
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht onderwijsdoelen en activiteiten dans 
 
 
Hieronder biedt de PBD van OVSG u allereerst een overzicht van onderwijsdoelen waar u extra kan 
op inzetten in tijden van afstandsonderwijs (= deel 1). Het gaat om doelen die soms minder vaak aan 
bod kunnen komen tijdens de reguliere lessen. 
 
Vervolgens bieden we u een overzicht van activiteiten die uiterst geschikt zijn voor afstandsonderwijs 
en waar dansleraren nu al mee aan de slag gaan (= deel 2). Deze activiteiten zijn verbonden aan 
meerdere onderwijsdoelen.  
 
 
 
Alvorens u concreet aan de slag gaat om opdrachten te formuleren, kan het zinvol zijn om 
onderstaande reflectievragen/aandachtspunten mee te nemen. 
 

• Wat heeft je leerling nodig om gemotiveerd te worden of te blijven? Waar heeft hij/zij zin in? 
Wat is haalbaar? Denk hierbij aan autonomie, betrokkenheid en competentie. 

• Op welke manier wordt de creativiteit versterkt?  Hoe gaat je leerling hiermee om? 

• Welke leerstof kan mijn leerling best herhalen? Welke leerstof kan mijn leerling verder 
instuderen? 

• Welke onderzoeksopdrachten of reflectie-oefeningen kan mijn leerling doen? Welke 
voorstellen doet mijn leerling zelf? 

• Wat is er mogelijk om te kunnen samenwerken? Met wie kunnen leerlingen samenwerken 
(leerkracht, huisgenoten, medeleerlingen…)? Wat verwacht men dan van mekaar?  

• Op welke manier kan/wil de leerling een proces of resultaat tonen (vb. film, foto, tekening, 
dagboek, logboek…)? Wanneer? Wat doe je ermee i.f.v. feedback en evaluatie? 

• Wat kan online/offline? 

• Hoe zorg je ervoor dat instructie/opdracht/feedback helder is? 

• Hoe blijf je als leerkracht zichtbaar in functie van relatie en feedback? 

• In welke mate kan je leerling zelf keuzes maken? 

• In welke mate kan je leerling voorstellen doen? 

• Hoe zorg je ervoor dat je leerling veilig, duurzaam en doelmatig omgaat met zijn/haar 
lichaam?  

• Hoe hou je structuur en overzicht? 
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1)  Onderwijsdoelen waar u extra kan op inzetten in tijden van afstandsonderwijs 
 

INDIVDUELE GEDREVENHEID TONEN 

1e graad 2e graad 3e graad 
Leerlingen bouwen intrinsieke 
betrokkenheid op: aandacht, 
motivatie, nieuwsgierigheid, 
verwondering, waarneming en 
authentieke beleving 

Leerlingen breiden de eigen 
waarnemings-, belevings- en 
verbeeldingswereld uit 

Leerlingen breiden de eigen 
waarnemings-, belevings- en 
verbeeldingswereld uit met het 
oog op de ontwikkeling van een 
eigen artistieke persoonlijkheid 

Leerlingen uiten persoonlijke 
voorkeuren 

  

 
 

Leerlingen stellen zich realistische 
doelen die verband houden met 
persoonlijke voorkeur 

Leerlingen stellen zich ambitieuze, 
maar realistische doelen die 
verband houden met persoonlijke 
voorkeur 

 

CREËREN EN (DRANG TOT) INNOVEREN 

1e graad 2e graad 3e graad 
Leerlingen nemen intuïtief en 
elementair bewust waar 

  

 

VAKDESKUNDIGHEID TONEN 

1e graad 2e graad 3e graad 
 Leerlingen hebben aandacht voor 

eenvoudige dansproducten 
 

Leerlingen onderhouden een 
elementair dansrepertoire 

Leerlingen ontwikkelen en 
onderhouden een relevant 
dansrepertoire 

 Leerlingen geven blijk van een 
noodzaak tot dansen en bewegen 

 

ONDERZOEKEN 

1e graad 2e graad 3e graad 
Leerlingen tonen 
nieuwsgierigheid voor artistieke 
uitdrukkingsvormen in de eigen 
leefomgeving 

Leerlingen observeren het gebruik 
van de eigen uitdrukkingsvorm in de 
eigen leefwereld 

Leerlingen beschrijven het gebruik 
en effect van de eigen 
uitdrukkingsvorm in de eigen 
leefwereld 

 Leerlingen staan open voor het 
culturele leven 

Leerlingen exploreren het culturele 
leven 

Leerlingen gaan onbevangen om met 
kunst en cultuur en ontdekken eigen 
vooroordelen en voorkeuren 

Leerlingen gaan onbevangen om 
met kunst- en cultuuruitingen en 
beschrijven eigen vooroordelen en 
voorkeuren 

 Leerlingen verwerven kunst- en 
cultuurhistorisch inzicht vanuit de 
eigen uitdrukkingsvorm 

Leerlingen gaan om met aangeboden 
inspirerende bronnen 

Leerlingen verzamelen 
inspirerende bronnen vanuit kunst- 
en cultuurhistorisch inzicht 
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2) Voorbeeldactiviteiten in tijden van afstandsonderwijs 

 

1e graad 
 

• De leraar bezorgt audio- of video-opnames met oefeningen op gekende ritmes 
(tijdsperceptie).  

