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Samenvatting 
 

Op 17 juni 2019 is de bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie gevisiteerd door een commissie van AeQui. Het 

totaaloordeel van de commissie is positief.  

 

Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie beoogt 

studenten op te leiden tot vakbekwame docenten 

die binnen het basis- en voortgezet onderwijs van 

scholen op antroposofische grondslag (vrije scho-

len) in Nederland en elders in de wereld werkzaam 

zijn. Het landelijk opleidingsprofiel dat is ontwikkeld 

door het netwerk Kunstvakdocentopleidingen 

(KVDO) is leidend als het inhoudelijke kader voor de 

opleiding. De opleiding Docent Dans-Euritmie is 

uniek en beschikt over een heldere en uitgebreid 

geformuleerde missie en visie, waarin het antropo-

sofische karakter duidelijk zichtbaar is. Het profiel 

van de opleiding sluit direct en adequaat aan bij de 

KDVO en wordt door de gehele opleiding uitge-

ademd. Wel daagt de commissie de opleiding uit 

om zich nog explicieter te verhouden tot dit kader. 

De opleiding voldoet aan internationaal aanvaarde 

niveaubeschrijvingen en standaarden en sluit aan bij 

de ontwikkelingen in het werkveld. Bovendien on-

derhoudt de opleiding voldoende contacten met 

het beroepenveld. De zichtbaarheid van het profiel 

van de opleiding binnen en buiten de hogeschool 

en uit de wereld van de vrijescholen kan vergroot 

worden. De commissie kwalificeert op grond van de 

gesprekken en de onderliggende documentatie dat 

de beoogde leerresultaten voldoen. 

 

Onderwijsleeromgeving 

Het curriculum van de opleiding bestaat uit een vol-

tijds vierjarig programma en bestaat uit vier jaar-

motto’s, die als een rode draad door het programma 

lopen. Naast de jaarmotto’s is de opleiding opge-

bouwd uit  drie doorlopende leerlijnen: de leerlijn 

Euritmische scholing, de  leerlijn Overdracht en toe-

passing en de leerlijn Creatief ondernemerschap. De 

vormgeving van het doordachte onderwijspro-

gramma is door de jaarmotto’s en leerlijnen sterk. 

Ook is de opleiding sterk praktijk- en beroepsgeori-

enteerd: de opleiding bereidt studenten goed voor 

op het toekomstig vakgebied.  Praktijkgericht on-

derzoek is in het programma aanwezig, maar deze 

kan versterkt worden door het onderzoek van het 

lectoraat beter te verbinden met de inhoud van de 

opleiding. Naast het voltijdse programma kent de 

opleiding ook een deeltijds, een verkort programma 

en een kopprogramma. Deze varianten kennen de-

zelfde opbouw en inhoud. De opleiding hanteert 

passende instroomeisen, voor zowel de voltijdse, 

deeltijdse als de verkorte variant. 

Het gepassioneerde docententeam bestaat uit ze-

ven vaste docenten dans-euritmie als kernteam en 

een aantal docenten die voor specifieke onderwer-

pen worden ingezet. De docenten zijn inhoudelijk en 

onderwijskundig gekwalificeerd en weten een veilig 

leerklimaat voor studenten te scheppen. Wel vraagt 

de opvolging voor de veelal oudere docenten aan-

dacht, zodat hun kennis en passie behouden blijft en 

overgebracht wordt op de nieuwe generatie docen-

ten. 

Medewerkers en studenten maken gebruik van al-

gemene voorzieningen van het gebouw van de Ho-

geschool Leiden en van opleidingsspecifieke voor-

zieningen die worden gedeeld met andere opleidin-

gen. De huisvesting en de materiële voorzieningen 

zijn toereikend en sluiten bovendien voldoende aan 

op de specifieke aspecten van de opleiding.  De 

vormgeving en inhoud van de begeleiding is in alle 

fasen van de opleiding goed en intensief en zij past 

bij de didactische visie van de opleiding.  

 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprek-

ken en de onderliggende documentatie dat de on-

derwijsleeromgeving voldoet.  

 

Toetsing  

Vanuit de onderwijsvisie hanteert de opleiding de 

volgende visie op toetsen: de docent als kunstenaar, 

de ik-ontwikkeling, onderzoekende houding en 

mens, school & gemeenschap. De opleiding be-

schikt over een adequaat toetssysteem en een toets-

programma die aansluiten bij de toetsvisie van de 

opleiding. De toetsen laten een opbouw in com-

plexiteit en beheersingsniveau zien en de prestaties 

van studenten worden in voldoende mate aan hen 

teruggekoppeld. Naast summatief wordt er ook for-

matief getoetst. De commissie adviseert wel om 

meer ruimte te creëren om de beoordeling niet 
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alleen mondeling, maar ook schriftelijk met in-

houdsvol feedback nader toe te lichten.  

De opleiding treft goede maatregelen om de kwali-

teit van de toetsing te borgen, door onder meer de 

bruikbare rubrics. De uitwerking en inhoud van de 

procedure kan nog verder verbeterd worden. De 

toetscommissie en de examencommissie nemen 

hun taak om de kwaliteit van toetsen en tentamens 

te borgen serieus en weten zich een oordeel te vor-

men over de toetsing en het beoogde eindniveau 

van de opleiding. De commissie adviseert om bij alle 

onderdelen van de opleiding niet alleen te beoorde-

len of studenten wel of niet hebben voldaan aan het 

criterium, maar ook een categorie “goed” toe te 

voegen. 

 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprek-

ken en de onderliggende documentatie dat de toet-

sing voldoet. 

 

Gerealiseerde leerresultaten  

Het gerealiseerd eindniveau van de opleiding Do-

cent Dans-Euritmie wordt aangetoond door de 

combinatie van drie onderdelen: de afstudeerstage 

inclusief het stageverslag, de scriptie en de eindpre-

sentatie inclusief tournee. Tijdens het laatste studie-

jaar brengt de student praktijk, euritmie en achter-

grond samen en toont daarmee zijn onderzoekend 

vermogen aan. Het afstuderen van de opleiding 

waarbij studenten worden beoordeeld door middel 

van de afstudeerstage inclusief het stageverslag, en 

de eindpresentatie inclusief tournee, zijn adequaat, 

gevarieerd opgezet en  passend voor het eindni-

veau. De scriptie als onderzoeksproject is minder 

passend voor de lerarenopleiding in het kunstvak-

onderwijs. De commissie adviseert te onderzoeken 

of een andere vorm wellicht passender is.   

 

De commissie heeft de 19 eindwerken bestudeerd 

van de studenten die de afgelopen twee jaar afge-

studeerd zijn. De scripties zijn erg beschrijvend van 

aard en het reflectief vermogen kan nog verder wor-

den versterkt. Ook het methodisch handelen kan in 

de eindwerken verder worden verbeterd bijvoor-

beeld door een duidelijke structuur van studenten te 

verlangen bij de rapportage van het onderzoek. De 

conclusie volgt niet altijd logisch op het uitgevoerde 

onderzoek. 

