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SAMENVATTING

In dit onderzoek ontwikkelden Faizah Grootens en Ise An 
Verstegen een model voor ‘ritmisch-dynamisch dansonderwijs’ 
in het primair onderwijs. De ritmisch-dynamische benadering 
is een vorm van transcultureel onderwijs waarin de docent de 
aangeboden stof vermengt met de individuele belevingswereld, 
afkomst en interesse van de deelnemer, waarbij de eigen inbreng 
wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Door interviews brachten de onderzoekers in kaart hoe 
de ritmisch-dynamische benadering wordt toegepast op de 
opleiding Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten, waarna ze deze benadering onderbouwden met 
literatuur. Uit het onderzoek bleek dat de ritmisch-dynami-
sche benadering zich kenmerkt door een specifieke didactiek 
(holistische didactiek), inhoud (polyritmiek, polycentrisme en 
expressiviteit), en door een specifieke attitude (o.a. lichaam en 
geest als geheel, collectiviteit, uithoudingsvermogen en mind-
set). Vervolgens werden de mogelijkheden en moeilijkheden 
van ritmisch-dynamisch dansonderwijs in de praktijk van het 
primair onderwijs onderzocht door middel van actieonderzoek. 
Door de combinatie van theorie en praktijk levert dit onder-
zoek zowel een theoretische basis op voor ritmisch-dynamisch 
dansonderwijs als voorbeelden van lessen voor dansdocenten 
die met deze benadering aan de slag willen gaan.

samenvatting
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INLEIDING

What is dance? It is the physical expression through movement 
and rhythm of relationships, feelings and ideas. Nobody invented 
dance. It is deep in the heart of every culture throughout histo-
ry; dance is part of the pulse of humanity. It embraces multiple 
genres, styles and traditions and is constantly evolving. Its roles 
range from recreational to sacred and cover every form of social 
purpose. (Robinson, & Aronica, 2018)

Dansonderwijs is nooit neutraal. De vormgeving van een dans-
curriculum wordt bepaald door een (impliciete of expliciete) 
onderliggende visie op onderwijs. De opleiding Docent Dans 
van de Academie voor Theater en Dans heeft ‘transculturaliteit’ 
tot kern gemaakt van haar onderwijsvisie. De opleiding heeft 
voor deze visie gekozen omdat het dans toegankelijk wil maken 
voor iedereen, ongeacht culturele achtergrond, en om aan te 
sluiten bij het cultureel diverse (grootstedelijke) werkveld. Een 
belangrijke inspiratiebron vormt het werk van Rudi Visker 
(2006), die transculturaliteit ziet als een vanzelfsprekend proces 
van vermenging en verstrengeling van culturele uitingsvormen, 
waarbij identiteit en cultuur ontstaan en veranderen door voort-
durende interactie. Bij transcultureel dansonderwijs gaat het 
om een collectieve werkwijze waarbij bruggen worden gebouwd 
tussen de dansbeleving van de individuen, ongeacht de cultureel 
diverse achtergrond in een groep (Siebe, 2016). Studenten van 
de opleiding Docent Dans worden volgens deze visie opgeleid 
en krijgen handvatten om hun eigen dansonderwijs volgens 
deze visie vorm te geven.

Binnen het transculturele dansonderwijs op de opleiding 
Docent Dans speelt de ritmisch-dynamische benadering een 

belangrijke rol. Deze benadering wijkt af van andere (meer 
traditionele) benaderingen van dansonderwijs, omdat de vorm 
die wordt gebruikt om ritme in te zetten dusdanig belangrijk 
is, dat het de drijfveer van deze onderwijsvorm is. Door ritme 
en de dynamische verbindingen die in de ruimte tussen de 
studenten/deelnemers ontstaan worden de gewenste doelen 
bereikt. Danseducator Patrick Acogny (2018, p. 1) beschrijft 
deze benadering als volgt: “Bij de ritmisch dynamische les-
praktijk wordt de ruimte waarin gedanst wordt, gezien als een 
multidimensionale wereld van meerdere ritmes, waar mensen 
zich van elkaar onderscheiden, terwijl ze dynamisch verbonden 
blijven. Er is een universele dimensie in ritme als een bewe-
gingsgevoel, dat culturele barrières overstijgt.” Volgens deze 
benadering wordt een dansstijl continu blootgesteld aan een 
proces van verandering, vernieuwingen en nieuwe invloeden, 
zoals bijvoorbeeld die uit subculturen. Deze veranderingen en 
toevoegingen ontstaan in interactie met de deelnemers van de 
les, waarmee de eigen inbreng van de deelnemer wordt gesti-
muleerd en gewaardeerd. Volgens de opleiding Docent Dans 
is de toegevoegde waarde van deze benadering voornamelijk 
de capaciteit om te verbinden. Door de ritmisch-dynamische 
basistraining kunnen deelnemers zich verbinden met verschil-
lende danstechnieken, tradities en culturen. Daarnaast ziet de 
opleiding de laagdrempeligheid, de groepsbevordering en de 
evenredige aandacht voor iedereen binnen de les als toegevoegde 
waardes van de ritmisch-dynamische benadering binnen de 
transculturele pedagogiek. Lesgeven vanuit deze benadering 
vergt een open en onderzoekende houding en gaat uit van 
mogelijkheden en positiviteit. 

Omdat de ritmisch-dynamische benadering relatief 
nieuw is in het dansonderwijs, is er nog weinig ‘formele’ ken-
nis over. De ritmisch-dynamische benadering op de opleiding 
Docent Dans wordt vooral vormgegeven en betekenisvol onder 

inleiding inleiding
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studenten en docenten door gevoelde ervaringen, (lichaams)
kennis en intuïtie. De werkwijze van onderzoekers Faizah 
Grootens en Ise An Verstegen staat aan de basis van de rit-
misch-dynamische benadering en zij passen dit onder andere 
toe binnen hun lessen aan de opleiding Docent Dans. Hoewel er 
weinig theoretische beschrijvingen van deze benadering zijn, as-
sociëren docenten en studenten wel de concepten ‘collectiviteit, 
inclusiviteit, holisme, endurance, ritme en dynamiek’ ermee. 
Ook is er weinig formele kennis over hoe deze benadering in het 
primair onderwijs eruitziet en wat ervoor nodig is om deze toe 
te passen. Voor dit onderzoek leidde dit dan ook tot de vraag: 

Op welke wijze kan de ‘ritmisch-dynamische benadering’ zoals 
deze wordt toegepast binnen het transculturele dansonderwijs 
op de opleiding Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten worden beschreven en worden toegepast in het 
dansonderwijs in het primair onderwijs?

Het doel van dit onderzoek is ten eerste om studenten aan 
de opleiding Docent Dans en vakleerkrachten dans een beter 
inzicht te geven in de kenmerken van de ritmisch-dynamische 
benadering en de theoretische onderbouwing ervan. Ten tweede 
wil dit onderzoek handvatten geven voor het ontwerpen en 
uitvoeren van danslessen in het primair onderwijs gebaseerd 
op de ritmisch-dynamische benadering.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet ‘collaborative action 
research’ toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan 
op de kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering. De 
kenmerken worden geduid vanuit de praktijkkennis van de 
kerndocenten van de opleiding Docent Dans en onderbouwd 
vanuit literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 komen het ont-

werp en de uitvoering van het actieonderzoek naar voren. De 
lessen die in het primair onderwijs (po) zijn gegeven, worden 
geanalyseerd en geëvalueerd. De kenmerken uit hoofdstuk 2 
worden hierdoor herzien en verfijnd in hoofdstuk 3, van waaruit 
vervolgens de conclusie wordt gevormd.

inleiding inleiding
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1.2 
onderzoeksopzet: collaborative action research

In dit onderzoek werd gebruikt gemaakt van ‘collaborative 
action research’ (Levin & Rock, 2003, p. 135). Levin en Rock 
(2003) beschrijven collaborative action research als “research 
that teachers do to investigate their own professional practi-
ce in an attempt to understand and improve the nature and 
specifics of their work and to develop a stronger voice when 
communicating about it”. Bij collaborative action research vallen 
dan ook de rollen van onderzoeker en participant samen. De 
stappen die door twee of meer docent-onderzoekers worden 
ondernomen bij het doen van dit type onderzoek zijn in tabel 
1 weergegeven:

1
OPZET VAN HET 
ONDERZOEK

1.1
de onderzoeksvraag

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:

Op welke wijze kan de ritmisch-dynamische benadering zoals 
deze wordt toegepast binnen het transculturele dansonderwijs 
op de opleiding Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten worden beschreven en worden toegepast in het 
dansonderwijs in het primair onderwijs?
 
Om de hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvra-
gen geformuleerd:

1. Hoe kan de ritmisch-dynamische benadering zoals deze 
wordt toegepast binnen het transculturele dansonderwijs op 
de opleiding Docent Dans van Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten worden beschreven?

2. Hoe kan de ritmisch-dynamische benadering binnen het 
dansonderwijs in het primair onderwijs worden toege-
past en welke moeilijkheden en mogelijkheden ervaren 
docenten daarbij?

stap 1 
Samen reflecteren op en identificeren van het probleem. De docenten  
brengen in kaart welk probleem er bestaat ten aanzien van het onderwijs.

stap 2 
Samen een plan van aanpak bepalen hoe dat probleem in het onderwijs 
kan worden opgelost.

stap 3 
Implementeren van het plan van aanpak.

stap 4 
Data verzamelen, analyseren en evalueren.

stap 5 
Cyclus van implementatie, data verzamelen, analyseren en  
evaluatie herhalen.

tabel 1: Collaborative action research (Levin & Rock, 2003)

Deze stappen vormden de basis van het huidige onderzoek.

opzet van het onderzoekhoofdstuk 1
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Stap 5
Op basis van de eerste cyclus zijn de lessen en de ontwerpprin-
cipes voor de ritmisch-dynamische benadering aangepast en 
toegepast op een andere groep 7 van dezelfde school en daarna 
geëvalueerd. Deze cyclus werd gegeven door Faizah Grootens. 
De lesduur was 1,5 uur en de groepsgrootte was rond de twintig 
leerlingen.

1.3 
onderzoekers en participanten van  

het onderzoek

Bij collaborative action research valt de rol van de onderzoe-
ker en participant van het onderzoek samen. De professionele 
achtergrond van de docent speelt daarom een rol bij het doen 
van onderzoek. Om inzicht te krijgen in die achtergrond vatten 
we deze samen.

Faizah Grootens is afgestudeerd aan de opleiding Docent 
Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (BA 
Dance in Education, 2010) en het Instituto Superior de Arte 
in Cuba (2010) en werkt als danseres in Nederland, Mexico 
en Cuba. Ze is als docent verbonden aan de Academie voor 
Theater en Dans (5 O’clock class en opleiding Docent Dans), 
Stichting Educatieve Projecten, Art Rules Curaçao en meerdere 
dansscholen in Nederland. Grootens’ danspraktijken zijn sterk 
afgeleid van haar danservaringen en van de Cubaanse tech-
niek, gecreëerd door Ramiro Guerra. Dit is van toegevoegde 
waarde op de ritmisch-dynamische wijze en het transculturele 
karakter van haar lessen omdat het aansluit op haar visie van 
een transcultureel lichaam: Een lichaam dat altijd zoekende 
is, een bruggenbouwer binnen stijlen, binnen het lijf en tussen 
culturen. Dit is dan ook de gedachte achter de ontwikkeling van 
haar lessen, die zij sinds haar afstuderen aan het ontwikkelen 

Stap 1
Het geïdentificeerde probleem is het ontbreken van formele 
kennis over de ritmisch-dynamische benadering in het dans-
onderwijs zoals die wordt toegepast aan de opleiding Docent 
Dans en hoe die benadering binnen het dansonderwijs in het 
primair onderwijs kan worden toegepast. 

Stap 2
Om dit probleem op te lossen is ervoor gekozen om eerst de 
kennis in kaart te brengen die de kerndocenten van de oplei-
ding Docent Dans in de praktijk hebben ontwikkeld over de 
kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering. Door fo-
cusgroep interviews werden de opvattingen over de definitie en 
kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering besproken 
(zie bijlage 1 voor de leidraad van het interview). Vervolgens 
werd deze praktijkkennis onderbouwd met een literatuuron-
derzoek. Daarna werden op basis van deze geïdentificeerde 
en onderbouwde kenmerken ontwerpprincipes ontwikkeld 
waarmee ritmisch-dynamische danslessen ontworpen kon-
den worden voor het primair onderwijs (zie bijlage 2 voor de 
ontworpen lessen).

Stap 3
De ontworpen lessen zijn uitgevoerd in twee groepen 7 van het 
primair onderwijs in Amsterdam. De eerste cyclus bestond uit 
drie lessen gegeven door Ise An Verstegen. De lesduur was 1,5 
uur en de groepsgrootte was rond de 22 leerlingen.

Stap 4
Deze lessen werden met behulp van observatie en videoregi-
stratie en videoreflectie vastgelegd. De data werd geanalyseerd 
en geëvalueerd (zie paragraaf 2.4).

hoofdstuk 1 opzet van het onderzoek
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is binnen de 5 O’Clock Class, de opleiding Docent Dans en 
verschillende scholen in het primair onderwijs. Bij het lesgeven 
in het primair onderwijs werkt Grootens vanuit de interesses 
en achtergrond van de leerlingen, om via bewegingsidioom, 
muziek en ritme bij hen aan te sluiten en deze als basis van 
haar les te gebruiken. 

Ise An Verstegen verweeft in haar werk als danskun-
stenaar werelden met een inclusieve, transculturele visie en 
lichaamstaal. Ze is afgestudeerd aan de opleiding Docent Dans 
van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (BA Dance 
in Education, 2010) en de l’École des Sables (2012) en werkt 
nationaal en internationaal in onder andere Nederland, Se-
negal en Frankrijk. Ze is als een van de weinigen wereldwijd 
gespecialiseerd en gekwalificeerd om te werken met Technique 
Germaine Acogny – een danstechniek en filosofie gebaseerd op 
West-Afrikaanse en Westerse dansen. Voor seizoen 2018-2019 
heeft Verstegen de 3Package Deal vanuit het AFK ontvangen, 
bedoeld als stimulans voor getalenteerde jonge makers in 
Amsterdam. Verstegen is sinds 2011 docent aan de opleiding 
Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kun-
sten en sinds 2010 docent aan l’École des Sables in Senegal. 
Zij heeft vanuit haar werk op deze academies en andere pro-
fessionele instellingen een didactiek ontwikkeld waardoor ze 
de ritmisch-dynamische benadering kan toepassen in iedere 
lessituatie en stijl, zowel in het professionele werkveld als in 
het onderwijs. Belangrijk zijn de collectiviteit, zowel in de 
groep als in de beweging, eigenheid en ritme. Verstegen werkt  
altijd vanuit de mogelijkheden van de dansers, ook in het 
primair onderwijs.

1.4 
onderzoeksinstrumenten

Interviews
Om de kennis van de kerndocenten over de ritmisch-dynami-
sche benadering in kaart te brengen, werd eerst een halfgestruc-
tureerd interview afgenomen met kerndocent 1 (de artistiek 
directeur van l’École des Sables in Senegal, die op zijn wijze de 
ritmisch-dynamische benadering toepast in zijn werk) die in het 
buitenland verblijft. Daarnaast werd een focusgroep interview 
met kerndocent 2 (de artistiek leider van de opleiding Docent 
Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten die de 
transculturele visie op dans heeft geïmplementeerd in de oplei-
ding), kerndocent 3 (kernteam lid, curriculumontwerp van de 
opleiding Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten) en Kerndocent 4 (kernteam lid, stagebegeleider 
voor de lespraktijk in het primair onderwijs van de opleiding 
Docent Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) 
afgenomen. De vragen voor de focusgroep waren gericht op de 
definitie van ritme en de kenmerken en de waarde van de rit-
misch-dynamische benadering. Aan de hand van de interviews 
is de onderstaande indeling gemaakt van de kenmerken van 
de ritmisch-dynamische benadering (zie tabel 2).

tabel 2: Kenmerk ritmische benadering (Levin & Rock, 2003)

didactiek

 – Holistische didactiek

inhoud

 –  Polyritmiek en  
polycentrisme

 – Expressiviteit

attitude 

 – Available body
 –  Endurance en 

mindset
 –  Collectiviteit  

en dynamische  
verbinding

hoofdstuk 1 opzet van het onderzoek
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kenmerk wat doet 
de docent

wat doen 
de leer-
lingen?

tijd 
in 
les

didactiek  –  Holistische  
didactiek

inhoud  –  Polyritmiek en  
polycentrisme

 – Expressiviteit

attitude  – Available body
 –  Endurance en 

mindset
 –  Collectiviteit  

en dynamische  
verbinding

anders Andere kenmerken 
die nog niet beschre-
ven zijn maar wel een 
bijdrage leveren aan 
de ritmisch-dynami-
sche benadering

kenmerk wat doet de 
docent

wat doen de 
leer lingen?

didactiek  –  Holistische  
didactiek

inhoud  –  Polyritmiek en  
polycentrisme

 – Expressiviteit

attitude  – Available body
 –  Endurance en 

mindset
 –  Collectiviteit  

en dynamische  
verbinding

anders Andere kenmerken 
die nog niet beschre-
ven zijn maar wel een 
bijdrage leveren aan 
de ritmisch-dynami-
sche benadering

Gestructureerde observatie
De kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering die 
voortkwamen uit de interviews en het literatuuronderzoek, 
vormden de basis van het observatieformulier dat gebruikt 
werd tijdens de lessen. Terwijl de ene onderzoeker de lessen 
gaf, observeerde de ander hoe de les verliep met betrekking 
tot de kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering. 
Zie hiervoor tabel 3. 

