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Stage (3 sp / 75 u)
·  onderwijservaring opdoen door observatie-, 

begeleidings- en doe-opdrachten

·  bijwonen en kritisch bespreken van 

dansvoorstellingen

·  volgen van internationale dansstages en /of 

workshops naar keuze uit het aanbod van Fedes 

vzw voor een maximum totaal van 37,5 uur.

CONCEPT
De lectoren werken samen als een team, waarbij 

de interactie tussen lectoren en studenten leidt tot 

een gespecialiseerde en geïntegreerde vorming 

van danskennis en -kunde.

We trachten een leerklimaat op te bouwen, waar 

de relaties tussen de betrokkenen zo open en 

vrij mogelijk zijn, de aanspreektoon vriendelijk, 

rustig en hoffelijk is en iedereen ruimte krijgt voor 

medeverantwoordelijkheid. We plaatsen je voor 

de grote uitdaging van het actief en authentiek 

leren, samen zoeken, samen ontdekken van 

nieuwe onderwijsvormen waar zelfstandig en 

competentiegericht leren centraal staan.

WAT?
Het postgraduaat dance education diept je pedagogisch-didactische vorming als dansleraar of 

danslerares verder uit via theorie en praktijk.

Je krijgt een bredere kijk op alle aspecten van je competenties. Hierbij staan individuele 

begeleiding, evaluatie en remediëring van diverse dansaspecten centraal. Je ontdekt ook 

nieuwe dansvormen met hun didactisch-methodologische aanpak.  

1ste jaar (9 sp / 108 cu)
methodologie
maandagavond (1 u/week) - 20 cu

·  leerstofopbouw voor beginners, middengroep en 

gevorderden

·  adequate leerstofkeuze

·  doelgericht en gevarieerd leerstof aanbieden

anatomie voor de danser
zaterdagvoormiddag (3 u/week) - 24 cu

·  inzicht in de opbouw van het menselijk lichaam 

en het verband leggen naar de dans

·  voornaamste systemen in het lichaam 

beschrijven en in verband brengen met de 

danstechniek

voeding
zaterdagvoormiddag (3 u/week) - 24 cu

·  inzicht in de belangrijkste aspecten van voeding 

en deze op een verantwoorde en kritische 

manier aanwenden om de dansvaardigheden en 

expressie van dansers positief te beïnvloeden

·  positieve communicatie rond voeding hanteren 

om geen aanleiding te geven tot eetstoornissen.

praktijk
maandagavond (2u/week) - 40 cu

·  eigen vaardigheden op een hoger peil brengen 

door je verder te bekwamen in de danstechniek 

en de kwalitatieve aspecten van de dans 

(zeggingskracht, dynamiek, ruimtebeleving)

2de jaar (8 sp / 94 cu)
didactiek 
maandagavond (1 u/week) - 20 cu

·  specifieke- en vakdidactiek

·  beginsituaties juist kunnen inschatten

·  kinderdans

·  bewegingsgeheel zinvol opsplitsen in 

deelbewegingen

geschiedenis van de dans
zaterdagvoormiddag (3,5 u/week) - 10 cu

·  evolutie van de verschillende dansvormen

·  choreografen die hun stempel gedrukt hebben 

op de ontwikkeling van de dans

·  gerenomeerde gezelschappen

kinesiologie van de dans
zaterdagvoormiddag (3 u/week) - 24 cu

·  toepassingen uit verschillende onderzoeks-

domeinen (biomechanica, fysiologie, kinesiologie 

...) transfereren en transleren naar dans toe

praktijk 
maandagavond (2u/week) - 40 cu

Data
·  Introductieles zaterdag 24 september 2016 van 10 - 12 u.
·  Startdatum 1ste academiejaar maandag 10 oktober 2016 van  

18.30 - 21.30u

Doelgroep
Voor alle kandidaten die
·  in het bezit zijn van een bachelortitel of een equivalent 

diploma (van deze toelatingsvoorwaarde kan worden 
afgeweken mits een gemotiveerde aanvraag en toestemming 
op basis van een voorafgaand gesprek);

·  over voldoende danstechnische vaardigheden beschikken;
·  graag bereid zijn om actief en met een grote betrokkenheid 

hun kennen en kunnen betreffende dans uit te bouwen;
·  na het behalen van dit postgraduaat hun kennis en kunde als 

dansleraar of choreograaf graag willen doorgeven.

Kostprijs
€ 1850  voor de volledige cyclus. 
Dit omvat cursusmateriaal, 200 contacturen, 37,5u stage indien 
Fedes-programma’s (op eigen budget bij externe stages als ze 
vooraf zijn goedgekeurd) en specifieke workshops. De KMO-
portefeuille (zelfstandigen, in hoofd- of bijberoep) kan ingezet 
worden. 

Aanmelden en inschrijving
De introductieles is een vrijblijvende kennismaking, maar 
je moet je wel vooraf aanmelden via  http://inschrijven.
fedes.be/inschrijven/fedespgd. Daarna kan je tot 10 
oktober inschrijven via www.vives.be/navorming. 

Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. 
De factuur geldt als inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving 
verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- 
en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten ontvang je een 
getuigschrift van postgraduaat. 

Annulering
De organisatie kan beslissen de opleiding niet te laten 
plaatsvinden bij onvoldoende inschrijvingen. 

INHOUD


