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Ik denk dat het correct is om dans in eerste instantie onder 

verbeelding te plaatsen. Je maakt iets met je lichaam. Dansen kan 

een rol spelen bij de waarneming, maar dat wordt toch al snel 

vergezocht. Net als andere vormen van verbeelding kan ook dans 

zich ontwikkelen tot een concept (ik denk aan rituelen, volksdansen, 

e.d.), en dat lijkt me ook zeker iets om met leerlingen te bespreken. 

Dans leent zich er voor om geanalyseerd te worden 

(bewegingsleer), maar is zelf geen vorm van analyse, of nauwelijks 

(Van Heusden, april 2018 via persoonlijke communicatie).  
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Dans in de Spiegel 2.0. 
      
Een ontwerponderzoek naar de toepassing van de aanbevelingen uit de masterscriptie ‘Dans in de 
Spiegel- een vergelijkend onderzoek naar de (h)erkenning van het theoretische kader Cultuur in de Spiegel door leerlingen, 

leerkrachten en experts met betrekking tot kwalitatieve danseducatie in het Vlaamse lager onderwijs’ in de praktijk.  
      
Het doel van deze scriptie is tweeledig. Het wil de CiS-theorie koppelen aan danseducatie om 
vervolgens een theoretisch onderbouwde tool te ontwikkelen die kan bijdragen tot de implementatie 
van de CiS-theorie in het formele danseducatieve veld voor 6-12 jarigen.  
      
Eindscriptie Expertenopleiding ‘Cultuur in de Spiegel’ van CANONcultuurcel, 26 Juni 2019 
 
Maud Tielemans 
      
Scriptiebegeleiders:  
Katrien Van Iseghem  
Lode Vermeersch 

     
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De danser en zijn spiegel 

Zodra je een dansstudio instapt ontkom je er 

niet aan. De spiegel. Hij helpt je om te 

werken aan kleine en grotere correcties van 

je techniek en van je lijnen. Voor veel 

(beginnende) dansers draagt een spiegel bij 

aan de verwezenlijking van een droom. 

Dansers kunnen werken aan expressie, 

zorgen dat er gelijk gedanst wordt met 

anderen en ga zo maar door. Maar een 

gevaar van de spiegel is dat je eigen twee 

ogen je niet dansend kunnen registreren.  

 

Radel (Emory University Atlanta) 
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Aanleiding 
 
In september 2018 startte ik met de expertenopleiding Cultuur in de Spiegel van CANONcultuurcel. 
Het doel van deze 10-delige opleiding was om ervaringsdeskundigen op het gebied van leren met, 
over en door cultuur en met een nood aan inhoudelijke verdieping aan te spreken. Centraal in de 
opleiding stond de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’  [CiS] van Barend Van Heusden (2010). Zijn 
theorie vormt vandaag al een belangrijke basis voor praktijk en beleid in Nederland en Vlaanderen. 
De opleiding wilde input bieden voor de eigen beroepspraktijk. Ik vatte de opleiding aan met als doel 
me te verdiepen in kennis op het vlak van cultuur en onderwijs. Dit trachtte ik te bereiken door middel 
van verdieping in theorie, (beleid) en praktijk aan de hand van het CiS-kader, het ontwikkelen van een 
onderbouwde visie op cultuur en onderwijs alsook de connectie te leggen tussen de cultuurtheorie en 
mijn eigen praktijk: dans! 
      
In 2016 studeerde ik af als Bachelor Docent Dans aan Codarts, Rotterdam. Op dat moment had ik 
een eigen visie en ideaalbeeld over danseducatie in de lagere school ontwikkeld. Ik zag het als een 
middel om leerlingen verschillende competenties te leren zoals (zelf)kritisch denken, creativiteit, 
sociaal bewustzijn, fysieke vaardigheden en zelfregulering en zich zo te ontwikkelen tot unieke 
personen (21stcenturyskills.nl, 2017; Bergman, 2012; Stichting Kunst voor Rotterdammers [SKVR], 
2016). Binnen die vaardigheden trof ik voor mij als dansdocent een extra kans aan om hen als 
zelfbewuste wezens een eigen plek in deze wereld te bezorgen. Eenmaal terug in Vlaanderen 
ondervond ik een discrepantie tussen wat ik aan ervaringen en visie had opgedaan tijdens mijn 
opleiding in Nederland en het werkveld dat ik aantrof. Tijdens het vervolmaken van mijn 
bachelorstudie met een master ‘Kunsteducatie’ herkende ik de bovenstaande competenties enerzijds 
in de ‘Cultuurtheorie’ van Barend Van Heusden (2010) en nadien bij het onderzoek Cultuur in de 
Spiegel Vlaanderen [CiSv]. Mijn masteronderzoek kreeg de titel ‘Dans in de Spiegel’ en onderzocht 
wat de Cultuur in de Spiegel theorie [CiS] en het daaruit voortgestroomde referentiekader voor visie 
en leerlijn (Van Heusden, 2014) betekende voor danseducatie in Vlaanderen. “In welke mate 
(h)erkennen leerlingen, leerkrachten en experts het theoretische kader (CiS Vlaanderen) als 
kwalitatieve danseducatie voor het Vlaamse lager onderwijs?” was de onderzoeksvraag. Het 
onderzoek concludeerde dat er een lijn te vinden is bij wat leerlingen, leerkrachten en experts 
(h)erkenden als kwalitatieve danseducatie (zie bijlage 2). In deze (h)erkenning werden elementen 
geïdentificeerd uit de CiS-Theorie maar deze werden daarom niet bewust aan deze theorie 
gekoppeld. Het resulteerde uiteindelijk in de aanbevelingen ‘DANSSPIEGEL’ voor het danseducatieve 
veld in de lagere schoolcontext (zie video van de aanbevelingen via QR-code alsook bijlage 1). 
 
In de sessies aangeboden tijdens de expertenopleiding CiS kon ik verschillende van deze 
aanbevelingen herkennen. Vanuit mijn eigen enthousiasme rond de uitkomsten van het 
masteronderzoek, de nood aan concretisering van deze aanbevelingen die ik momenteel voel in mijn 
werkveld alsook enorm geïnspireerd door de sessie met Koen Crul wilde ik mij in deze scriptie richten 
op ontwerponderzoek. Ik wilde streven naar het zijn van een TOETS, die enerzijds de CiS-theorie 
bekijkt met een dansbril en het ontwikkelen van een TOOL die kan bijdragen tot de implementatie van 
de CiS-theorie in het danseducatieve veld en waarmee klasleerkrachten zelf aan de slag kunnen. 
 
 
Maud Tielemans, juni 2019 
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Inleiding 
Het Bamfordrapport ‘Kwaliteit en consistentie’ bracht in 2007 enkele aandachtspunten voor het 
Vlaamse cultuuronderwijs aan het licht. Het werd de katalysator voor verschillende transversale 
rapporten vanuit de ministeries van Onderwijs en Cultuur en het onderzoek Cultuur in de Spiegel. 
Uiteindelijk werd de Cultuur in de Spiegeltheorie van Barend Van Heusden geïmplementeerd vanuit 
CANONcultuurcel in het cultuuronderwijs. Deze Cultuurtheorie (Van Heusden, 2010) moest instaan 
voor een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Het is bedoeld als gemeenschappelijke taal om naar 
cultuur te kijken. Het wil duiden wat cultuur is en hoe het tot ontwikkeling komt. Het is een cognitieve, 
constructivistische theorie: mensen construeren hun eigen wereldbeeld. CiS vindt het dan ook 
belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld, de ervaringen en cultuur van de leerlingen (Van 
Dorsten, 2014). In 2012 werd in navolging van Nederland, het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel – 
Vlaanderen’ opgestart. Het stelde cultuur als een proces van betekenisgeving met als doel scholen 
een eigen visie en doorlopende leerlijn te laten ontwikkelen voor cultuureducatie over vakken, 
studierichtingen en leeftijden heen. De theorie moest een instrument bieden om het pedagogische 
handelen en denken van de leerkrachten te versterken (Vermeersch et al, 2012). Cultuur wil ons in 
staat stellen betekenis te geven aan onze omgeving. We proberen de werkelijkheid om ons heen te 
duiden. Dit doen we aan de hand van eerdere ervaringen met die werkelijkheid (= onze herinnering). 
Deze herinnering kunnen we op vier manieren inzetten volgens CiS. Door waar te nemen, te 
verbeelden, conceptualiseren of te analyseren (= vier cognitieve culturele basisvaardigheden). 
Alaerts, Hinnekint, Stijnen en Vanesser (2012) stellen dat deze verruimde visie op cultuureducatie de 
indruk zou kunnen wekken dat kunstvakken overbodig zijn. Niets is echter minder waar. Ze stellen dat 
het ontwikkelen van het culturele bewustzijn echter niet meer het exclusieve doel van de kunstvakken 
alleen is. Alle vakken kunnen ertoe bijdragen.  
 
CiS heeft het over cultuur in de ruime zin en cultuur in een meer beperkte zin. In ruime zin is cultuur 
betekenis proberen geven aan de werkelijkheid. Daarbij heeft Van Heusden (2010) het over het 
ervaren van een verschil tussen je geheugen en het hier en nu. De manier waarop je aan dat verschil 
vorm geeft is cultuur. Onder cultuureducatie plaatst Van Heusden (2010) onder andere kunsteducatie 
naast erfgoed- en media-educatie. Het is van belang om voor deze scriptie in te zien dat het pas 
daaronder is dat danseducatie zich bevindt. Het is één van de manieren, één van de brillen, één van 
de mogelijkheden om vorm te geven aan onze ervaring van het verschil. De scriptie beantwoordt dan 
ook onrechtstreeks de vraag: ‘Hoe gaan we binnen dans om met deze ervaring van verschil 
(hoofdstuk 1)’? Het is het punt waarop dans zich onderscheidt van beweging. De beweging dient tot 
een ander doel (Paine, 2014), daardoor nemen we in deze scriptie de stelling aan dat niet iedere 
beweging dans is, er wordt een reflectieve factor toegekend waarbij ideeën en gevoelens geuit 
worden en concepten ontwikkeld. In beperktere zin gaat cultuur over het reflecteren op cultuur en dus 
op onszelf. Dit noemt Van Heusden (2010) cultureel (zelf)bewustzijn. Je neemt afstand van het 
dagelijkse bestaan. Voor dans kunnen we in deze redenering een ander onderscheid terugvinden 
tussen beweging en dans. Op het moment dat leerlingen aan hun ervaring van het verschil betekenis 
geven en een danscultureel bewustzijn ontwikkelen. Kunst verbeeldt, in tegenstelling tot andere 
vormen van culturele zelfreflectie, de ervaring van het leven (Mooss, 2017). In deze scriptie wordt 
gekeken hoe dat voor dans zou kunnen plaatsvinden. Er werden slechts weinig onderzoeken en/of 
praktijkvoorbeelden teruggevonden van dans en cultuur in de spiegel. Binnen de implementatierondes 
van het Vlaamse onderzoek, is er enkel een dansvoorbeeld bij de Albertschool in Molenbeek. Zowel 
bij de Nederlandse SLO, Cultureel Content als in de tweede implementatieronde kwam dans niet aan 
bod. Verder zijn er heel wat inspirerende voorbeelden van dans in het lager onderwijs te vinden via 
cultuurkuur.be.  Er mag uiteraard niet vergeten worden dat het een jonge theorie is die verschillende 
jaren nodig zal hebben alvorens helemaal geïmplementeerd te zijn.  
  
