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Naam Klik op de omschrijving voor een directe link naar de website 

Dansmethoden 

Kadans – Muziek en Dans 
Met als uitgangspunten: kinderen laten kennismaken met dans/beweging en muziek 

uit de hele wereld. 

Moet je doen – 

Kunst & Cultuur 

In elke bouw is aandacht voor o.a. dans en drama. Bevat meerdere activiteiten per 

discipline. 

 
Muziek en Dans 

Door SLO ontwikkelde methode voor peuterleidsters om muziek en dans toe te 

passen in de vorm van een handboek en cd met liedjes en geluidsfragmenten. 

Leerlijnen/ Raamleerplannen 

Cultuurschakel - Ladekast Leerlijn met projectbeschrijvingen, themafilmpjes en informatie voor de leerkracht. 

De Culturele Ladekast 
Raamwerk doorlopende leerlijn danseducatie aan de hand van het SLO 

leerplankader. 

 
De Cultuurtrein: de E-lijn 

Een programmaplan - met o.a. de leerlijn Dans - dat is geschreven i.s.m. met 

Kunstgebouw. Voorbeeldlessen i.c.m. muziektracks. Doel is te werken aan 

implementatie en borging van cultuureducatie in het basisonderwijs. 

MOCCA Raamleerplan Dans Door MOCCA uitgewerkt raamleerplan aan de hand van het SLO Leerplankader. 

SKVR Leerlijn Dans Door SKVR uitgewerkte leerlijn dans aan de hand van het SLO Leerplankader 

SLO Leerlijn dans Directe link naar de leerlijnen dans. 

SLO Leerplankader Leerplankader Kunstzinnig Oriëntatie met publicaties, leerlijnen en lesvoorbeelden. 

Publicaties 

70 jaar danseducatie in het 

primair onderwijs 

Hoe heeft dans zich de afgelopen 70 jaar als vak ontwikkeld in het PO? Vera 

Bergman schetst hiervan een beeld vanaf 1945 tot nu aan de hand van diverse 

beleidsinitiatieven van de overheid voor de bevordering van cultuureducatie. 

Dans! 
Praktisch handboek voor het basisonderwijs met theoretische onderbouwing. Omvat 

leerlijnen voor groepen 1–8. Te bestellen met een link naar een uitgebreide website. 

Dans’es – Handreiking  
Een door LKCA ontwikkelde handreiking in 5 hoofdstukken met veel informatie en 

video’s  om leerkrachten meer tools te geven voor dansen in het basisonderwijs.  

Danstijd 
Informatie over (Westerse) dansgeschiedenis, per tijdvak gerubriceerd met vragen 

en opdrachten. 

Kennisbasis Dans - Drama 
Kennisbasis dans voor de pabo’s. Het LKCA maakte een uitwerking voor het 

profieldeel. 

SLO Leerplankader Leerplankader Kunstzinnig Oriëntatie met publicaties, leerlijnen en lesvoorbeelden. 

Overige bronnen 

5 Minuten Bewegen 
Doos met kaartjes vol activiteiten van 5 minuten met o.a. bewegen op muziek, 
zingen, spelen en luisteren. 

100 dansopdrachten 
Dit boek bestaat uit 2 delen: Deel 1 behandelt het verschil tussen ieders lichaam en 
mogelijkheden in dans. Deel 2 volgen dansopdrachten. 

Aan de slag met 

kleuterdans 

Dit praktijkgericht boek heeft als doel lesgevers inzicht, kennis en vaardigheden bij 

te brengen wat betreft dansen met kleuters. Het boek is onderverdeeld in 

verschillende thema’s, die nauw aansluiten bij de leefwereld van 3- tot 6-jarigen. 

CKV-Today Digitaal lesmateriaal, trainingen en workshops voor PO 

 
Dans expressie 

Biedt tal van ideeën en dansoefeningen voor leerlingen in het basisonderwijs. Het 

bevat 'danstussendoortjes', opwarm-oefeningen en vele dansopdrachten. 