Videoreflectie 
Tot slot werd videoreflectie toegepast in dit onderzoek. Tijdens 
videoreflectie wordt een lessituatie geanalyseerd, vaak met het 
doel om ervan te leren (Tripp & Reich, 2012). Het medium video 
is volgens Tripp en Rich (2012, p. 679) geschikt om die reflectie 
te stimuleren: “Video enables teachers to more effectively ‘see’ 
their practice”. Tijdens het onderzoek werd gebruikgemaakt 
van zogenaamde ‘guided reflection’, dat wil zeggen dat met 
een vooropgesteld reflectieformulier de aandacht werd gericht 
op een aantal sleutelaspecten, in dit geval (mogelijkheden en 
moeilijkheden bij het uitvoeren van) de kenmerken van de 
ritmisch-dynamische benadering. Zie tabel 4.

tabel 3: Observatieformulier

tabel 4: Vooropgesteld reflectieformulier

hoofdstuk 1 opzet van het onderzoek
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namische benadering, zoals interviews, literatuuronderzoek, 
observatie en videoreflectie. Doordat de onderzoekers bij elkaar 
observeerden, kon er ook worden gemonitord of de ontworpen 
lessen werden uitgevoerd zoals bedoeld.  

Om de procedurele betrouwbaarheid te waarborgen, is 
er beschreven hoe de data zijn verzameld en geanalyseerd. De 
bevindingen worden ondersteund met letterlijke citaten uit 
de data. De kerndocenten hebben een samenvatting van het 
interview gezien voordat deze als zodanig werd gebruikt voor 
het onderzoeksverslag. Daarnaast zijn de uiteindelijke analyse 
van de kenmerken, de lesopzetten en de evaluatie van de lessen 
voorgelegd aan kerndocent 2. De vraag was of deze docent 
zowel de bevonden kenmerken herkende als de toepassing van 
de kenmerken geloofwaardig vond.

Om de ethiek te waarborgen is aan de directeur en de 
ouders van de kinderen van de scholen waar de lessen hebben 
plaatsgevonden toestemming gevraagd voor deelname aan 
het onderzoek door middel van een toestemmingsformulier. 
 

1.5 
data analyse

Analyse interviews
De interviews zijn opgenomen en verbatim uitgeschreven. 
Vervolgens werden de volgende categorieën gebruikt om een 
eerste analyse te maken: 

 – Definitie ritmisch-dynamische benadering.
 – Kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering. 
 – Waarde van het gebruik van de ritmisch-dynamische be-

nadering binnen de transculturele danspedagogiek.

In de tweede analyseronde werd de categorie kenmerken van 
de ritmisch-dynamische benadering verder open gecodeerd (zie 
bijlage 4 voor codeboom). Er kwamen drie hoofdcategorieën uit: 
didactiek, inhoud en attitude. Deze hoofdcategorieën werden 
onderverdeeld in subcategorieën.

Analyse observatie en videoreflectie
De observatie en de videoreflectie van iedere les werden geana-
lyseerd op de mogelijkheden en moeilijkheden bij het toepassen 
van ieder kenmerk van de ritmisch-dynamische benadering in 
het dansonderwijs binnen het primair onderwijs. Deze analyse 
vormde de basis voor het herontwerpen van de tweede lessen-
cyclus die op dezelfde wijze werd geanalyseerd.

1.6 
kwaliteit van het onderzoek

Procedurele validiteit, procedurele betrouwbaarheid en ethiek
Om de procedurele validiteit te waarborgen werden er meerdere 
instrumenten gebruikt om inzicht te krijgen in de mogelijkhe-
den en moeilijkheden van de toepassing van de ritmisch-dy-

hoofdstuk 1 opzet van het onderzoek
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ritmisch-dynamische benadering. Volgens kerndocent 3 vallen 
onder een holistische didactiek: weinig verbale uitleg, het fysiek 
voor- en meedoen en een les die ‘ongoing’ is (de les wordt zo 
min mogelijk onderbroken door verbale uitleg). Kerndocent 3 
zegt: “geen uitleg, verbale ondersteuning van wat je wil, maar 
vooral fysiek voorbeeld en ongoing.” 

Een ander aspect van de holistische didactiek binnen 
de ritmisch-dynamische benadering dat wordt genoemd door 
kerndocent 1, is om oefeningen lang genoeg te herhalen zodat 
de dansers het gevoel krijgen van een ritme. Kerndocent 1 legt 
uit: “Repetition is seen as growing into […]. You have to do 
it long enough to be able to help them to enter. Repetition is 
important as a principle, aesthetic and as a philosophy.” Het 
is volgens de kerndocenten dan ook van belang de dansers de 
gelegenheid te geven om een ritme of beweging lang en vaak 
genoeg te herhalen. Door herhaaldelijk een ritme of beweging 
te doen wordt volgens de kerndocenten de mogelijkheid ge-
creëerd om in de beweging en het lichaamsbesef te groeien en 
deze te onderzoeken. 

Volgens kerndocent 1 is het dan ook belangrijk om aan 
het begin van de les de dansers in hun eigen tempo en op hun 
eigen ritme te laten bewegen. Het idee daarbij is dat de ervaring 
van het moeten vechten, het worstelen met een gegeven ritme 
waarbij ze zich niet op hun gemak voelen, dan minder zal zijn. 
Beginnen met de eigen timing helpt leerlingen later een ritme 
te volgen dat misschien niet helemaal natuurlijk voor ze is en 
helpt ze dus open te kunnen staan voor het onbekende. Kortom: 
van bekend naar onbekend, weinig verbale uitleg, het fysiek 
voor- en meedoen, ongoing en herhalen worden als belangrijke 
aspecten van een holistische didactiek gezien.

Theorie over een holistische didactiek
In de literatuur worden ook verschillende aspecten besproken 

2
DE KENMERKEN 
VAN DE RITMISCH-
DYNAMISCHE 
BENADERING

Om tot een beschrijving van de ritmisch-dynamische bena-
dering te komen, werden de kerndocenten van de opleiding 
Docent Dans gevraagd naar hun praktijkkennis over deze 
benadering. Daarna werd literatuuronderzoek gedaan naar de 
kenmerken die uit de interviews naar voren kwamen. Tot slot 
werd de praktijkkennis en de kennis uit de theorie gesynthe-
tiseerd om tot een beschrijving te komen van de ritmisch-dy-
namische benadering zoals die kan worden toegepast in het 
primair onderwijs. 

De onderstaande kenmerken zijn niet stijl- of vormgebon-
den, en kunnen dus algemeen door iedere dansdocent vanuit 
zijn of haar idioom worden gebruikt. Hoewel de kenmerken hier 
voor de duidelijkheid apart worden besproken, benadrukken 
de kerndocenten dat deze kenmerken elkaar beïnvloeden en 
in samenhang moeten worden gezien. 

2.1 
kenmerk: de holistische didactiek van de 

ritmisch-dynamische benadering

holistische didactiek
De praktijk over een holistische didactiek
De kerndocenten gaan uit van holistisch lesgeven bij de  

de kenmerken van de ritmisch-dynamische benaderinghoofdstuk 2
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die een holistische didactiek karakteriseren en overeenkomen 
met wat de kerndocenten in de interviews benoemen. Volgens 
Saraber (2006) wordt er bij niet-Westerse kunstvormen vaak op 
een holistische wijze lesgegeven. Volgens Saraber (2006) is er 
bij een holistische didactiek sprake van demonstreren, coachen 
en weinig spreken, maar worden de leerlingen ook van bekend 
naar onbekend terrein meegenomen, wordt er weinig uitleg 
gegeven en kan verwarring als instrument worden ingezet. 
Zoals gezegd, begint bij een holistische aanpak de dansdocent 
vaak met een bekende beweging. Door het herkennen van een 
beweging kunnen de leerlingen zich sneller verbinden aan het 
materiaal dat passend is bij hun niveau en daardoor sneller 
plezier ervaren: “Leerlingen die zich gewaardeerd voelen en op 
hun eigen niveau kunnen bewegen, krijgen er vanzelf plezier 
in” (Fry & Gano-Overway, 2010). Saraber (2006, p. 47) zegt 
over deze holistische aanpak: 

Efficiënt is zo’n langzaam, diep leerproces niet. Maar het biedt 
wel andere voordelen. Uit onderzoek blijkt dat het een sterke 
interne motivatie opwekt om materiaal onder de knie te krijgen, 
die ervoor zorgt dat leerlingen boven hun niveau presteren. Ook 
versterkt het de gevoelsmatige band met een kunstvorm, stijl, 
of repertoire. 

De holistische aanpak staat tegenover de analytische aanpak 
waarbij een beweging stuk voor stuk wordt opgedeeld en aan-
geleerd en waarbij elk gedeelte een uitleg krijgt.

Wat betreft het aspect van herhalen dat genoemd werd 
door de kerndocenten, benoemt Bremmer (2015) dat de rol van 
de docent daarbij van groot belang is. Gebaseerd op de ‘Vari-
ation Theory of Learning’ van Marton, analyseert Bremmer 
(2015) dat als de docent op een ritmische beweging varieert, 
de leerlingen het basisconcept of de basisstructuur achter de 

ritmische beweging kunnen leren. Variatie binnen het proces 
van het herhalen kan daarom een functie hebben voor het 
begrijpen en uitvoeren van ritmische bewegingen (Bremmer, 
2015). De literatuur suggereert ook dat de leerling de kans krijgt 
om de beweging volledig te doorvoelen door die te herhalen. 
Het besef van de bewegingen vindt dan via kinesthetische 
gewaarwordingen plaats en de beweging wordt dan intern 
gevoeld: “Kinesthetisch betekent: betrekking hebbend op de 
waarneming van eigen lichaamsbeweging en houding” (Berg-
man, 2003, p. 40). 

Tot slot, zoals de kerndocenten ook al opmerkten, is 
herhaling ‘esthetiek of een waarde op zich’. Dixon Gottschild 
(2002, p. 4) benoemt dat “Whether spoken, sung, sculpted, 
written, or danced, the Africanist aesthetic values process. 
How a thing is done is as important as getting it done – the 
journey as important as the destination.”

Samengevat geven praktijk en theorie de volgende handvatten 
voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de ritmisch-dy-
namische benadering:

didactiek Holistische  
didactiek

 – Fysiek in plaats van verbaal
 – Ongoing
 – Van bekend naar onbekend
 – Herhaling 

hoofdstuk 0 de kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering
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2.2 
kenmerk: de inhoud van de ritmisch-dynamische 

benadering

polyritme en polycentrisme
De praktijk over polyritme en polycentrisme 
Ritme speelt een belangrijke rol in de ritmisch-dynamische 
benadering volgens de kerndocenten. Kerndocent 4 beschrijft 
ritme als: “Een bepaalde tijdsduur, veelal in geluid vervat met 
een repetitieve karakteristiek [...] Ritme kan van eenvoudig tot 
zeer complex zijn [...] En dan heeft het ook nog al de kenmer-
ken van tijd onder zich. Dus, het kan bijvoorbeeld regelmatig, 
onregelmatig, het kan versnellen, het kan vertragen.” Volgens 
kerndocent 4 leent ritme zich er bij uitstek voor om aan bewe-
ging gekoppeld te worden. Kerndocent 1 legt uit dat hij veel 
met ritme werkt om de dansers deze te laten voelen, door te 
stappen, te stampen, te bouncen en te gronden.

Volgens kerndocent 1 moet een les polyritmisch zijn om 
zinvol te zijn, omdat leerlingen dan hun lichaam als een geheel 
leren ervaren: 

 Polyrhythm is filling the gaps, the silence. It is an embodiment of 
the rhythm [...] We have different centers [in the body] interacting 
all the time. For me it doesn’t make sense to say we only have 
one center [...] The body is moving in a holistic way, the whole 
body is in tune. When doing isolations, the whole body is into it. 

Kerndocent 2 benoemt iets vergelijkbaars: er moet een be-
wustzijn gecreëerd worden voor de verschillende lichaams-
onderdelen zonder het geheel van het lichaam uit het oog te 
verliezen. Volgens kerndocent 2 zijn er verschillende ritmes in 
het lichaam en kunnen ritmes op verschillende manieren en 
vanuit verschillende lichaamsdelen in het lichaam geïntegreerd 

worden. Dit noemen de kerndocenten polycentrisme. Het li-
chaam heeft daarbij verschillende centers en initiatiepunten, en 
de kerndocenten zien deze plekken in het lichaam als de motor 
en ondersteuning van bewegingen. Hierbij gaat kerndocent 1 uit 
van zes centers; voeten/vloer, knieën, bekken, torso, schouders 
en hoofd. Maar elke danstechniek en -idioom heeft zijn eigen 
specifieke centers. 

Tot slot benoemt kerndocent 3 dat pulse ook ritme is en 
dat er in de les erg gefocust wordt op de pulse. Als praktische 
voorbeelden voor het maken van ritme met het lichaam en het 
volgen van de pulse worden stepping, klappen, bodyclapping 
en zang genoemd. Volgens kerndocent 2 is ritme bij sommige 
leerlingen erg ontwikkeld en daar doe je dan een beroep op: 
“andersom is die toevoeging een noodzaak voor de kinderen 
die daar minder goed in zijn ontwikkeld.”

Theorie over polyritme en polycentrisme 
Om de concepten ‘polyritme’ en ‘polycentrisme’ te beschrijven, 
hebben we eerst naar de begrippen ‘ritme’ en ‘pulse’ gekeken 
in de literatuur. Onder ritme wordt in dit onderzoek verstaan 
“temporal patterns repeated periodically” (Côté-Laurence, 
2000, p. 175). In dans zijn met name “the beat, accent, meter, 
duration, rhythmic pattern, and tempo” (Côté-Laurence, 2000, 
p. 175) van belang. In dit onderzoek wordt de beat als pulse 
van beweging gezien en kan die pulse ook, door onder andere 
stappen of klappen, worden gecreëerd zonder dat er per se 
muziek bij nodig is. 

Wordt er gekeken naar polyritme, dan houdt dit in dat 
meerdere ritmes gelijktijdig naast elkaar kunnen bestaan in 
het lichaam van de danser. Polyritme is dan een “rhythmic 
counterpoint within the body; two or more rhythms occurring 
simultaneously in the body” (Preston-Dunlop, 1995, p. 293). 
Wordt er gekeken naar polycentrisme in relatie tot dans, dan 
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expressiviteit
De praktijk over expressiviteit
Omdat een ritmisch-dynamische benadering mogelijk sturend 
kan worden, vinden de kerndocenten dat er genoeg ruimte 
moet blijven voor de ontwikkeling van creativiteit en expres-
siviteit van de leerlingen. “Ik wil ook altijd heel erg creativiteit 
bij mensen bevorderen. Daar krijg je ook innovatie door [...] 
Dus dat is dan ook belangrijk”, aldus kerndocent 4. Volgens 
kerndocent 2 moeten de verbeelding en de associaties een plek 
krijgen. Als je het creatief-expressieve in een les in het primair 
onderwijs verliest, “dan verlies je ook het kind”. Daarbij be-
noemt kerndocent 2 dat de docent snel moet kunnen schakelen, 
om ervoor te zorgen dat ritme altijd aan bod komt binnen de 
creatief-expressieve ontwikkeling. Volgens de kerndocenten 
moet er ruimte binnen de les worden gemaakt voor de crea-
tief-expressieve ontwikkeling, zodat de leerlingen hetgeen zij 
binnen het gestructureerde gedeelte leren, kunnen koppelen aan 
nieuwe eigen ontwikkelingen. Kerndocent 4 benoemt dat een 
docent een les creatief-expressief kan benaderen op een manier 
die tegelijkertijd ook past bij de ritmisch-dynamische ontwik-
keling omdat in het creatief-expressieve gedeelte opdrachten 
gegeven worden die ook ritmisch kunnen worden behandeld. 

