 
voorgaande dansfrase

-  Voor de bewustwording van de 
relatie tussen emotie en 
beweging


-  Voor het toepassen van 
spanning en ontspanning in het 
lichaam


- Voor het belichamen van 
emoties

De leerlingen werken 
zelfstanding na de uitleg 
van de docent

10:30 Aanleren dansfrase 2/
Opdracht 3 
De leerlingen leren een korte 
dansfrase aan waar veel 
ingewikkelde coördinatie 
bewegingen inzitten voor de 
armen

- Voor het snel leren opnemen

- Voor het leren beheersen van 

coördinatie 

- Voor de helderheid in de 

armbewegingen

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
deze uit op muziek 

10:40 Samenvoegen dansfrase 1+ 
2 + koppelen aan opdracht 1 
& 2 & 3 
De leerlingen koppelen alles 
aan elkaar

- Voor het maken van de bruggen 
tussen de verschillende 
lesonderdelen (herkenning)

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:50 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat an de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 
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10:55 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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G. Reflectie en Evaluatie

 Les situatie en 
doelstelling (1 en 5)

Procesevaluatie (2) Kern (3) Alternatief en 
verbeteractie (4)

De leerlingen stonden 
in groepen om aan de 
volgende doelstelling 
te werken: 

De leerling kan met 
gesloten ogen zich in 
een dichte kring in de 
armen van anderen 
laten vallen zonder uit 
de concentratie te 
schieten

Gericht op jou / Volgens jou 

Ik wilde dat de leerlingen 
geconcentreerd en met 
veiligheid met de opdracht aan 
de slag gingen

De leerlingen wilde giechelen 
om de ongemakkelijke 
momenten en elkaar niet 
vertrouwen


Ik voelde onmacht omdat je 
pubers niet kan dwingen om 
elkaar te vertrouwen. Ook 
voelde ik frustratie omdat ik 
besefte dat ik misschien te snel 
ging

De leerlingen voelde zich 
onzeker en onder groepsdruk. 
Het is niet cool om in je eentje 
de opdracht goed te willen 
uitvoeren.


Ik dacht aan de optie om de 
opdracht te stoppen of door te 
zetten

De leerlingen dachten dat wat 
ze deden goed was.


Ik legde de opdracht stil en 
verklaarde waarom deze 
opdracht met concentratie 
gedaan moest worden.

De leerlingen probeerden zich 
beter te concentreren.

Ik had een 
verwachting van 
de leerlingen 
omdat de 
voorgaande lessen 
goed gingen qua 
vertrouwen. Echter 
heb ik het ‘ogen 
dicht’ onderschat. 
Ook heb ik de 
leerlingen niet 
genoeg 
achtergrondinform
atie over de 
opdracht gegeven 
en daardoor geen 
goede structuur 
van de oefening. 
Wel heb ik de 
opdracht 
doorgezet en 
afgerond.

Ik neem meer tijd voor 
stappen in het 
vertrouwen op elkaar. 
Dit zodat de leerlingen 
niet voor het blok 
worden gezet maar 
slechts licht 
uitgedaagd worden in 
hun vertrouwen naar 
elkaar. 

Ook zal ik ze vooraf 
beter informeren 
waardoor ze de 
noodzaak beter zullen 
begrijpen en daardoor 
hopelijk ook de 
opdracht met meer 
concentratie zullen 
uitvoeren.
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LESPLAN 2 

 

A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 18 leerlingen van de leeftijd 10-12 jaar die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de 
danslessen. De culturele/etnische identiteit is zeer divers en de leerlingen komen over het algemeen uit 
gezinnen met een ondergemiddeld inkomen. Het zijn voornamelijk meiden die aan de begin van hun 
puberteit zijn.

B. Doelstellingen 

• expressief-creatief doel 
De leerlingen kunnen naar aanleiding van een gegeven emotie een vastgelegde dansfrase aanpassen. 
(Effort Intent)

• fysiek/ technisch doel 
De leerlingen kunnen de beheersing van belangrijke (arm)spiergroepen aantonen door ze bewust te 
kunnen aanspannen en ook weer ontspannen (Effort Intent)

• sociaal/ affectief doel 
De leerling is in staat om de groep te vertrouwen door zich te laten optillen door alle medeleerlingen 
samen (Free Flow)


Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en 

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam. 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 
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09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


- Voor het controleren van 
bewegingen en houdingen

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Opdracht 1 
De leerlingen laten een voor 
een optillen door de gehele 
groep.