De theorie van Barend Van Heusden (2010; Van Dorsten, 2014) veronderstelt dat er drie pijlers zijn 
waar cultuureducatie (danseducatie) op rust. Het gaat om:  
 
1)  Het onderwerp waar de cultuureducatie over gaat; 
 Voorbeeld: Betekenis geven aan het thema zwaartekracht door middel van verbeelding. 

     
2)  De cognitieve, culturele basisvaardigheden die worden ingezet; 
Voorbeeld: Leerkrachten kunnen dans linken aan de vier verschillende vaardigheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld van een 
waargenomen onderwerp door middel van tast een lichamelijke vertaling maken. Deze leren ze uiteindelijk via dansnotatie 
vanuit een ervaring noterenom te verklaren wat deze waarneming nu abstract gezien inhoudt. 
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3)  De verschillende cultuurdragers (media) waarin cultuur en het cultureel bewustzijn vorm krijgen.                     
Voorbeeld: Dans zet hoofdzakelijk het lichaam in als cultuurdrager (Van Heusden via persoonlijke communicatie, april 2018).  

  
Daarnaast wil dit onderzoek ook ingaan op de wijze die Emiel Copini in zijn proefschrift hanteerde. 
Namelijk op zoek gaan naar samenhang en aansluiting (Copini, 2019). 
 
In deze scriptie wordt aan de hand van het CiS-kader een vakgerelateerde vertaalslag gemaakt naar 
dans en een mogelijke didactische vormgeving voor het ontwerpen van CiS-gebaseerd danseducatief 
materiaal zoals ook in verschillende publicaties wordt aangeraden (Lode Vermeersch, Anneloes 
Vandenbroucke, Willem Elias, Koen Lombaerts, Free De Backer, Marie Vandekerckhove, 2017; Q-
SLO, 2014; van Es, 2016). Deze stemmen vervolgens ook overeen met enkele aanbevelingen uit het 
masteronderzoek ‘Dans in de Spiegel’ en bouwen erop verder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durf denken. Bied mogelijkheden zodat leerkrachten en beleidsmakers durven 

denken over een (persoonlijke) dansvisie. 

      
Aselect gebruik van vaardigheden. Kijk naar de theorie en pas hem aan 

maar behoud de culturele basisvaardigheden van het leerproces. Maak 

duidelijk dat leerkrachten een focus kunnen kiezen binnen de vaardigheden 

maar ook moeten variëren. 

      
Nieuw denken. Leerkrachten moeten een nieuwe manier van denken over 

danslessen aannemen voor de toepassing van de theorie. Bied hiervoor een 

toegankelijk kader (één voor de discipline en één discipline-overstijgend) dit om 

te komen tot education in and through dance vanuit een bottom-up benadering.

      

    
Integratie. Integreer dans in het hele schoolgebeuren, ondersteun deze 

implementatie. 

      
Eenvoudig. Maak de theorie eenvoudig en behapbaar voor de leerkracht in 

het werkveld. Zorg dat ze geen theoretische afstand ervaren maar zich 

eigenaar voelt. 

 
Leerlijn (horizontaal en verticaal). Help zowel horizontale als verticale 

leerlijnen te ontwikkelen.  

 

Afbeelding 1: Geselecteerde aanbevelingen Dans in de Spiegel 
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Context 
 
Omdat de scriptie voortstroomt uit de aanbevelingen uit Dans in de Spiegel zal het zich enkel 
beroepen op de lagere schoolcontext (6-12 jarigen). Daardoor sluit het aan bij het promotie-
onderzoek van Doctorandus Theisje van Dorsten naar de vertaalslag naar de praktijk van het CiS 
kader voor leeftijdsgroep 4-10 jaar.  
 
Momenteel kennen we in in de lagere scholen in Vlaanderen voor danseducatie verschillende 
contexten waarin dans aangeboden kan worden. Deze zijn Muzische Vorming [MV], Lichamelijke 
Opvoeding/bewegingsopvoeding [LO], vakoverstijgende vormen, projectweken en workshops.   
 
Alle bovenstaande informatie heeft geleid tot de onderzoeksvraag: 
 
Hoe kan de CiS-theorie bijdragen aan het ontwerpen van danseducatief lesmateriaal door 
leerkrachten lager onderwijs? 
 
Er zal getracht worden de onderzoeksvraag aan de hand van twee verschillende deelvragen te 
beantwoorden: 
  

1. Toets: Wat is dansonderwijs en hoe verhoudt de CiS-theorie zich ten opzichte van dans? 
2. Tool: ‘Hoe kan het CiS-kader vertaald worden naar danseducatief lesmateriaal door 

leerkrachten lager onderwijs?’   
 
In deze scriptie werd gekozen om te werken volgens de methode van ontwerponderzoek. Daarin 
gaan theorievorming en het verbeteren van de praktijk hand in hand (Heijnen, 2019). Het wordt door 
Nieveen (2009, alsin Heijnen 2019) gedefinieerd als de systematisch studie van het analyseren, 
ontwerpen en evalueren van onderwijsinterventies. De term interventies kan betrekking hebben op 
leer- of onderwijsactiviteiten, organisatorische of technologische ingrepen. Het mag niet enkel gaan 
over ontwerpen en testen van interventies. Het zou declaratieve kennis (principes, concepten, 
definities) en procedurele kennis (toepassing in de  praktijk) moeten opleveren. Dit onderzoek beoogt 
het verkrijgen van een theorievorming omtrent dans en CiS (hoofdstuk 1) om het uiteindelijk te 
vertalen naar een tool voor leerkrachten in de lagere school context (hoofdstuk 2). Deze benadering 
betekent dat het onderzoek geen statistische contextvrije generalisatie toelaat maar is gericht op 
analytisch redeneren (Yin, 2009 als in Heijnen, 2019): contextspecifieke resultaten zijn wel te vertalen 
naar ontwerpprincipes die in vergelijkbare contexten zijn te repliceren. Er worden enkele kenmerken 
gesteld voor goed ontwerponderzoek waaraan slechts gedeeltelijk voldaan moet worden om te 
behoren tot ontwerponderzoek (Kelly, 2009 als in Heijnen, 2019; Shavelson, Philips, Towne & Feuer, 
2003 en Van Meurs, 2008). Er werd voor dit onderzoek in kleur geduid welke passend zijn: 
 

- Wat geleerd moet worden is nieuw, of pas net ‘ontdekt’ door experts 
- Hoe iets aangeleerd moet worden is onduidelijk 
- Het instructiemateriaal is slecht of niet beschikbaar 
- De kennis en vaardigheden van de docenten zijn onvoldoende 
- De onderzoeker heeft weinig kennis over de inhoud, didactiek, instructiematerialen of -

strategieën 
- Er zijn complexe maatschappelijke, beleidsmatige of politieke factoren die voortgang negatief 

kunnen beïnvloeden.  
- Ontwerponderzoek is theoretisch gedreven. 
- Ontwerponderzoek is praktijkgericht 
- Ontwerponderzoek is interventiegericht 
- Ontwerponderzoek is samenwerkingsgericht 

 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2: Model voor ontwerponderzoek 
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Hoofdstuk 1: Theorie & Toets 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt er een definitie gegeven aan danseducatie om het nadien te vergelijken met de 
CIS-theorie. Het hoofdstuk tracht daarmee de eerste deelvraag te beantwoorden. Dit aan de hand van 
literatuuronderzoek, de masterscriptie ‘Dans in de Spiegel’ en geleid door de drie pijlers waarop 
cultuureducatie volgens Van Heusden (2010) moet steunen met de zoektocht naar samenhang en 
aansluiting (Copini, 2019) in het achterhoofd.  
 
1)  Het onderwerp waar de cultuureducatie over gaat;  
Het onderwerp, ook wel subject genoemd, wordt gedefinieerd als dat waarover wordt gedacht of 
gesproken en in dit geval onderwezen wordt. Er sprake is van cultuuronderwijs wanneer het 
onderwerp dingen uit de omgeving zijn of over het menselijk denken of handelen gaat (Van Dorsten, 
2014). Dans kan een onderwerp vormen of de wijze zijn waarop aan cultuureducatie gedaan wordt. 
Dit wordt benaderd door het proces van performance, compositie en waardering (Paine, 2014). Door 
de ervaring van dans ontwikkelen kinderen een groter begrip over de eigen cultuur. Enkele 
voorbeelden zijn: 
 

 
Er moet in dit geval gewaakt worden voor het behoud van de discipline danseducatie/dansonderwijs. 
Daartoe wordt onderstaande definitie vanuit verscheidene bronnen gehanteerd voor dit onderzoek:  
 
Danseducatie is de ontwikkeling van fysieke, cognitieve, sociale, affectieve en artistieke vaardigheden 
die het mogelijk maken dans in al zijn vormen te leren kennen, ervaren, beleven, waarderen, 
interpreteren, beoordelen en beoefenen; dit zowel met dans als doel en middel op een actieve, 
receptieve of reflectieve manier. Education in and through dance.  
(Bamford, 2006; Dieckman, 2009; Maes, 2013; Bergman, 2012). 
 