http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Kaleidoscoop/Kadans
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Kaleidoscoop/Kadans
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/expressie/expressie/moet-je-doen/over-moet-je-doen/opbouw-en-structuur/opbouw-kunst-en-cultuur
https://www.thiememeulenhoff.nl/primair-onderwijs/expressie/expressie/moet-je-doen/over-moet-je-doen/opbouw-en-structuur/opbouw-kunst-en-cultuur
https://www.webedu.nl/bestellen/slo/?action=order.search&amp;search=15078220000
https://www.webedu.nl/bestellen/slo/?action=order.search&amp;search=15078220000
https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/leerlijnen-coh/%23!1221/1
http://www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/algemeen/culturele_ladekast
http://www.cultuurwinkelbreda.nl/index.php/algemeen/culturele_ladekast
https://www.cultuurtrein.nl/leerlijnen/dans
https://www.cultuurtrein.nl/leerlijnen/dans
https://www.cultuurtrein.nl/leerlijnen/dans
http://www.basispakketamsterdam.nl/raamleerplannen
http://www.skvr.nl/Upload/1301-SKVR%20Leerlijnen%20Cultuureducatie.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerlijn%20Dans.pdf
http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
https://lkcanl.sharepoint.com/sites/Afdelingen/Lists/1053_Primair_onderwijs/999%20-%20po%20alle%20disciplines/02%20-%20discipline%20dans/02%20-%20dans%20lol/Hoe%20heeft%20dans%20zich%20de%20afgelopen%2070%20jaar%20als%20vak%20ontwikkeld%20in%20het%20PO?%20Vera
https://lkcanl.sharepoint.com/sites/Afdelingen/Lists/1053_Primair_onderwijs/999%20-%20po%20alle%20disciplines/02%20-%20discipline%20dans/02%20-%20dans%20lol/Hoe%20heeft%20dans%20zich%20de%20afgelopen%2070%20jaar%20als%20vak%20ontwikkeld%20in%20het%20PO?%20Vera
https://lkcanl.sharepoint.com/sites/Afdelingen/Lists/1053_Primair_onderwijs/999%20-%20po%20alle%20disciplines/02%20-%20discipline%20dans/02%20-%20dans%20lol/Hoe%20heeft%20dans%20zich%20de%20afgelopen%2070%20jaar%20als%20vak%20ontwikkeld%20in%20het%20PO?%20Vera
https://shop.coutinho.nl/store_nl/dans.html
https://shop.coutinho.nl/store_nl/dans.html
https://www.lkca.nl/~/media/downloads/startpaginas/dans/danses.pdf
https://www.lkca.nl/~/media/downloads/startpaginas/dans/danses.pdf
http://danstijd.slo.nl/overdanstijd
http://danstijd.slo.nl/overdanstijd
http://www.lkca.nl/hoger-onderwijs/kennisbases-pabo
http://www.lkca.nl/hoger-onderwijs/kennisbases-pabo
http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/producten/5-minuten-bewegen/
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/producten/5-minuten-bewegen/
http://www.bvlo.be/nl/nieuws/nieuw-boek-100-dansopdrachten-is-uit
http://www.bvlo.be/nl/nieuws/nieuw-boek-100-dansopdrachten-is-uit
https://www.bol.com/nl/p/muziek-dansspelletjes-voor-kinderen-van-3-8-jaar/666750819/
https://www.bol.com/nl/p/muziek-dansspelletjes-voor-kinderen-van-3-8-jaar/666750819/
https://www.bol.com/nl/p/muziek-dansspelletjes-voor-kinderen-van-3-8-jaar/666750819/
http://www.ckvtoday.com/
http://www.schoolsupport.nl/Dans%2BExpressie
http://www.schoolsupport.nl/Dans%2BExpressie
http://www.schoolsupport.nl/Dans%2BExpressie
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Dans: muziek is beweging 
Muziek is beweging doet een beroep op het improvisatievermogen van de leerling en 

bevordert het gevoel voor maat en ritme. 20 lessen met verwijzing naar de bron. 

Dansspel 
Een doosje met 64 full colour kaarten. In het begeleidend boekje worden tien 

dansvormen uitgewerkt, 

 
Dansspetters I, II en III 

Deze dansbundels bevatten programma’s die bedoeld zijn als richtlijn waarbinnen 

alle ruimte is voor eigen ideeën die samen met de kinderen kunnen worden 

uitgewerkt. 

De 4 seizoenen in dans en 

beweging 

De 3e bundel van Monika en Ralph Schneider met 15 dans-, bewegings- en 

ontspanningsspelletjes op muziek. 

 
De wereld danst in Nederland 

Leerpakket met een serie dansen ten behoeve van dansante vorming en 
intercultureel onderwijs. Het bestaat uit vier delen; Deel 1 voor 4 – 10 jaar, Deel 2, 3 
en 4 van 10 – 14. 

Eigen-wijs / Dans-wijs 
Eigen-wijs Digitaal heeft nu naast lessen muziek ook lessen voor dans: Dans-wijs. De 

(meeste) danslessen zijn zo geschreven dat ze samenhangen met de lessen muziek. 

Het Nationale Ballet 
Rondom verschillende beroemde balletvoorstellingen en projecten is speciaal 

(digitaal) lesmateriaal ontwikkeld en de geschiedenis van het ballet. 

Honderd dansspelen Met vele werkvormen en bevat beschrijvingen van diverse dansspelen 

Introdans 
Introdans biedt diverse workshops, lessenreeksen, kijkjes achter de schermen en 
voorstellingen. Daarnaast biedt Introdans workshops en trajecten voor leerkrachten. 

Kleuterdansen 
Een reeks met 5 verschillende Cd’s en boeken met daarin gestructureerde dansen op 
bekende melodieën, speelse elementen en ruimte voor eigen improvisatie. 