De breedte en diepgang van het vakgebied van de 

Docent Euritmie kan door studenten voldoende 

worden bereikt. De eindwerken getuigen van het 

bachelorniveau en zijn navolgbaar beoordeeld. De 

beoordelingen correleren ook met de kwaliteit van 

het werk. De verantwoording van de beoordeling 

van de verslagen krijgt vooral mondeling aandacht. 

Tijdens het locatiebezoek heeft de commissie een 

voorstelling van studenten gezien. Hier hebben de 

studenten laten zien goede euritmisten te zijn die 

hun bewegingsrepertoire gedegen beheersen. De 

inzet van studenten op de arbeidsmarkt kan de op-

leiding in een nog breder perspectief plaatsen. De 

kwaliteit van de eindwerken wordt structureel en ac-

tief geborgd, door onder andere de landelijke peer-

reviews. De examencommissie heeft hierin een 

sterke rol. Ook docenten spelen een actieve rol in de 

kwaliteitsborging. 

 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprek-

ken en de onderliggende documentatie dat de ge-

realiseerde eindkwalificaties voldoen. 

 

Aanbevelingen 

Met het oog op de toekomst geeft de commissie de 

volgende suggesties ter overweging:  

• Zorg voor een goede opvolging voor de veelal 

oudere docenten, zodat hun kennis en passie 

behouden blijft en overgebracht wordt op de 

nieuwe generatie docenten. 

• Zorg bij de opzet en inhoud van het afstudeer-

onderzoek voor meer structuur en scherpte en 

zorg hierbij voor een sterkere betrokkenheid 

van het lectoraat;  

• Creëer meer ruimte om de beoordeling aan stu-

denten niet alleen mondeling, maar ook schrif-

telijk met inhoudsvol feedback toe te lichten.  

• Onderzoek of voor de scriptie als onderzoeks-

project een passender vorm gevonden kan wor-

den;  

• Verbreed de horizon van de opleiding door sa-

menwerking met andere opleidingen en een 

verrijkt perspectief op mogelijk andere arbeids-

marktperspectieven. 
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Alle standaarden van het NVAO-kader zijn met een “voldoet” beoordeeld. Op die grond geeft de visitatiecom-

missie een positief advies inzake accreditatie van de bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie.  

 

Namens de voltallige visitatiecommissie,  

Utrecht, juli 2019 

  

Drs. R.R. van Aalst     drs. A.N. Koster  

Voorzitter      Secretaris 
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Inleiding 
 

De hbo-bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie van de Hogeschool Leiden leidt studenten op tot een 

dansdocent op scholen voor primair en voortgezet onderwijs op antroposofische grondslag: vrije scholen. 

De opleiding kent een voltijdse, een deeltijdse, een verkorte variant en een kopprogramma.  

 

 

De instelling 

In 1967, werd de Academie voor Euritmie opge-

richt in Den Haag. In 1995 fuseerde de Academie 

met de Vrije Pedagogische Academie en ont-

stond daarmee Hogeschool Helicon, een hoge-

school op antroposofische grondslag. In 2013 

volgde een fusie met Hogeschool Leiden. 

 

Hogeschool Leiden is een instelling voor hoger 

beroepsonderwijs in Leiden en biedt verschil-

lende bacheloropleidingen, post-hbo opleidin-

gen, associate degrees en masters aan. Met zo’n 

10.000 studenten en ruim 1100 medewerkers be-

hoort Hogeschool Leiden tot de middelgrote ho-

gescholen van Nederland. Hogeschool Leiden 

heeft de opleidingen in vijf faculteiten onderge-

bracht.  

 

De opleiding Docent Dans-Euritmie is onderge-

bracht bij de faculteit Educatie. De faculteit Edu-

catie omvat naast de opleiding Docent Dans-Eu-

ritmie ook de opleiding Leraar basisonderwijs 

(onderverdeeld in Pabo, Vrijeschool Pabo en Aca-

demische Pabo), de Tweedegraads lerarenoplei-

dingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangs-

kunde en de opleiding Docent Muziek.  

 

Hogeschool Leiden biedt vier opleidingen vanuit 

een antroposofisch perspectief: drie lerarenoplei-

dingen (Vrijeschool Pabo, Docent Muziek en Do-

cent Dans-Euritmie) en de opleiding Vaktherapie, 

die onder de faculteit Zorg valt. 

 

Euritmie en de opleiding 

De euritmie is in de jaren 1912-1925 door Rudolf 

Steiner ontwikkeld. Euritmie is zichtbaar spreken 

en zingen, en de inspiratie en de inhoud voor de 

beweging ligt in de uitdrukkingskracht van de taal 

en de muziek zelf. In de vrijescholen voor primair 

en voortgezet onderwijs wordt euritmie als peda-

gogisch middel ingezet om de kinderen te bege-

leiden in hun ontwikkeling tot zelfstandig den-

kende en handelende mensen in de maatschap-

pij.   

 

Vrijescholen zijn scholen op antroposofische 

grondslag. De pedagogische visie in de opleiding 

Docent dans-euritmie is dan ook gebaseerd op 

de vrijeschoolvisie. De opleiding Docent Dans-Eu-

ritmie kiest er verder voor om de euritmische 

kwaliteiten die de student moet  verwerven direct 

te koppelen aan pedagogische kwaliteiten van de 

leraar. De opleiding Docent Dans en Euritmie leidt 

startbekwame docenten op die bevoegd zijn om 

zowel in het tweedegraads- als in het eerste-

graadsgebied les te geven, in zowel het primair, 

voortgezet als in het volwassenonderwijs. 

 

De visitatie 

Hogeschool heeft aan AeQui VBI opdracht gege-

ven de onderhavige visitatie uit te voeren. Hiertoe 

heeft AeQui in samenwerking met de opleiding 

een onafhankelijke en ter zake kundige commis-

sie samengesteld. Met vertegenwoordigers van 

de opleiding heeft een voorbereidend gesprek 

plaatsgevonden.  

 

De visitatie heeft op 17 juni 2019 plaatsgevonden 

volgens het programma dat in bijlage 2 is weer-

gegeven. De commissie heeft zich daarbij expli-

ciet georiënteerd aan het cluster waarin deze op-

leiding geplaatst is. Dit is met het voltallig panel 

gedaan, tijdens het voorbereidend overleg, en af-

sluitend bij de oordeelsvorming. De hiertoe be-

nodigde kennis was aanwezig in (een deel van) 

het panel.  
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De commissie heeft de beoordeling in onafhan-

kelijkheid uitgevoerd; aan het einde van de visita-

tie is de opleiding in kennis gesteld van de bevin-

dingen en conclusies van de commissie. Deze 

rapportage is in juli in concept toegestuurd aan 

de opleiding; de reacties van de opleiding zijn 

verwerkt tot deze definitieve rapportage. 

