
K/D&P/8 dans-, acteer- en zangactiviteiten BB KB GL 

Taak:  

dans-, acteer- en zangactiviteiten organiseren en begeleiden 

   

K/D&P/8.1    

Deeltaak:  

informatie verstrekken over dans-, acteer- en zangactiviteiten als 

vrijetijdsbesteding voor jongeren en ouderen. 

De kandidaat kan: 

   

1. voor een bepaalde doelgroep informatie verzamelen over dans-, acteer- en 

zangactiviteiten in de vrijetijd 

x x x 

2. verzamelde informatie over dans-, acteer- en zangactiviteiten in een aanbod 

verwerken en op aantrekkelijke wijze doelgericht presenteren 

x x x 

3. het aanbod onder de aandacht van de doelgroep brengen, onder andere door 

gebruik van moderne media 

x x x 

K/D&P/8.2    

Deeltaak:  

eenvoudige dans-, acteer- en zangactiviteiten instuderen en opvoeren. 

De kandidaat kan: 

   

1. basale dans-, acteer- en zangactiviteiten op gemotiveerde wijze instuderen x x x 

2. basale dans-, acteer- en zangactiviteiten op energieke wijze tonen x x x 

3. stijlen in dans-, acteer- en zangactiviteiten herkennen, benoemen en 

verwerken in eigen activiteiten 

x x x 

4. de opbouw van dans-, acteer- en zangactiviteiten herkennen en benoemen x x x 

K/D&P/8.3    

Deeltaak:  

voor een bepaalde doelgroep een eenvoudige dans-, acteer- of zangactiviteit 

plannen, voorbereiden en uitvoeren.  

De kandidaat kan: 

   

1. een bij de doelgroep passende dans-, acteer- of zangactiviteit kiezen x x x 

2. een bij de doelgroep passend thema kiezen voor de dans-, acteer- of 

zangactiviteit 

x x x 

3. een planning maken voor voor de dans-, acteer- of zangactiviteit x x x 

4. deelnemers binnen een doelgroep werven onder andere door gebruik van 

social media 

x x x 

5. deelnemers informeren over de inhoud en de planning van de dans-, acteer- 

of zangactiviteit 

x x x 

6. onder leiding de dans-, acteer- of zangactiviteit instuderen en uitvoeren x x x 

7. een evaluatie maken van de de dans-, acteer- of zangactiviteit x x x 

K/D&P/8.4    



Deeltaak: 

de benodigde praktijkruimte voor de dans-, acteer- of zangactiviteit 

gereedmaken en verzorgd achterlaten. 

De kanditaat kan: 

   

1. aan de hand van instructies de praktijkruimte en de beschikbaarheid van 
de benodigde materialen controleren 

x x x 

2. aan de hand van instructies de praktijkruimte en de gebruikte 
materialen verzorgd achterlaten 

x x x 

K/D&P/8.5    

Deeltaak: 

onder begeleiding assisteren en instructies geven tijdens dans-, acteer- en 

zangactiviteiten. 

De kandidaat kan: 

   

1. onder begeleiding uitleg geven over het doel en de planning van de dans-, 
acteer- of zangactiviteit 

x x x 

2. onder begeleiding uitleg geven over de inhoud van de dans-, acteer- of 
zangactiviteit 

x x x 

3. de dans-, acteer- of zangactiviteit voordoen en op energieke wijze meedoen x x x 

4. onder begeleiding, tijdens de oefening eenvoudige aanwijzingen geven aan 
deelnemers 

x x x 

5. de deelnemers stimuleren en motiveren x x x 

K/D&P/8.6    

Deeltaak: 

onder begeleiding blessures voorkomen bij zichzelf en anderen. 

De kandidaat kan: 

   

1. onder begeleiding advies en informatie geven over factoren die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van blessures, zoals kleding, schoeisel, vloergebruik, 
fysieke uitvoering en gedrag 

x x x 

2. onder begeleiding advies geven over het voorkomen van blessures binnen 
dans-, acteer- en zangactiviteiten 

x x x 

3. onder begeleiding een warming-up en cooling down passend bij de dans-, 

acteer- of zangactiviteit op juiste wijze uitvoeren 

x x x 

4. onder begeleiding assisteren bij een warming-up en cooling down passend 
bij de dans-, acteer- of zangactiviteit 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 

kennis, vaardigheden en houding. 

x x x 

 

 