De theorie over expressiviteit
Bergman (2003) benoemt dat het bij danseducatie draait om 
leerlinggericht onderwijs. Om iedere leerling tot zijn recht 
te laten komen, moeten docenten in hun danslessen diverse 
benaderingswijzen naast en door elkaar heen hanteren en 
gebruikmaken van de individuele, specifieke kennis en vaar-
digheden van de leerlingen. Een gevolg hiervan is dat er tijdens 
de les zowel met eigen materiaal als met materiaal van de groep 
wordt gewerkt. Voor de docent betekent dit dat deze zowel geza-
menlijk gestuurd als leerlinggestuurd onderwijs moet kunnen 

betekent dit dat vanuit elk lichaamsdeel bewegingen kunnen 
ontstaan en twee of meer delen van het lichaam tegelijker-
tijd kunnen dienen als centers van beweging. Lichaamsdelen 
kunnen dus op een onafhankelijk ritme van elkaar bewegen 
(Dixon-Gottschild, 2002). Hierbij moet in overweging worden 
genomen dat een beweging niet per se van Afrikaanse esthetiek 
afkomstig moet zijn om polycentrisch te zijn. Willette (2012) 
vat de verschillen tussen polyritme en polycentrisme als volgt 
samen: “Polyrhythm is the layering of different rhythms over 
one another and polycentrism is the idea that movement can 
initiate from any part of the body. These two qualities play 
together because different parts of the body dance to different 
instruments that are playing at different rhythms”.

Samengevat geven praktijk en theorie het volgende 
handvat voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de 
ritmisch-dynamische benadering:

inhoud Polyritmiek en 
polycentrisme 

 –  Simultaan gebruik van meerdere 
ritmes en initiatiepunten in het 
lichaam.

 –  Lichaam als totaliteit en in  
onderdelen ervaren. 
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tegelijkertijd alert zijn. Vanuit de ritmisch-dynamische benadering 
een available body creëren, geeft mogelijkheden om via training 
het lichaam anders te benaderen en dit aan het reeds bestaande 
lichaam toe te voegen. Dit door op een andere manier, met een 
andere benaderingswijze en training te werken. “Dat betekent dat 
je daar een [...] multiple body-multiple mind creëert, om toegang te 
krijgen [tot het lichaam] en iets te verbinden”, aldus kerndocent 4.
Daarnaast moet, volgens kerndocent 1, de docent leerlingen 
oefeningen geven om hen te helpen met het aanwakkeren van 
het lichaamsbewustzijn in relatie tot de tijd en ruimte. Het 
gaat om het ontwikkelen van een bewustzijn van de interne 
en externe ruimte volgens deze docent: “Internal feeling and 
exploring to construct inner landscape but also how to pro-
ject close to or outside the body, which is also another way to 
connect with other dancers in the space.” Kerndocent 3 voegt 
hieraan toe, geïnspireerd op de werkmethode van kerndocent 
1, dat de ‘pulse’ van het lopen en de trilling vanuit de aarde 
het lichaam activeert. Dit heeft te maken met het somatisch 
bewustzijn van het zelf; focus op tuning-in met ritme van het 
lichaam (interoceptief), maar ook tuning-in met mensen in de 
ruimte (exteroceptief). Volgens kerndocent 1: “you need to have 
a neutral state to be able to move your spine.” Van hieruit kan 
worden gewerkt aan lichaamshouding en dynamic alignment, 
gronden en interne en externe ruimte. 

De theorie over de available body
Binnen de theorie, wordt er aan het idee van de available body 
gerefereerd met het creëren van ‘lichaamsbewustzijn’. Bergman 
(2003) legt uit dat het vermogen om een lichaamsbewustzijn 
te ontwikkelen in principe voor ieder mens aanwezig is en 
ontwikkeld kan worden binnen dans. Zij beschrijft (2003, p. 
40) dat een danser “al bewegend […] kinesthetische indrukken 
[ontvangt]. Deze ontstaan in de zogenoemde proprioreceptoren, 

geven en binnen het gedeelte van leerlinggestuurd onderwijs 
als coach fungeert, waarbij de leerlingen al dan niet in groepjes 
zelf werkzaam zullen zijn (Bergman, 2003).

Samengevat geven praktijk en theorie het volgende 
handvat voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de 
ritmisch-dynamische benadering:

2.3 
kenmerk: de attitude van leerlingen en 

dansdocenten bij de ritmisch-dynamische 
benadering

available body
De praktijk over de available body
Binnen de ritmisch-dynamische benadering noemen de kern-
docenten ‘the available body’, het beschikbaar maken van het 
lichaam voor het dansen, als een belangrijke opgave van de 
docent. Kerndocent 1 zegt over de available body: “A body that 
is also ready to enter dance, [...] a body that is able to receive 
new information that is more useful to dance with than they 
had before.” Volgens de kerndocenten is het van belang dat je als 
docent je dansers begeleidt om in een staat van dansen, bewegen 
en van exploratie te komen. Het gaat ook over het ontwikkelen 
van de juiste ‘mindset’. Kerndocent 1: “Do you want to be here, 
are you available for any experience to come?” Om het lichaam 
‘available’ te maken, werkt kerndocent 1 met de ‘warrior posture’, 
een houding die de dansers aannemen, waarbij ze ontspannen en 

inhoud Expressiviteit  Aanspreken en ontwikkelen van het 
creatief-expressieve vermogen door 
zowel docentgestuurd als leerlingge-
stuurd te werken. 
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body and mind are no longer jointly engaged in the process of 
extending performance in a game of endurance.” Verder kan 
er volgens Katan-Schmid (2016, p. 88), wanneer het lichaam 
vermoeid is, een beroep worden gedaan op de fysieke erva-
ring. Dit is een staat die bereikt kan worden wanneer er een 
appel wordt gedaan op het vergroten van de endurance van de 
leerling. Door via beeldspraak de aandacht te vestigen op de 
emotionele ervaring die de leerling heeft kan de verbeelding 
worden aangesproken, waardoor de fysieke inspanning minder 
zal worden gestuurd maar op natuurlijke wijze zal ontstaan, en 
zal het plezier in de beweging de aandacht opeisen. “The focus 
is directed back to the body, as if someone had opened a gate 
to bodily, and thereby also mental, freedom” (Katan-Schmid, 
2016, p. 88). De intensiteit van de inspanning wisselt tussen 
hoog en laag om uiteindelijk een staat van vermoeidheid te 
bereiken. Dit alles, om het ‘doen’ en het ‘in het moment zijn’ 
te stimuleren.

Samengevat geven praktijk en theorie de volgende hand-
vatten voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de 
ritmisch-dynamische benadering:

een bepaald soort receptoren in het onderhuidse weefsel, de 
skeletspieren, pezen en gewrichten”. 

Samengevat geven praktijk en theorie de volgende hand-
vatten voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de 
ritmisch-dynamische benadering:

endurance en mindset

De praktijk over endurance en mindset
Volgens de kerndocenten is ‘endurance en mindset’, ook wel 
uithoudingsvermogen, onderdeel van de ritmisch-dynamische 
benadering. Het gaat er daarbij volgens de kerndocenten om dat 
leerlingen fysiek uithoudingsvermogen ontwikkelen zodat ze 
langere tijd bewegingen kunnen volhouden, maar ook mentaal 
uithoudingsvermogen (onder andere concentratie) ontwikkelen 
waardoor ze bewegingen beter kunnen leren. Dit houdt volgens 
de kerndocenten in dat er tijdens een les om een voortdurende 
inspanning wordt gevraagd en dat het lichaam en de mentale 
gesteldheid hier als één onlosmakelijk geheel worden benaderd, 
waarbij het lichaam de ‘mindset’ beïnvloedt en vice versa. 

De theorie over endurance en mindset
In relatie tot ‘endurance and mindset’ beschrijft Katan-Schmid 
(2016, p. 88) dat het belangrijk is om de concentratieboog van 
leerlingen te ontwikkelen, want “when concentration dwindles, 

collectiviteit en dynamische verbinding
De praktijk over collectiviteit en dynamische verbinding
 ‘Collectiviteit en dynamische verbinding’ noemen de kerndo-
centen ook als een aspect van de ritmisch-dynamische bena-
dering. Kerndocent 3 zegt dat het daarbij draait om een “sense 
of space, sense of self and sense of other” en dat leerlingen 

attitude Available body  –  Het bevorderen van een lichaam 
dat klaar is door te werken aan 
lichaamsbewustzijn en dynamic 
aligment, gronden en interne en 
externe ruimte.

 –  Somatisch aspect: interoceptief (fo-
cus op tuning-in met ritme van het 
lichaam) en exteroceptief (tuning-in 
met mensen in de ruimte).

attitude Endurance en 
mindset

 Werken aan uithoudingsvermogen 
door een beroep te doen op lichaam en 
geest als geheel.
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example, cooperation is improved by matching rhythmic arm or 
leg movements.” Entrainment kan ook leiden tot een gevoel van 
‘we-agency’ waarbij “self-boundaries and sense of self-agency 
appear to dissolve into the collective” (Pacherie, 2011, p. 380) 
Kortom: collectiviteit kan ontstaan wanneer entrainment en 
synchronisatie in de groep gestimuleerd wordt.

Een ander aspect dat wordt benoemd in de literatuur 
is dat collectiviteit een gevoel van vitaliteit kan opwekken. 
Stern (2010) beschrijft dat een collectieve ervaring zorgt voor 
de ervaring van vitaliteit in de eigen bewegingen en in die 
van anderen. Dit komt overeen met de observaties van Dixon 
Gottschild (2002, p. 9): “In Africanist performance the circle 
reigns. Where the circle rules, there is an abundance of energy, 
vitality, flexibility, and potential. For one, there is always the 
possibility that the person who is an onlooker may be drawn 
into the action and become a performer”.

Samengevat geven praktijk en theorie de volgende hand-
vatten voor het ontwerpen van danslessen gebaseerd op de 
ritmisch-dynamische benadering:

leren ‘in te tunen’ “op zowel de eigen ervaring als de ervaring 
van de groep.” Om dit te faciliteren gebruikt kerndocent 1 een 
kring tijdens zijn lessen. Hiermee worden de leerlingen eraan 
herinnerd dat zij in verbinding staan met de vloer, de omge-
ving en de anderen in de groep. Kerndocent 1 beschrijft: “We 
are a community dancing together, it is important that we are 
a collective body dancing. We have our own body, but we are 
also a collective body, a body that dances together.” 

Volgens de kerndocenten gaat het erom dat een groep 
als ‘één lichaam’ beweegt door samen op dezelfde pulse te 
bewegen en exteroceptief en interoceptief te werk te gaan, wat 
voor een groepsdynamiek zorgt. Kerndocent 1 zegt: “For my 
class it is important to create unity within the group and not 
uniform dancers [...] Focusing on unity by focusing for instance 
on timing on/to each other connecting with your body in the 
space towards each other”. Om deze eenheid en dynamische 
verbinding te bereiken, kunnen dansdocenten volgens de kern-
docenten gebruikmaken van vraag-en-antwoord principes door 
muziek, ritme, zang en bodyclapping en stepping te integreren. 

De theorie over collectiviteit en dynamische verbinding
In de interviews benoemden de kerndocenten het streven naar 
collectiviteit waarbij een groep tijdens de les als geheel wordt 
beschouwd, als één lichaam dat beweegt. Uit de literatuur blijkt 
dat een gevoel van collectiviteit wordt bevorderd door het fe-
nomeen van ‘entrainment’. Waterhouse  (2018, p. 56) beschrijft 
dat het fenomeen van entrainment plaatsvindt “when entities 
coordinate rhythmically and/or synchronize over time.” Dit 
houdt bijvoorbeeld in dat dansers in een groep hun (ritmische) 
bewegingen (onbewust) synchroniseren. Miura, Fujii, Yama-
moto en Kudo (2015, p. 11) benadrukken daarbij dat synchro-
niseren voor sociale binding kan zorgen: “Synchronization 
of movement with other people enhances social bonding; for 

attitude Collectiviteit 
en dynamische 
verbinding

 –  Het groepsgevoel ter bevordering 
en als uitgangspunt van het behalen 
van het gewenste resultaat.

 – Entrainment en vitaliteit.
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Hoe deze kenmerken zijn gebruikt als ontwerpprincipes bij het 
ontwerpen en uitvoeren van lessen in het primair onderwijs 
wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.

tabel 5: Kenmerken ritmisch-dynamische benadering  
(Levin & Rock, 2003)

hoofdkenmerk subkenmerken globale beschrijving  
kenmerken

didactiek  –  Holistische 
didactiek

 – Fysiek in plaats van verbaal
 – Ongoing
 – Van bekend naar onbekend
 – Herhaling 

inhoud  –  Polyritmiek en 
polycentrisme

 – Expressiviteit

 –  Simultaan gebruik van meerdere 
ritmes en initiatiepunten in het 
lichaam.

 –  Lichaam als totaliteit en in 
onderdelen ervaren.

attitude  – Available body

 –  Endurance en 
mindset

 –  Collectiviteit 
en dynamische 
verbinding

 –  Het bevorderen van een lichaam 
dat klaar is door te werken aan 
lichaamshouding en dynamic 
alignment, gronden en interne 
en externe ruimte.

 –  Somatisch aspect: interoceptief 
(focus op tuning-in met ritme 
van het lichaam) en exterocep-
tief (tuning-in met mensen in de 
ruimte).

 –  Werken aan uithoudingsvermo-
gen door een beroep te doen op 
lichaam en geest als geheel.

 –  Het groepsgevoel ter bevorde-
ring en als uitgangspunt van 
het behalen van het gewenste 
resultaat.

 – Entrainment en vitaliteit.

2.4 
samenvatting kenmerken van de ritmisch-

dynamische benadering

De kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering zijn, vol-
gend uit de interviews en het literatuuronderzoek, de volgende:

hoofdstuk 2 de kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering
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Verstegens eigen dansidioom, geïnspireerd op de Technique 
Germaine Acogny (Afrikaans Modern). Binnen deze serie 
stond het holistisch lesgeven centraal. Zie tabel 7 voor een 
voorbeeldles.

3
ONTWERP EN 
UITVOERING VAN DE 
LESSEN

3.1 
ontwerp van de lessen

De kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering zijn 
toegepast bij het ontwerpen van twee verschillende lessenseries 
van drie lessen voor twee groepen 7. Om inzicht te krijgen in 
de vertaling van de kenmerken naar de lesontwerpen, zijn twee 
voorbeeldlessen opgenomen in deze tekst, de gehele lessenseries 
zijn terug te vinden in bijlage 2.

Zoals eerder vermeld kan de docent binnen een ritmisch-dy-
namische benadering een danstaal hanteren met verschillende 
stijlgebonden kenmerken. Bij het ontwerpen van de lessenseries 
voor dit onderzoek heeft iedere docent naast het toepassen van 
de algemene kenmerken van de ritmisch-dynamische benade-
ring ook stijlgebonden kenmerken gebruikt. Zie bijlage 3 voor 
de toelichting op deze stijlgebonden kenmerken.
 

3.2 
voorbeelden van lessen uit de twee lessenseries

 
Lessenserie 1 
De eerste serie van drie lessen is ontworpen op basis van de 
kenmerken van de ritmisch-dynamische benadering en uitge-
voerd door Ise An Verstegen. Deze lessen zijn ingevuld vanuit 

tabel 6: Voorbeeldles 1 uit lessenserie 1

onderdeel kenmerk 
ritmisch- 
dynamische 
benadering 

werkvorm wat duur

introductie –  Introductie 
mindset 

 –  Holistisch 
lesgeven

Kring op de 
grond

Voorstellen. Korte 
uitleg lesinhoud, 
onderzoek, functie 
aanwezige perso-
nen, afspraken/
regels.

5 
min

pre  
warm-up

 –  Available 
body

Kring op de 
grond

Warm wrijven
Handen schudden
Wervelkolom
Armen-spel reactie

5
min

pre  
warm-up

–  Repetition
 –  Ritme 

introduce-
ren

 –  Collecti-
viteit

Kring 
staand

Bounce
Zon/maan
Door de ruimte: 
zon/maan

5 
min

ontwerp en uitvoering van de lessenhoofdstuk 3
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diagonaal/
oversteek

 –  Expressi-
viteit

 –  Repetition/ 
growing 
into 

–   Polyrit-
misch

Vanuit een 
diagonaal

Herhalen loop.
Bewegingen aan-
bieden door henzelf 
– een voorop met 
eigen beweging, 
rest volgt, een sluit 
achteraan. Num-
mer twee eigen 
beweging, rest volgt 
etc.