 

Op initiatief van de opleiding gaat een ontwikkel-

gesprek plaatsvinden in januari 2020. De resulta-

ten van dit ontwikkelgesprek hebben geen in-

vloed op de in dit rapport weergegeven beoorde-

ling. 
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1. Beoogde leerresultaten  
 

De bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie beoogt studenten op te leiden tot vakbekwame docenten die 

binnen het basis- en voortgezet onderwijs van scholen op antroposofische grondslag (vrije scholen) in Ne-

derland en elders in de wereld werkzaam zijn. Het landelijk opleidingsprofiel dat is ontwikkeld door het 

netwerk Kunstvakdocentopleidingen (KVDO) is leidend als het inhoudelijke kader voor de opleiding. De 

opleiding Docent Dans-Euritmie is uniek en beschikt over een heldere en uitgebreid geformuleerde missie 

en visie, waarin het antroposofische karakter duidelijk zichtbaar is. Het profiel van de opleiding sluit direct 

en adequaat aan bij de KDVO en wordt door de gehele opleiding uitgeademd. Wel daagt de commissie de 

opleiding uit om zich nog explicieter te verhouden tot dit kader. De opleiding voldoet aan internationaal 

aanvaarde niveaubeschrijvingen en standaarden en sluit aan bij de ontwikkelingen in het werkveld. Boven-

dien onderhoudt de opleiding voldoende contacten met het beroepenveld. De zichtbaarheid van het profiel 

van de opleiding binnen en buiten de hogeschool en uit de wereld van de vrije scholen kan vergroot wor-

den. De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de 

beoogde leerresultaten voldoen. 

 

Bevindingen 

De bacheloropleiding Docent Dans-Euritmie be-

oogt studenten op te leiden tot vakbekwame do-

centen die de euritmie kunnen inzetten voor de 

ontwikkeling van anderen. Vanuit haar antropo-

sofische perspectief leidt de opleiding docenten 

op die binnen het onderwijs van de vrijescholen 

(basis- en voortgezet onderwijs) in Nederland en 

elders in de wereld werkzaam kunnen zijn. De 

competenties geven ook de mogelijkheid als do-

cent in andere dan vrijescholen te doceren. Bo-

vendien kunnen afgestudeerden aan de slag in 

een eigen praktijk met kinderen of volwassenen.  

 

Het Landelijk Opleidingsprofiel Kunstvakdocent-

opleidingen voor Docent Dans is het inhoudelijke 

kader voor de opleiding. Dit kader is in 2018 door 

het netwerk Kunstvakdocentopleidingen (KVDO) 

vastgesteld. Dit gemeenschappelijke profiel is ge-

valideerd door het werkveld.  In het landelijke op-

leidingsprofiel worden de volgende vijf domein-

competenties geformuleerd, die in bijlage 3 wor-

den toegelicht: 

- Competentie 1: Artistiek 

- Competentie 2: Pedagogisch en didactisch 

- Competentie 3: Interpersoonlijk  

- Competentie 4: Omgevingsgericht  

- Competentie 5:Kritisch-reflectief en onder-

zoekend.  

 

Alle competenties zijn generiek voor opleidingen 

in het kunstvakonderwijs, de opleiding heeft de 

vijf domeincompetenties dan ook overgenomen. 

De eerste competentie (artistiek), heeft naast een 

generiek deel ook een deel per discipline, waarin 

voor deze opleiding de kunstzinnige oriëntatie in 

de euritmie aandacht krijgt. 

 

Buiten de domeincompetenties is er in de oplei-

ding ook aandacht voor ondernemerschap. Dat 

houdt in dat de student leert de euritmie als in-

strument te gebruiken binnen allerlei situaties, 

zowel binnen het pedagogische alsook binnen 

het algemeen cultureel-maatschappelijke gebied. 

 

De Dublin descriptoren, bekwaamheidseisen en 

kennisbasis worden expliciet benoemd in het lan-

delijk KVDO-profiel en zijn alle verweven in de 

competenties in het profiel. In een globaal over-

zicht is weergegeven hoe de competenties tot ui-

ting komen in de opleiding.  

 

De opleiding is zowel verbonden met het Neder-

landse werkveld van vrijescholen, als ook met het 

internationale werkveld van euritmie. De oplei-

ding beschikt over een werkveldcommissie die 

bestaat uit euritmisten uit het werkveld, school-

leiders en bestuurders. Met de Vereniging voor 
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Euritmisten, de Vereniging voor Euritmie Therapie 

en de Antroposofische Vereniging in Nederland is 

regelmatig overleg. De opleiding is, in samenwer-

king met de Vrijeschool Pabo, tevens verbonden 

met de Vereniging Vrijescholen. Via de Internati-

onale Antroposofische Vereniging zijn er korte lij-

nen met zusteropleidingen in verschillende lan-

den.  Peerreview wordt mede internationaal 

vormgegeven. Ook vindt er op internationaal ni-

veau overleg plaats over de eindkwalificaties van 

de opleiding. Ook met het reguliere onderwijs-

veld vinden contacten plaats, zoals met het Lan-

delijke Netwerk Opleidingen Docent Dans en het  

KunstVakDocentOverleg. 

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat de unieke ba-

cheloropleiding Docent Dans-Euritmie beschikt 

over een heel heldere en uitgebreid geformu-

leerde missie en visie. Het antroposofische ka-

rakter is hierin duidelijk zichtbaar. Alle betrokke-

nen bij de opleiding zijn bekend met deze visie. 

De visie wordt bovendien doorleefd en gedragen 

door alle betrokkenen, ook door studenten. De 

commissie heeft dan ook geconstateerd dat het 

profiel door de gehele opleiding wordt uitge-

ademd. 

 

Het profiel van de opleiding sluit adequaat aan bij 

de KDVO. Wel daagt de commissie de opleiding 

uit om zich nog explicieter te verhouden tot dit 

kader.  

 

De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding 

voldoet aan internationaal aanvaarde niveaube-

schrijvingen en standaarden (Dublindescriptoren 

voor de bachelor). De opleiding heeft duidelijk 

stappen gezet voor het versterken van het kritisch 

handelen en onderzoekend observeren van stu-

denten. 

 

De commissie is ook van oordeel dat de opleiding 

aansluit bij de ontwikkelingen in het werkveld. 

Bovendien onderhoudt de opleiding voldoende 

contacten met het beroepenveld. De leden van de 

werkveldcommissie zijn erg betrokken bij de op-

leiding, maar ook deze werkveldcommissie zou 

meer over de grenzen van het eigen vakgebied 

heen kunnen kijken.  

 

De opleiding is onderdeel van verschillende sa-

menwerkingsverbanden, met name in het antro-

posofische domein. Hoewel deze samenwerking 

erg constructief is, adviseert de commissie de 

zichtbaarheid van het profiel van de opleiding 

binnen en buiten de hogeschool te vergroten, 

door een breder podium te zoeken. Door over 

grenzen heen te kijken, wordt de horizon van de 

opleiding verbreed.  Dit zou bijvoorbeeld kunnen 

door in een samenwerkingsverband met een an-

dere hbo-bacheloropleiding Dans, met andere 

podiumkunstenaars een dansvoorstelling uit te 

voeren of een workshop moderne dans aan te 

bieden. Vervolgens kan dan hierop gereflecteerd 

worden waarna betekenisgeving zal volgen. 