- Voor het vertrouwen in de 
groep


- Voor het loslaten van onnodige 
spanningen in het lichaam


- Voor het leren geven van 
vertrouwen

De docent begeleidt de 
leerlingen verbaal door de 
oefening heen. De 
leerlingen volgen de 
aanwijzingen direct op.

10:25 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan die binnen hun 
dansidioom ligt om er 
vervolgens mee te 
experimenteren bij opdracht 2

-  Voor de bewustwording van de 
relatie tussen emotie en 
beweging


-  Voor het toepassen van 
spanning en ontspanning in het 
lichaam


- Voor het belichamen van 
emoties

De docent instrueert de 
dans en begeleidt daarna 
verbaal en met 
voorbeelden de opdracht

10:35 Opdracht 2 
De leerlingen moeten de 
dansfrase kunnen aanpassen 
naar een emotie die de docent 
noemt

-  Voor de bewustwording van de 
relatie tussen emotie en 
beweging


-  Voor het toepassen van 
spanning en ontspanning in het 
lichaam


- Voor het belichamen van 
emoties

De docent instrueert de 
dans en begeleidt daarna 
verbaal en met 
voorbeelden de opdracht

10:50 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat an de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 

10:55 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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G. Reflectie en Evaluatie

 Les situatie en 
doelstelling (1 en 5)

Procesevaluatie (2) Kern (3) Alternatief en 
verbeteractie (4)

We waren bezig met 
de oefening om een 
leerling door de gehele 
klas de lucht in te laten 
tillen. Dit draaide om 
het vertrouwen 
opbouwen voor de 
doelstelling ‘De leerling 
is in staat om de groep 
te vertrouwen door 
zich te laten optillen 
door alle 
medeleerlingen 
samen’. Deze oefening 
liep erg uit waardoor ik 
een deel van de les 
moest overslaan en het 
aanleren van een 
dansfrase moest 
samenvoegen met een 
opdracht.

Gericht op jou / Volgens jou 
Ik wilde iedereen de kans geven 
om deze opdracht te ervaren. 
Ook wilde ik alle tijd nemen en 
niks overhaast doen ivm 
veiligheid en vertrouwen.

De leerlingen wilden allemaal 
graag een keer de lucht in.


Ik voelde zekerheid wat betreft 
de oefening. Het pakte uit zoals 
ik bedacht had, alleen dan wat 
langer dan verwacht.

De leerlingen voelde zich 
geconcentreerd en 
verantwoordelijk voor elkaars 
veiligheid.


Ik voelde blijdschap omdat de 
leerlingen goed werkten, ook 
voelde ik een lichte tijdsdruk 
omdat ik achterliep op schema.

De leerlingen voelde 
concentratie en 
verantwoordelijkeheidsgevoel.


Ik dacht aan hoe ik de 
achterstand zou kunnen inhalen.

De leerlingen dachten puur aan 
het ondersteunen van de 
anderen.


Ik heb een oefening en een 
dansfrase gecombineerd zodat 
ik daarop tijd zou winnen.

De leerlingen volbrachten de 
oefening.

Omdat ik vorige 
week te overhaast 
van slag ging, 
wilde ik dat niet 
nog een keer 
doen. Daarom nam 
ik extra veel tijd 
voor het 
behandelen van 
deze opdracht. 
Hier had ik alleen 
niet genoeg 
rekening mee 
gehouden in het 
schrijven van mijn 
lesplan, waardoor 
ik in tijdsnood 
kwam en 
genoodzaakt was 
om een ander deel 
van de les te 
verkorten.

Ik ben blij hoe ik 
gehandeld heb, maar 
ik hou volgende keer 
vooraf meer tijd vrij 
voor een oefening als 
deze.
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LESPLAN 3 

 

A. Beginsituatie groep 
De groep bestaat uit 18 leerlingen van de leeftijd 10-12 jaar die zich vrijwillig hebben opgegeven voor de 
danslessen. De culturele/etnische identiteit is zeer divers en de leerlingen komen over het algemeen uit 
gezinnen met een ondergemiddeld inkomen. Het zijn voornamelijk meiden die aan de begin van hun 
puberteit zijn.