We kunnen hierin de overeenkomsten aantreffen met de cultuurtheorie. Zo kan dans ingezet worden 
om te interpreteren, te duiden,... zaken die we kunnen verbinden met het betekenis geven aan de 
wereld om ons heen. Ervaringen en herinneringen over die werkelijkheid zien we aan bod komen bij 
de reflectieve factor van dans. Het analyserende en abstracte vermogen lijkt minder aanwezig. Het 
onderwerp kan over het menselijke handelen en denken gaan. Van Heusden stelde (persoonlijke 
communicatie sessie 8) dat dans zelf zich er uitstekend toe leent geanalyseerd te worden maar dat 
dans om als middel om te analyseren al snel vergezocht is. De vraag is hoe dit toch bereikt kan 
worden. Een mogelijke optie die in de Tool ‘Dansspiegel (hoofdstuk 2) onderzocht wordt, is die vanuit 
het ervaringsgerichte onderwijs. Het betekenis geven door middel van onderzoeksvragen vanuit 
kringgesprekken en mindmapping (Brouwers, 2013). 
 
 

Voorbeeld Dans binnen cultuureducatie: 
 
Leerlingen maken gebruik van improvisatietechnieken om non-verbale sociale verhoudingen 
te onderzoeken. (Onderwerp: non-verbale communicatie en hiërarchie in de maatschappij - 
Vaardigheid:Verbeelding - Media: het lichaam. Deze les valt onder cultuuronderwijs omdat 
het onderwerp een aspect van het menselijke handelen of denken is). 
 
Leerlingen voeren een choreografie uit op het jaarlijkse schoolfeest. (Onderwerp: Fysieke 
reproductie - Vaardigheid: waarnemen, verbeelden (eventueel analyseren in schema’s) - 
Media: Het menselijke lichaam). Deze les valt niet onder cultuuronderwijs omdat het geen 
aspect van het menselijk handelen of denken is. 
 
 

Toets: Wat is danseducatie en hoe verhoudt de CiS-theorie zich ten opzichte van dans? 
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2)  De cognitieve, culturele basisvaardigheden die worden ingezet 

 
Cultuur in de Spiegel stelt dat we beschikken over vier culturele, cognitieve basisvaardigheden (Van 

Heusden, 2010). De ontwikkeling van die culturele vaardigheden gaat in een levensloop stapsgewijs 
doordat ze ook chronologisch in de tijd ontstaan zijn. In dit proces wordt de werkelijkheid steeds 
verder geabstraheerd (Alaerts, Hinnekint, Stijnen en Vanesser, 2012). De vaardigheden worden 
ingedeeld van concreet naar abstract en kennen een assimilerende en accommoderende vorm 
daarnaast wordt ook de indeling actief en passief gemaakt (Van Heusden, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vier basisvaardigheden zijn cumulatief en ieder op te delen in deelvaardigheden. Ze worden 
ingezet om de werkelijkheid te kunnen vatten (Van Heusden, 2015). De vaardigheden duiden het 
verband tussen de persoon en zijn omgeving, zijn Umwelt – wat volgens cartesiaanse volgers nogal 
haaks staat op de scheiding tussen lichaam en geest. De cognitieve semiotische benadering geeft 
inzicht in het linken van de vier vaardigheden aan elkaar op logisch gebied, het specificeert niet hoe 
ze functioneren en hoe het gebruik ervan verbonden kan worden. En dat is uiteindelijk wel cruciaal als 
we het theoretisch kader willen toepassen op cultuureducatie (van Dorsten, 2014) of danseducatie. 
We moeten begrijpen waarom we deze vier vaardigheden hanteren en welke problemen dit kan 
oplossen. Op welke wijze het een instrument kan worden om te denken over danseducatie. Het 
begrip van hun doel is de eerste stap in het toewijzen van hun plaats in een educatief 
dansprogramma. Deze scriptie wil graag de stelling aannemen dat dans zich kan vertalen binnen de 
vier cognitieve, culturele basisvaardigheden.  
 
Hieronder wordt uitgewerkt wat deze vaardigheden voor dans betekenen tijdens de lagere school 
leeftijd (waar de focus vooral op de vaardigheden verbeelden en conceptualiseren ligt (Van 
Dorsten, 2014)) en worden ze geïllustreerd met concrete voorbeelden met telkens een link gelegd 
met de bovengenoemde aspecten van dans. De concrete voorbeelden werden later verder ontwikkeld 
in de Dansspiegel-tool (hoofdstuk 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3: Basisvaardigheden in relatie tot de ontwikkeling/leeftijd 
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Dans & Waarnemen: 
 
Uitleg CiS: 
 
Waarnemen omvat alle vaardigheden die te maken hebben met het vergaren van (nieuwe) informatie. 
Dat zijn in de eerste plaats zintuiglijke vaardigheden zoals zien, voelen, ruiken, ... Deze zintuiglijke of 
sensorische vaardigheden zijn gericht op het leren kennen en ontdekken van de wereld. Dit 
ervaringsproces is steeds gebaseerd op de eigen herinneringen, dus op dat wat we al weten. Zo 
wordt gewerkt aan een waarnemingsgeheugen (herinneringen aan dat wat eerder waargenomen 
werd, cfr. constructivisme). Ze kennen betekenis toe aan de waargenomen objecten. Tijdens dat 
proces van betekenis geven spelen emoties een centrale rol. Waarnemen wordt opgedeeld in drie 
deelvaardigheden: 
 

1) Zintuigelijke waarneming: het verwerven van informatie via de zintuigen. Dans is in eerste 
instantie gericht op directe waarneming. In oorsprong zou gesteld kunnen worden dat het dus 
voort vanuit deze eerste culturele basisvaardigheid en in de evolutie meteen mee ontstaan is.  

2) Ervaren en beleven: het actief selecteren van zintuiglijke informatie en de ervaring die 
daardoor wordt uitgelokt via een gecontroleerd en bewust proces dat een zeer mentale 
concentratie of aandacht vereist en gestuurd wordt door emotie.  

3) Memoriseren en herkennen: het registreren en opbouwen van een waarnemingsgeheugen 
waarbij nieuwe waarnemingen worden gekoppeld aan reeds bestaande kennis, ervaringen of 
vaststellingen en op basis daarvan betekenis krijgen. Het is niet enkel visueel maar vormt een 
algemene term voor alle manieren waarop we informatie uit de omgeving kunnen opdoen via 
zintuigen. Het ontwikkelen en gebruik van deze zintuigen is iets dat mensen quasi 
automatisch doen (Vermeersch et al., 2016; Van Heusden, 2010). 

 
De leeftijdscategorie van het onderzoek, 6 tot 12 jaar, ontwikkelt zich vooral binnen de 
deelvaardigheid beleven en ervaren. Er werd vastgesteld dat vooral de vaardigheid waarnemen 
afneemt voor beweging (Vermeersch et al., 2014) en dus voor dans.  
 
Onderzoek van Vermeersch et al. (2016) naar onder andere de overheersende vaardigheden voor 
dans in het DKO toonde aan dat de nadruk ligt op verbeelden. Een gelijkaardig onderzoek voor de 
lagere schoolcontext en dans vond nog niet plaats. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertaling aspecten dans: 
 
 

Afbeelding 4: Basisvaardigheden aangesproken door DKO-leerkrachten 



DEELVAARDIGHEID VERTALING DANS (THEORIE) VERTALING DANS (PRAKTIJK)  BRON(nen) 

Zintuigelijke 
waarneming 

Zintuigelijke waarneming gebeurt hoofdzakelijk met het 
lichaam. Dans is bij uitstek de discipline waarbij het 
lichaam wordt ingezet als cultuurdrager (zie punt 3) en 
het is gericht op directe waarneming. Het is ook één van 
de danselementen benoemt door Bergman (2012). Maes 
(2010) stelt dat het lichaam drie doelen heeft binnen 
dans:  communicatie, bewegen en zintuigen. Die laatste 
past binnen deze deelvaardigheid.  
 
Procee (2006) noemt vier algemene reflectieprocessen 
in een onderwijsomgeving: de beschrijving van een 
ervaring, de evaluatie van een ervaring, het leren vanuit 
meer gezichtspunten en de reflectie op het 
reflectieproces. Bij al deze processen is waarneming 
vaak vereist: om te reflecteren moet je eerst informatie 
verzamelen. 

- Voelen met het eigen lichaam in de 
ruimte, voelen van een andere persoon,… 
- Kijken waar je je in de ruimte bevindt, 
kijken naar beweging, .. 
- Voelen van de grond 
- Luisteren naar de muziek, ademhaling, 
ritmes gemaakt door andere dansende 
lichamen,… 
- Een voorstelling kijken 
-! Zintuig proeven is moeilijker te koppelen. 
 

Maes (2013). 
Geraadpleegd op 20 
mei 2019 via 
www.dansendansen.be/ 
 
Bergman, V. (2003). 
Dans in Samenhang. 
Utrecht: LKCA 
 
 

Ervaren en beleven Binnen dans moet de uitvoerder voortdurend keuzes 
maken op basis van eerdere opgedane kennis en 
ervaringen. Ook Stinson (1995) benadrukt zintuiglijke 
waarneming en reflectie op de ervaring van het lichaam.  

- Improvisatie-opdrachten met als doel te 
werken naar waarneming 
- Keuze om wel of niet te gaan dansen. 
Eerdere emoties gekoppeld aan dans. 
-  Emotie uiten in beweging. 
- Informatie vanuit eerdere bewegingen 
inzetten bij nieuwe. Denk aan plié bij 
sprongen. 

Stinson, S.W. (1995). 
Body of Knowledge. 
Geraadpleegd op 1 mei 
2019 via 
https://onlinelibrary.wiley
.com/doi/abs/10.1111/j.1
741-5446.1995.00043.x  

Memoriseren en 
Herkennen 

Het waarnemingsgeheugen waarover gesproken wordt 
binnen de CiS-theorie wordt binnen dans gedefinieerd 
als het bewegingsgeheugen (Wildschut, 2003; Paine, 
2014). Daarin worden nieuwe impulsen van bewegingen 
gekoppeld aan reeds gekende (constructivisme) 
waardoor ze betekenis krijgen. De danser herkent een 
waargenomen beweging en zal daardoor deze 
deelvaardigheid vaak toepassen op momenten dat hij 
toeschouwer is. De vraag die Wildschut (2004) daarbij 
stelt is op welk niveau de herkenning er minimaal moet 
zijn. Is het zo dat de ervaring van een snelle draai 
voldoende is om herkenning te laten optreden bij een 
pirouette en deze zelfs mee uit te voeren?   