 

De commissie adviseert bovendien om de moge-

lijke inzet van studenten op de arbeidsmarkt in 

een nog breder perspectief te zien. Er is bijvoor-

beeld ook behoefte om mensen te helpen bij zin-

vol bewegen.  Ondernemerschap zou de oplei-

ding in dit licht niet alleen economisch moeten 

zien, maar ook nieuwe werelden ontdekken 

waarin de Euritmist een zinvolle bijdrage kan le-

veren. Verbreding van de eigen horizon heeft mo-

gelijk ook een positieve invloed op de studenten-

aantallen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding op deze 

standaard aan de basiskwaliteit voldoet. 
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2. Onderwijsleeromgeving  
 
Het curriculum van de opleiding bestaat uit een voltijds vierjarig programma en bestaat uit vier jaarmotto’s, 

die als een rode draad door het programma lopen. Naast de jaarmotto’s is de opleiding opgebouwd uit  

drie doorlopende leerlijnen: de leerlijn Euritmische scholing, de  leerlijn Overdracht en toepassing en de 

leerlijn Creatief ondernemerschap. De vormgeving van het doordachte onderwijsprogramma is door de 

jaarmotto’s en leerlijnen sterk. Ook is de opleiding sterk praktijk- en beroepsgeoriënteerd: de opleiding 

bereidt studenten goed voor op het toekomstig vakgebied.  Praktijkgericht onderzoek is in het programma 

aanwezig, maar deze kan versterkt worden door het onderzoek van het lectoraat beter te verbinden met de 

inhoud van de opleiding. Naast het voltijdse programma kent de opleiding ook een deeltijds, een verkort 

programma en een kopprogramma. Deze varianten kennen dezelfde opbouw en inhoud. De opleiding han-

teert passende instroomeisen, voor zowel de voltijdse, deeltijdse als de verkorte variant. 

Het gepassioneerde docententeam bestaat uit zeven vaste docenten dans-euritmie als kernteam en een 

aantal docenten die voor specifieke onderwerpen worden ingezet. De docenten zijn inhoudelijk en onder-

wijskundig gekwalificeerd en weten een veilig leerklimaat voor studenten te scheppen. Wel vraagt de op-

volging voor de veelal oudere docenten aandacht, zodat hun kennis en passie behouden blijft en overge-

bracht wordt op de nieuwe generatie docenten. 

Medewerkers en studenten maken gebruik van algemene voorzieningen van het gebouw van de Hoge-

school Leiden en van opleidingsspecifieke voorzieningen die worden gedeeld met andere opleidingen. De 

huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend en sluiten bovendien voldoende aan op de spe-

cifieke aspecten van de opleiding.  De vormgeving en inhoud van de begeleiding is in alle fasen van de 

opleiding goed en intensief en zij past bij de didactische visie van de opleiding.  

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de onder-

wijsleeromgeving voldoet.  

 

Bevindingen 

 

Programma  

Het studieprogramma bestaat uit vier jaar-

motto’s, die als een rode draad door het pro-

gramma lopen. De jaarmotto’s zijn 1) leren en 

handelen vanuit onbevangenheid, 2) Ikzelf en het 

andere, 3) Bewust omgaan met sociale verhou-

dingen en 4) Verantwoordelijkheid nemen. Deze 

jaarmotto’s zijn gekoppeld aan kernkwaliteiten. 

Naast de jaarmotto’s is de opleiding opgebouwd 

uit  drie doorlopende leerlijnen: 

1) De leerlijn Euritmische scholing, waarin am-

bachtelijk kunstzinnige vaardigheden van de 

euritmist een plek hebben en waarin onder-

steunende vaardigheden als samen leren en 

algemene kunstzinnige vorming een plek 

hebben. 

2) De  leerlijn Overdracht en toepassing, waarin 

die kennis, vaardigheden en attitudes 

opgebouwd worden die horen bij het docent-

schap. 

3) De leerlijn Creatief ondernemerschap en on-

derzoek waarin ruimte is voor het scholen van 

het onderzoekend vermogen, ondernemer-

schap, studieloopbaanbegeleiding en eigen 

ontwikkeling. 

 

Studenten met een mbo-4, havo of vwo-diploma 

zijn toelaatbaar voor de opleiding. De basis van 

het curriculum van de opleiding is een voltijds 

vierjarig programma. Verder zijn er verschillende 

routes om dit programma te volgen: de deeltijdse 

variant, het kopprogramma en de verkorte route. 

De deeltijdse variant is identiek aan de voltijdse 

variant, maar verspreid over meer dan vier studie-

jaren. Daarnaast is er een eenjarige koppro-

gramma voor studenten die al een buitenlandse 

euritmie-opleiding hebben gevolgd. Zij krijgen 

vrijstellingen voor veel kunstzinnige onderdelen 
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en juist verdieping in de pedagogisch-didactische 

en de onderzoekende leerlijn. In het studiejaar 

2019-2020 zal een leerroute van start gaan voor 

studenten die al werken op een vrijeschool als le-

raar en zich bovendien voldoende verdiept heb-

ben in de menskundige achtergrond van de op-

leiding. Deze verkorte route is momenteel in 

voorbereiding en te vergelijken met een ‘verkorte 

deeltijd’-opleiding bij andere docentopleidingen. 

De varianten worden in de OER toegelicht. 

 

In het eerste jaar maakt de student kennis met de 

opleiding, de jaargroep, de euritmie, en met de 

spirituele achtergrond van de euritmie en de 

vrijeschoolpedagogiek. In het tweede jaar komt 

de wisselwerking tussen de eigen opgave en de 

euritmische en pedagogische leerstof aan bod. 

Hierbij speelt reflectie als onderzoekend ver-

mogen een rol. Het derde jaar staat in het teken 

van concrete toepassing zowel op euritmisch als 

op pedagogisch gebied. Het vierde jaar is gericht 

op de voltooiing van de startbekwaamheden voor 

het beroep van docent Euritmie.  

 

In het vierde studiejaar staat een lange stage cen-

traal waarin de student het gehele euritmieonder-

wijs verzorgt, zowel in primair als in voortgezet 

onderwijs. De stage start met de bovenbouw en 

de wereld van de volwassenen en om vervolgens 

kennis te maken met de kleuterklas en de onder-

bouw. Voor de curriculumvernieuwing was dat 

nog andersom. Tijdens de stage werkt de student 

met anderen samen aan een eigen euritmisch 

programma, dat uitgevoerd kan worden voor een 

onbekend publiek. Studenten worden in de prak-

tijk begeleid door een ervaren professional, de 

stagementor. Deze stagementoren geven in het 

vierder jaar ook theorielessen over de desbetref-

fende klassen.  

 

Ook bestaat het vierde jaar uit vrije ruimte van 30 

ec: 15 studiepunten vanuit de minor en 15 studie-

punten overige vrije ruimte om zelf competenties 

te versterken. Er worden geen inhoudelijke eisen 

aan de vrije ruimte gesteld.  

 

De opleiding gaat uit van leren in contact met an-

deren. De leergemeenschap bestaat uit studen-

ten, docenten en ook bijvoorbeeld de begelei-

dend musicus. Daarbij brengt ieder de eigen ex-

pertise mee, die van belang kan zijn voor het leren 

van een ander. Om dit in een veilige omgeving te 

kunnen doen is er binnen de studieloopbaanbe-

geleiding aandacht voor het geven van feedback, 

het aannemen van feedback en gezamenlijke eva-

luatie.  