• De leerlingen zetten al hun beertjes/speelgoed/bestek/schoolgerief… op 1 rij en maken er een 
foto van. Daarna maken ze er 2 rijen mee. Vervolgens maken ze er 3 rijen mee enz. De 
leerlingen zoeken naar diverse manieren en alternatieven om hun spullen in de ruimte te 
ordenen (ruimteperceptie). 

• De leerkracht verstuurt filmpjes met korte oefeningen en geeft daarbij uitleg. Indien nodig 
wordt de muziek apart verstuurd. 

• De leerkracht stuurt filmpjes met eenvoudige beweegtips. De leerling laat een foto nemen van 
zichzelf tijdens het oefenen om nadien aan de leerkracht te bezorgen. 

• De leerkracht bezorgt de leerling een dansboekje met daarin een mix van gekende 
dansbewegingen. 

• De leerling bezorgt de leerkracht een afbeelding of filmpje van hun favoriete danser, 
choreograaf, dansgezelschap… 

• Dans-fotospel: de leerlingen sturen foto’s door van zichzelf in bepaalde houdingen. Inspiratie 
is te vinden in standbeelden, in boeken, de omgeving binnen of buiten… 

• Dansopdracht: de leerkracht geeft suggesties om een (bepaald) parcours in huis en/of buiten 
te dansen. 

• De leerkracht bezorgt ouder- en kind-oefeningen (vb. vliegtuigje, evenwichtsoefening, samen 
springen…). De ouder(s) maken enkele foto’s en bezorgen deze aan de leerkracht.  

• De leerkracht reikt bepaalde kijktips aan m.b.t. dans (bv. dansfilms, dansseries…).  

• De leerkracht reikt 3 korte filmpjes aan van verschillende genres (bv. een klassieke dans, 
volksdans, jazzdans). De leerling bekijkt de drie filmpjes en giet ze in een top 3 naar eigen 
voorkeur. 

• De leerkracht reikt muziek aan waarop de leerlingen kunnen dansen (zowel muziek uit de les 
als nieuwe muziek).  

 

2e graad 
 

• De leerkracht geeft welbepaalde richtlijnen om zelf een kort dansstukje te maken.  

• De leerkracht verstuurt filmpjes met korte oefeningen en geeft daarbij uitleg. Indien nodig 
wordt de muziek apart verstuurd. 

• De leerkracht formuleert wekelijks een danstechnische oefening, een krachtoefening, een 
uithoudingsoefening en een lenigheidsoefening en/of reikt een checklist aan hiervoor. 

• De leerkracht stuurt linken door naar online lessen van fitness-oefeningen, yoga, Pilates en/of 
dans. Eventueel kan de leerling hier rond terugkoppelen naar de leerkracht.  

• De leerlingen maken gebruik van de app ‘Parade’. De leerkracht geeft concrete opdrachten om 
met de app aan de slag te gaan. 

• De leerkracht reikt muziek aan waarop de leerlingen kunnen dansen (muziek van de les, van 
een gekende choreografie…). 

• Opdracht met gekende danspassen: de leerlingen krijgen een dansfoto van bv. een demi-plié. 
Bij deze foto moeten ze de juiste benaming opschrijven. Daarna laten ze een foto nemen van 
een demi-plié die ze zelf uitvoeren. Vervolgens herhaal je deze opdracht met andere 
danspassen. Op basis van deze danspassen kunnen de leerlingen een kort dansstukje maken.  
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• Dans-fotospel: de leerlingen sturen foto’s door van zichzelf in bepaalde houdingen. De leerling 
zoekt 3 bizarre houdingen en probeert deze zo correct mogelijk na te doen. Inspiratie is te 
vinden in een gebruiksvoorwerp, een schilderij, een meubel… 

• De leerkracht vraagt aan de leerlingen om een bepaalde danspas of een korte dansfrase aan 
te leren aan (één van) zijn/haar huisgeno(o)t(en). De leerling ontwikkelt hiervoor een 
stappenplan: hoe ga je dit aanpakken? 

• De leerkracht vraagt de leerling te kijken naar een bepaald dansfilm / dansfragment / 
dansdocumentaire en stelt er enkele vragen bij (bv. rond danstechniek, 
achtergrondinformatie, waardering…). 

• De leerling bespreekt volgende vragen bij het zien van filmfragmenten: Wat zie je? Wat denk 
je dat er aan het gebeuren is? Wat vraag je je af? 

• De leerling zoekt zelf naar muziek, die hem/haar motiveert om te bewegen en/of te dansen.  

• De leerkracht en/of de leerlingen stellen een dansquiz op. 

