
K/D&P/9 talentvak acteren zang en dans BB KB GL 

Taak:  

zowel individueel als in groepsverband dansen, zingen en acteren, omgaan 

met reacties en een portfolio opbouwen en presenteren 

   

K/D&P/9.1    

Deeltaak:  

individueel en in groepsverband dansen. 

De kandidaat kan: 

   

1. diverse danstechnieken uitvoeren en toepassen, zoals ballet, moderne 

dans, jazzdans, pop- theater- musicaldans en urban 

x x x 

2. diverse danstechnieken herkennen en benoemen x x x 

3. stijldifferentiatie toepassen binnen diverse danstechnieken x x x 

4. zich zichtbaar inleven in diverse dansstijlen x x x 

K/D&P/9.2    

Deeltaak:  

individueel en in groepsverband zingen. 

De kandidaat kan: 

   

1. de aangeleerde zangtechniek uitvoeren en toepassen x x x 

2. stijldifferentiatie toepassen binnen een divers zangrepertoire  x x x 

3. zich zichtbaar inleven in divers zangrepertoire  x x x 

K/D&P/9.3    

Deeltaak:  

individueel en in groepsverband acteren.  

 
De kandidaat kan: 

   

1. aangeleerde acteerprincipes en -vaardigheden uitvoeren en toepassen x x x 

2. stijldifferentiatie toepassen binnen divers acteerrepertoire x x x 

3. zich zichtbaar inleven in diverse rollen x x x 

K/D&P/9.4    

Deeltaak: 
op geïntegreerde wijze zowel individueel als in groepsverband dansen, zingen 
en/of acteren. 

 
De kanditaat kan: 

   

1. dansen, zingen en/of acteren gecombineerd en geïntegreerd uitvoeren en 

toepassen binnen de les of  in een voorstelling 

x x x 

K/D&P/9.5    

Deeltaak: 

omgaan met druk, correcties en reacties binnen de lessen, tijdens en na afloop 
van artistieke presentaties en voorstellingen. 

   



De kandidaat kan: 

1. feedback van docenten en begeleiders ontvangen en zichtbaar verwerken  x x x 

2. reacties van medeleerlingen binnen de lessen, tijdens artistieke presentaties 
en na afloop van voorstellingen zichtbaar verwerken 

x x x 

3. presteren onder druk binnen de lessen en tijdens artistieke presentaties en 
voorstellingen 

x x x 

4. in zijn of haar rol blijven tijdens een voorstelling ondanks positieve of 
negatieve reacties van uit het publiek 

x x x 

K/D&P/9.6    

Deeltaak: 
een artistiek portfolio opbouwen. 

 
De kandidaat kan: 

   

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

2. binnen de gestelde opdrachten relevant (beeld)materiaal verzamelen en 
verwerken 

x x x 

3. 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 

 

 