Nelsons Dansboek 
Hierin wordt je meegenomen in 20 korte dansspelletjes en word je uitgedaagd om je 
eigen bewegingstaal te ontdekken. Voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Rig-A-Jig-Jig! 
20 dansen voor kleuters en kinderen van 3 - 12 jaar. In boekvorm met o.a. teksten, 
dansbeschrijvingen, prenten en een CD met alle muziek van de dansen. 

Schoolbordportaal Website met vele links naar sites met dansen, energizers en dansspelletjes. 

Sensorium – Toolkit voor 

dans 
Deze fysieke box vol met instrumenten om te voelen, horen, kijken en ruiken is 
bedoeld voor gebruik door dansdocenten. 

Studio Swing 
Met gratis te downloaden e-book ‘52 redenen om te starten met dans & spel op 

school’ 

TeamTalento - Dansen Met video-workshops die je in leerlijnen makkelijk kunt gebruiken in de klas. 

Toolbox Dans – 

CultuurSchakel 

De Toolbox Dans bevat danskaartjes met een handleiding en 4 filmpjes met 

voorbeelden van verschillende werkvormen. In de filmpjes zie je in enkele minuten 

hoe je een bepaalde werkvorm uitvoert met de klas. 

Apps 

Parade 
Educatieve dansapp voor groep 3 & 4. Ontwikkeld met het Nederlands Dans 

Theateri.s.m. Follow a Muse. 

Inspirerende filmpjes 

PS DANCE! Korte trailer over danseducatie in Public Schools in NYC/USA. 

Danskaravaan 
27 filmfragmenten om 16 dansstijlen te illustreren. Oorspronkelijk voor CKV-VWO, maar 

ook bruikbaar voor PO 

Website LKCA 
 

Nieuwsbrief LKCA 
Elke twee weken het laatste nieuws in je inbox? Ontvang het nieuws dat jij wilt. 

Geef bij aanmelding je voorkeuren door. Hoe meer onderwerpen je aanvinkt, hoe 

uitgebreider je nieuwsbrief zal zijn. 

Selectie artikelen Danseducatie in het (basis)onderwijs 

 

 

http://www.123lesidee.nl/files/dansgr56nancylipsch.pdf
http://www.123lesidee.nl/files/dansgr56nancylipsch.pdf
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=176
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=176
http://www.dansspetters.nl/
http://www.dansspetters.nl/
http://www.dansspetters.nl/
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=173
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=173
https://nevofoon.nl/?s=de%2Bwereld%2Bdanst%2Bin%2Bnederland&amp;post_type=product
https://nevofoon.nl/?s=de%2Bwereld%2Bdanst%2Bin%2Bnederland&amp;post_type=product
https://nevofoon.nl/?s=de%2Bwereld%2Bdanst%2Bin%2Bnederland&amp;post_type=product
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/de_methode#Dans-wijs
http://www.eigenwijsdigitaal.nl/de_methode#Dans-wijs
https://www.operaballet.nl/nl/nl/uw-bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-bij-voorstellingen
https://www.operaballet.nl/nl/nl/uw-bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-bij-voorstellingen
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=174
http://www.uitgeverij-pantarhei.nl/Products_Detail.php?ProductID=174
https://www.introdans.nl/educatie/primair-onderwijs
https://www.introdans.nl/educatie/primair-onderwijs
https://nevofoon.nl/?s=kleuterdansen&amp;post_type=product
https://nevofoon.nl/?s=kleuterdansen&amp;post_type=product
http://www.lkca.nl/informatiebank/nelsons-dansboek#sthash.1KT7BBbA.dpbs
http://www.lkca.nl/informatiebank/nelsons-dansboek#sthash.1KT7BBbA.dpbs
https://nevofoon.nl/rig-a-jig-jig/
https://nevofoon.nl/rig-a-jig-jig/
https://nevofoon.nl/rig-a-jig-jig/
http://www.schoolbordportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?categorie=energizers&amp;vakgebied=spelletjes
http://www.ickamsterdam.com/nl/academie/educatie/ick/sensorium-toolkit-voor-dans-21
http://www.ickamsterdam.com/nl/academie/educatie/ick/sensorium-toolkit-voor-dans-21
http://www.studioswing.nl/
http://www.studioswing.nl/
http://www.teamtalento.nl/workshops/dansen
http://www.teamtalento.nl/workshops/dansen
https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/meer-over-coh/toolbox/toolbox-dans/
https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/meer-over-coh/toolbox/toolbox-dans/
https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/meer-over-coh/toolbox/toolbox-dans/
http://followamuse.nl/app/parade/
http://followamuse.nl/app/parade/
https://vimeo.com/128806402
http://www.danskaravaan-educatief.nl/
http://www.danskaravaan-educatief.nl/
http://www.danskaravaan-educatief.nl/
https://www.lkca.nl/nieuwsbrieven
https://www.lkca.nl/nieuwsbrieven
https://www.lkca.nl/nieuwsbrieven
http://bit.ly/2AdGbxl