 

De opleiding maakt gebruik van diverse werkvor-

men: werkcolleges, verwerkingsopdrachten / zelf-

studie, oefenuren (werken aan een opdracht), 

hoorcolleges, peer assessment, ondernemer-

schapsprojecten, overkoepelende leerjaar pro-

ducties, integrale opdrachten (groepspresenta-

ties, solopresentaties, referaten) en plenaire the-

matische bijeenkomsten. Daarnaast zijn er stages 

en diverse buitenschoolse activiteiten: excursies, 

conferenties en studiedagen. Studenten maken 

geregeld gebruik van de mogelijkheid om een 

deel van hun studie in het buitenland te doen (mi-

nor), aan één van de zusteropleidingen zoals in 

Stuttgart, Alfter of in Engeland. 

 

Het lectoraat ‘waarden van vrijeschool onderwijs’ 

speelt in de onderwijsontwikkeling een advise-

rende rol. Ook wordt gebruik gemaakt van de ex-

pertise die binnen het Centrum voor Onderwijs en 

Innovatie (COIL) van de faculteit aanwezig is. De 

opleidingscommissie (OC) voor de opleiding be-

staat uit meerdere studenten en één docentlid. 

Vanaf studiejaar 2019/2010 zal er een nieuwe, ge-

zamenlijke OC worden opgericht voor de oplei-

dingen Docent Dans-Euritmie en Docent Muziek.  

 

Personeel 

Het docententeam bestaat uit zeven vaste docen-

ten dans-euritmie, met elk een eigen expertise, 

aangevuld met een  Spraakdocent en een Docent 

Muziektheorie. Het team bestaat verder uit twee 

coupeuses, die de studenten begeleiden in het 

ontwerpen en naaien van kostuums en twee vaste 

pianisten die de studenten begeleiden tijdens de 

lessen en oefenuren tooneuritmie. Ook worden 

docenten van de opleiding Docent Muziek, of de 
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Vrijeschool Pabo ingezet die over expertise op 

ondersteunende gebieden beschikken, zoals an-

troposofie,  onderzoeksvaardigheden en pedago-

gie algemeen. Alle vaste docenten hebben een 

eerstegraadslesbevoegdheid, sommigen hebben 

een mastertraject doorlopen.  

 

Voorzieningen 

Medewerkers en studenten maken gebruik van 

algemene voorzieningen van het gebouw van de 

Hogeschool Leiden. Daarnaast maakt de oplei-

ding structureel gebruik van praktijklokalen, die 

tevens bestemd zijn voor de opleidingen Docent 

Dans-Euritmie en Docent Muziek en Vrijeschool 

Pabo. Deze ruimtes zijn voorzien van speciale 

dansvloeren, goede akoestiek en een piano of 

vleugel. Eén van de zalen heeft een podium waar 

euritmie-uitvoeringen gegeven kunnen worden. 

Daarbij kennen deze ruimtes een kleedkamer en 

grote lockers voor kostuums. 

 

Overwegingen 

De commissie heeft het onderwijsprogramma be-

studeerd en besproken met studenten en docen-

ten. De vormgeving van het onderwijsprogramma 

is naar het oordeel van het panel goed doordacht. 

De commissie constateert dat de samenhang in 

het programma sterk is: de periodes sluiten op el-

kaar aan en in het programma is een duidelijke 

opbouw in de competenties aangebracht. De 

commissie stelt ook vast dat de beoogde inhoud 

en het niveau van de samenhangende program-

maonderdelen door de jaarmotto’s en de leer-

lijnen adequaat zijn. De onderwijsvormen sluiten 

hier goed bij aan. Studenten zijn ook positief over 

de inhoud van de opleiding. Door de afstemming 

tussen en samenwerking van docenten en de ge-

zamenlijke verzorging van colleges versterkt de 

opleiding deze samenhang. Hiermee waarborgt 

de opleiding dat de afgestudeerden voldoen aan 

de beoogde eindkwalificaties.  

 

De commissie is van mening dat de beroepsge-

richte oriëntatie van de opleiding duidelijk zicht-

baar is in het programma. De projecten bieden 

studenten de nodige kennis, vaardigheden, 

ervaring en beroepshouding voor de Docent 

Dans aan en bereiden hen goed voor op het toe-

komstig vakgebied. Ook garandeert de opleiding 

door de vooraf gestelde eisen dat de werkzaam-

heden in de projecten op hbo-bachelorniveau 

kunnen worden uitgevoerd. De commissie is hier 

tevreden over. De opleiding creëert tot slot een 

intensieve en inspirerende leeromgeving voor 

studenten. 

 

Praktijkgericht onderzoek is volgens de commis-

sie in het programma aanwezig, maar deze kan 

naar het oordeel van de commissie versterkt wor-

den. De commissie adviseert dan ook de onder-

zoekslijn verder te ontwikkelen door de focussen 

op het versterken van reflectie, meer moderne 

(wetenschappelijke) literatuur te gebruiken en 

meer contact te zoeken met het lectoraat. De 

commissie adviseert ook de docenten het onder-

zoek meer te laten voorleven en hen meer te be-

trekken en laten anticiperen. De commissie is van 

oordeel dat de opleiding zich hiervan voldoende 

bewust is en heeft geconstateerd dat de oplei-

ding hierin al acties onderneemt.  

 

De commissie constateert dat de opleiding pas-

sende instroomeisen hanteert. De commissie stelt 

tevreden vast dat de opleiding potentiële studen-

ten adequaat voorlicht over de zwaarte en de ver-

wachtingen van de opleiding en dat hierdoor het 

programma studeerbaar is voor de ingestroomde 

studenten. Studenten zijn actief bij de werving 

van nieuwe studenten. De commissie is ook posi-

tief over de instroomeisen van de verschillende 

varianten: zonder kennis van euritmie worden 

studenten niet toegelaten tot een verkorte vari-

ant. Vrijstellingen worden enkel op individuele 

basis verleend.  De commissie is van mening dat 

het voor een kunstvakopleiding niet ideaal is vrij-

stelling te verlenen voor de helft van het aantal 

studiepunten. De commissie adviseert de oplei-

ding dan ook om goed na te denken over de ge-

wenste instroom. Verder signaleert de commissie 

dat de studiegids van de kopopleiding in het 

Duits geschreven is. De reden hiervoor is dat er 

veel Duitse studenten aan het kopprogramma 
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zullen deelnemen. De commissie suggereert ook 

voor anderstalige studenten de mogelijkheid te 

bieden de studiegids te begrijpen.  

 

De commissie is van oordeel dat de opleiding be-

schikt over goed en gekwalificeerd personeel 

voor het verzorgen van het onderwijs in de oplei-

ding. Het gedreven en enthousiaste team heeft 

als geheel zowel inhoudelijke expertise op het ge-

bied van het brede vakgebied waartoe de oplei-

ding haar studenten opleidt, als expertise op het 

gebied van begeleiding, toetsdeskundigheid 

(door de BKE-certificering), didactiek en onder-

zoeksvaardigheden. De commissie heeft er be-

wondering voor dat, ondanks de formele omvang 

van het docententeam, het team een sterk pro-

gramma weet neer te zetten.  

 

De commissie heeft van studenten bovendien  

vernomen dat docenten bevlogen, inspirerend en 

betrokken zijn en dat docenten een veilig leerkli-

maat weten te scheppen. Wel vraagt de commis-

sie aandacht voor de opvolging voor de veelal 

oudere docenten, zodat hun kennis en passie be-

houden blijft en overgebracht wordt op de 

nieuwe generatie docenten. 