• De leerlingen kiezen een kleur, een symbool en een tekening bij het observeren van een dans. 
Ze leggen uit waarom ze die keuze maken. 

 

3e graad 
 

• De leerkracht formuleert wekelijks een danstechnische oefening, een krachtoefening, een 
uithoudingsoefening en een lenigheidsoefening en/of reikt een checklist aan hiervoor. 

• De leerkracht stuurt linken door naar online lessen van fitness-oefeningen, yoga, Pilates en/of 
dans. Eventueel kan de leerling hier rond terugkoppelen naar de leerkracht.  

• De leerkracht kiest een eenvoudig gedicht (of de leerling stelt zelf een gedicht voor). De inhoud 
ervan wordt door de leerling zelfstandig verwerkt tot een solo.  

• De leerkracht vraagt de leerling te kijken naar een bepaalde dansfilm / dansfragment / 
dansdocumentaire / podcast / artikel over dans en stelt er enkele vragen bij (bv. rond 
danstechniek, genre, stijl, choreograaf, dansgezelschap, waardering…). 

• De leerling bespreekt volgende vragen bij het zien van filmfragmenten: Wat zie je? Wat denk 
je dat er aan het gebeuren is? Wat vraag je je af? 

• De leerling leeft zich in, in een choreograaf en stelt zich volgende vragen: Wat zou deze 
persoon denken/zien? Wat weet hij/zij? Wat vraagt hij/zij zich af? Waarom zou hij/zij de dans 
op deze manier (en met deze attributen/muziek) vorm hebben gegeven? 

• De leerkracht bezorgt afbeeldingen of filmfragmenten van minder bekende dansgenres (vb. 
flamenco, popping…). De leerling toetst zijn ideeën over het genre af aan de hand van gerichte 
vragen (bv. wat dacht ik er vroeger over en wat nu?).  

• De leerkracht maakt gebruik van volgende website met dansopdrachten: 
https://www.rosasdanstrosas.be/home/ 

• De leerkracht stuurt een aantal afbeeldingen en/of filmpjes door. De leerling gaat na wat het 
doel is van het ‘dansen’: bv. sociaal, ritueel (vb. haka), artistiek.  

• De leerkracht geeft online les aan de klasgroep (bv. via Zoom, Teams, …). 

• De leerkracht stuurt een YouTube-link of filmpje naar de leerling en vraagt om de dansfrase 
zelfstandig in te studeren. Eventueel terugkoppeling met filmpje van de leerling. 

• De leerling onderhoudt en herhaalt het gekende dansrepertoire via filmopnames.  

• De leerling plaatst de gekende dansfrasen in een andere volgorde en voert het nieuwe geheel 
uit (al dan niet op dezelfde muziek). Eventueel terugkoppeling met filmpje van de leerling. 

• De leerling bedenkt een nieuw begin of einde voor een gekende dansfrase. 

• De leerling zoekt zelf naar muziek, die hem/haar aanzet tot improvisatie.    

• De leerkracht en/of de leerlingen stellen een dansquiz op. 
 
 

https://www.rosasdanstrosas.be/home/
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4e graad 
 

• De leerkracht formuleert wekelijks een danstechnische oefening, een krachtoefening, een 
uithoudingsoefening en een lenigheidsoefening en/of reikt een checklist aan hiervoor. 

• De leerkracht stuurt linken door naar online lessen van fitness-oefeningen, yoga, Pilates en/of 
dans. Eventueel kan de leerling hier rond terugkoppelen naar de leerkracht.  

• De leerling ontwerpt een solo, vertrekkend vanuit een schilderij, gedicht, muziekstuk… 

• De leerkracht geeft online les aan de klasgroep (bv. via Zoom, Teams, …). 

• De leerkracht stuurt een YouTube-link of filmpje naar de leerling en vraagt om de dansfrase 
zelfstandig in te studeren. Eventueel terugkoppeling met filmpje van de leerling. 

• De leerkracht vraagt de leerling te kijken naar een bepaalde dansfilm / dansfragment / 
dansdocumentaire / podcast / artikel over dans en stelt er enkele vragen bij (bv. rond 
danstechniek, genre, stijl, choreograaf, dansgezelschap, waardering…). 

• De leerling verandert de volgorde van de dansfrase of choreografie, al dan niet op dezelfde 
muziek. 

• De leerling bedenkt een nieuw begin of einde voor een gekende dansfrase. 

• De leerkracht maakt gebruik van volgende website met dansopdrachten: 
https://www.rosasdanstrosas.be/home/ 

• De leerling onderhoudt en herhaalt het gekend dansrepertoire via filmopnames.  

• De leerkracht en/of de leerlingen stellen een dansquiz op. 

• De leerling kiest een choreograaf en noteert/beschrijft zijn/haar specifieke kenmerken, 
dansstijl… Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de volgende website: 
https://vimeopro.com/beatthedutchfilms/podium-dans 

 
 
 

 

https://www.rosasdanstrosas.be/home/
https://vimeopro.com/beatthedutchfilms/podium-dans

