
K/D&P/10 danstechniek BB KB GL 

Taak:  

Het zowel individueel als in groepsverband aanleren en toepassen van de 

technische vaardigheden binnen diverse dansstijlen, het uitvoeren van 

choreografieën en het opbouwen van een artistiek portfolio  

   

K/D&P/10.1    

Deeltaak:  

individueel en in groepsverband dansen. 

De kandidaat kan: 

   

1. diverse dansstijlen herkennen en benoemen aan de hand van 

vakbegrippen zoals in ballet, moderne dans, jazzdans, pop-theater- 

musicaldans en urban 

x x x 

2. technische vaardigheden van verschillende dansstijlen uitvoeren en toepassen, 

zoals ballet, moderne dans, jazzdans, pop- theater - musicaldans en urban 

x x x 

3. differentiatie toepassen binnen diverse dansstijlen, zoals ballet, moderne 

dans, jazzdans, pop-theater- musicaldans en urban 

x x x 

4. zich zichtbaar inleven in diverse dansstijlen zoals ballet, moderne dans, 

jazzdans, pop-theater- musicaldans en urban 

x x x 

K/D&P/10.2    

Deeltaak:  

vastgestelde choreografieën aanleren. 

De kandidaat kan: 

   

1. choreografieën instuderen x x x 

2. feedback ontvangen en zichtbaar verwerken x x x 

K/D&P/10.3    

Deeltaak:  
choreografieën uitvoeren voor publiek.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. in haar of zijn rol blijven tijdens een voorstelling bij reacties vanuit het 
publiek 

x x x 

2. presteren onder druk tijdens een voorstelling x x x 

3. feedback van publiek ontvangen en zichtbaar verwerken in een volgende 
voorstelling 

x x x 

K/D&P/10.4    

Deeltaak: 

een artistiek portfolio opbouwen en presenteren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de beroepspraktijk van een danser onderzoeken x x x 

2. de functie van een artistiek portfolio benoemen x x x 

3. een artistiek portfolio opbouwen om zichzelf als beginnend danser te 
profileren 

x x x 

4. een artistiek portfolio opbouwen om zichtzelf als beginnend acteur of zanger 
te profileren en daartoe binnen de gestelde opdrachten relevant (auditief en 

beeld)materiaal verzamelen en verwerken 

x x x 



5. een artistiek portfolio presenteren in een gesimuleerde auditie x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 

kennis, vaardigheden en houding. 

x x x 

 

 