 

De commissie is van oordeel dat de huisvesting 

en de materiële voorzieningen voor de opleiding 

Docent Dans-Euritmie toereikend zijn. De voor-

zieningen sluiten bovendien voldoende aan op 

de specifieke aspecten van de opleiding. De com-

missie onderkent ook dat de beschikbaarheid 

wellicht vergroot kan worden, maar ziet geen 

aanwijzingen voor onoverkomelijke problemen 

met de beschikbaarheid.  

 

De commissie is van oordeel dat de opleiding de 

begeleiding in alle fasen van de opleiding goed  

heeft vormgegeven. Deze past tevens bij de di-

dactische visie. De bereikbaarheid van docenten 

is prima geregeld. Ook de uitvoering van de be-

geleiding is intensief te noemen: docenten en 

studenten zorgen goed voor elkaar.  Als studen-

ten vertraging hebben wordt gericht en persoon-

lijk gekeken wat er mogelijk is. Er is veel individu-

ele en persoonlijke aandacht voor de studenten. 

De commissie waardeert deze sterke persoonlijke 

aandacht die studenten krijgen.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding op deze 

standaard aan de basiskwaliteit voldoet. 
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3. Toetsing 
 
Vanuit de onderwijsvisie hanteert de opleiding de volgende visie op toetsen: de docent als kunstenaar, de 

ik-ontwikkeling, onderzoekende houding en mens, school & gemeenschap. De opleiding beschikt over een 

adequaat toetssysteem en een toetsprogramma die aansluiten bij de toetsvisie van de opleiding. De toetsen 

laten een opbouw in complexiteit en beheersingsniveau zien en de prestaties van studenten worden in 

voldoende mate aan hen teruggekoppeld. Naast summatief wordt er ook formatief getoetst. De commissie 

adviseert wel om meer ruimte te creëren om de beoordeling niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk 

met inhoudsvolle feedback nader toe te lichten.  

De opleiding treft goede maatregelen om de kwaliteit van de toetsing te borgen, door onder meer de 

bruikbare rubrics. De uitwerking en inhoud van de procedure kan nog verder verbeterd worden. De 

toetscommissie en de examencommissie nemen hun taak om de kwaliteit van toetsen en tentamens te 

borgen serieus en weten zich een oordeel te vormen over de toetsing en het beoogde eindniveau van de 

opleiding. De commissie adviseert om bij alle onderdelen van de opleiding niet alleen te beoordelen of 

studenten wel of niet hebben voldaan aan het criterium, maar ook een categorie “goed” toe te voegen. 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de toetsing 

voldoet. 

 

Bevindingen 

Vanuit de onderwijsvisie hanteert de opleiding de 

volgende visie op toetsen: de docent als kunste-

naar, de ik-ontwikkeling, onderzoekende hou-

ding en mens, school & gemeenschap. De ont-

wikkeling van het individu staat in de opleiding 

expliciet centraal. De student wordt binnen de 

opleiding steeds gestimuleerd om zichzelf verder 

te ontwikkelen en persoonlijk te groeien. Binnen 

de opleiding is hierdoor expliciet gekozen voor 

formatieve naast summatieve toetsing. De sum-

matieve toets wordt beoordeeld met voldaan of 

niet voldaan. Studenten hebben na elke toets de 

gelegenheid om de gemaakte toets in te zien of 

en te bespreken met de docent, ze krijgen van de 

docent feedback. In het curriculum zijn bovendien 

momenten opgenomen dat de studenten elkaar 

beoordelen, in samenwerking met de docenten. 

Deze peerreview wordt gebruikt als leermoment 

om waardevolle feedback, goed geformuleerd en 

evenwichtig over te brengen en aan te nemen. De 

student gebruikt de formatieve feedback om zijn 

ontwikkeling weer te geven bij studieloopbaan-

begeleiding en in de bijbehorende reflectieversla-

gen.  

 

De opleiding wordt gevormd vanuit de gemeen-

schap van de school. De opleiding zelf vormt ook 

een gemeenschap. In de toetsing spelen deze ge-

meenschappen een rol: studenten worden beoor-

deeld en beoordelen elkaar op het functioneren 

binnen de gemeenschap of groep. Dit komt on-

der andere naar voren in de pedagogisch-didac-

tische leerlijn. In de stages vormt het oordeel van 

de mentor in de stageschool een belangrijke on-

dergrond voor de uiteindelijke beoordeling van 

de stage. 

 

De expliciete kunstaspecten van waarnemen, ont-

wikkelen en bevorderen van de creativiteit zijn in-

put geweest voor de beoordelingscriteria binnen 

de rubrics. De rubrics worden met name gebruikt 

bij de vakken waar de kunstaspecten en praktijk-

vaardigheden centraal staan. Zo wordt het kunst-

vak Euritmie bijvoorbeeld individueel getoetst 

door het ontwikkelen van een eigen euritmiepre-

sentatie binnen de jaargroep.  

 

Elke modulebeschrijving bevat een overzicht van 

leerdoelen, toetsvorm en toetscriteria. Voorbeel-

den van toetsvormen zijn het portfolio, de 360° 

feedback bij kunstzinnige presentaties (zowel 

groepsgewijs als solo’s), intervisie (stage-
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bespreking), tentamens, werkstukken, referaten, 

essays, stageverslagen, stageopdrachten, reflec-

tieverslagen en de scriptie. 

 

De opleiding borgt de kwaliteit (validiteit en be-

trouwbaarheid) van de toetsen doordat alle do-

centen die examineren BKE-gecertificeerd zijn en 

hun toetsvaardigheden actueel houden door 

team- en intervisiebijeenkomsten. Elke toets be-

vat een nakijkmodel of criterialijst die de be-

trouwbaarheid van de beoordeling ten goede 

komt. Een substantieel deel van de toetsen wordt 

bovendien door een tweede beoordelaar nageke-

ken. In de evaluaties met studenten is toetsing 

een vast onderdeel, ook in werkveldbijeenkom-

sten wordt de toetsing besproken. 

 

De toetscommissie werkt samen met de toets-

commissie van de Vrijeschool Pabo en van de op-

leiding Docent Muziek. De focus van de toets-

commissie is het verbeteren van de kwaliteit van 

de toetsing. De toetscommissie heeft een advise-

rende, begeleidende en controlerende rol. Ze 

geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de 

toetsontwikkeling en controleert of de toetsen 

voldoen aan de kwaliteitscriteria (validiteit, be-

trouwbaarheid en transparantie). 

 

De examencommissie bestaat uit drie leden:  twee 

van de Vrijeschool Pabo en één van de opleiding 

Docent Muziek en opleiding Docent Dans-eurit-

mie. Conform wettelijke eisen heeft de examen-

commissie de verantwoordelijkheid voor de bor-

ging van de kwaliteit van toetsen en examens. 

Ook heeft de examencommissie de taak het eind-

niveau van de opleiding te bewaken en te borgen.  

 

Overwegingen 

De commissie is van oordeel dat de opleiding be-

schikt over een toetssysteem en een toetspro-

gramma die aansluiten bij de toetsvisie van de 

opleiding. De commissie stelt tevens vast dat de 

toetsing aansluit op de beoogde leerresultaten. 