Nog aantal bewe-
gingen vanuit ko-
mende choreografie 
aanbieden.

10 
min

choreo –  Endurance
–    Collecti-

viteit
 –  Expressi-

viteit

Klassikale 
opstelling en 
kring

Bestaande uit 
bewegingen uit 
de les en van de 
leerlingen.

Toevoeging:  
Ter plekke gemaak-
te dans door in een 
kring een beweging 
per persoon toe te 
voegen (herhalen 
om te kunnen 
onthouden). 

Les 2/3:  
in tweetallen een 
keer acht maken.

10 
min

cooling 
down

Kring - 
staand

Terug naar de 
loop - wervelko-
lom - herhaling - 
vertraging.

5 
min

nagesprek Kring - 
staand

10 
min

warm-up  –  Repe tition/ 
growing 
into 

 –  Collecti-
viteit

Kring 
staand

Terug naar kring 
– samen stappen 
met zon en maan in 
beweging.
 
Vertellen dat we 
samen zijn, samen 
op het ritme, elkaar 
ondersteunen in 
energie.

10 
min

warm-up –  Endurance
 –  Repetiti-

on / gro-
wing into

 –  Polyrit-
misch/ 
polycen-
trisch

 –  Collecti-
viteit

Kring - 
staand
Muziek

Stepping met 
variaties in 
polyritmische en 
polycentrische 
beweging gebaseerd 
op lopen en 
gebruikmakend 
van de wervel-
kolom.

15 
min

concen-
tratie 
oefening

–  Synchroni-
satie

–  Collecti-
viteit

Kring - 
staand
Muziek

Ritme-stap-klap 
oefening:
Stap naar voren 
klap - stap naar 
achter klap
twee stappen naar 
voor klap - twee 
stappen naar achter 
klap drie… etc.

5 
min

grond –   Dyna-
mische 
verbinding

Door de hele 
ruimte

Maanloop
Piler 

5 
min

pauze

vervolg tabel 6 vervolg tabel 6
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Lessenserie 2
Na de eerste lessenserie nam Faizah Grootens de belangrijk-
ste evaluatiepunten mee in het voorbereiden van de tweede 
lessenserie. Zij heeft deze lessen gegeven vanuit haar eigen 
dansidioom, geïnspireerd op Caribbean Contemporary. Wat 
betreft de structuur zagen haar lessen er in principe hetzelfde 
uit als in de eerste lessenserie. Ook binnen deze serie stond het 
holistisch lesgeven centraal. Zie tabel 7 voor een voorbeeldles.

tabel 7: Voorbeeldles 1 uit lessenserie 2

onderdeel kenmerk 
ritmisch- 
dynamische 
benadering 

werkvorm wat duur

intro- 
ductie

–  Introductie 
mindset  
en holistisch 
lesgeven

Kring op de 
grond

Voorstellen. Korte 
uitleg lesinhoud, 
onderzoek, functie 
aanwezige perso-
nen, afspraken/
regels.

5 
min

pre  
warm-up

 –  Creating 
available 
body

Kring op de 
grond

Opwarming: 
Wervelkolom 
en hele lichaam 
warm maken, met 
bodyclapping en 
spelelement.

5
min

warm up –  Creating 
available 
body

–  Repetition/ 
growing into

–  Ritme intro-
duceren

–  Collectiviteit
–  Entrainment 

en synchro-
nisatie

–  Introductie 
expressiviteit

Kring - 
staand
 
Muziek
aan

Bounce met als 
aandachtspunt pel-
vis richting grond.
Verlenging staand 
en werken aan 
houding/ place-
ment. Wrijf op 
borst ‘open zon-
nestralen’. Begin 
met basisstappen 
en vertellen dat 
we samen muziek 
maken met onze 
stappen.

5 
min

Cuban-based 
opwarming: ba-
sisstappen op plek 
(met verlenging 
in borst), variaties 
op basisstap, 
toevoegingen in 
coördinatie met 
boven- en onderli-
chaam

Namenrondje 
moves: In het stap-
pen, per persoon 
naam zeggen met 
eigen beweging die 
iedereen herhaalt.

warm up –  Repetition/ 
growing into. 

–  Available 
body

Kring - 
staand
een buiten 
kring en een 
binnen kring

Isolaties: langs hele 
lichaam en spelen 
met tempover-
schillen.
 
Contract-release 
en shake oefening. 

7 
min

warm up –   Endurance 
–    Repetition/

growing into
–  Polyritmisch
–  Entrainment 

en synchro-
nisatie

–  Expressiviteit

Twee 
Kringen - 
staand
Muziek

Vertellen dat we 
samen zijn, samen 
op het ritme, el-
kaar ondersteunen 
in energie.
 
Shake oefening: 
Shake schouders 
met stappen, Va-
riaties met armen 
erbij, eindig met 
eigen gekke shake, 
footpushes, pliés.
 
Variaties op 
basisstap met 
torso: Zing ‘ta ta’ 
mee. Variaties in 
richtingen, shake, 
pulse en neutraal. 
Eigen variatie op 
touch back step.
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3.3 
analyse lessenseries 

Bij beide lessenseries is er per les een analyse gemaakt van de 
observaties en videoreflecties wat betreft de mogelijkheden 
en moeilijkheden bij het uitvoeren van de lessen (zie bijlage 5 
voor de analyse van iedere les). Ook is er per les gekeken of er 
naast de al beschreven kenmerken van de ritmisch-dynamische 
benadering nieuwe kenmerken te zien waren, of dat bestaande 
kenmerken beter beschreven konden worden. De overkoepe-
lende analyse van de lessenseries wordt hieronder beschreven. 

concen-
tratie 
oefening

–   Collectiviteit 
synchroni-
satie

–   Concentratie
–   Expressiviteit 

Een kring - 
staand
 
Verspreiden 
in de zaal

Ritme-stap-klap 
oefening.
 
Danscombina-
tie op ‘Cricket 
cricket’ – eindigen 
met freestyle 
bewegingen door 
de ruimte.

10 
min

verplaat-
sing

–   Dynamische 
verbinding

Van achter 
naar voor
Hele ruimte

Allround oefening 
van achter naar 
voor – met ver-
schillende variaties 
met polyritmische 
bewegingen.
Bananeira combi-
natie.

4 
min

pauze

diago-
naal/
oversteek

–   Expressiviteit 
–   Repetition/ 

growing into 
–   Polyritmisch

Vanuit een diago-
naal:
-  Docent doet een 

beweging voor en 
de rest volgt

-  Bewegingen 
aanbieden door 
kids zelf  

-  Nog aantal 
bewegingen 
vanuit komende 
choreografie 
aanbieden.

10 
min

choreo –   Endurance
–   Collectiviteit

Klassikale 
opstelling en 
kring

Danscombinatie 
bestaande uit 
bewegingen uit 
de les en van de 
leerlingen.

20 
min

Toevoeging: Ter 
plekke gemaakte 
dans door in een 
kring een bewe-
ging per persoon 
toe te voegen. 

Les 2/3: in tweetal-
len een keer acht 
maken.

cooling 
down

Kring - 
staand

Cooling down: 
Terug naar de 
kring met basis-
stap, rustig afkoe-
len van staand tot 
zittend.

5 
min

nagesprek Kring - 
zittend

Reflectie: 
Voor iedere vraag 
minstens vijf 
kinderen die ant-
woord geven.

5 
min

vervolg tabel 7 vervolg tabel 7
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evaluatiecyclus 1 
Mogelijkheden
Wat betreft de didactiek van de lessen bleek uit de observaties 
en de videoreflecties dat het belangrijk is om bij iedere les aan 
het begin persoonlijk contact te maken met de leerlingen voor 
het gevoel van erkenning. Om de les ongoing te houden werd er 
weinig gesproken door de docent maar vooral gebruikgemaakt 
van side-coaching. Het lang herhalen van oefeningen/bewegin-
gen leek tot meer lichaamsbesef bij de leerlingen te leiden en 
een betere uitvoering, onder andere doordat het gezamenlijke 
ritme sneller gecreëerd werd en er synchronisatie ontstond. 
Terwijl de les collectief doorgaat blijft het geven van individu-
ele aandacht belangrijk voor de individuele ontwikkeling van 
iedere deelnemer. Wij zagen bijvoorbeeld duidelijke momenten 
van blijdschap en doorzettingskracht bij studenten, wanneer 
de docent individuele positieve feedback gaf. Zelfs wanneer er 
een correctie bij kwam van de op dat moment gevraagde be-
weging, ging de leerling beter zijn best doen. De lessen werden 
daarnaast van bekend naar onbekend opgebouwd en door de 
onbekende bewegingen en moeilijkere polycentrische bewegin-
gen in een later moment zoals ‘over de diagonaal’ te plaatsen, 
kregen de leerlingen zonder druk de kans om in het materiaal 
te groeien. De positieve benadering, speelse elementen in de 
les, enthousiasme, duidelijk fysiek voorbeeld, (lichamelijke) 
betrokkenheid en verrassingselementen vanuit de docent in 
de les werkten heel stimulerend.

Wat betreft de inhoud van de lessen bleek uit de obser-
vaties en de videoreflecties dat ritmes meezingen gedurende de 
les, om de verschillende tonen in de muziek te benadrukken en 
het polyritmische aspect ervan duidelijk te maken, belangrijk 
te zijn. Het stimuleren van het inbrengen van eigen verbale 
ritmische geluiden door de leerlingen leek ook bij te dragen 
aan een collectief gevoel. De docent gebruikte de hele les door 

vocale ritmische geluiden om de ritmes te verduidelijken. 
Daarbij stimuleerde de docent de leerlingen om hun eigen 
vocale ritmische geluiden toe te voegen. Op de momenten dat 
zij die zelf inbrachten, reageerde de docent positief bevestigend. 
Hierdoor wilden de leerlingen steeds vaker hun eigen geluiden 
inbrengen en namen zij die ook van elkaar over. Wanneer 
iedereen samen hetzelfde danst en zingt ontstaat er snel een 
gezamenlijke binding/collectief gevoel.

Wat betreft de attitude bleek uit de observaties en de 
videoreflecties, dat het voor de collectiviteit en mindset belang-
rijk is dat de docent aangeeft dat de groep samen in hetzelfde 
ritme blijft stappen/dansen en naar elkaar blijft kijken. Hierbij 
wordt er gebruikgemaakt van muziek, ritmes en bewegingen 
die herkenbaar zijn voor de leerlingen. Ook bleek dat wanneer 
de docent aansluit op de belevingswereld van de leerlingen, dus 
aansluit op hun achtergrond met bij hen bekende muziek en 
thema’s, zij zich erkend voelen. Hierdoor kunnen zij makkelijker 
intunen op de les, wat een opening geeft om het onbekende 
te exploreren. Hiervoor moet de docent redelijk snel kunnen 
inschatten wat de leerlingen nodig hebben en wat de docent 
nog als extra kan meegeven aan de leerling. De docent zag 
bijvoorbeeld een leerling het zweet van zijn voorhoofd afvegen 
en reageerde hierop door het aan te geven en te gebruiken in 
de volgende danspas die zij in de choreografie toevoegde. De 
leerlingen moesten erom lachen en deden alle daaropvolgende 
keren deze nieuwe pas vol passie en vreugde.

Moeilijkheden
Wat betreft de didactiek van de lessen, bleek uit de observaties 
en de videoreflecties dat de basisbeweging die gedurende de 
hele les naar voren kwam aandacht vergde en om expliciete 
instructie met het accent op bewegingsuitvoering vroeg. De 
basisbeweging is op de maat gegrond lopen met een accent 
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in de torso in verlenging. Bij het verkeerd uitvoeren van de 
basisbeweging werd deze hoog en met een verkeerd accent 
in de torso uitgevoerd. En ondanks dat er weinig gesproken 
wordt in de les (holistische didactiek), moet duidelijk worden 
gecommuniceerd wat er van de leerlingen wordt verwacht 
(doelgericht taal inzetten). 

Wat betreft de inhoud van de lessen, bleek uit de ob-
servaties en de videoreflecties dat er meer ruimte gemaakt 
kon worden voor de ontwikkeling van expressiviteit van de 
leerlingen binnen de lessen. Er werd in de eerste twee lessen 
voornamelijk gebruikgemaakt van docentgestuurd onderwijs 
en er was weinig ruimte voor leerlinggestuurd onderwijs waarin 
de leerlingen bijvoorbeeld tijd krijgen om zelf danspassen en 
bewegingen te bedenken.

Wat betreft de attitude van de lessen, bleek uit de obser-
vaties en de videoreflecties, dat zodra de organisatievorm van 
de groep binnen de les vrijer wordt, de leerlingen minder ruim-
tebesef en besef van het collectief hebben. Fysieke en durance 
en mindset worden met de tijd opgebouwd. Het bleek moeilijk 
voor de leerlingen om bij deze onderdelen ook in stilte gecon-
centreerd, gesynchroniseerd en energiek te blijven. Een gesprek 
hierover in het reflectiemoment na de les, kan hierbij helpen: 
‘De hoeveelheid energie die je geeft, heeft invloed op de energie 
van je buren, dus wij dragen samen de verantwoordelijkheid.’ 
En dan kan een beroep worden gedaan op het creëren van een 
verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen. Dit gebeurde na 
het gesprek dat de docent met de leerlingen hierover voerde. De 
docent kon toen iedere keer bij lagere inzet van de leerlingen 
hierop terugkomen. De leerlingen begrepen dit en veranderden 
hun houding meteen. Daarnaast moest er op momenten met 
lage concentratie vanuit de leerlingen vroeg in beweging wor-
den overgegaan met verbale begeleiding, in plaats van verbaal 
proberen de groep bij elkaar te krijgen. 

Nieuw kenmerk
Uit de observaties en de videoreflecties van de eerste lessenserie 
kwam een nieuw subkenmerk naar voren: ‘de transculturele 
houding van de docent’. Met die houding bedoelen wij dat de 
docent zich open, positief, egalitair, inclusief en onderzoekend 
opstelt tegenover de leerlingen en een bruggenbouwer kan zijn. 
Vanuit de observaties en videoreflecties is gebleken dat een 
open en onderzoekende houding tegenover de leerlingen en een 
egalitaire en positieve benadering kan leiden tot een gevoel van 
veiligheid en erkenning bij de leerlingen. Binnen deze houding 
is het ook gebleken dat het belangrijk is om niet in techniek of 
in niveaus te denken. Er wordt procesgericht gewerkt, wat een 
extra mogelijkheid tot het ontwikkelen van de leerlingen geeft. 

Voordat we het subkenmerk dat we in de praktijk signa-
leerden in de tweede lessenserie gingen toepassen, hebben wij 
dit eerst, net als de andere subkenmerken, vanuit de literatuur 
onderbouwd.

Theorie over de transculturele houding van de docent 
Siebe beschrijft dat jongeren in een grootstedelijke omgeving 
een hybride culturele identiteit ontwikkelen doordat zij letter-
lijk opgroeien in een pluriforme omgeving, maar ook toegang 
hebben tot een veelvoud aan culturen, onder andere door het 
gebruik van internet. Deze hybride culturele identiteit nemen 
leerlingen mee de les in, en voor docenten is het belangrijk dat 
zij rekening houden met en aansluiten bij die identiteit zodat 
leerlingen zich erkend voelen (Siebe, 2016). Haanstra (2011, p. 
13) benadrukt dat “de aansluiting bij de leefwereld bedoeld [is] 
om betrokkenheid en motivatie te bevorderen en om voorkennis 
bij leerlingen te activeren waarop voortgebouwd kan worden”. 
Het gaat er daarbij ook om dat de inhoudelijke thema’s, (dans)
stijlen en uitingsvormen (van dans) die leerlingen belang-
rijk vinden een plaats krijgen in de les. Het aansluiten bij de  
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Aan de hand van de evaluaties op de eerste lessenserie is de 
‘transculturele houding van de docent’ als nieuw subkenmerk 
toegevoegd aan het observatieformulier en de videoreflectie. 
Ook zijn ‘doelgericht taal inzetten’ bij holistische didactiek en 
‘verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen creëren’ bij het 
ontwikkelen van collectiviteit, toegevoegd aan de belangrijke 
onderdelen van de kenmerken waaruit de ritmisch-dynamische 
les bestaat. Deze punten zijn meegenomen in het uitvoeren van 
de tweede lessenserie. Tevens werd als doel gesteld hierbij meer 
aandacht te besteden aan de expressiviteit van de leerlingen.

evaluatiecyclus 2
Mogelijkheden 
Wat betreft de didactiek van de lessen, bleek uit de observaties 
en de videoreflecties dat het gebruik van beeldspraak voor meer 
begrip en bewustwording van het lichaam bij de leerlingen kan 
zorgen. De docent gebruikte woorden als ‘zonnestraal’, wat 
zorgde voor verlenging, en ‘stoer’, wat zorgde voor een hogere 
tonus. Vanuit beweging (de fysieke ervaring in plaats van ver-
bale uitleg) een choreografie herinneren, zorgt direct voor een 
goede uitvoering (embodiment). De eerste twee lessen begon 
de docent vanuit stilstand met het ophalen van de pasjes. De 
leerlingen waren cognitief bezig met de volgorde en voerden 
de pasjes in stukjes uit. De derde les begon de docent vanuit 
beweging. Er werd ritmisch gelopen, om de choreografie op te 
halen. De leerlingen begonnen vanuit hun fysieke herinnering 
en gebruikten het totale lichaam (embodiment).