-Het bewegingsgeheugen gekoppeld aan 
een sprong kan zo bijvoorbeeld aan het 
gevoel van vrijheid verbonden worden. 
-  Reflecteren op het eigen dansproces. 
- Reflecteren op het dansproces van 
andere of van de groep. 

Wildschut, E. M. M. 
(2003). Bewogen door 
dans: De beleving van 
theaterdansvoorstellinge
n door kinderen.  

http://www.dansendansen.be/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-5446.1995.00043.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-5446.1995.00043.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-5446.1995.00043.x


Dans & Verbeelden: 
 
Uitleg CiS: 
 
Verbeelden betreft het gebruiken of manipuleren van datgene wat waargenomen wordt/werd. 
Verbeelding is het vermogen om van bekende elementen iets nieuws te maken (Van Heusden, 2010). 
De vaardigheid verbeelding ligt vrij dicht bij ‘creativiteit’ en ‘innovatie’ in de betekenis van het iets 
origineel toevoegt aan dat wat al bestaat. Het brengt namelijk aanwezige elementen samen in een 
(coherent) nieuw geheel zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan. Verbeelding berust op het zich 
voorstellen van mogelijke standen van zaken in de directe fysieke en sociale omgeving en het 
handelen om deze mogelijkheden vorm te geven en werkelijk te maken. Het behelst een beweging 
‘naar de wereld’ toe, de wereld wordt naar de hand gezet. De term roept vooral verzinnen en 
verbeelden op maar duidt voornamelijk op alle manieren waarop we concreet iets ‘doen’ met de 
sensorische informatie die we (eerder) opdoen in de vaardigheid waarnemen. Een scherpe 
waarneming en een goed waarnemingsgeheugen zijn dus belangrijke voorwaarden voor het proces 
van verbeelding (Van Heusden, 2011; Vermeersch et al., 2016; M. Van der Hoeven et al., 2014) zo 
ontstaan nieuwe voorstellingen die tot het gebruik en de creatie van artefacten en technieken kunnen 
leiden (Dekeyzer, 2013). Om het onderscheid te maken met het louter theoretisch of analytisch 
denken is het belangrijk het verbeelden steeds te zien als een cognitieve vaardigheid die betrekking 
heeft op zeer concrete beelden en dingen (Van Heusden, 2012, p. 4). Het wordt vaak omschreven als 
de vaardigheid waar vooral kunstenaars van houden, waar kunst met cultuur in verband gebracht 
wordt (Schramme, 2017). Het is dan ook niet verwonderlijk dat dans het vaakst onder deze 
vaardigheid geplaatst wordt (B. Van Heusden, persoonlijke communicatie op 12 april 2018). Dans 
stelt je in staat om je te identificeren, te disidenticiferen en zelf een hele andere identiteit aan te 
nemen. Bij verbeelden valt op dat deze leeftijdscategorie zich vooral aan het ontwikkelen is binnen de 
deelvaardigheid verbeelden en verzinnen. Deze vaardigheid wordt opgedeeld in drie 
deelvaardigheden: 

 
1) Verbeelden en verzinnen: een mentale voorstelling of representatie maken los van directe 
waarnemingen en deze in gedachten aanpassen.  

 
 
2)  Lichamelijk uitdrukken: met het lichaam creëren of uitdrukken van een gevoel, een idee, 
een rol, een mening,.... 
 
3) Het creëren en uitvoeren met materieel en techniek: een materieel product maken, 
aangestuurd door een eigen mentale representatie en het eigen beeldend vermogen. Het 
gebruik van materialen en technieken zijn daarvoor essentieel. 

 
Vertaling aspecten dans:  
     
    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEELVAARDIGHEID VERTALING DANS (THEORIE) VERTALING DANS (PRAKTIJK) BRON 

Veerbeelden en Verzinnen Verbeelden en verzinnen kan naar dans vertaald worden vanuit 
de cultuurdrager lichaam die als basis wordt ingezet (Van 
Heusden, persoonlijke communicatie april 2018). Dansers 
kunnen vanuit een gegeven gaan fantaseren, associëren en 
transformeren om nieuwe bewegingen uit te voeren en 
bijvoorbeeld een choreografie te bedenken. Het direct 
weergeven van representaties gebeurt bij dans in improvisatie. 
Daarnaast kan er ook vanuit de technische kant van dans een 
weergave van de eigen waargenomen herrinering plaatsvinden 
(Brandsma, 2006), zo zou ook het onstaan van dansstijlen 
verklaard kunnen worden.  
 

- Improvisatie opdrachten 
- Mentale voorstellingen van 
technische bewegingen 
(visualiseren) 
- Spiegelopdrachten 
 
 
 
 
  
 

Brandsma, L. (2006). 
Jongeren, danslessen 
en dansvoorstellingen. 
Utrecht. 

Lichamelijk uitdrukken Dans is het makkelijkst te koppelen aan deze deelvaardigheid. 
Als we kijken naar de eerder gestelde definitie dan herkennen 
we dat dans met het lichaam iets creëert of dat het gevoelens, 
ideeën of meningen uitdrukt. Er kan gedaan worden alsof, 
inleving vertoont worden om uiteindelijk iets te presenteren. 
Dans komt in deze deelvaardigheid het sterkst tot uiting 
aangezien het hier ingezet wordt om de verbeelding van de 
waarneming in de beleving tussen het verschil van het hier en nu 
en de herrinering weergeeft.  
Dans wordt binnen deze deelvaardigheid ingezet als kunst, als 
middel om uit te drukken.  

- Choreografie 
- Emoties uitdrukken 
- Communicatie van het lichaam 
- Themawerking 
  

Bamford, A. (2007). 
Kwaliteit en 
consistentie. Kunst-en 
cultuureducatie in 
Vlaanderen.  
 
Maes, D. Bewogen 
lessen: een onderzoek 
naar danseducatie1. 
Cultuur+ Educatie, 13, 
107-116.  
 
Bergman, V. (2003). 
Dans in Samenhang. 
Utrecht: LKCA 

Creëren en uitvoeren van 
materiaal en techniek 

Bij dans wordt het eindproduct en het creëren ervan vaak gezien 
als een choreografie. Echter kan het even goed ingezet worden 
bij het ontwerpen van lesmateriaal, het uitvoeren van 
improvisatie-opdrachten, etc. De danser kan hiervoor bepaalde 
technieken inzetten. Leijen, Lam, Wildschut & Simons (2009) 
stellen dat de reflectie op danstechnische details of compositie-
elementen één van de meest gehanteerde tools is binnen de 
dansles (van studenten). Paine (2014) noemt dit independent 
enquiry.  

-Haka 
-Volksdans 
-Rituelen met dans 
-Danstechniek en stijlen 
 

Leijen, Ä., Lam, I., 
Wildschut, L., Simons, 
P. R. J., & Admiraal, W. 
(2009). Streaming video 
to enhance students’ 
reflection in dance 
education. Computers 
& Education, 52(1), 
169-176. 

 



Dans & Conceptualiseren: 
 
Uitleg CiS: 
      
Conceptualiseren betekent het abstraheren van de concrete waarneming en verbeelding tot 
concepten of begrippen. Het is een vaardigheid die heel dicht bij het talige vermogen ligt, omdat het 
gaat over het omzetten van concrete elementen in abstractie. In eerste instantie zou dus een 
tegengestelde van het begrip dans benoemd kunnen worden. De concepten die gebruikt worden, zijn 
afhankelijk van sociale conventies of afspraken (Van Heusden, 2015; M. Van der Hoeven et al., 
2014). Dans leent er zich echter toe om vanuit concepten te gaan werken. Door middel van taal kan 
het benoemt worden en kunnen we zelfs spreken van Doordachte Beweging. Denk daarbij aan 
volksdansen en rituelen maar evengoed de conventies die samengaan met dans. Er worden twee 
deelvaardigheden onderscheid: 
 

1) Begripsmatig benoemen: geven van een abstracte noemer of label aan verworven 
zintuigelijke informatie en ervaring, creatie, enz. zonder expliciete waardering. 
 
2) Duiden en waarderen: gebruik maken van abstracte concepten als een referentiekader om 
een expliciete waardering of mening duidelijk te maken. Het is dus een abstract toekennen 
aan iets. Het wordt samengevat als begripsmatig benoemen. Het geeft vorm en betekenis 
aan de wereld. Daar is een bepaalde interpretatie (Van Heusden, 2012) en het maken van de 
werkelijkheid (Van Heusden, 2010) voor nodig. Vandaar de deelvaardigheid duiden en 
waarderen. 
             

De deelvaardigheid duiden en waarderen neemt de bovenhand in de ontwikkeling van kinderen van 
6 tot 12 jaar. Een reflectiemoment na een eerste ronde contactimprovisatie door middel van een 
gesprek kan voorkomen in de dansles.  
     
Vertaling aspecten dans:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEELVAARDIGHEID VERTALING DANS (THEORIE) VERTALING DANS (PRAKTIJK) BRON 

Begripsmatige benoemen Dans leent zich er toe om te worden benoemt en talig te maken. 
Dit kan door gebruik te maken van vakterminologie Er worden 
bewegingen omschreven en definities van stijlen geformuleerd.  
 
Daarnaast kan er ook met het lichaam zelf gesproken worden. 
Heel vaak wordt dans als communicatiemiddel beschouwd. De 
CiS-theorie volgend zal deze manier van het gebruik  van dans 
eerder onder verbeelden geplaatst worden. Dans heeft zich er 
daarnaast doorheen de geschiedenis toe geleend om 
verschillende concepten te ontwikkelen. Denk daarbij aan 
verschillende rituelen (Haka, Godenverering,…) of de uiting van 
een identiteit van volkeren (volksdansen als  Tarantella, 
Gavot,…).  
 

- Terminologie 
- Letterlijke taal van het lichaam 
en benoemen 
- Taal- en rekendans 
- Dansreflectie spel 
- Rituelen 
- Volksdansen 

Van Dorsten 
(Persoonlijke 
communicatie op 26 
maart 2019). 