Ook de beoordelingscriteria van de toetsen slui-

ten in de rubrics zichtbaar aan op de leerdoelen 

en leren studenten adequaat werken als docent 

en euritmist.    

 

Tevens stelt de commissie vast dat de toetsen een 

opbouw in complexiteit en beheersingsniveau la-

ten zien en dat de prestaties van studenten in vol-

doende mate aan hen worden teruggekoppeld. 

De commissie waardeert dan ook de aandacht 

voor formatieve toetsing, die bestaat naast de 

summatieve toetsing aan het eind van elk pro-

gramma-onderdeel. De commissie adviseert in dit 

licht wel om ruimte te creëren om de beoordeling 

niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk met 

inhoudsvol feedback nader toe te lichten. Dit 

maakt het ook mogelijk voor studenten om na af-

studeren terug te kijken op de ontwikkeling tij-

dens de opleiding. Momenteel geeft de opleiding 

enkel de beoordeling voldaan of niet voldaan. 

Voor een sterkere relatie met de persoonlijke ont-

wikkeling van studenten adviseert de commissie 

om deze bewuste keuze te heroverwegen en ook 

een categorie “goed” toe te voegen.  

 

De commissie stelt tot slot vast dat de opleiding 

goede maatregelen treft om de kwaliteit van de 

toetsing te borgen en dat de procedure om de 

kwaliteit van de toetsing te borgen in orde is. Zo 

zijn er bruikbare rubrics ontwikkeld, die ook bij 

andere opleidingen in het kunstvakonderwijs ge-

hanteerd worden. De uitwerking en inhoud van 

de procedure kan nog verder verbeterd worden. 

Beoordelingen in het kunstvakonderwijs zijn wel-

licht niet altijd makkelijk, maar er zijn hier wel 

voorbeelden van. De commissie adviseert dan 

ook om met collega-kunstvakopleidingen de be-

trouwbaarheid van de beoordelingen ook in de 

toekomst te stabiliseren. Ook de toetscommissie 

en de examencommissie nemen hun taak om de 

kwaliteit van toetsen en tentamens te borgen se-

rieus en weten zich een oordeel te vormen over 

de toetsing en het beoogde eindniveau van de 

opleiding.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding op deze 

standaard aan de basiskwaliteit voldoet.
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4. Gerealiseerde leerresultaten  
 
Het gerealiseerd eindniveau van de opleiding Docent Dans-Euritmie wordt aangetoond door de combinatie 

van drie onderdelen: de afstudeerstage inclusief het stageverslag, de scriptie en de eindpresentatie inclusief 

tournee. Tijdens het laatste studiejaar brengt de student praktijk, euritmie en achtergrond samen en toont 

daarmee zijn onderzoekend vermogen aan. Het afstuderen van de opleiding waarbij studenten worden 

beoordeeld door middel van de afstudeerstage inclusief het stageverslag, en de eindpresentatie inclusief 

tournee, zijn adequaat, gevarieerd opgezet en  passend voor het eindniveau. De scriptie als onderzoeks-

project is minder passend voor de lerarenopleiding in het kunstvakonderwijs. De commissie adviseert te 

onderzoeken of een andere vorm wellicht passender is.   

De commissie heeft de 19 eindwerken bestudeerd van de studenten die de afgelopen twee jaar afgestu-

deerd zijn. De scripties zijn erg beschrijvend van aard en het reflectief vermogen kan nog verder worden versterkt. 

Ook het methodisch handelen kan in de eindwerken verder worden verbeterd bijvoorbeeld door een dui-

delijke structuur van studenten te verlangen bij de rapportage van het onderzoek. De conclusie volgt niet 

altijd logisch op het uitgevoerde onderzoek. 

De breedte en diepgang van het vakgebied van de Docent Euritmie kan door studenten voldoende worden 

bereikt. De eindwerken getuigen van het bachelorniveau en zijn navolgbaar beoordeeld. De beoordelingen 

correleren ook met de kwaliteit van het werk. De verantwoording van de beoordeling van de verslagen 

krijgt vooral mondeling aandacht. Tijdens het locatiebezoek heeft de commissie een voorstelling van stu-

denten gezien. Hier hebben de studenten laten zien goede euritmisten te zijn die hun bewegingsrepertoire 

gedegen beheersen. De inzet van studenten op de arbeidsmarkt kan de opleiding in een nog breder per-

spectief plaatsen. De kwaliteit van de eindwerken wordt structureel en actief geborgd, door onder andere 

de landelijke peerreviews. De examencommissie heeft hierin een sterke rol. Ook docenten spelen een ac-

tieve rol in de kwaliteitsborging. 

De commissie kwalificeert op grond van de gesprekken en de onderliggende documentatie dat de gerea-

liseerde eindkwalificaties voldoen. 

 

Bevindingen 

Het gerealiseerd eindniveau van de opleiding Do-

cent Dans-Euritmie wordt aangetoond door de 

combinatie van drie onderdelen: de afstudeer-

stage inclusief het stageverslag, de scriptie en de 

eindpresentatie inclusief tournee. 

 

De eindstage bestaat uit een stage van 12 weken. 

Alle competenties van een Docent Dans-Euritmie 

moet de student op startbekwaam niveau kunnen 

uitvoeren, zowel in het primair onderwijs als in het 

voortgezet onderwijs. Tijdens deze stage komt 

een studiebegeleider op bezoek om tussentijdse 

feedback te geven. De eindbeoordeling wordt 

gedaan na de stage, op basis van een beoorde-

lend eindbezoek, waarbij de bevindingen van de 

stagementor worden meegenomen. Deze heeft 

zicht op een proces dat zich elke dag afspeelt; de 

beoordeling van de examinator is een moment-

opname. De beoordeling vindt niet plaats dan na 

een gesprek met de student zelf, die daarbij het 

eigen reflectief vermogen en ontwikkelperspec-

tief kan tonen. De beoordeling gebeurt aan de 

hand van vaste criteria. Stagementoren zijn geen 

examinator, maar zijn adviseurs, de examinatoren 

zijn altijd in dienst van de Hogeschool Leiden.   

 

Tijdens het laatste studiejaar werkt de student 

ook aan een scriptie op bachelorniveau, waarin hij 

praktijk, euritmie en achtergrond samenbrengt en 

daarmee zijn onderzoekend vermogen aantoont. 

De scriptie wordt beoordeeld door twee beoor-

delaars en daarna gepresenteerd aan belangstel-

lenden. Presentatie en scriptie vormen de onder-

grond voor een gesprek tussen de student en de 

examinatoren.  
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Gedurende een semester wordt verder gewerkt 

aan de kunstzinnige eindpresentatie door de 

groep afstudeerders. In deze presentatie komen 

competenties op het gebied van samenwerking, 

ondernemerschap, kunstzinnig vermogen en eu-

ritmische vaardigheid samen. Voor de studenten 

in het kopprogramma is de kunstzinnige eindpre-

sentatie vrijgesteld gezien hun ervaring. De 

kunstzinnige eindpresentatie wordt op zowel in-

dividueel kunstzinnig niveau als op samenwer-

king en ondernemend vermogen beoordeeld 

door twee examinatoren.  