Wat betreft de inhoud van de lessen, bleek uit de obser-
vaties en de videoreflecties dat er tijdens de les meerdere keren 
de mogelijkheid gegeven kan worden voor ‘freestyle’ binnen de 
opdrachten. De kinderen mogen vrij dansen en werken hiermee 
aan expressiviteit. De docent gaf bijvoorbeeld tijdens de oefe-
ningen de opdracht om acht tellen zelf te bewegen, waardoor ze 

hybride culturele identiteit van leerlingen in een grootstedelijke 
omgeving impliceert dat de docent de dansuitingen en stijlen 
van de leerlingen herkent en erkent en de lesstof laat aansluiten 
of vermengt met de inbreng van de leerlingen. Het erkennen 
en herkennen van de hybride culturele identiteit van leerlingen 
kan gezien worden als de transculturele houding van de docent.

Docenten die vanuit deze houding werken, kunnen ook 
als ‘learner’ gezien worden doordat zij van en over hun leerlingen 
leren (Samuels, 2018). Het mogelijke gevolg is het opheffen van 
culturele barrières in de les en het verhogen van de behaalde 
resultaten door het erkennen van de gelijkwaardigheid van 
de verschillende (culturele) invloeden in een les. Oftewel, de 
houding van de docent is gebaseerd op egaliteit en herkenning 
en erkenning van de leerling. De docent wordt gezien als brug-
genbouwer door de vermenging en verstrengeling van culturen 
als vanzelfsprekend te behandelen en vanuit flexibiliteit met 
open en onderzoekende houding met een positieve benadering 
te handelen. Dit is van belang, want “studies by numerous 
scholars, show that students, particularly minority students, 
do better academically in schools where teachers use culturally 
responsive teaching than in schools where teachers do not use 
such a method”, aldus Bassey (2016, p. 5).  

Samengevat geven de evaluatie van de eerste lessenserie 
en theorie de volgende handvatten voor het ontwerpen van 
danslessen gebaseerd op de ritmisch-dynamische benadering:

attitude Transculturele 
houding van de 
docent

 –  Een inclusieve, egalitaire houding 
met een positieve benadering, waar-
bij erkenning en herkenning van de 
leerling leidt tot een succeservaring 
bij leerlingen.

 –  Bruggenbouwer en flexibele docent 
met open en onderzoekende 
houding.
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gevonden tussen uitdaging en herhaling. Wanneer de aangebo-
den stof te moeilijk of juist te makkelijk is haken leerlingen af, 
zoals bijvoorbeeld het moment wanneer de docent veelvuldig en 
snel het gebruik van polyritme en hiermee ook polycentrisme 
binnen het lichaam wisselde.

Wat betreft de attitude binnen de lessen, bleek uit de 
observaties en de videoreflecties dat door de moeilijkheids-
graad van de choreografie de leerlingen zich meer met de pasjes 
bezighouden dan met de belichaming en de collectiviteit. De 
placering van de leerlingen in de ruimte is van grote invloed 
op endurance en collectiviteit. De gevraagde energie was ge-
durende de hele les hoog. Om het endurance aspect echt te 
kunnen bevatten moet er verschil zijn in de intensiteit van de 
verschillende oefeningen. 
 
Aanpassingen of aanvullingen kenmerken
Aan de hand van de lessen is op te merken dat een transcul-
turele houding van de docent van essentieel belang is. Dit was 
te merken aan de open houding en belichaming van de lesstof 
bij de leerlingen wat mede gecreëerd werd door het uitgaan 
van het positieve van de leerlingen, het gebruik van de cirkel 
als basisopstelling en gebruik van voor de leerling bekende 
bewegingen, muziek en taalgebruik. Hierdoor werd er een 
brug gebouwd naar de voor de leerlingen onbekende lesstof 
die zij tot zich konden nemen en belichamen. Verder hebben 
wij de andere kenmerken kunnen verfijnen. Na de evaluatie 
van de lessen kwamen wij tot de volgende kenmerken van 
een ritmisch-dynamische benadering, weergegeven in tabel 9:

binnen de opdracht hun eigen dansidioom konden toevoegen. 
Het geven van maakopdrachten in tweetallen geeft ook de 
mogelijkheid om vanuit deze expressiviteit het sociale aspect 
binnen de les verder te ontwikkelen. De leerlingen voelen zich 
erkend doordat hiermee ook de mogelijkheid ontstaat om vanuit 
hun eigen bewegingen verder aan de choreografie te werken. 

Wat betreft de attitude binnen de lessen, bleek uit de 
observaties en de videoreflecties, dat bodypercussion als ‘tool’ 
kan worden gebruikt voor het creëren van een available body. 
Door het geven van individuele positieve aandacht voelen 
de leerlingen zich gezien. Terwijl de groep collectief aan het 
dansen is in de kring, gaf de docent iedere leerling individuele 
aandacht en communiceerde met de leerlingen door middel van 
coaching, geluiden en fysieke en non-verbale communicatie. 
Ook is met betrekking tot endurance en mindset opgemerkt 
dat de leerlingen na drie keer herhalen van de les, beter overweg 
kunnen met snelle wisselingen binnen de les. Dit heeft te maken 
met het verwachtingsmanagement bij leerlingen. 
 
Moeilijkheden 
Wat betreft de didactiek van de lessen, bleek uit de observaties 
en de videoreflecties dat het belangrijk en een uitdaging is om 
bij het corrigeren op ongewenst gedrag ervoor te zorgen dat 
de collectiviteit van de groep en flow van de les niet verloren 
gaan. Wanneer er bijvoorbeeld continu individuele aandacht 
wordt gegeven aan ongewenst gedrag van een leerling kan dit 
zorgen voor een onderbreking van de les, wat weer leidt tot een 
onderbreking van de collectieve concentratie van de groep. 
Wanneer dit gebeurt moet de docent opnieuw beginnen met 
het opbouwen van de collectiviteit en mindset.

Wat betreft de inhoud van de lessen, bleek uit de obser-
vaties en de videoreflecties dat de opbouw en verdieping van 
de oefeningen erg nauw luistert. Er moet een balans worden 

hoofdstuk 3 ontwerp en uitvoering van de lessen
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tabel 8: Kenmerken van een ritmisch-dynamische benadering

hoofdthema subkenmerken globale beschrijving  
kenmerken

didactiek  –  Holistische  
didactiek

 – Fysiek in plaats van verbaal
 – Ongoing
 – Van bekend naar onbekend
 – Herhaling 
 –  Doelgericht taal inzetten waar 

nodig

inhoud  –  Polyritmiek en 
polycentrisme

 – Expressiviteit

 –  Simultaan gebruik van meerdere 
ritmes en initiatiepunten in het 
lichaam.

 –  Lichaam als totaliteit en in 
onderdelen ervaren.

 –  Aanspreken en ontwikkelen van 
het creatief-expressieve vermo-
gen door zowel docentgestuurd 
als leerlinggestuurd te werken.

attitude  –  Transculturele 
houding van de 
docent 
 
 
 
 
 

 – Available body 
 
 
 
 
 
 
 

 –  Een inclusieve, egalitaire 
houding met een positieve 
benadering, waarbij erkenning 
en herkenning van de leerling 
leidt tot een  
succeservaring bij leerlingen.

 –  Bruggenbouwer en flexibele do-
cent met open en onderzoekende 
houding.

 –  Het bevorderen van een lichaam 
dat klaar is door te werken aan 
lichaamshouding en dynamic 
alignment, gronden en interne 
en externe ruimte.

 –  Somatisch aspect: interoceptief 
(focus op tuning-in met ritme 
van het lichaam) en exterocep-
tief (tuning-in met mensen in de 
ruimte).

 –  Endurance en 
mindset

 –  Collectiviteit 
en dynamische 
verbinding

 –  Werken aan uithoudingsvermo-
gen en door beroep te doen op 
het lichaam en hoofd als geheel.

 – Verwachtingsmanagement.
 –  Variatie in intensiteit van de 

oefeningen.

 –  Het groepsgevoel ter bevorde-
ring en als uitgangspunt van 
het behalen van het gewenste 
resultaat.

 – Verantwoordelijkheidsgevoel.
 – Entrainment en vitaliteit.

hoofdstuk 3 ontwerp en uitvoering van de lessen
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 – Inhoud: Inhoudelijk is het van belang dat er wordt gewerkt 
vanuit polyritmiek en polycentrisme. Dit betekent dat er tij-
dens de les simultaan gebruik wordt gemaakt van meerdere 
ritmes en initiatiepunten in het lichaam en dat het lichaam 
zowel als totaliteit als in onderdelen wordt ervaren. Het 
aanspreken van het creatief-expressief vermogen en de 
ontwikkeling van de leerlingen kan niet buiten beschouwing 
worden gelaten. Hierom moet er een appel worden gedaan 
op de expressiviteit van de leerlingen. 

 
 – Attitude: Om alle ritmische elementen en nieuwe moto-

rische vaardigheden te leren, moet er met de leerlingen 
gewerkt worden aan het creëren van een available body door 
het bevorderen van een lichaam dat klaar is om te dansen. 
Dit kan worden bereikt door te werken aan lichaamshou-
ding en dynamic alignment, gronden en interne en externe 
ruimte. De focus op het eigen lichaam en de collectiviteit 
binnen de groep zijn daarbij belangrijk. Collectiviteit en 
dynamische verbinding zijn belangrijke subkenmerken van 
een ritmisch-dynamische les. Het groepsgevoel is hierbij 
de motor ter bevordering van en het uitgangspunt voor 
het behalen van het gewenste resultaat. Daarbij is een ver-
antwoordelijkheidsgevoel bij de participanten creëren een 
sterk middel om het gewenste resultaat te bereiken. Voor 
een ritmisch-dynamische les is het concept ‘ongoing’ en 
hiermee de ontwikkeling van de endurance en mindset van 
de danser van groot belang. Om dit te bereiken wordt er 
gewerkt aan het uithoudingsvermogen door de leerlingen 
aan te spreken op het lichaam en het hoofd als geheel, oftewel 
het cognitieve en fysieke vermogen, gelijkwaardig aan te 
spreken. Hierbij zijn verwachtingsmanagement en variatie 
in intensiteit van de oefeningen belangrijk. Het nieuwe 
subkenmerk transculturele houding van de docent houdt 

CONCLUSIE

In dit onderzoek stond de vraag: Op welke wijze kan de ‘rit-
misch-dynamische benadering’ zoals deze wordt toegepast bin-
nen het transculturele dansonderwijs op de opleiding Docent 
Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten worden 
beschreven en toegepast in het dansonderwijs in het primair 
onderwijs? Hieronder wordt antwoord gegeven op deze vraag 
en tot slot wordt het onderzoek besproken.
 
De eerste helft van de vraag – Op welke wijze kan de ‘ritmisch-dy-
namische benadering’ zoals deze wordt toegepast binnen het 
transculturele dansonderwijs op de opleiding Docent Dans van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten worden beschreven 
worden – is op basis van interviews in kaart gebracht en verder 
uitgewerkt aan de hand van literatuur. Vanuit de evaluatie van 
de lessenseries werd aan de reeds bevonden kenmerken een 
subkenmerk toegevoegd, namelijk de ‘transculturele houding 
van de docent’, en zijn de andere subkenmerken verder gespe-
cificeerd. 
 
De kenmerken van een ritmisch-dynamische benadering wor-
den nu als volgt omschreven:

 – Didactiek: Om een ritmisch-dynamische les te geven moet 
de les zoveel mogelijk vanuit holistische didactiek worden 
gegeven, waarbij er wordt uitgegaan van fysieke instructie 
in plaats van verbale instructie, waarbij van bekend naar 
onbekend wordt gewerkt, er veel wordt herhaald en taal 
doelgericht wordt ingezet om het gevraagde te specificeren.

conclusie conclusie
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in dat de docent een inclusieve, egalitaire houding heeft: de 
docent is onderdeel van de groep. De docent benadert de 
leerlingen op een positieve manier. Hierbij leiden erkenning 
van de leerling en het herkennen van de aangeboden stof 
voor de leerling tot succeservaringen. Een docent met een 
transculturele houding is een bruggenbouwer, is flexibel 
en heeft een open en onderzoekende houding. 

Overigens zijn de bevonden kenmerken algemene kenmerken 
van de ritmisch-dynamische benadering en niet vorm- of stijlge-
bonden. Daarnaast wordt de ritmisch-dynamische benadering 
sterk beïnvloed door de docent en de groep die voor hem/haar 
staat. De ritmisch-dynamische benadering is geen statisch 
gegeven, maar een benadering die altijd in ontwikkeling is.  

De basis van de benadering wordt gevormd door de 
hierboven beschreven kenmerken. De benadering is gestoeld op 
ritme en dynamische verbindingen die in de ruimte en tussen 
de groep ontstaan. Om verschillende ritmische mogelijkheden 
toe te kunnen laten, dient een available body aanwezig te zijn. 
De leerling moet beschikbaar en open zijn naar zichzelf en 
naar de anderen in de ruimte. Door dynamische verbindin-
gen en informatie in het lichaam toe te laten, kan er gespeeld 
worden met alle mogelijkheden die in het lichaam, de ruimte 
en de groep bestaan. Dus de bewegingen en het dansidioom 
die op dat moment samen worden gecreëerd, kunnen altijd 
door elkaar beïnvloed worden en zijn voor verandering en 
ontwikkeling vatbaar.
 
Het volgende deel van de vraag – Hoe kan de ‘ritmisch dynami-
sche benadering’ binnen het dansonderwijs in primair onderwijs 
worden toegepast en in hoeverre ervaren docenten moeilijkheden 
en mogelijkheden daarbij – werd in de praktijk onderzocht. In 
dit onderzoek zijn twee lessenseries voor primair onderwijs 

ontwikkeld en geëvalueerd op basis van de ritmisch-dynami-
sche benadering.
 
Mogelijkheden bij de toepassing van de ritmisch-dynamische 
benadering zijn de didactiek van de lessen, het gebruikmaken 
van side-coaching, beeldspraak, lang herhalen, zo veel moge-
lijk fysieke instructie in plaats van verbale instructie en het 
gezamenlijke creëren van ritme. De opbouw van de les gaat 
van bekend naar onbekend zodat de leerlingen zonder druk de 
kans krijgen om te groeien. De positieve benadering, speelse 
elementen in de les, enthousiasme, een duidelijk fysiek voor-
beeld, (lichamelijke) betrokkenheid en verrassingselementen 
vanuit de docent in de les werken heel stimulerend.

Wat betreft de inhoud van de lessen is het belangrijk om 
het polyritmische aspect van de les duidelijk te benadrukken 
door onder andere het stimuleren van het inbrengen van eigen 
verbale ritmische geluiden door de leerlingen. Dit kan leiden 
tot een collectief groepsgevoel. Daarnaast is het belangrijk om 
binnen de les meerdere keren de mogelijkheid te creëren voor 
het ontwikkelen van het creatief-expressieve vermogen, het 
sociale aspect en erkenning. 

Wat betreft de attitude, is het belangrijk om als docent 
een transculturele houding aan te nemen en de leerlingen 
herhaaldelijk aan te spreken op de kracht van collectiviteit, 
synchronisatie en mindset. Tools voor het ontwikkelen van een 
available body zijn bodypercussion en meezingen in de les. Het 
fysieke uithoudingsvermogen wordt met behulp van herhaling 
en gewenning opgebouwd. Inspelen op de verwachting van 
de leerlingen kan hierbij helpen (verwachtingsmanagement).