B. Doelstellingen 
• expressief-creatief doel 
De leerling is bij de uitvoeringen in staat om een vastgestelde emotie te kunnen uiten in een 
choreografie door gebruik van spanningen in het lichaam en niet zozeer door het gebruik van de mimiek.

• fysiek/ technisch doel 
De leerling creëert een meer heldere bewegingsuitvoering van de armen gedurende de periode januari 
2016 - juni 2016 door bewust gebruik te maken van de connectie tussen het center en de ledematen en 
de spanning in belangrijke spiergroepen bij de placering.

• sociaal/ affectief doel 
De leerling kan zijn vertrouwen in de groep laten weerzien door zich met ogen dicht te laten vallen 
waardoor de leerling wordt opgevangen door een van de medeleerlingen.

Tijd C1. Korte inhoud (wat): 
De oefeningen met 
hoofdelementen en de 
leeractiviteit

C2. Waarom? Leg relatie met 
de 3 doelstellingen en maak de 
koppeling met LMA / Bartenieff

D. Werkvorm (hoe)

09:30 Inloop 
De docent verwelkomt de 
leerlingen in het leslokaal.

- -

09:35 Kringgesprek 
De docent polst de energie 
van de dag en legt het doel 
van de les uit en spreekt de 
verwachtingen uit.

Mentale voorbereiding, 
doelstellingen bespreken

Kringgesprek

09:40 Opwarming 
De leerlingen warmen het 
lichaam op ter preventie van 
blessures en 

-  Voor het activeren van het 
lichaam  
-  Voor het invullen van de 
beweging  
vanuit het eigen lichaam  
-  Voor de bewustwording van het 
driedimensionale lichaam.

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 

09:50 Krachttraining 
De leerlingen versterken met 
name de core door middel van 
verschillende 
krachtoefeningen

-  Voor het versterken van de 
core en de relatie tussen 
ledematen en de core. 
-  Voor het uithoudingsvermogen

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de warming-up uit op 
muziek 
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10:00 Korte stretch 
De leerlingen controleren de 
adem en zorgen dat de 
spieren ook soepel blijven.

-  Voor de bewustwording van 
het ondersteunende aspect van 
de adem.


- Voor het controleren van 
bewegingen en houdingen

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:05 Diagonaal 
De leerlingen vergroten het 
besef van ruimte en herhalen 
de bewegingen van de 
docent.

- Voor het vergroten van het 
ruimtelijk besef


- Voor het kijken naar andere 
leerlingen


- Voor het invullen van de 
beweging vanuit het eigen 
lichaam

De leerlingen volgen de 
docent. Deze begeleidt de 
leerlingen non-verbaal.

10:15 Opdracht 1 
De leerlingen staan in groepen 
van 7/8 in een tamelijk grote 
kring met een leerling in het 
midden die zich laat vallen en 
opvangen door de andere 
leerlingen.

- Voor het vertrouwen in de 
groep


- Voor het loslaten van onnodige 
spanningen in het lichaam

De docent begeleidt de 
leerlingen verbaal door de 
oefening heen. De 
leerlingen volgen de 
aanwijzingen direct op.

10:30 Aanleren dansfrase 1 
De leerlingen leren een 
dansfrase aan waarin het 
fysiek/technische doel en ook 
het expressief/creatieve doel 
wordt aangesproken

-  Voor de bewustwording van de 
placering van de armen


-  Voor het belichamen van 
emoties


-  Voor het vergroten van de 
relatie tussen core en distal 

Na verbale en non- verbale 
uitleg van de opbouw van 
de dansfrase, voeren we 
de dansfrase uit op muziek 

10:50 Presenteren 
De leerlingen presenteren het 
resultaat van de dag in 
groepsverband en geven 
elkaar tips en tops.

- Voor het leren kijken naar elkaar

- Voor het maken van realistische 

verwachtingen naar jezelf

De docent laat al het 
materiaal in de handen van 
de leerlingen en let op het 
aspect presenteren. 

10:55 Afsluiting 
De docent reflecteert op de 
les en de leerlingen kunnen 
hierin aanvullen. Ook 
bespreekt de docent de 
verwachtingen voor de 
volgende les.