Duiden en Waarderen In deze deelvaardigheid wordt bovenop de terminologie van 
dans een interpretatie van de werkelijkheid toegevoegd. Bij dans 
zien we dit gebeuren wanneer een danser zijn eigen identiteit 
ontwikkeld op het podium maar evengoed wanneer hij of zij een 
bepaalde dansstijl of conventie in opbouw hanteert. Deze toont 
al een keuze, waarde-oordeel en mening over de 
bewegingsmanieren. Daarnaast leent een dans(educatieve) 
situatie zich er toe om over te debatteren en meningen te duiden 
en te onderbouwen. Het vereist verschillende zelfde facetten van 
het brein als taal (Hanna, 2001). Anttila (2003) introduceerde de 
term doordachte beweging, waarbij lichamelijke gevoeligheid 
aan bedachtzaamheid wordt gekoppeld en een bewuste reflectie 
over danservaringen bevordert. Leijen, Lam, Wildschut & Simons 
(2009) spreken over praktische reflectie: dit betreft discussies 
over de uitvoering van choreografische intenties, 
publieksinterpretaties van het compositiewerk en interpretaties 
van iemands dansstijl en artistieke kwaliteiten. 

- Feedback gesprekken 
- Reflectie 
- Dansanalyse 
 

Anttila, E. (2003). A 
dream journey into the 
unknown: Searching for 
dialogue in dance 
education. 
Ongepubliceerd 
proefschrift Finse 
theateracademie 
helsinki. 
 
 
Hanna, J. L. (2001). 
The language of dance. 
Journal of physical 
education, recreation & 
dance, 72(4), 40-45. 



Dans & Analyseren: 
 
Uitleg CiS: 
 
Analyseren betekent dat de inbedding en context van een cultureel verschijnsel zo wordt benaderd 
dat de structuur of het systeem dat aan de basis ligt, wordt blootgelegd. Door te analyseren wordt wat 
eerder werd waargenomen, verbeeld en geconceptualiseerd in een groter geheel geplaatst en met 
het oog op inzicht en verklaring gelinkt aan andere waarnemingen, verbeeldingen en concepten. 
Naast concrete waarnemingen maakt analyseren gebruik van abstracties. Het is gericht op het leren 
kennen van de werkelijkheid en niet op het zelf maken van dingen, het ligt dicht bij wat we theoretisch 
denken zouden kunnen noemen (Van Heusden, 2010; Vermeersch et al., 2016). Het is ontdekken (M. 
Van der Hoeven et al., 2014). Hierin wordt een logica ontdekt, een structuur aangebracht of modellen 
ingevoegd. Die cognitieve strategie heeft de grootste abstractiegraad en is beter dan de andere in 
staat om met verandering om te gaan (Dekeyzer, 2013). Dans kan zowel als doel als als middel van 
analyse ingezet worden. In eerste instantie lijkt het zich meer te kunnen lenen tot analyse als doel. 
Dans kan ook ingezet worden als middel om te analyseren op basis van improvisatie of andere 
onderzoekende opdrachten. De deelvaardigheden zijn: 
 

1) Ontleden en onderzoeken: het zoeken en identificeren van structuren en patronen en het 
leggen van verbanden en relaties tussen verschillende types van informatie gebaseerd 
op de andere vaardigheden. 

2) Aftoetsen en verklaren: het op basis van begrip en inzicht aftoetsen van structuren, 
patronen en verbanden die werden gemaakt en dit op basis van eventueel andere/nieuwe 
informatie. 
 

Je zou kunnen zeggen dat in deze deelvaardigheid kwaliteit vastgesteld wordt. Hij is sensorisch 
gestuurd. Analyseren zijn grafische media – het platte vlak. Dit is pas heel laat ontdekt in de evolutie. 
Jan Masschelein gebruikt hiervoor de grot. Als je daar een beer of bizon op de wand tekent, gebeurt 
er iets gek want het is geen echte bizon. Het is niet de werkelijkheid maar wat je herkent. Het heeft 
specifieke kenmerken die het tot een bizon maken zoals bijvoorbeeld de vorm of silhouetten. Die 
ontdekking heeft het denken van de mens enorm beïnvloed. Masschelein betoogt dat het platte vlak 
zich ontwikkeld heeft tot het schoolbord, het schrift en de tafel (K. Van Iseghem, persoonlijke 
communicatie op 30 april 2018). De basismedia van het moderne rationele, wetenschappelijke, 
analytische denken want daar wordt structuur zichtbaar. Bij de deelvaardigheid ontleden en 
onderzoeken zien we een grotere nadruk voor lagere schoolkinderen. 
 
Vertaling aspecten dans: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEELVAARDIGHEID VERTALING DANS (THEORIE) VERTALING DANS (PRAKTIJK) BRON 

Ontleden en onderzoeken Door dans terug te brengen naar onderliggende systemen 
(richtingen, hoogtelagen,…), leent analyseren zich er uitstekend 
toe om dans aan het dagelijkse leven te linken. Aan het 
dagelijkse bewegen. Iedere mens beweegt en dans benaderen 
vanuit de analytische invalshoek staat toe dit bloot leggen toe. Er 
werden verschillende notatiesystemen (bijvoorbeeld laban- en 
beneshnotatie) ontwikkeld eigen aan de sociale conventies 
binnen dans. Zo zal een balletdansers zijn vakterminologie 
vanuit de oude Franse dansgeschiedenis gebruiken, een Engels 
moderne danser eerder naar Labannotatie grijpen en zetten de 
huidige dansers eigen notatiesystemen (als video, 
tekeningen,…) in. Door het gebruik van deze systemen kan er 
over dans gepraat worden (vanuit een gezamenlijke taal). 
 
Vanuit de vaardigheden waarnemen, verbeelden en 
conceptualiseren zal een danser bepaalde patronen kunnen 
herkennen binnen dans. De danser heeft daarvoor vaardigheden 
nodig als observeren, techniek beheersing en het verwoorden 
om daarover in gesprek te gaan. Dans inzetten als tool om te 
analyseren kan binnen de onderwerpen van cultuureducatie.  
 

- HotSpot 
- Na-apen 
- Sprinten – Stappen – Staan 
- Analyse vertaling van 
menselijke denken en handelen 
- Modellen rond lichaam-ruimte-
tijd en kracht 
- Choreologie 
- Dans beoordelen 
- Labannotatie 
- Beneshnotatie 

Blumenfeld-Jones, D. 
S. (1995). Dance as a 
mode of research 
representation. 
Qualitative Inquiry, 1(4), 
391-401. 
 
 

Aftoetsen en verklaren Dans leent er zich toe om een representatie te zijn van de 
werkelijkheid. Het kan dus ook gebeuren dat bepaalde structuren 
en patronen afgetoets worden binnen oefeningen.  
 
Dans leent er zich toe om andere vaardigheden uit het 
menselijke handelen en denken te gaan controleren en 
conclusies over te vormen. Cooper (2011) heeft het in die zin 
over embodied writing. Durf ik in het midden van een groep 
dansen alleen (zegt iets over hoe jij je tot een groep verhoudt), 
durf ik los gaan binnen een thema (zelfvertrouwen), durf ik 
vertrouwen op de zwaartekracht, kan ik de volgorde van een 
frase onthouden, … door middel van dans kan je heel makkelijk 
aftoetsen en verklaren waarom zaken uit het menselijke 
handelen zijn zoals ze zijn. 
 

- Vertrouwensoefeningen 
- Improvisatietechnieken 
- Techniek als ondersteuning 
 
 
 
 

Cooper, B. (2011). 
Embodied writing: A 
tool for teaching and 
learning in dance. 
Journal of Dance 
Education, 11(2), 53-
59. 



Hieronder wordt een samenvattende afbeelding weergegeven met betrekking tot de vier culturele, cognitieve vaardigheden en dans: 
 
 
 
 

Afbeelding 5: Basisvaardigheden vertaalt naar dans 



3)  De verschillende cultuurdragers waarin cultuur en het (dans)cultureel bewustzijn vorm 
krijgen 
 
Naast de vier culturele basisvaardigheden beschikken we volgens de CiS-theorie over vier groepen 
cultuurdragers (Nederland: media). 

● Lichaam 
● Voorwerpen 
● Taal 
● Grafische tekens  

 
Dans & de cultuurdrager Lichaam: 
De eerste drager van cultuur is het menselijke lichaam (het instrument van de danser; Paine, 2014), 
meer in het bijzonder het menselijke brein. Dit wordt ook wel het dansgeheugen genoemd 
(Bläsing,2010). Zonder brein is er helemaal geen cognitie mogelijk, en zonder cognitie geen cultuur, 
geen dans. Cultuur ‘gebeurt’, ‘vindt plaats’, in het individuele brein van mensen, - ook als die mensen 
een collectief vormen, ook als ze allemaal ongeveer (want het is altijd ongeveer!) hetzelfde denken. 
Cultuur is altijd belichaamd en gestuurd door onze emoties. Dans kan heel vaak onderliggende 
emoties uitdrukken (Van Dyck, Maes,  Hargreaves, Lesaffre & Leman, 2013). We lezen de 
lichaamstaal namelijk voor we luisteren naar wat gezegd wordt (Paine, 2014). Dans is vaak een 
symbolishe weergave van deze emoties. Daarbij komt dat dans de lichamelijke ervaring biedt 
gedreven door emotie. In het brein verbinden we het geheugen, ook als dat tijdelijk opgeslagen was in 
een ander medium zoals een ‘ander brein’. Bijvoorbeeld een computer. Het menselijk lichaam levert 
op deze manier een eerste groep media of cultuurdragers, die ons in staat stellen de werkelijkheid 
waar te nemen (Van Heusden, 2010) door zintuigen (M. Van der Hoeven et al., 2014). Ook hier treedt 
weer het idee op dat dans in eerste instantie op directe waarneming berust.  
 
Dans & de cultuurdragen Voorwerpen:      
Een tweede groep cultuurdragers wordt gevormd door de gebruiksvoorwerpen waarmee we de 

beperkte mogelijkheden van ons lichaam uitbreiden. Daarnaast kan het lichaam zelf als voorwerp 

ingezet worden (M. Van der Hoeven et al., 2014) zoals bij dans hoofdzakelijk het gebruik is . Deze 

voorwerpen vormen het geheugen van individuen en van een samenleving – het is kennis over hoe 

iets gemaakt wordt (Van Heusden, 2010). Voorwerpen kunnen zowel een tamboerijn voor de Kitri 

Variatie als een kostuum zijn. Het is breed te interpreteren. Dans gebruikt hoofdzakelijk het voorwerp 

lichaam (Van Heusden, 2015) waarmee het niet zozeer de mogelijkheden van het lichaam uitbreid 

maar het lichaam zelf ten volle inzet in het omgaan met de beleving tussen het verschil van het 

geheugen en het hier en nu. Dans is bij uitstek de kunstdiscipline die zich er toe leent om te spreken 

en jezelf te uiten door middel van het medium lichaam. De mens is van nature een bewegend 

creatuur. Dans en beweging worden vaak benoemd als een communicatiemiddel en daar ben ik het 

helemaal mee eens. Het stelt mensen in staat om eigen ideeën, emoties, waarden en geloof te 

verbeelden, het stelt je in staat om je zonder woorden uit te drukken en je eigen verbeelding te 

creëren en er vorm aan te geven. Het kan een taal op zich worden. De taal van beweging. De taal van 

het lichaam. Dans gaat soms zelfs vooraf aan taal. Het is gebaseerd op directe waarneming.  