De moeilijkheden die aan het licht kwamen bij de toepassing 
van de ritmisch-dynamische benadering wat betreft de didac-
tiek van de lessen, de basis van het dansidioom en de expliciete 

conclusie conclusie
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instructie met het accent op bewegingsuitvoering worden hier 
kort toegelicht. Ondanks de holistische didactiek, moet taal 
doelgericht in worden gezet. Individuele feedback moet niet 
ten koste gaan van de collectiviteit van de groep. In de lessen, 
moet er voldoende ruimte worden ingebouwd voor de crea-
tief-expressieve ontwikkeling van de leerlingen. De opbouw 
en verdieping van de oefeningen luistert erg nauw. 

Wat betreft de attitude van de lessen, kan het veranderen 
van de organisatievormen binnen de les een negatieve invloed 
hebben op de collectiviteit en mindset. Deze moet duidelijk be-
geleid worden in zowel lichaamstaal als doelgericht taalgebruik. 
Ook de moeilijkheidsgraad van de les kan een negatief effect 
hebben op de belichaming en de collectiviteit. Het al dan niet 
gebruiken van muziek heeft grote invloed op het gedrag van de 
leerlingen wat betreft fysiek uithoudingsvermogen, inleving, 
concentratie en synchronisatie. Fysiek uithoudingsvermogen 
wordt met de tijd opgebouwd. Om het endurance aspect echt te 
kunnen bevatten moet er verschil zijn in intensiteit van de oe-
feningen. Het aanspreken van het verantwoordelijkheidsgevoel 
bij de leerlingen kan een positief effect hebben op hun ‘mindset’, 
wat weer door kan werken op het fysieke uithoudingsvermogen.

Een discussiepunt voor dit onderzoek is dat het verloop van 
een les altijd afhankelijk is van de leerlingen met wie er wordt 
gewerkt. Variabelen hierin zijn onder andere duur van de les-
senreeks, startniveau, interesse en leerhouding van de leerling 
en docent. Ook demografische en geografische variabelen zijn 
van invloed. Iedere docent zal dan ook andere mogelijkheden 
en moeilijkheden tegenkomen. Verder kan de transculturele 
inhoud van de les bereikt worden wanneer er ruimte wordt 
gecreëerd om vanuit expressiviteit van de leerlingen een geza-
menlijk dansidioom te creëren. Hiervoor is echter tijd nodig, 
dit impliceert een langere lessenserie. Wanneer er in een korte 

lessenserie gebruik wordt gemaakt van bewegingen van de 
leerlingen zorgt dit voor erkenning van de leerling, want de 
leerling voelt zich gezien. De duur van een lessenreeks heeft 
invloed op de inhoud en behaalde resultaten. Vanzelfsprekend 
zal iedere docent vanuit zijn expertise het meeste uit zijn leerlin-
gen willen halen. Aspecten zoals het creëren van een available 
body en het vergroten van het uithoudingsvermogen worden 
met de tijd opgebouwd. De mate van ontwikkeling hiervan 
zal de mindset beïnvloeden, en hiermee het beheersen van de 
aangeboden stof. 

Een ander discussiepunt is dat het toepassen van deze 
benadering niet ten koste moet gaan van de verdieping van 
begrip en uiteindelijke uitvoering van het dansidioom of de 
techniek. Wanneer er net begonnen wordt met het geven van 
een ritmisch-dynamische les in het primair onderwijs is het 
helemaal correct uitvoeren van het dansidioom niet het belang-
rijkste doel. Dit volgt op natuurlijke wijze nadat de leerlingen 
gewend zijn geraakt aan de manier van werken. Tegelijkertijd 
kan de individuele ontwikkeling, als gevolg van het collectief 
werken, worden gevormd. Wel is het vanaf het begin belangrijk 
dat de leerlingen een fysieke ervaring hebben en dat zij hierna 
worden uitgedaagd en gecorrigeerd. De docent moet niet ver-
geten dat het belangrijk is dat leerlingen tijdens het herhalen 
van een beweging nieuw motorisch gedrag leren en daardoor 
een dansidioom aanleren. 

conclusieconclusie
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BIJLAGE 1
Procedure semi-gestructureerd interview and schema  
vragenlijst

instructie semi-gestructureerd interview
Wij nemen vandaag een interview bij jullie af met het doel 
om de definitie en kenmerken van de ritmisch-dynamische 
benadering in kaart te brengen. Het gaat daarbij om eerst 
ritmisch-dynamische benadering te definiëren en om stap-
pen te maken om dit toe te kunnen passen in het po. In dit 
interview gaat het er vooral om dat jullie jullie eigen ideeën 
en kennis over deze onderwerpen inbrengen. We hebben wel 
een aantal vragen dat wij jullie willen stellen maar we zullen 
voornamelijk vragen stellen ter verduidelijking van wat jullie 
vertellen. Dit interview wordt opgenomen en later woord voor 
woord uitgeschreven zodat wij het kunnen analyseren voor 
ons onderzoek. Het interview zal ongeveer één uur duren.  
Hebben jullie nog vragen?

openingsvraag 
Categorie definitie
Wat is volgens jullie de definitie van de ritmisch-dynamische 
benadering zoals die wordt toegepast binnen het transcultureel 
onderwijs van de opleiding Docent Dans op de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten?

Subvragen (optioneel): 
 – wat is jullie definitie van ritme?
 – wat is jullie definitie van een dynamische verbinding binnen 

een lessituatie?

categorie 
Ritmisch-dynamische benadering en kenmerken

Vraag: 
 Wat zijn volgens jullie de kenmerken van de ritmisch- 
dynamische benadering?

categorie 
Ritmisch-dynamische benadering en didactiek

Vraag: 
 Hoe zou je deze kenmerken gebruiken bij het vormgeven 
van een ritmisch-dynamische dansles binnen het po?

categorie  
Ritmisch-dynamische benadering en praktische  
toepassing

Vraag:  
 Welke mogelijkheden en moeilijkheden kan dit voor 
zowel de leerlingen als de docent volgens jullie opleveren?

categorie  
Waarde gebruik ritmisch-dynamische benadering binnen 
de transculturele danspedagogiek

Vraag: 
 Wat is de toegevoegde waarde van de ritmisch-dynami-
sche benadering binnen de transculturele pedagogiek 
van de Docent Dans opleiding?

bijlage 1bijlage 1
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BIJLAGE 2
LESONTWERP Basisschool Crescendo lessenreeks 1
17, 18 en 23 mei 2018 – 12.30 tot 14.00 uur
Ise An Verstegen geeft deze drie lessen
Faizah Grootens filmt en observeert

wat leren de leerlingen?
Het gebruiken van de wervelkolom, bouncen, grounden.

doelstellingen leerlingen 
 – Aan het einde van de lessenreeks kunnen de leerlingen 

gezamenlijk verschillende ritmes belichamen (Kenmerken: 
dynamische verbinding, available body, polyritmiek en 
polycentrisme).

 – Aan het einde van de lessenreeks hebben de leerlingen elk 
en in samenwerking met een klasgenoot, een eigen bewe-
ging aan de choreografie toegevoegd vanuit de aangeboden 
lesstof (Kenmerk: expressiviteit).

 – Aan het eind van de lessenreeks kunnen de leerlingen de 
les zonder onderbreking van beweging en betrokkenheid 
volhouden (Kenmerken: endurance en mindset en collec-
tiviteit).

onderdeel werkvorm wat doel duur

inloop Ruimte Wennen aan 
ruimte 

5 min

intro-
ductie

Kring - 
grond

Voorstellen. Korte 
uitleg lesinhoud, 
onderzoek, functie 
aanwezige perso-
nen, afspraken/
regels.
–  Reeks van drie 

lessen
–  Persoonlijke 

dansstijl
–  Opnames en 

observaties t.b.v. 
eigen  

–  Onderzoek

Regels:
–  Hard meedoen
–  Nooit stoppen
–  Luisteren
–  We zijn er om te 

leren, dus gaan 
het proberen en 
vooral op jezelf 
letten

–  Vragen onthou-
den voor als wij 
zijn gestopt met 
dansen

–  WC in de pauze

Kennismaking 
en introductie 
mindset en het 
holistisch lesgeven.

pre  
warm-up

Kring - 
grond

–  Warm wrijven
–  Handen  

schudden
–  Wervelkolom 
–  Armen-spel 

reactie

Getting into body, 
jezelf aanraken en 
je lichaam voelen, 
wervelkolom 
warm maken,
creating available 
body.

lessenreeks 1
Principes benoemen en definitie duidelijk maken/laten  

begrijpen. De hele les wordt zoveel mogelijk  
holistisch gegeven
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onderdeel werkvorm wat doel duur

pre  
warm-up

Kring - 
staand

–  Bounce
–  Zon/maan
–  Door de ruimte: 

zon/maan

Repetition/gro-
wing into.
Collectiviteit.
Ritme introduce-
ren, wervelkolom 
touch en mobili-
teit-ruimte in torso 
creëren.
Samen dansen als 
één lichaam.

warm-up Kring - 
staand

Terug naar kring 
- Samen stappen 
met zon en maan 
in beweging → 
Vertellen dat we 
samen zijn, samen 
op het ritme, el-
kaar ondersteunen 
in energie

Repetition/
growing into. 
Entrainment en 
synchronisatie.

warm-up Kring - 
staand
Muziek 

Muziek  
–  Stepping
–  Variaties in 

polyritmische 
beweging 

–  Gebaseerd op 
lopen gebruik-
makend van de 
wervelkolom 
- opgebouwd 
van simpel naar 
complex

–  Herhaling
–  Herhaling met 

toevoeging van 
ander 

–  Ruimtegebruik

Endurance. Re-
petition/growing 
into. Entrainment 
en synchronisatie.

onderdeel werkvorm wat doel duur

concen-
tratie

Kring - 
staand
Muziek

Ritme-stap-klap 
oefening:
–  Stap naar voren 

klap - stap naar 
achter klap - 
twee stappen 
naar voor klap 
- twee stappen 
naar achter 
klap… drie… 
etc.

Synchronisatie, 
concentratie, 
spelelement.

grond In de hele 
ruimte

–  Maanloop
–  Piler

Andere initiatie 
(afzet - apuis) 
waardoor het 
gebruik van de 
wervelkolom 
wordt aangepast.

pauze

diagonaal/
oversteek

Vanuit één dia-
gonaal
–  Herhalen loop
–  Bewegingen 

aanbieden door 
henzelf - één 
voorop met 
eigen beweging, 
rest volgt, één 
sluit achteraan. 
Nummer twee 
eigen beweging, 
rest volgt etc.

–  Nog aantal be-
wegingen vanuit 
komende choreo-
grafie aanbieden

Eigen inbreng, 
herhaling, growing 
into, verplaatsing 
en grote bewegin-
gen/belichaming, 
verandering in 
ritme.

bijlage 2bijlage 2



86 87lectoraat kunsteducatie ritme is dynamiek

onderdeel werkvorm wat doel duur

choreo-
grafie

Klassikale 
opstelling en 
kring

–  Bestaande uit 
bewegingen uit 
de les en van de 
leerlingen

–  Toevoeging: Ter 
plekke gemaakte 
dans door in 
een kring één 
beweging per 
persoon toe te 
voegen (herhalen 
om te kunnen 
onthouden)

Les 2/3: in tweetal-
len één keer acht 
maken

Plezier, eigen 
inbreng, belicha-
ming, terugkop-
peling.

cooling 
down

Kring - 
staand

Terug naar de 
loop, wervelko-
lom, herhaling, 
vertraging.

Samenkomen, 
lichaam tot rust 
brengen.

nagesprek Kring - 
zittend

Voor iedere vraag 
minstens vijf 
kinderen die ant-
woord geven.

Reflectie
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BIJLAGE 3
LESONTWERP Basisschool Crescendo lessenreeks 2
6, 7 en 13 juni 2018 – 12.30 tot 14.00 uur
Faizah Grootens geeft deze drie lessen.
Ise An Verstegen filmt en observeert.

wat leren de leerlingen?
Het gebruiken van de wervelkolom, en meer mobiliteit 
creëren in torso.

doelstellingen leerlingen 
 – Aan het einde van de lessenreeks kunnen de leerlingen 

gezamenlijk verschillende ritmes belichamen (Kenmerken: 
collectiviteit en dynamische verbinding en polyritmiek)

 – Aan het einde van de lessenreeks hebben de leerlingen 
meer bewustzijn en mobiliteit in hun torso (Kenmerken: 
available body en polyritmiek en polycentrisme)

 – Aan het einde van de lessenreeks hebben de leerlingen elk en 
in samenwerking met een klasgenoot, een eigen korte frase 
aan de choreografie toegevoegd (Kenmerk: expressiviteit)

 – Aan het einde van de lessenreeks kunnen de leerlingen de 
les zonder onderbreking van beweging en betrokkenheid 
volhouden (Kenmerken: endurance en mindset)

onderdeel werkvorm wat doel duur

inloop Ruimte –  Wennen aan 
ruimte 

–  klaarmaken

5 
min

intro-
ductie

Kring - 
grond

Voorstellen. Korte 
uitleg lesinhoud, 
onderzoek, functie 
aanwezige perso-
nen en afspraken/
regels.
–  Reeks van drie 

lessen
–  Persoonlij-

ke dansstijl 
geïnspireerd op 
Caribbean Con-
temporary

–  Opnames en 
observaties t.b.v. 
eigen onderzoek

Regels:
–  Hard meedoen, 

praten met je 
lichaam en niet 
met je mond

–  Nooit stoppen
–  Luisteren
–  We zijn er om te 

leren, dus gaan 
het proberen en 
we letten vooral 
op onszelf

–  Vragen onthou-
den voor als wij 
zijn gestopt met 
dansen

–  WC in de pauze

Kennismaking 5 
min

lessenreeks 2
Principes benoemen

 De hele les wordt zoveel mogelijk holistisch gegeven
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onderdeel werkvorm wat doel duur

pre  
warm-up

Kring - 
grond

–  Lichaam warm 
wrijven: Bij 
wervelkolom een 
paar keer rug 
wrijven (bol) en 
borst wrijven 
(hol)

–  Handen  
schudden

–  Wervelkolom 
opwarmen

–  Armen-spel 
reactie

–  acht klappen 
(twee vloer, twee 
benen, twee 
schouders, twee 
in de lucht)

–  Hurken en van 
beneden naar 
boven klappen 
op lichaam tot 
staand

Getting into body, 
jezelf aanraken en 
je lichaam voelen, 
wervelkolom 
warm maken.  

5 
min

warm-up Kring -
staand

Muziek
aan

–  Pelvis en knieën 
accent naar 
beneden

–  Werken aan 
de verlenging 
staand en 
houding ervan. 
Wrijf op borst, 
open zonnestra-
len. Begin met 
basisstappen.

Vertellen dat we 
samen muziek 
maken met onze 
stappen

Basisritme  
introduceren 

Algehele lichaams-
opwarming

Samen dansen als 
één lichaam

5 
min

onderdeel werkvorm wat doel duur

cont.
warm-up

Cuban Folklore 
opwarming
–  Basisstappen op 

plek (met verlen-
ging in borst)

–  Acht stappen 
naar voren en 
terug, een paar 
keer herhalen

–  Stap zij - sluit bij
–  Schouder-rol-

drop naar achter
–  Met schouderrol 

acht stappen 
naar voren en 
terug

In het stappen, 
per persoon naam 
zeggen met eigen 
beweging die ie-
dereen meedoet.

warm-up Kring - 
staand

Buiten kring 
en één binnen 
kring

Isolaties 
–  Borst, buik, heup 

(voor en center + 
[heup] achter en 
center)

–  Borst, buik, heup 
(cirkels)

–  Alles van 
langzaam naar 
sneller

Contract-release 
en shake oefening
–  Contractions in 

verschillende 
tempi

–  Undulations
–  Tremble en 

Shake

Mobiliteit wer-
velkolom, ruimte 
creëren in torso

Kennismaken met 
de principes van 
mijn dansidioom

7 
min
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onderdeel werkvorm wat doel duur

warm-up Twee kringen 
- staand
Muziek

Vertellen dat we 
samen zijn, samen 
op het ritme, el-
kaar ondersteunen 
in energie

Shake-coördinatie 
oefening:
–  Begin met shake 

alles als Speedy 
Gonzalez

–  Shake schouders 
met stappen

–  Variatie met 
armen erbij 
(trommel voor 
en shake achter. 
Armen geflext 
voorlangs, 
moe-slenter 
en lang-trots, 
macarena)

–  Eindig met eigen 
gekke shake

Shake-foot-
pushes-plié 
oefening
Zing “ta ta” mee
–  Touch en terug 

in parallel
–  Shake: touch 

voor, zij, achter
–  Shake: Rechts, 

links en croix
–  Rechts en links 

en croix (neu-
traal)

–  Rechts en links 
en croix met 
pulse

Gebruik van  
principes en  
polycenters

11 
min

onderdeel werkvorm wat doel duur

concen-
tratie 
oefening

Eén kring - 
staand
Muziek

Verspreiden 
in de zaal

Ritme-stap-klap 
oefening:
Stap naar voren 
klap - stap naar 
achter klap
twee stappen naar 
voren klap - twee 
stappen naar 
achter klap
drie… etc.