- Voor het leren luisteren naar 
anderen


- Voor het leren reflecteren op 
jezelf en anderen


- Voor het afsluiten van de les

Kringgesprek
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G. Reflectie en Evaluatie

 Les situatie en 
doelstelling (1 en 5)

Procesevaluatie (2) Kern (3) Alternatief en 
verbeteractie (4)

De leerlingen waren 
bezig met een dans 
aan te leren waarin ik 
de volgende doelen in 
had verwerkt:

De leerling is bij de 
uitvoeringen in staat 
om een vastgestelde 
emotie te kunnen uiten 
in een choreografie 
door gebruik van 
spanningen in het 
lichaam en niet zozeer 
door het gebruik van 
de mimiek. 
& 
De leerling creëert een 
meer heldere 
bewegingsuitvoering 
van de armen 
gedurende de periode 
januari 2016 - juni 2016 
door bewust gebruik te 
maken van de 
connectie tussen het 
center en de 
ledematen en de 
spanning in belangrijke 
spiergroepen bij de 
placering. 
De leerlingen voerden 
het alleen een stuk 
minder goed uit dan ik 
had verwacht en waren 
erg rumoerig en brutaal 
waardoor ik de les 
stillegde en een preek 
gaf.

Gericht op jou / Volgens jou 
Ik wilde zien dat de leerlingen 
hun ervaringen uit voorgaande 
lessen konden samenbrengen in 
een dansfrase

De leerlingen wilde gewoon een 
leuk dansje doen en niet zoveel 
bezig zijn met hoe het allemaal 
precies moet.


Ik voelde frustratie omdat de 
leerlingen brutaal waren en ik 
een belangrijk moment van de 
lessenserie vond.

De leerlingen voelden mijn 
frustratie en werden daardoor 
brutaal.


Ik dacht aan hoe ik toch de 
overhand kon houden maar wel 
de leerlingen positief kon 
stimuleren om de opdracht te 
voltooien.

De leerlingen dachten dat ik de 
baas probeerde te spelen.


Ik gaf een preek waarin ik 
uitlegde dat je soms even iets 
moet doen wat minder leuk is 
om daarna nog iets leukers kan 
doen doordat je meer kan.

De leerlingen begrepen het maar 
konden niet goed zichzelf 
beoordelen (“Ik doe het toch 
goed”) en gaven ook aan 
gewoon lekker te willen dansen 
af en toe.

Ik wilde inhoudelijk 
en lichamelijk 
stappen maken 
met de leerlingen 
en ik had echt het 
gevoel dat dit kon. 
In de afgelopen 
lessen waren de 
oefeningen 
namelijk goed 
verlopen. 

Toen het niet bleek 
te werken liet ik 
even de overhand 
los waardoor de 
leerlingen de les 
overnamen. 

Ik moet echt een 
harde preek geven 
om de les weer 
naar mijn hand te 
draaien, daarna 
ontstond een goed 
gesprek met de 
leerling over de 
situatie.

Ik ga sowieso kijken of 
de laatste stap die ik 
wil nemen niet te groot 
is. Ook moet eerder 
kunnen anticiperen op 
een oefening die niet 
goed verloopt zodat ik 
deze kan verlagen in 
verwachting  of 
ombuigen in wellicht 
iets anders zodat ik 
toch de overhand in 
de les houd.
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DOELSTELLINGEN IN 6 LESSEN 
Doelstellingen die de docent aan het eind van de lessencyclus wilt bereiken: 
1. Expressief/ Creatieve doelstelling:  
2. Fysiek en/ of technische doelstelling:  
3. Sociaal en/ of affectieve doelstelling:  

3 Einddoelstellingen ontleedt in subdoelen inclusief terminologie LMA / Bartenieff 
Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6

1 De leerlingen 
kunnen een 
gegeven 
emotie 
vergroten en 
verkleinen 
door het 
lichaam te 
gebruiken in 
plaats van het 
verbale 
aspect. (Effort 
Intent) 

De leerlingen 
kunnen 
verklaren waar 
er bij een 
gegeven 
emotie 
spanning komt 
in het lichaam 
terwijl ze in 
totale stilstand 
verkeren. 
(Effort Intent)

De leerlingen 
zijn in staat om 
vanuit een 
gegeven 
spanningsgebi
ed in het 
lichaam een 
bewegingsfras
e te creëren 
(Effort Shapes)

De leerlingen 
kunnen 
emoties 
koppelen aan 
dansbeweging
en door 
gebruik te 
maken van 
spanning in 
het lichaam 
(Effort Intent)

De leerlingen 
kunnen naar 
aanleiding van 
een gegeven 
emotie een 
vastgelegde 
dansfrase 
aanpassen. 
(Effort Intent)

De leerling is bij 
de uitvoeringen 
in staat om een 
vastgestelde 
emotie te 
kunnen uiten in 
een 
choreografie 
door gebruik 
van spanningen 
in het lichaam 
en niet zozeer 
door het 
gebruik van de 
mimiek.