     
Dans & de cultuurdrager Taal:     
Taal is de cultuurdrager die het talige denken in begrippen kan dragen. Daar hoort natuurlijk de 
menselijke stem bij, maar bijvoorbeeld ook stereotiepe gebaren die we maken (Van Heusden, 2010; 
M. Van der Hoeven et al., 2014). Paine (2014) stelt twee doelen van dans in relatie tot taal. Enerzijds 
kan actief leren door het medium dans kinderen geschreven en gesproken vocabulaire verbeteren. 
Anderzijds behelst het een zekere terminologie. Je kan met dans ook aan taal werken (Van Dorsten, 
persoonlijke communicatie maart 2019), denk daarbij maar aan taal- en rekendans. Zo kan het 
aanleren van een abstract concept (een woord) het doel zijn en wordt dans als middel ingezet. De 
woorden zijn dan wel niet afkomstig uit de discipline dans. Een concretere vorm waardoor dans en 
taal met elkaar verbonden zijn, is terug te vinden in de vakterminologie. Voor danseducatie spreek 
Paine (2014) niet van één specifieke vakterminologie. Ze stelt wel dat de gehanteerde taal steeds in 
relatie is tot acties, dynamieken, ruimte, relaties, kwaliteiten, aspecten in relatie tot producten en 
fysieke en expressieve vaardigheden. We zouden kunnen stellen dat dans, gezien als een vorm van 
directe waarneming, vooraf gaat aan deze cultuurdrager taal. 
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Dans & de cultuurdrager: Grafische tekens:   
   
Grafische symbolen zoals tekeningen, plaatjes, schema’s, foto’s 
en video’s (Van Heusden, 2010; Dekeyzer, 2013) projecteren de 
werkelijkheid in het platte vlak en maken zo structuren zichtbaar. 
Zo kunnen we informatie buiten ons hoofd opslaan (M. Van der 
Hoeven et al., 2014). Voor dans zijn de voornaamste grafische 
symbolen te vinden in labannotatie.   
 
Het inzetten van verschillende cultuurdragers zou bij dans kunnen 
instaan voor het stimuleren van variatie. Theisje van Dorsten 
(2014) haalt in de bijlage van haar doctoraatschrift kaders aan voor 
de verschillende kunstdisciplines. Daarin deelt ze ze op volgens de 
vaardigheden en geeft aan wat daar dan per discipline onder zou 
kunnen vallen. Dit document was louter ter inspiratie. In deze 
scriptie werd een poging gedaan om het schema ruimer in te 
vullen. 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6: Schema Theisje van Dorsten 

(2014) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFISCHE 

TEKENS 

LICHAAM 

TAAL 

VOORWERP 

Dansstijlen       

  Dansgeheugen   

     Extern 

dansgeheugen     

      

  Emotie 

Uniform     Kostuums

   Decor   

 Attributen (barre, doeken, …)     Muziek

      

               Partners                         Publiek                    

Lichaam                            

Stemgeluiden                                                         

Stijlgebonden bewegingen 

(ballet,..)                       

  Taal- en rekendans     

Vakterminologie    

   Stijlfiguren

 Opbouw van choreografie 

 Conventies 

Labannotatie     

 Beneshnotatie   Video     

   Dansboeken   

 Choreologie      Afbeeldingen 

      

 Muzieknoten     

Afbeelding 7: Cultuurdragers vertaalt naar dans 



3)  Het zoeken naar aansluiting en samenhang 
 
De aansluiting van dans bij de betreffende doelgroep kan gevonden worden in onderzoek van Van 
Dorsten (2014) en Vermeersch et al. (2016). Zij schetsen allebei welke vaardigheden dominant zijn 
voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar. Ze werden vaak opgesplitst in kleinere leeftijdsgroepen. Deze 
ontwikkeling zal meegenomen worden bij de inhoudelijke vormgeving van de interactieve website. 
 
Daaruit kan geconcludeerd worden dat: 

1) Leerlingen uit de lagere schoolcontext een focus hebben op de vaardigheden verbeelden 
en starten met conceptualiseren. 

2) Ze binnen ieder van de vier vaardigheden ook een sterke focus hebben. Waarnemen 
(beleven en ervaren), verbeelden (verbeelden en verzinnen), conceptualiseren (duiden 
en waarderen) en analyseren (ontleden en onderzoeken). 

3) Enkele tips per leeftijdscategorie die helpen bij het ontwikkelen van danseducatief 
materiaal. Deze komen overeen met de verdeling in graden in de lagere school. 

 6-8 jaar: 

 Waarnemen 
o Systematischere waarneming. Voor dans betekent dit dat ze 

passen materiaal gedetailleerder opnemen, medeleerlingen 
beter kunnen bekijken,… 

o Taxonomische waarneming (kijken naar dans aan de hand 
van concepten, zelf dans ervaren vanuit concepten,…) 

o Inhibitie ‘tegenstand tegen prikkel’. Hierdoor zullen ze binnen 
improvisatie meer vrijheid ervaren. 

o Heerineringsstrategieën ontwikkelen waardoor leerlingen 
choreografie en lesmateriaal zelfstandig kunnen weergeven. 

 Verbeelden 
o Rollenspellen 
o Verbeelding op basis van concepten 
o Associatief spel 
o Groeiende aandacht organisatie en compositie bij creëren  

 Conceptualiseren  
o Gaan ove rnaar het gebruik van abstracte concepten 
o Narratieve groeit 

 Analyseren 
o Begrip van functionaliteit 
o Temporaal inzicht 
o Decentratie 
o Conservatie 

 
 8-10 jaar 

 Waarnemen 
o Echtheid in situatie is belangrijk. Zorg ervoor dat de thema’s 

van het danseducatief materiaal hierop aansluiten.  

 Verbeelden 
o Echte zelf en ideale zelf 
o Realisme 

 Conceptualiseren  
o Dominant! 
o  

 Analyseren 
o Relatie tijd en ruimte 
o Causaal redeneren 
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 10-12 jaar: 

 Waarnemen 
o Waardering en waarneming zijn sterk verbonden.  
o Meer zelfsturing en autonomie 

 Verbeelden 
o Informatie manipuleren 
o Echtheid vs. Extreem fantastische elementen 

 Conceptualiseren  

 Analyseren 
o Analyse vooral in functie van conceptualsieren 
o Afstand nemen eigen overtuigingen  
o Relatie tussen twee zaken van informatie 

 
 
Samenhang kan gevonden 
worden bij het implementeren van 
dans in het gehele curriculum. 
Paine (2014) stelt dat het 
belangrijk is om de relatie van 
dans ten opzichte van het 
curriculum steeds te bewaken 
maar tegelijkertijd de vordering in 
dansspecifieke competenties niet 
te verliezen. De samenhang kan 
voor dans gevonden doordat het 
vanuit een horizontale gedachte 
transdisciplinair in het 
schoolcurriculum ingebed wordt. 
Zoals de Prefix ‘trans’ aangeeft 
bevat transdisciplinariteit alles wat 
tussen, over en voorbij alle 
disciplines (en vakken) zit 
(Nicolescu, 2005). Het woord zelf 
is vrij recent en werd voor het 
eerst door 
ontwikkelingspsycholoog Jean 
Piaget in 1970 geïntroduceerd 
(Thomas, 2015; Nicolescu, 2005; 
Hyun, 2011). Piaget gaf er de 
betekenis: boven zijn aan. 
Transdisciplinariteit is voor hem 
een principe voor de eenheid van 
kennis voorbij afzonderlijke 
disciplines. Deze benadering 
impliceert een volledige interactie 
tussen, met en voorbij disciplines 
vanuit een real-life en 
probleemgestuurd perspectief 
(Hyun, 2011). Anderzijds zal 
rekening gehouden moeten 
worden met de visie van de 
school op cultuuronderwijs aanzich. Paine (2014) geeft een mooi overzicht van de mogelijkheden van 
dans om aan te sluiten bij 
andere schoolvakken. 

 
 

Afbeelding 7: Dans in relatie tot andere schoolvakken 
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Hoofdstuk 2: Tool 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk kan de vertaalslag naar de praktijk teruggevonden worden van Hoofdstuk 1. Het werd 
kort en bondig uitgeschreven maar vooral concreet vormgegeven op een interactieve website. 
 
Vandaag de dag zijn er reeds verschillende initiatieven te benoemen die de vertaalslag van CiS-
theorie naar praktijk maakten. Denk daarbij aan Van Dorsten (2014), Crul (2017), Museum M, … Een 
concrete vertaling van CiS naar Dans is er echter nog niet. In dit hoofdstuk is van voorgaande 
vergaarde theoretische informatie een ontwerp gemaakt om deze tekortkoming tegemoet te komen. 
Het heeft zich vertaald in een interactieve website –work in progress- waarop danseducatief materiaal 
ontworpen kan worden aan de hand van een didactische fiche. Leerkrachten lager onderwijs gaan op 
basis van de CiS-theorie aan de slag. De tool moet de leerkracht de nodige handvaten aanreiken om 
de boeiende tocht naar een danseducatieve activiteit vanuit het CiS-kader aan te vatten. Via de 
onderstaande QR-code kan naar de website gesurfd worden. Het doel van de tool is daarnaast om bij 
leerlingen een groter (dans)cultureel bewustzijn te ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       OF https://dansindespiegel.wixsite.com/dansspiegel  
 
De website is als volgt opgezet: 
 
De bezoeker komt terecht op een algemen HOMEpage daar kan hij niet anders dan doorklikken op 
het Dans in de Spiegel logo. Vervolgens krijgt hij/zij de video met aanbevelingen uit Dans in de 
Spiegel te zien waarna er of gekozen kan worden om informatie over het Cultuur in de Spiegel en 
Dans in de Spiegel onderzoek te lezen en de theorie te bevatten OF gekozen kan worden om aan de 
slag te gaan. 
 