Flashmob cricket 
cricket danscom-
binatie

Spelelement
Concentratie

10
min

verplaat-
sing

Van achter 
naar voren

Door de hele 
ruimte

Van achter naar 
voren verplaatsen:
–  Shake stap -  

sluit bij
–  Drop shoulder 

back stap zij -  
touch voor

–  Drop shoulder 
stap ver -  
sluit bij

–  Drop shoulder 
stap - sluit bij - 
kijk naar rechts 
- terug en daarna 
met kijk naar 
links terug (meer 
hiphop slide)

Eventueel  
Bananeira dans-
combinatie

Gebruikmaken 
van polariteiten 
(uitbouw basis-
stap) en  
verplaatsing

4
min

pauze
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onderdeel werkvorm wat doel duur

diagonaal 
/ oversteek

Verschillende 
bewegingen uit de 
diagonaal
–  Docent doet één 

beweging en de 
rest volgt

–  Bewegingen 
aangeboden door 
kids zelf - één 
voorop met eigen 
beweging, de 
rest volgt, één 
sluit achteraan. 
Nummer twee 
eigen beweging, 
rest volgt etc.

–  Nog een aantal 
bewegingen uit 
komende choreo-
grafie aanbieden

Verplaatsing en 
grote bewegingen/ 
belichaming 

Verandering in 
ritme

10
min

choreo Klassikale 
opstelling en 
kring

Choreo African 
scream:
Danscombinatie 
bestaande uit 
bewegingen uit 
de les en van de 
leerlingen

Toevoeging: 
Les 1: Ter plekke 
gemaakte dans 
door in een kring 
één beweging per 
persoon toe te 
voegen (herhalen 
om te kunnen 
onthouden)

Les 2/3: in tweetal-
len één keer acht 
maken

Plezier 
Belichaming 
Terugkoppeling
Eigen inbreng 

20
min

onderdeel werkvorm wat doel duur

cooling 
down

Kring - 
staand

Cooling down:
–  Terug naar 

de kring met 
basisstap

–  Bouw af lopen 
tot stilstaand

–  Adem in met 
armen omhoog 
en drop armen 
laag

–  Wrijven in 
handen

–  Elkaars handen 
vastpakken

–  Wave doorgeven
–  Armen omhoog, 

drop en ga zitten

Samenkomen, 
lichaam tot rust 
brengen.

5
min

nagesprek Kring - 
zittend

Voor iedere vraag 
minstens drie 
kinderen die ant-
woord geven.

Reflectie 5
min
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BIJLAGE 4
kenmerken lessenserie ise an verstegen
Invalshoek: Technique Germaine Acogny  
(Afrikaans Modern)

 – Tremblement/ondulation/endoiment  
 – Posture
 – Bouncing
 – Grounding
 – Relatie kinesphere – dynamosphere

kenmerken lessenserie faizah grootens
Invalshoek: Caribbean Contemporary

 – Ondulation
 –  Posture (projecting horizontally and length  

in body)
 – Grounding
 – Use of ultimate kinesphere, Relatie     
 – kinesphere – dynamosphere
 – Pelvis is where three dimensionality meet

Tremblement/Shake: Tremblement is het schudden van een 
deel van de romp, geïnitieerd door een of meerdere van de drie 
bovenste centers: hoofd, borst/sternum, bekken (Acogny, 1994).

Ondulation: Golfbeweging, in dit geval van de wervelkolom. 
De beweging kan op verschillende punten in het bovenlichaam 
worden gestart en kan wel of geen uitvloeiende beweging naar 
de extremiteiten hebben.

Endoiment: Endoiment is een beweging specifiek voor de tech-
niek Germaine Acogny. De term is bedacht door oud-president 

Senghor om een beweging van de wervelkolom te beschrijven. 
Hierbij lijkt het alsof de wervelkolom horizontaal heen en weer 
beweegt (pulse) maar worden er achtjes beschreven (Acogny, 
1994).

Posture: Lichaamshouding en gebruik van driedimensionale 
verlenging binnen de verschillende houdingen. 

Bouncing: Dit is het ritmisch bewegen vanuit een center van 
het lichaam.

Grounding: Grounding, ook wel gronden of aarden, is een staat 
van het lichaam waarin het gewicht van het bekken via de voe-
ten in de grond ‘valt’, terwijl tegelijkertijd de voeten afduwen 
van de grond en zorgen voor verlenging via de wervelkolom 
tot aan de kruin. Dit zorgt voor een stevig gegrond fundament 
van het lichaam.

Kinesphere: De zichtbare beweging van het lichaam van plek 
naar plek gebeurt in wat Laban noemt de kinesphere: “Personal 
space (kinesphere); The area of space reachable without taking 
a step” (Moore & Yamamoto,  2012).

Dynamosphere: Volgens Laban is dynamosphere de ruimte 
waarin de dynamische acties plaatsvinden (Maletic, 1987). 
Dit heeft te maken met hoe je je lichaam beweegt, ook wel 
bewegingskwaliteiten en dynamiek genoemd.
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BIJLAGE 5
Letterlijke citaten voor verwerking in onderzoeksverslag

de kenmerken van de 
ritmisch-dynamische 
benadering

citaten ter beschrijving kenmerken  
per subkenmerk

kenmerk Voorbeeld

didactiek holisme KD1: 
KD4:  “fysicaliteit in plaats van verbaliteit, het is 

proprioceptisch bevorderend.”
KD3: 
KD3: 
KD4: 

inhoud polyritmiek 
en polycen-
trisme

KD1:
KD1:
KD1:  “Yes, [...] it has to be polyrhythmic to make 

sense. We have different centers interac-
ting all the time. For me it doesn’t make 
sense to say we only have one center. There 
are many centers interacting with each 
other. The body is moving in a holistic 
way, whole body is in tune. When doing 
isolations, the whole body is into it. Polyr-
hythm is filling the gaps, the silence. Many 
times musicians, in order to know what 
they are playing, they need to see dancers 
dancing to the rhythm. It is an embodi-
ment of the rhythm.”

KD1:  “Understanding the different centers is 
answering the different rhythms. So every 
center can react to a different rhythm.”

KD4:
KD3: 
KD3: 
KD3: 
KD2: 
KD2: 
I1: 
KD4: 
KD2:
I1: 
KD4: 
KD2:

kenmerk Voorbeeld

cont.
inhoud

expressivi-
teit

KD4:
KD4: 
KD4: 
KD4: 
KD2:  “En dat moet steeds afgewisseld worden 

dus die verbeelding, de associaties moeten 
een plek krijgen. Ook in de bovenbouw. 
Zij kunnen wat meer ritmisch-dyna-
misch zeg maar trainen, maar verlies je 
creatief-expressieve manier van werken, 
dan verlies je ook het kind, weet je. [KD4 
knikt overtuigd mee] En wat bedoel ik 
daarmee. Je verliest de ontwikkeling wat 
binnen het brein ook plaatsvindt. En wat 
daar terugkomt in het lijf. Dat is absoluut 
noodzakelijk en het kan. Ik weet gewoon 
dat dat zo is, maar je moet heel snel kun-
nen schakelen.”

KD4: 
KD2: 
I1: 
KD2: 
I1:

attitude available 
body

KD1:
KD1: 
KD1:  “Put exercises to let them understand the 

complexity of things [...] You help to awake 
a consciousness of how the body is with 
time but also to the space. The internal and 
external space [...] Internal: feeling and 
exploring to construct inner landscape but 
also how to project close to or outside the 
body, which is also another way to connect 
with other dancers in the space.” 

KD2: 
KD4: 
KD2: 
KD4: 
KD3: 

bijlage 5bijlage 5



100 101lectoraat kunsteducatie ritme is dynamiek

kenmerk Voorbeeld

cont. 
attitude

endurance 
en mindset

collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

KD1:  “The most important thing is the mindset. 
Do you want to be here, are you available 
for any experience to come? How to create 
this: basically to ask them to starting to 
focus. Build your grounding, the roots. 
Allowing your hips to drop, feeling your 
head light to connect to the sky.” 

KD3: 
KD4: 
KD3: 
KD4: 
KD3:  
KD4: 
KD3: 
KD4: 
KD3: 
KD2: 
KD4: 
KD2: 
KD4:

KD1: 
KD1:
KD1: 
KD1: 
KD3: 
KD3:  “vormgeven van een RD dansles in het po. 

Ik heb daarover gezegd; van nou, dat de 
collectiviteit en het tuning-in op elkaar 
daarin heel belangrijk is, dus vooral on-
derlinge dynamiek. Maar ook het intunen 
op het eigen lichaam.”

KD3:  
KD2: 
KD3: 
KD4: 
KD3: 
KD4: 
KD3: 
KD4: 
KD3:

didactiek en toepassing 
ritmisch-dynamische 
benadering

citaten ter beschrijving kenmerken 

kenmerk Voorbeeld

mogelijkheden en 
moeilijk heden

KD1: 
KD1: 
KD1:  “Create an available body from the begin-

ning of the class.”
KD2: 
KD2: 
KD4: 
KD2:  
KD4: 
KD3: 
KD4:  “En je moet dus ook redelijk snel kunnen 

inschatten wat jij denkt dat de leerlingen 
nodig hebben, weet je wel, en dat je wel 
aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. 
Maar los daarvan kan je daar ook bovenop 
iets heel goed inschatten wat jij nog als 
extra kan meegeven aan zo’n leerling. 
Om die ontwikkeling weer extra te gaan 
bevorderen.”

KD4: 
KD4: 
KD3: 
KD2: 
KD2:
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de toegevoegde waarde citaten

KD3: 
KD4: 
KD2: 
KD4:  “En ook de toegevoegde waarde is de 

laagdrempeligheid.” 
KD2:  “Want je staat al open voor de verschillen-

de culturen, die verschillende lichamen, 
die verschillende achtergronden. En daar, 
als docent, kan je iets mee. Dus binnen die 
transculturele waarden open je een wereld 
voor jezelf en voor die ander waar je voor-
staat, waar je mee in aanraking komt. En 
dat veroorzaakt weer dat die persoon in 
jouw les staat, daar ook weer anders over 
nadenkt en anders mee omgaat.”

KD4:  “Dat is ook een toegevoegde waarde, een 
open en onderzoekende attitude.” 

KD1:
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BIJLAGE 6
Evaluatiecyclus 1: Analyse lessenreeks 1

overzicht mogelijkheden ten aanzien van de rit-
misch-dynamische benadering:

 – De docent staat bij de deur om even alle leerlingen een 
hand te geven en persoonlijk contact met ze te maken. Dit 
bevordert snel het persoonlijk contact wat belangrijk is in 
transcultureel dansonderwijs.

 – De docent vertelt aan het begin van de les wat behandeld 
gaat worden, zodat de leerlingen weten wat te verwachten. 
De docent zet verbale instructie daarmee gericht in.

 – De docent is positief en toegankelijk naar de leerlingen toe, 
en sleept de leerlingen mee in haar energie. Ze vertrouwt 
in stimulerend optreden om de leerlingen met haar mee 
te nemen, mede door overtuigingskracht in lichaam en 
houding. De positieve benadering, speelse elementen in 
de les, cyclisch repetitieve benadering, enthousiasme, dui-
delijk fysiek voorbeeld, (lichamelijke) betrokkenheid en 
verrassingselementen in de les werken heel stimulerend.

 –  De les bouwt heel erg op ritme en dan met name het geza-
menlijk maken van muziek met het lichaam. Het stappen, 
samen geluid maken met het lichaam door te stampen, 
zit er de hele les in en dit sluit aan op de ritmes die de 
leerlingen kennen. Ook wordt er gebruikgemaakt van 
muziek en ritmes die herkenbaar zijn voor de leerlingen. 
De docent werkt ook vanuit twee principes (bewegingen 
in het lichaam); het ‘zon-principe’ en ‘maan-principe’. Ze 
gebruikt de mogelijkheid om deze twee principes/ bewe-
gingen verder uit te bouwen/ ontwikkelen gedurende de 
hele les. Dus ze begint vanuit het bekende en bouwt verder 

door naar het onbekende. 
 – Er wordt weinig gesproken maar vooral gebruikgemaakt 

van side-coaching waardoor de les ongoing is.  
 – De begeleidende docent van groep 7 geeft als feedback dat 

zij het heel goed vind dat de hele les aaneengesloten was. De 
opbouw is heel duidelijk en het vloeide heel goed in elkaar 
over. Ook vind ze dat de leerlingen heel goed meededen.

overzicht moeilijkheden ten aanzien van de rit-
misch-dynamische benadering

 – De organisatie van de compositie van de groep in de les, 
bijvoorbeeld bewegen op de diagonaal, loopt niet altijd even 
soepel. Ondanks de non-verbale didactiek, moet hierover 
dus duidelijker gecommuniceerd worden en beter uitgelegd 
worden wat er van de leerlingen wordt verwacht. Verbale 
instructie zou een functie kunnen hebben op specifieke 
momenten in de les.

 – Voor sommige leerlingen is het nog moeilijk om op het 
ritme te blijven stappen. De basisstap is belangrijk, hier 
kan meer aandacht aan gegeven worden.

 – Sommige leerlingen zijn zo door het dansen zelf in beslag 
genomen dat zij vergeten dat het dansen om een collectief 
gebeuren ging. Ook hier: expliciet het collectieve dansen 
benoemen.
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hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

Langer de basisstap herhalen, om iedereen te 
synchroniseren. Pas als iedereen synchroon 
beweegt, verder uitbouwen met een moeilijkere 
stap of met het toevoegen van armen coördi-
natie.

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

Verduidelijking van de polycenters en -ritmes in 
het lichaam, bijvoorbeeld benen in de basis beat 
en torso in de double bounce.

-

attitude Availabe 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

Wervelkolom meer gebruiken op de grond voor 
pre warm-up, omdat die de hele les aangespro-
ken wordt.

-

Choreografie aan het einde van de les vaker 
doen, zodat de leerlingen er eerst cognitief 
in kunnen groeien (de volgorde weten) om er 
vervolgens dieper in te kunnen gaan om het te 
belichamen van de dans en het plezier langer 
te ervaren.  Dat momentje van ‘we-agency’ 
(geluk dat het samen goed gaat) weer proberen 
te krijgen. Dit vooral omdat de leerlingen het zo 
leuk vonden.

een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt 
dat volgens 
ons bij de 
rit-
misch-dy-
namische 
benadering 
hoort?

Doelgericht 
taal inzetten

Transcultu-
rele houding 
docent

 –  Begin van de les vertellen wat er gaat gebeu-
ren zodat de leerlingen weten wat ze kunnen 
verwachten.

 –  Vaker benoemen hoe wij samen dansen: wij 
maken contact met elkaar zonder elkaar aan 
te raken (dynamische verbinding).

 –  In de reflectie een moment nemen om goed de 
zon- en de maanprincipes uit te leggen terwijl 
de groep kijkt. Dus een terugkoppeling met 
extra uitleg, terwijl de docent het voordoet.

 – Vaker verbaal muzikale ritmes begeleiden.

 –  De docent is positief en toegankelijk naar de 
leerlingen toe, mede door overtuigingskracht 
in lichaam en houding.

Evaluatie na les 2
Evaluatie les 2 op basis van de observaties en videoreflectie.

mogelijkheden ten aanzien van de ritmisch-dy-
namische benadering:

 – De docent begint de les weer in een kring en gaf de leer-
lingen een moment om wat te vertellen en te ‘landen’ in de 
ruimte en groep. Daarna maakt ze de leerlingen duidelijk 
dat de kring telkens terugkomt om elkaar aan te voelen 
en echt samen te dansen. Daarbij is het belangrijk dat de 
groep samen in hetzelfde ritme blijft stappen/ dansen en 
naar elkaar blijft kijken.

 – De docent geeft ook een nieuwe regel naar aanleiding van 
les 1; “We praten/ dansen met ons lichaam en niet met 
onze monden.” Ze komt daar tijdens de les vaak op terug.

 – De docent geeft duidelijke kaders aan in relatie tot gedrag en 
mindset van studenten, er wordt van iedereen verwacht dat 
ze elkaar respecteerden en goed geconcentreerd meededen. 

 – De docent begint de les meteen holistisch. Al doende, be-
geleidt ze de kids door de oefeningen heen. Ook spreekt ze 
wat rustiger en nam ze meer tijd tussen de verschillende 
handelingen. 