2 De leerling is in 
staat om te 
verklaren waar 
in het lichaam 
(Initiation & 
Sequencing) 
hij/zij extra 
spierspanning 
voelt bij het 
uitvoeren en 
herhalen van 
een 
aangeleerde 
beweging.

De leerling kan 
uitleggen wat 
de herkomst is 
van (bijna) alle 
armbeweginge
n door middel 
van verbale 
uitleg en eigen 
voorbeeld. 
(Directional 
Shape/Core 
Distal)

De leerling kan 
een eigen 
bewegingsfras
e maken 
waarbij er 
gebruik 
gemaakt wordt 
van de 
connectie 
tussen het 
center en de 
ledematen 
(Core/Distal, 
Spinal)

De leerling is 
in staat om 
een 
armbewegings
frase helder uit 
te voeren waar 
de nadruk ligt 
op de 
coördinatie 
(Development 
patterning: 
Core/Distal, 
Spinal, 
Homologous, 
Homolateral, 
Contralateral)

De leerlingen 
kunnen de 
beheersing 
van 
belangrijke 
(arm)spiergroe
pen aantonen 
door ze 
bewust te 
kunnen 
aanspannen 
en ook weer 
ontspannen 
(Effort Intent)

De leerling 
creëert een 
meer heldere 
bewegingsuitvo
ering van de 
armen 
gedurende de 
periode januari 
2016 - juni 
2016 door 
bewust gebruik 
te maken van 
de connectie 
tussen het 
center en de 
ledematen en 
de spanning in 
belangrijke 
spiergroepen 
bij de placering.
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ALGEHELE VIDEOREGISTRATIE 

Deze staat reeds op de harde schijf van DD op het kantoor van Jopie de Groot. 

3 De leerling kan 
voor een 
periode van 
120 seconden 
de ogen 
sluiten en 
geconcentreer
d op zichzelf 
stil blijven 
staan (Flow)

De leerling kan 
met geopende 
ogen zich in 
een dichte 
kring in de 
armen van 
anderen laten 
vallen zonder 
uit de 
concentratie te 
schieten (Free 
Flow)

De leerling is in  
staat om zich 
achterwaarts, 
met ogen dicht 
in de armen 
van 1 partner 
te laten vallen. 
(Free flow)

De leerling kan 
met gesloten 
ogen zich in 
een dichte 
kring in de 
armen van 
anderen laten 
vallen zonder 
uit de 
concentratie te 
schieten (Free 
Flow)

De leerling is 
in staat om de 
groep te 
vertrouwen 
door zich te 
laten optillen 
door alle 
medeleerlinge
n samen (Free 
Flow)

De leerling kan 
zijn vertrouwen 
in de groep 
laten weerzien 
door zich met 
ogen dicht te 
laten vallen 
waardoor de 
leerling wordt 
opgevangen 
door een van 
de 
medeleerlingen.
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KLEIN ZELFASSESSMENT 

Datum : 19-02-2016      
Student : Thomas van Gerwen       
Begeleider : Chesse Ryst      
Studiejaar : 2015-2016  
1. Persoonlĳke leerdoelen 

2. Artistieke doelen 
      

3 De drie tot vĳf belangrĳkste tops en eveneens de drie tot vĳf belangrĳkste tips die je van je 
begeleider hebt gekregen.  
      

4. Kies de belangrĳkste tip en leg uit hoe je deze in de  toekomst gaat concretiseren.  
      

5. feedback begeleider op zelfbeoordeling 
      

Assessment begeleider O  T  V RV G  E 
        

Datum       

Naam en handtekening stagebegeleider:  
      

KVDO Competentie Op welke wijze heb je deze competentie 
ontwikkeld? (concretiseer)
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Bijlagen 
BIJLAGE 1: STAGECONTRACT ICK 
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BIJLAGE 2: STAGECONTRACT 4WEST 
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BIJLAGE 3: STAGECONTRACT TELEKIDS MUSICALSCHOOL/RTL TALENT ACADEMY
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