 

Om de betrouwbaarheid van de beoordeling van 

het eindniveau bij de onderdelen van het eind-

examen te waarborgen, zijn gestandaardiseerde 

beoordelingsformulieren met indicatoren en een 

vastgestelde cesuur beschikbaar. De examen-

commissie doet jaarlijks een steekproef van het 

gerealiseerd eindniveau. In de landelijke en inter-

nationale peerreviews is ook meegekeken in het 

niveau van de afstudeerwerken. Tot slot is ook de 

werkveldcommissie betrokken bij de borging van 

het eindniveau. De oordelen over het eindniveau 

van de opleiding zijn positief.  

 

De opleiding beschikt over een faculteitsbrede 

examencommissie, waarin vier opleidingen, waar-

van drie lerarenopleidingen samenwerken en re-

gelmatig met elkaar vergaderen. Als er signalen 

zijn, doet de examencommissie onderzoek. Deze 

signalen zijn er volgens de examencommissie 

echter niet. 

 

Overwegingen 

Het afstuderen van de opleiding waarbij studen-

ten worden beoordeeld door middel van de af-

studeerstage inclusief het stageverslag, en de 

eindpresentatie inclusief tournee, zijn volgens de 

commissie adequaat, gevarieerd opgezet en zijn 

passend voor het eindniveau. De scriptie als on-

derzoeksproject vindt de commissie minder pas-

send voor de lerarenopleiding in het kunstvakon-

derwijs. De commissie adviseert te onderzoeken 

of een andere vorm (bijvoorbeeld een beroeps-

product) wellicht passender is.   

 

De commissie heeft de 19 eindwerken bestu-

deerd van de studenten die de afgelopen twee 

jaar afgestudeerd zijn. De eindwerken zijn vol-

gens de commissie navolgbaar beoordeeld en de 

beoordelingen correleren met de kwaliteit van 

het werk. De verantwoording van de beoordeling 

van de verslagen krijgt echter vooral mondeling 

aandacht. De commissie adviseert de feedback 

ook schriftelijk aan studenten te overhandigen.  

 

De scripties zijn erg beschrijvend van aard en het 

reflectief vermogen kan nog sterker zichtbaar ge-

maakt worden: in geen van de scripties komt een 

gedegen kritische beschouwing op eigen werk of 

literatuurgebruik voor. In mondelinge tentamen 

wordt hier wel aandacht aan besteed. 

 

De ‘body of knowledge’ van de opleiding en de 

vertaling daarvan in de praktijk van een docent 

euritmie komen zichtbaar terug in de eindwerken. 

De breedte en diepgang van het vakgebied kan 

door studenten voldoende worden bereikt; hier-

door worden studenten adequaat voorbereid om 

als docent euritmie te functioneren.  

 

Methodisch kunnen de eindwerken verder verbe-

terd worden door een duidelijke structuur van 

studenten te verlangen bij de rapportage van het 

onderzoek. Nu lopen resultaten en inleiding vaak 

door elkaar of worden tegelijkertijd beschreven. 

Ook missen de eindwerken een bepaalde 

scherpte: niet altijd volgt de conclusie logisch op 

het uitgevoerde onderzoek en soms wordt er 

niet-actuele literatuur geraadpleegd. De commis-

sie adviseert dan ook om in samenspraak met het 

lectoraat een passende structuur voor een einds-

criptie voor de opleiding Docent Dans-Euritmie te 

ontwikkelen, inclusief een legitimering van de te 

gebruiken methoden.   

 

De commissie stelt ondanks deze aandachtspun-

ten vast dat de eindwerken getuigen van het ba-

chelorniveau. De commissie heeft tevens gecon-

stateerd dat het niveau beter is dan de afstudeer-

werken van vergelijkbare opleidingen. De com-

missie heeft ook gezien dat de opleiding voort-
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varend de aanbevelingen van de commissie in 

2014 heeft aangepakt: door de curriculumveran-

dering zijn de eindwerken duidelijk verbeterd ten 

opzichte van de vorige visitatie.   

 

Tijdens het locatiebezoek heeft de commissie ten 

slotte een voorstelling van studenten gezien. De 

commissie is van oordeel dat studenten hiermee 

laten zien goede euritmisten te zijn die hun be-

wegingsrepertoire gedegen beheersen. Ook het 

beroepenveld is tevreden: scholen die stageplaat-

sen en afstudeeropdrachten bieden, zijn tevreden 

over het niveau van de studenten en zij worden 

ook door het werkveld gezien als goede euritmis-

ten. Het werkveld vindt dat studenten op hbo-ni-

veau worden opgeleid en prima in staat zijn zelf-

standig te functioneren. Afgestudeerden voldoen 

dan ook aan de wensen van het beroepenveld.  

 

Deze overwegingen in ogenschouw nemend, be-

oordeelt de commissie dat de opleiding op deze 

standaard aan de basiskwaliteit voldoet.
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Visitatiecommissie 
 

 

Deze notitie is volgens het NVAO-format opgesteld.  

 

Naam panellid (incl. titulatuur) Korte functiebeschrijving van de panelleden (1-3 zinnen) 

Drs. R.R. van Aalst Commissievoorzitter AeQui en programmamanager bij TenneT 

Dr. F. Jacobs Hogeschooldocent bij de Haagse Academie voor Lichamelijke 

Opvoeding en tevens lid van het Lectoraat Jeugd en Opvoeding 

bij de Haagse Hogeschool. 

Drs. G. Roeters van Lennep Rector Stichtse Vrije School in Zeist, 

S. Van Boetzelaer Docent Euritmie aan de Freie Waldorfschule Oberberg/ Gum-

mersbach en student Euritmie Therapie. 

 

 

De commissie werd bijgestaan door drs. A.N. Koster, extern secretaris gecertificeerd door NVAO. 

 

Alle commissieleden hebben een verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid ingevuld, onderte-

kend en deze zijn ingeleverd bij NVAO. 
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Bijlage 2 Programma visitatie 
 

 

17 juni 2019  

 

Tijd Activiteit 

8.45-9.30 Inloop en ontvangst visitatiepanel 

 

9.30-9.45 Het team ODDE  

9.45-10.30 Gesprek management 

10.30-11.30 Gesprek docenten 

11.30-11.45 Pauze panel 

11.45-12.30 Examencommissie en toetscommissie 

12.30-13.15 Lunch, intern overleg, bestuderen documenten 

13.15-13.30 Voorstelling Euritmie met studenten 

13.30-13.45 Presentatie scriptie/kunstzinnig afstudeerwerk  

14.45-14.45 Gesprek studenten (waaronder een OC-lid) 

14.45-15.30 Gesprek werkveld en alumni 

15.30-16.00 Eventuele vragen 

16.00-17.00 Intern overleg 

17.00 Terugkoppeling 
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Bijlage 3 Bestudeerde documenten 
 

- Zelfevaluatie 

- Overzicht docenten 

- OER 2019/2020 

- Rendementsgegevens 

- Studiemateriaal 

- Beoordelingsformulieren  

- Voorbeelden van modulehandleidingen 

- Afstudeerdossiers en eindwerkstukken van 19 studenten  
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