Als je aan de slag gaat met De Dansspiegel moet in eerste instantie de Dansspiegelfiche van de 
website gedownload (en geprint) worden. Nadien is het aan de leerkracht: 

- Optie 1: hij doorloopt de stappen in volgorde van O – V- C – AS (zie bijlage 3) 
- Optie 2: hij doorloopt de stappen willekeurig en laat zich leiden door het eerste wat 

aangeraakt wordt 
 
De website werkt via een doorklik systeem en vragen. De leerkrachten zijn vrij in de mate waarop ze 
zich zaken al dan niet concreet laten opleggen. De website laat ten slotte toe om een opdracht te 
kiezen toegespitst op een van de drie leeftijdscategorieën van de graden van het lager onderwijs. Er 
wordt telkens aangegeven welk danseducatief materiaal het meest geschikt is voor welke doelgroep 
en een koppeling gemaakt met de andere vaardigheden. 
 
! De website is voorlopig online geplaats voor de expertenopleiding. Nadien moet gekeken worden of al het materiaal zomaar 
aangeboden zal worden! 

Tool: ‘Hoe kan het CiS-kader vertaald worden naar danseducatief lesmateriaal door leerkrachten 
lager onderwijs?’   
 

https://dansindespiegel.wixsite.com/dansspiegel
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CONCLUSIE 
Het onderzoek Dans in de Spiegel 2.0. had tot doel om de aanbevelingen verworven in de het 
masteronderzoek ‘Dans in de Spiegel’ uit te diepen en te vertalen naar de praktijk. Meer bepaald naar 
de lagere schoolcontext. Het wilde leerkrachten lager onderwijs in staat stellen om via een tool zelf 
danseducatief materiaal te ontwikkelen. Daartoe wilde het onderstaande onderzoeks- en deelvragen 
beantwoorden: 
 
Hoe kan de CiS-theorie bijdragen aan het ontwerpen van danseducatief lesmateriaal door 
leerkrachten lager onderwijs? 
 

1. Toets: Wat is dansonderwijs en hoe verhoudt de CiS theorie zich ten opzichte van dans? 
2. Tool: ‘Hoe kan het CiS-kader vertaald worden naar danseducatief lesmateriaal door 

leerkrachten lager onderwijs?’   
 
Na het volgen van de expertenopleiding werd aangevoeld dat het theoretische blok uit de 
masterscriptie, waarbij reeds een vergelijking gemaakt werd tussen dans en de CiS-theorie, 
onvoldoende was. In het eerste hoofdstuk werd dat verder uitgewerkt alsook concreter gemaakt. Er 
kan geconcludeerd worden dat dansonderwijs breed inzetbaar is. Het heeft zowel een letterlijke 
vertaalslag waarbij we het houden op bewegen en een diepgaandere betekenis die ons aanzet tot de 
ontwikkeling van een danscultureel bewustzijn. Daarbij komen de onderdelen onderwerp, 
vaardigheden en cultuurdragers van CiS aan bod. In dit onderzoek werd iedere vaardigheid en 
cultuurdrager omgezet naar dans. Om te komen tot het onderwerp werd de denkwijze van CiS 
gevolgd. Het moet gaan over het menselijke handelen en denken. Daartoe werd het concept van The 
Moving Map gelanceerd.  
 
Er werd vervolgens tijdens de expertenopleiding de noodzaak gevoeld vanuit het onderwijs (alsook 
eerder bleek uit de masterscriptie) dat de theorie vertaling naar de praktijk nodig heeft. Daartoe werd 
een interactieve website opgezet die The Moving Map als basis heeft om danseducatief materiaal te 
ontwerpen voor leerkrachten lager onderwijs. De website werd tijdens een presentatie van CERA – 
CiS-scholen voorgesteld en aangemoedigd tot testing. We herkennen hier ook de korte periode van 
ontwikkeling van de website en willen hem als work in progress bestempelen. Er zal nog verdere 
ontwikkeling plaats moeten vinden. Dit leidt tegelijkertijd naar een nieuw onderzoek: 
 
The Moving Map: Dans als een reflectieve tool in de (multiculturele) schoolcontext. 
 
 
DISCUSSIE 

- Sleutelcompetenties 
Er werd in deze scriptie geen vertaalslag gemaakt of verbinding naar de sleutelcompetenties. 
Er wer aangevoeld dat dit te vroeg was gezien de recente ontwikkelingen in het onderwijs. 
Eens de leerplannen volledig geïplementeerd zijn, zal dit een nodige volgende stap zijn. 
 

- Website en mogelijkheden 
Bij de ontwikkeling van de tool werd gewerkt met Wix.com. Deze website stelt iedere leek in 
staat om content op te bouwen. Helaas werd ook hier en daar gebotst op de beperkte 
mogelijkheden van de site waardoor niet ieder onderdeel ten volste werd uitgewerkt. Indien 
de website in de toekomst operant blijft, zal het uitbreiden van het mogelijkhedenpakket 
noodzakelijk zijn. 
 

- Dans en geen andere disciplines 
Er werd bewust gekozen voor een scriptie over dans en cultuur in de spiegel. Dit omdat er 
ervaren werd dat er geen andere experten in de opleiding deze discipline kozen en de passie 
en noodzaak bij de onderzoeker groot was om net daarmee iets te doen. 
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BIJLAGE 
 
Bijlage 1: Aanbevelingen Masteronderzoek ‘Dans in de Spiegel’ (juni 2018 - Codarts, 
Rotterdam) 
     
De aanbevelingen die hier gedaan worden ten aanzien van een bepaalde aanpak voor danseducatie 
in het Vlaamse formele veld zijn tweeledig: aanbevelingen voor de organisatie (CANONCultuurcel) en 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. De eerste aanbevelingen die hieronder gedaan worden 
zijn voor de organisatie, CANONCultuurcel. Alle aanbevelingen werden tevens gedaan vanuit het 
dansperspectief van het onderzoek, niet vanuit een algemeen cultuurperspectief. Uit de 
onderzoeksresultaten en conclusie kan opgemaakt worden dat er nood is aan: 
      

- Een ontwikkeling van (dans)visie voor en van de scholen zodat evaluatie en reflectie mogelijk wordt. 
- De ontwikkeling van de culturele vaardigheden en het kiezen van een focus binnen deze 
vaardigheden van het leerproces. 
      
- Zowel het vakoverstijgend werken als werken binnen structurele lessen met een horizontale en 
verticale leerlijn voor dans om te komen tot een procesgerichte benadering. 
- Een oplossing voor de (h)erkenning van het instrumenteel waardoor de discrepantie tussen theorie 
en praktijk wegebt en leerkrachten bottom-up kunnen werken. 
      

- Het verhogen van de deskundigheid over CiS op scholen. 
- De ontwikkeling van de motorische en sociale (h)erkenning voor dans maar vooral de andere 
doelstellingen vanuit het theoretische kader. 
      
Om deze aanbevelingen toegankelijker te maken, werd een geheugensteun ontwikkeld: 
DANSSPIEGEL. Daarbij wil ik nog verduidelijken dat een advies nooit aan leerlingen maar steeds aan 
de onderwijzers en experts is. Het onderzoek is er zich ook van bewust dat sommige aanbevelingen 
reeds uitgevoerd worden door CANONCultuurcel. 
        

Durf denken. Bied mogelijkheden zodat leerkrachten en beleidsmakers durven denken over 

      
een (persoonlijke) dansvisie. 
      

Aselect gebruik van vaardigheden. Kijk naar de theorie en pas hem aan maar behoud de 

      
culturele basisvaardigheden van het leerproces. Maak duidelijk dat leerkrachten een focus kunnen 
kiezen binnen de vaardigheden maar ook moeten variëren. 
      

Nieuw denken. Leerkrachten moeten een nieuwe manier van denken over danslessen 

      
aannemen voor de toepassing van de theorie. Bied hiervoor een toegankelijk kader (één voor de 
discipline en één discipline-overstijgend) dit om te komen tot education in and through dance vanuit 
een bottom-up benadering. 
      

Structurele lessen. Bied scholen een structurele les danseducatie aan. Zorg ervoor dat scholen 

deze tijdsinvestering willen maken en start bij structurele     
lessen cultuureducatie. 

Streefdoelen. Bied vanuit de leerplannen concrete doelen 

      
in de dansles aan om het leerproces van de leerlingen optimaal te ondersteunen. 
      

Procesgericht werken. Zowel voor de leerling als de 
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leerkracht. Bouw het bestaande instrumenteel verder uit. Dit met enkele concrete lessen maar vooral 
tools voor verderzetting van het thema met een eigen uitwerking aangepast aan de leerling. 
          

Integratie. Integreer dans in het hele schoolgebeuren, ondersteun deze implementatie. 

      
Experts. Bied dansexperts aan scholen aan om te komen tot meer kwaliteit. 
      
Gezondheid implementeren. Kwaliteit voor dans werd vaak aangehaald als onderdeel van 
      
motorische en sociale vaardigheden. Er wordt snel de link gelegd met meer sportgerelateerde 
activiteiten door de belanghebbende. Al het denken over handelingen is cultuur. Zoek ook draagvlak 
van dans in de sportsector. Zie het als een vorm van integratie. Misschien wordt er daardoor meer 
draagvlak gecreëerd. 
      
Eenvoudig. Maak de theorie eenvoudig en behapbaar voor de leerkracht in het werkveld. Zorg dat ze 
geen theoretische afstand moeten nemen maar zich eigenaar voelt. 
 
Leerlijn (horizontaal en verticaal). Help zowel horizontale als verticale leerlijnen met 
      
betrekking tot dans maar ook de andere kunstdisciplines te ontwikkelen. Hierin zullen vooral de 
onderwijskoepels hulp nodig hebben. 
     
Zoals gesteld door Van Es en Van Heusden (2015) treedt kwaliteit enkel op als alle geledingen, in dit 
geval leerlingen, leerkrachten en experts zich in toenemende mate bewust worden van de noodzaak 
tot verandering. Enkele adviezen komen overeen met de adviezen die voort stroomden uit het 
Vlaamse onderzoek en waarmee CANONCultuurcel reeds actief bezig is. Waar ligt dan het pijnpunt? 
Dit onderzoek wil tot slot aanraden om te kijken naar het implementatieproces? Hoe kan je deze 
denkwijze verspreiden over heel Vlaanderen. Hoe breng je de theorie naar alle scholen? Hoe zorgen 
we dat de mate van (h)erkenning heel hoog scoort? 
      