 – De docent herhaalt alle oefeningen/ bewegingen langer, 
waardoor er meer lichaamsbesef bij de leerlingen ontstaat 
en de uitvoering ook beter wordt, onder andere doordat 
het gezamenlijke ritme sneller gecreëerd wordt en er syn-
chronisatie ontstaat.

 – Door te corrigeren op ‘posture’ (hun lichamelijke houding) 
wordt de basisbounce en -stap al beter uitgevoerd.

 – Door de available body door beeldspraak en ontspannen 
gezichten aan te spreken, komt er meer rust en ontspanning 
in de lichamen van de leerlingen.

 – Door de onbekende bewegingen en moeilijkere polycen-
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trische bewegingen in een later moment zoals ‘over de 
diagonaal’ te plaatsen, krijgen de leerlingen zonder druk 
de kans om erin te groeien.

 – De docent moedigt de studenten die even wat minder 
meedoen, continu positief aan.

 – De docent gebruikt dagelijkse handelingen, zoals zweet 
afvegen als inspiratie en zet dat om in bewegingen. De leer-
lingen herkennen de bewegingen en zijn daardoor meteen 
betrokken. Dit bevordert de uitvoering van bewegingen.

 – De docent leert de hele choreografie aan met ondersteuning 
van verbale muzikale geluiden en ritmes. De groep is super 
betrokken. De leerlingen zingen allemaal met de docent 
mee en brachten hun eigen verbale ritmische geluiden in. 
Dit leidt tot een collectief groepsgevoel waarbij ze elkaar 
met hun energie ondersteunen. Het aspect van ‘we-agency’ 
komt naar voren.

moeilijkheden ten aanzien van de ritmisch- 
dynamische benadering:

 – Het valt op dat als er geen muziek wordt gespeeld, de leer-
lingen sneller geneigd zijn om te gaan praten. Misschien kan 
er eerder in de les een hele rustige basic beatmuziek ingezet 
worden. Het is goed om zonder muziek de les te beginnen 
en gezamenlijk het ritme te maken. Dit kan leiden tot het 
versnellen. Daarbij is het belangrijk dat de docent erop 
blijft hameren dat de groep niet sneller moet gaan en goed 
moet blijven luisteren om samen het ritme aan te houden.

 – Bij een moment van geen concentratie in de les werkt het 
beter om een concentratieoefening zoals de ‘ritme-stap-klap 
oefening’ meteen te doen. Zodra de docent ermee begint, 
zijn de leerlingen weer betrokken en geconcentreerd. Dus 
in zo’n les, eerder in beweging overgaan en begeleiden in 
plaats van verbaal de groep bij elkaar proberen te krijgen. 

 – Wanneer de leerlingen zelf door de ruimte moeten lopen, 
botsen ze snel. Hierbij moet er duidelijk aangegeven worden 
dat de gaten in de ruimte opgevuld moeten worden en de 
groep elkaar echt moet blijven aankijken. 

hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

 –  Meer beeldspraak gebruiken om principes in 
het lichaam te krijgen, dus te begrijpen en te 
belichamen.

 –  Van bekend naar onbekend: simpele bewe-
gingen in de warm-up later terug laten komen 
over de diagonaal en in het midden in een 
complexere vorm.

 –  Meer herkenbare/ dagelijkse handelingen 
terug laten komen in een dansante vorm in 
de choreo.

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

Meer ingaan op de principes en voornamelijk 
op het gebruik van polycenters tijdens bepaalde 
bewegingen.

Kringetje met eigen bewegingen die daarna aan 
de choreo toegevoegd kunnen worden.

attitude Available 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

Een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt 
dat volgens 
ons bij de 
ritmisch- 
dynamische 
benadering 
hoort

Meer op de uitvoering letten.

Doelgericht taal inzetten: Zeggen wanneer 
iemand wel blij kijkt.

Doelgericht taal inzetten: Vaker benoemen hoe 
wij samen dansen.

-
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Evaluatie na les 3
Evaluatie les 3 op basis van de observaties en videoreflectie

mogelijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – De docent begint de les weer luchtig en positief, compli-
menteerde de groep op hun gedrag en houding, en toonde 
interesse in het verloop van hun dag. De leerlingen voelen 
zich gezien en gehoord.

 – De docent is in het coachen en de uitleg heel duidelijk.
 – De docent wacht tot iedereen samen in het ‘met bodystep-

ping gemaakte ritme’ is (synchronisatie) voordat de muziek 
aangaat. Zelfs de leerlingen die er de meeste moeite mee 
hadden gaan mee.

 – De docent laat de leerlingen tijdens de les de ritmes meezin-
gen om zo de verschillende tonen in de muziek te benadruk-
ken en het polyritmische aspect ervan duidelijk te maken. De 
correcties geeft ze al bewegend in het ritme met haar stem.

 – De docent gaat al doende met uitleg bewegend de diepgang 
in. De docent geeft extra aandachtspunten om op te letten 
en gaat meer in op de uitvoering van de bewegingen. De 
uitvoering wordt beter en er ontstond meer duidelijkheid 
in de bewegingen van de leerlingen.

 – De docent spreekt continu de intrinsieke motivatie van de 
leerlingen aan.

 – De docent geeft individuele aandacht terwijl de les collectief 
doorgaat.

 – De docent geeft ruimte aan de leerlingen om van bepaalde 
aangeboden lesstof hun eigen versie te maken.

 – Wat betreft de organisatie wordt er ook heel efficiënt ge-
bruiktgemaakt van de tijd en ruimte. De docent wisselde 
en begeleidde al dansend (ongoing) de organisatie van de 
groep en ruimte. De leerlingen wisten wat te verwachten en 

kennen de structuur van de les al beter.
 – De docent sluit de les af in een collectieve, gezamenlijke 

energie. De groep applaudisseert voor zichzelf en elkaar. 
Na de les kregen de leerlingen de kans om hun ervaringen 
te delen. Enkele punten die naar voren kwamen: “Als ik zelf 
dans, zweet ik niet maar als ik aangeleerd word door iemand 
anders, zweet ik wel” en “Ik zag enkele bewegingen die mijn 
oma mij ook heeft geleerd”. Ook hebben de leerlingen heel 
veel vragen voor de docent, zoals wanneer ze in Senegal was, 
hoe ze daar gekomen is en of ze ook Senegalees spreekt? 
De docent spreekt ze even toe in Wolof. De leerlingen zijn 
super geïnteresseerd in het verhaal van de docent en er is 
een mooie connectie ontstaan. 

moeilijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – Bij de ontwikkeling van expressiviteit lukt het de leerlingen 
niet alle aangeboden lesstof op hun eigen manier uit te 
voeren. De ene oefening vergt meer expertise dan de ander. 

 – Voor sommige leerlingen is het soms moeilijk om de hele les 
energie te blijven geven, vooral op de momenten wanneer 
er van organisatievorm wordt gewisseld. Een gesprek over 
groepsdynamiek helpt hierbij. De docent gaf aan wat allemaal 
beter gaat en dat als zij samen veel energie geven het iedereen 
helpt. Hoeveel energie je geeft heeft invloed op de energie 
van je buren, dus wij dragen samen de verantwoordelijkheid. 
Fysieke endurance wordt ook met de tijd opgebouwd.

 – Leerlingen vinden hardop meetellen en meezingen het leukst, 
maar dat leidt soms ook af. Door hardop mee te tellen zijn ze 
vaak sneller gesynchroniseerd. Het is nodig om ook in stilte 
geconcentreerd, gesynchroniseerd en energiek te blijven. 
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hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

-

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

-

Meer eigen inbreng/ expressiviteit vragen om 
conditionering los te breken.

attitude Available 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

Een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt 
dat volgens 
ons bij de 
ritmisch-dy-
namische 
benadering 
hoort

-

-

Balans vinden in wanneer wel en wanneer niet 
laten meezingen of meetellen.

Subkenmerk: Verantwoordelijkheidsgevoel 
creëren bij studenten om de mindset positief te 
beïnvloeden en zo de les makkelijker energiek 
vol te houden is (Endurance en mindset).

Evaluatiecyclus 2: Analyse lessenreeks 2

de volgende punten werden meegenomen: 
 – Langdurige opwarming
 – Zo fysiek mogelijk, zo min mogelijk stoppen en zo min mo-

gelijk stoppen voor verbale instructie (Holistisch lesgeven)
 – Positieve benadering (Transculturele houding)
 – Met de kids in een kring zitten bij binnenkomst. In de kring 

beginnen op de vloer en vanuit daar aldoende doorgaan in 
staande bewegingen

 – Beeldspraak gebruiken voor uitleg terwijl je demonstreert/ 
side-coaching (Holistisch lesgeven)

 – Mogelijkheden: Twee principes/ bewegingen nemen en die 
over de hele les uitbouwen

 – Reflectiemomentje na de les. Mogelijkheid om dit altijd 
te doen

 – Namenrondje met basisstap en eigen beweging, in het eerste 
deel van de les (expressiviteit) 

 – Hand geven bij binnenkomst leerlingen en als ze weggaan 
(persoonlijk contact)

 – Dagelijkse handelingen gebruiken als inspiratie en omzet-
ten in beweging

 – Bodyclapping
 – Zingen om ritme en beweging te benadrukken 
 – Bij geen muziek, extra blijven begeleiden met muzikale 

ritmes (geluiden)
 – Verantwoordelijkheidsgevoel oproepen

verbeterpunten:
 – Iets meer ruimte geven voor eigen inbreng en expressiviteit
 – Begeleidende docent van tevoren aanspreken op inmenging 

en flow van de les
De tweede lessenreeks is gegeven door onderzoeker Faizah Groo-
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tens en geobserveerd door Ise An Verstegen. Hieronder volgt de 
Evaluatie op les 1 van lessenreeks 2 op basis van de observaties 
en videoreflectie.

mogelijkheden ten aanzien van de ritmisch- 
dynamische benadering:

 – De docent gebruikt veel associaties voor het creëren van een 
available body, zoals bijvoorbeeld zonnestralen. Hierdoor 
krijgen de leerlingen meer begrip en bewustwording van 
hun lichaam.

 – De docent biedt uitdagende stof aan door specifiek ritme-
gebruik (syncopie). De leerlingen worden hier enthousiast 
van en dit zorgt voor we-agency.

 – Door veel te herhalen krijgen de leerlingen de stof onder 
de knie.

 – De docent geeft meerdere keren de mogelijkheid voor ‘free-
style’ binnen de opdracht. De kinderen mogen vrij dansen 
en werken hiermee aan expressiviteit.

moeilijkheden ten aanzien van de ritmisch- 
dynamische benadering:

 – De opbouw en verdieping van de oefeningen luistert zeer 
nauw. Door de snelheid van wisseling in de oefeningen 
worden de leerlingen onrustig. Echter door te lang op 
dezelfde manier te herhalen ook.

 – Door de moeilijkheidsgraad van de choreografie houden 
de leerlingen zich meer met de pasjes bezig dan met de 
belichaming en de collectiviteit.

 – De vocaal-ritmische begeleiding ontbreekt soms waardoor 
er minder motivatie/ondersteuning is voor de leerlingen.

hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

Iets minder praten/side-coachen. Iets meer rust 
tussen de verschillende onderdelen.
Oefeningen aan het begin van de les langer 
herhalen, of nog meer uitbouwen. Niet te grote 
stappen maken van de ene ritmische beweging 
naar de andere polyritmische beweging.

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

Verbale ritmische geluiden nog meer gedurende 
de hele les gebruiken ter ondersteuning. Meer 
aandacht geven aan initiatie en gebruik fysieke 
centers.

Bij momenten van eigen inbreng iets langer de 
tijd geven. De leerlingen zullen er de volgende 
les meer aan toe zijn.
Proberen nog meer gebruik te maken van bewe-
gingsidioom van studenten vanuit de freestyle 
momenten.

attitude Transcultu-
rele houding 
docent

Available 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

Meer gebruikmaken van het bewegingsidioom 
van de leerlingen.

Nog meer de wervelkolom opwarmen aan het 
begin van de les en nog meer actieve lichaams-
houding gedurende de hele les.

-

Vaker benoemen gedurende de hele les.

Een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt 
dat volgens 
ons bij de 
ritmisch-dy-
namische 
benadering 
hoort

-
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Evaluatie na les 2

mogelijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – Verbale begeleiding helpt met het versterken van de col-
lectiviteit van de groep.

 – Bodypercussion kan ook gebruikt worden voor het creëren 
van een available body.

 – De leerlingen voelen zich gezien door de freestyle momen-
ten. De docent maakt hier gebruik van door ze zelf stukjes 
te laten maken.

 – De docent maakt gebruik van contact tussen de leerlingen 
om de collectiviteit te versterken door te vragen om elkaar 
aan te kijken en mee te zingen tijdens het dansen.

 – Door geen muziek te gebruiken wordt de concentratie hoger. 
 – Het bewegen van bepaalde lichaamsdelen, zoals het bekken, 

geeft veel plezier aan de leerlingen.
 – Het moment dat de docent individuele positieve aandacht 

geeft aan de leerlingen voelen de leerlingen zich gezien.

moeilijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – Door geen muziek te gebruiken duurt het langer tot de 
leerlingen een goed energieniveau hebben.

 – De placering van de leerlingen in de ruimte is van grote 
invloed op endurance en collectiviteit.

 – Het corrigeren op ongewenst gedrag zonder uit de collec-
tiviteit van de groep en flow van de les te gaan.

 – Het vasthouden van het ritme en de collectiviteit bij het 
aanleren van een choreografie.

 – De gevraagde energie was gedurende de hele les hoog. Om 
het endurance aspect echt te kunnen bevatten moet er 
verschil zijn in de intensiteit van de oefeningen.

hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

Nog meer associaties gebruiken.
Meer rondlopen en van dichtbij oogcontact 
maken en lichaamsenergie overbrengen.

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

Meer vocale ritmische geluiden gebruiken.

Een combinatie maken van creatief-expressieve 
benadering en de ritmisch dynamische benade-
ring door de leerlingen met bodyclapping een 
eigen stukje te laten maken.

attitude Transcultu-
rele houding 
docent

Available 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

Meer aandacht geven aan de leerlingen die het 
goed doen en minder aan de leerlingen die met 
andere dingen dan de les bezig zijn. Positieve 
benadering door vaker complimenten geven en 
motiverend te begeleiden.  
Volgende les meer in het midden van de kring 
dansen en blijven wisselen van front om nog 
meer contact te maken met iedereen.

Nog meer de wervelkolom opwarmen aan het 
begin van de les en nog meer actieve lichaams-
houding gedurende de hele les.

Een oefening waar een lagere energie wordt 
gevraagd toevoegen om de endurance langer vol 
te houden.

Meer bodyclapping, zowel zittend als staand, 
werkt goed voor de dynamische verbinding. 
Bodyclapping in een voor de leerlingen bekend 
ritme, zoals de basis bubbeling beat. Bij her-
kenning van aangeboden stof voelen ze meteen 
meer een connectie.

De kring misschien wat compacter maken, 
zodat ze elkaar meer aanvoelen.

Een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt?

-
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Evaluatie na les 3

mogelijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – De leerlingen kunnen nu, na de derde keer herhalen van de 
les, beter overweg met de snelle wisselingen binnen de les.

 – Wanneer de leerlingen zich een dansje herinneren op de 
muziek en vanuit beweging beginnen weten ze het dansje 
meteen en is de uitvoering ook meteen goed.

 – Sterke ritmisch-verbale begeleiding zorgt voor collectiviteit 
en embodiment bij de leerlingen.

 – Het geven van één duidelijke opdracht/richtlijn binnen de 
freestyle zorgt voor nieuwe ontdekkingen en plezier.

moeilijkheden ten aanzien van de ritmisch-dyna-
mische benadering:

 – De leerlingen wordt gevraagd om vanuit stilstand zich de 
choreografie te herinneren. Hierdoor valt het ritme en de 
endurance weg.

hoofd-
kenmerk

sub-
kenmerken

Verbeteringen

didactiek Holistische 
didactiek

-

inhoud Polyritmiek 
en polycen-
trisme

Expressivi-
teit

-

-

attitude Transcultu-
rele houding 
docent

Available 
body

Endurance 
en mindset

Collecti-
viteit en 
dynamische 
verbinding

-

-

Ook wanneer er dansmateriaal moet worden 
herinnerd is het beter dit vanuit ritme en  
beweging te doen, in plaats vanuit stilstand. 

Vaker benoemen gedurende de hele les.

Een nieuw 
‘kenmerk’ 
ontdekt 
dat volgens 
ons bij de 
ritmisch-dy-
namische 
benadering 
hoort?

-
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