Dit onderzoek leidde vervolgens tot enkele nieuwe vragen en nieuwe onderzoekonderwerpen voor de 
toekomst. Het wil op het einde van het verslag enkele aanbevelingen doen:   
            
-  Het theoretisch kader stelt vakintegratie als belangrijke kwaliteitsfactor voor cultuureducatie. Maar moet er ook een apart vak 
dans blijven bestaan voor het technische aspect en de ambacht van het vak? 
              
-  Is er nood aan een methodiek vanuit de leerkrachten om CiS kwaliteitsvol toe te kunnen passen? 
        
-  Een vervolgonderzoek zou kunnen vergelijken welke ervaringen leerlingen geven die een ideale, cultuur in de spiegel 
theoretische dansles krijgen, geven en leerlingen die een ‘normale’ dansles krijgen. Dan zou je wel kunnen spreken van een 
aselecte onderzoeksgroep. 
             
-  Als de theorie nog nader in vraag gesteld zou worden, zou een vervolgtraject kunnen bevragen: Is een dansles/kunstproject 
pas goed als je tot cultureel bewustzijn komt? 
               
-  Kijkende naar onze diverse maatschappij kan ook volgende vraag gesteld worden in een vervolgonderzoek: Wat doe je met 
dansers met bijvoorbeeld een beperking die niet over alle vaardigheden beschikken? 
            
-  Welke mate van autonomie wil/heeft de docent. Welke toetskader heeft hij nodig om zijn kwaliteit van lesgeven voor dans te 
verhogen. 
   
-  Hoe wordt CiS aangeboden in de lerarenopleidingen? Zit het kwaliteitsprobleem daar al verwerven? 
              
-  Hoe denken de andere geledingen erover? Deze werden nog niet onderzocht. Er wordt gedacht aan onderwijsinspectie, 
ouders en lerarenopleiders.  
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Bijlage 2: Conclusie Masteronderzoek ‘Dans in de Spiegel’. 
 De doelpopulatie gaf enkele overeenkomsten aan met betrekking tot kwaliteitsvolle danseducatie: 

1. Het theoretische kader CiS wordt door de drie onderzoeksgroepen tussen middel en geen mate (h)erkend voor het 
ontwerpen van danseducatie. 
        

2. Het gebrek aan theorie vernieuwing wordt door leerlingen en leerkrachten in hoge mate (h)erkend en enkel door de 
experts gezien als een gevolg van het ontbreken van een visie. 
 Net door dat ontbreken geven alle groepen aan dat evaluatie van dans moeilijk is. Er is geen eenduidige visie en 
begrip van danseducatie. 

 
3. Leerkrachten en experts (h)erkennen het belang van het overzicht over de verschillende leerprocessen met 

betrekking tot kwaliteitsvolle danseducatie. 
 

4. Vakoverstijgend werken wordt door leerkrachten en experts van hoge tot middel mate 
(h)erkend. Dit is ook aanwezig bij de leerlingen zij het niet zoals bedoelt door de theorie. 

 
5. Leerkrachten en experts willen meer tijd voor dans onder de vorm van structurele lessen ter bevordering van 

indicatoren als evaluatie, tijdinvestering en visieontwikkeling. 
        
De theorie biedt voor geen enkele respondentengroep een theoretisch cognitief perspectief, nog wordt het gezien als 
instrument voor kwalitatieve danseducatie of reflectie op danservaring. Kortom er is een discrepantie tussen theorie 
en praktijk. 

 
6. De theorie is nog in onvoldoende mate (h)erkend om te komen tot een groter (dans) cultureel bewustzijn. Het wordt 

vooral door experts (h)erkend wat een top-down idee oplevert   

 
Verder waren enkele andere verschillen waar te nemen met betrekking tot kwaliteitsvolle 
danseducatie: 

1. De leerlingen (h)erkennen de visie op danseducatie niet. De leerkrachten (h)erkennen hem in lage mate en de 
experts in middel lage mate. Hierdoor kan gesteld worden dat de aanwezigheid van een visie met betrekking tot 
danseducatie zo goed als onbestaande is. Enkel de experts geven het belang van het hebben van deze visie aan. 

 
2. De mate van deskundigheid wordt door de leerlingen als heel hoog (h)erkend maar strookt niet met de invulling van 

het CiS en die van de leerkrachten en experts. 
 

3. Waar de leerlingen enkel verbeelden (en waarnemen) aanhalen uit de vaardigheden kan besloten worden dat 
leerkrachten en experts hier verder in staan. Ze (h)erkennen de cumulatieve vaardigheden grotendeels wel. Toch 
vinden zij dat het abstracte deel te verwaarlozen is. Ze kiezen voor een focus binnen de vaardigheden. 
 

4. Leerlingen stellen de didactische vaardigheden van docenten gelijk aan kwaliteitsvolle danseducatie. Ze herkennen 
dit hoofdzakelijk enkel in het aanleren van pasjes. De (h)erkenning is te verwaarlozen aangezien het niet voldoet aan 
het theoretisch kader dat binnen dit onderzoek getoetst werd. 
 

5. Leerlingen (h)erkennen de tijd, evaluatie en integratie van vakken niet op gelijkaardige wijze zoals door CiS(v) 
bedoelt. De leerkrachten en experts doen dit wel en in hoge mate. 
  
Leerkrachten (h)erkennen eerder de motorische aspecten van danseducatie als kwaliteitsvol en de experts de 
sociale. Leerlingen sluiten aan bij het motorische en benoemen dan vooral het leren van danspasjes. 
 

6. Dans zien als een proces wordt niet door alle doelgroepen in gelijke mate van belang (h)erkend. 
 

7. Muziek wordt zowel door de leerlingen als de docenten aangehaald als een belangrijke randvoorwaarden voor dans. 
Dit begrip is echter te verwaarlozen omdat het niet aangehaald wordt in het indicatorenschema (bijlage 1).  

         
Bij de leerlingen werden enkele nieuwe indicatoren toegevoegd die zij (h)erkenden. Dit is bij de 
leerkrachten niet het geval. Leerkrachten (h)erkennen meer dan leerlingen de indicatoren van CiS(v). 
Alleen de mate waarin ze het (h)erkennen ligt lager. Daaruit kan opgemaakt worden dat de mate van 
(h)erkenning en toepassing dus schoolgerelateerd is, zoals ook Schramme (2014) stelde. Er werd 
geen groot gevoel van gemis van kwaliteit vastgesteld bij de leerlingen. 
Besloten kan worden dat het moeilijk is om DE definitie van kwaliteitsvolle danseducatie te geven en 
te vergelijken. Net daar komt de theorie van Van Heusden van pas die beoogt zo breed te zijn dat alle 
andere kaders en theorieën er in zouden moeten passen. Uit het onderzoek blijkt dat iedere 
doelgroep een ander referentiekader hanteert en daarbinnen ook nog van mening verschilt. De 
inbedding van het theoretische kader CiS(v) is nog niet voltooid voor Vlaanderen en wordt eerder in 
lage mate (h)erkend door leerlingen, leerkrachten en experts. Daardoor is het moeilijk te spreken van 
kwaliteitsvolle danseducatie. Deze kan behaald worden door de inbedding te versterken. Zo kan 
gezorgd worden voor een overeenstemming tussen theorie en praktijk. Dit zal echter een proces van 
jaren zijn.  



Bijlage 3: schema vraagstellingen website Dans in de Spiegel 2.0.       
 
Kernvraag: Hoe wil je dat je leerlingen dans beleven om te komen tot een groter danscultureel bewustzijn? 
 

1. Mijn leerlingen moeten de pure ervaring van beweging meekrijgen. 
a. Deelvaardigheid Waarnemen 

i. Hoe wil je dat je leerlingen de wereld om zich heen waarnemen? 
1. Door middel van horen 
2. Door middel van voelen 
3. Door middel van zien 
4. Door middel van ruiken/proeven 

ii. Hoe wil je dat leerlingen het bewegen met het lichaam ervaren en beleven? 
1. Door middel van observeren 
2. Door middel van vaststellen 
3. Door middel van tast 
4. Door middel van selecteren 

iii. Hoe wil je dat jouw leerlingen dansen gaan herkennen en herrineren? 
1. Door middel van Identificatie 
2. Door middel van onthouden 
3. Door middel van herrinering 

 
2. Mijn leerlingen moeten dans en het lichaam kunnen inzetten om te creëren vanuit de techniek 

a. Deelvaardigheid Verbeelden 
i. Hoe wil je dat je leerlingen dans verzinnen? 

1. Door middel van plannen 
2. Door middel van transformeren 
3. Door middel van representeren 
4. Door middel van associëren 

ii. Hoe wil je dat jouw leerlingen zich uitdrukken? 
1. Door middel van spelen 
2. Door middel van uitvoeren 
3. Door middel van inleving 
4. Door middel van presenteren 

iii. Hoe wil je dat jouw leerlingen creëren met dans? 
1. Door middel van bewerken 
2. Door middel van ontwikkelen 
3. Door middel van construeren 
4. Door middel van Toepassen 
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3. Mijn leerlingen moeten door middel van dans of vanuit dans werken aan taligheid. 
a. Deelvaardigheid: Conceptualiseren 

i. Hoe wil je dat je leerlingen benoemen en bespreken wat ze tijdens of door middel van dans ervaren hebben? 
1. Door middel van de formuleren 
2. Door middel van te praten 
3. Door middel van te beschrijven 
4. Door middel van samen te vatten 

ii. Hoe wil je dat jouw leerlingen leren duiden en waarderen van dans? 
1. Door middel van debatteren 
2. Door middel van becommentarieën 
3. Door middel van rechtvaardigen 
4. Door middel van waarde toekennen 

4. Mijn leerlingen moeten door middel van dans of vanuit dans werken aan het zichtbaar maken van structuren en onderzoek. 
a. Deelvaaardigheid: analyseren 

i. Hoe wil je dat jouw leerlingen door middel van dans ontleden en onderzoeken? 
1. Door middel van inzichtelijke maken 
2. Door middel van ontleden 
3. Door middel van testen 
4. Door middel van verklaring 

ii. Hoe wil je dat jouw leerlingen aftoesten en verklaren door midel van dans? 
1. Door middel van checken 
2. Door middel van concluderen 
3. Door middel van beoordelen 
4. Door middel van choreologie 

 
Deze aanpak plaats dans als een middel, als een manier om om te gaan met je ervaring van het verschil tussen het heden en het verleden. 
 

 
 
 
 


