
 

 

DOMEIN DANS 
 

 

GRAAD 1: DANSINITIATIE 
 

De eerste graad is toegankelijk vanaf 6 jaar. Deze loopt over een periode van 2 jaar, met 1 
wekelijkse lestijd van 1 uur. 

 

DANS : GRAAD 1 

jaar 1 DANSINITIATIE 1, 1u/week 

jaar 2 DANSINITIATIE 2, 1u/week 

 
 
 

GRAAD 2: DANSLAB 
 
De tweede graad is toegankelijk vanaf 8 jaar. Deze loopt over een periode van 4 jaar, met 2 
wekelijkse lestijden van telkens 1 uur. 

            DANS:GRAAD 2 

jaar 1 DANSLAB 1 (2x 1u per week) 

jaar 2 DANSLAB 2 (2x 1u per week) 

jaar 3 DANSLAB 3 (2x 1u per week) 

jaar 4 DANSLAB 4 (2x 1u per week) 

  
 
 

GRAAD 3: DANSLAB 
 
De derde graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen voor de 
eindproef van de tweede graad. De derde graad loopt over een periode van 3 jaar en kent twee 
wekelijkse lestijden: 1 lestijd van 60 minuten, en 1 lestijd van 90 minuten. Het danslab in de 3e 
graad bestaat uit de vakken klassieke dans en hedendaagse dans. 
 

 
DANS: GRAAD 3 

jaar 1 DANSLAB 5   (2 X 75 min per week) 

jaar 2 DANSLAB 6   (2 X 75 min per week) 

jaar 3 DANSLAB 7   (2 X 75 min per week) 



 

 

 
 

GRAAD 4: STUDIERICHTING VERTOLKEND DANSER 
 
 
 
 
De 4e graad is toegankelijk na het behalen van de competenties nodig om te slagen voor de 
eindproef van de 3e graad. De 4e graad loopt over een periode van 3 jaar en heeft 2 wekelijkse 
lestijden van 90 minuten. 
In de 4e graad kan je kiezen tussen de studierichtingen vertolkend danser en creërend danser, 
en tussen de opties klassieke dans en hedendaagse dans. 
 
 

VERTOLKEND DANSER: KLASSIEKE DANS 

jaar 1 4e graad: danslab 8 / klassiek 1 

jaar 2 4e graad: danslab 9 / klassiek 2 

jaar 3 4e graad: danslab 10 / klassiek 3 

Het danslab in de 4e graad klassieke dans bestaat uit de vakken klassieke dans en 
choreografie/repertoire. 
 
 

VERTOLKEND DANSER: HEDENDAAGSE DANS 

jaar 1 4e graad: danslab 8 / hedendaags 1 

jaar 2 4e graad: danslab 9 / hedendaags 2 

jaar 3 4e graad, danslab 10 / hedendaags 3 

Het danslab in de 4e graad hedendaagse dans bestaat uit de vakken hedendaagse dans en 
choreografie/repertoire. 

 
  



 

 

 
 

GRAAD 4: STUDIERICHTING CREËREND DANSER 
 
 
 
 

CREËREND DANSER: KLASSIEKE DANS 

jaar 1 4e graad: danslab 8 / klassiek 1 

jaar 2 4e graad: danslab 9 / klassiek 2 

jaar 3 4e graad: danslab 10 / klassiek 3 

Het danslab in de 4e graad klassieke dans bestaat uit de vakken klassieke dans en 
choreografie/repertoire. 
 
 

CREËREND DANSER: HEDENDAAGSE DANS 

jaar 1 4e graad: danslab 8 / hedendaags 1 

jaar 2 4e graad: danslab 9 / hedendaags 2 

jaar 3 4e graad, danslab 10 / hedendaags 3 

Het danslab in de 4e graad hedendaagse dans bestaat uit de vakken hedendaagse dans en 
choreografie/repertoire. 

 
  



 

 

     

Domein Dans:  
Structuur volwassenen 

 
 
2de graad: 
Hedendaagse dans (4 jaar / 2u per week / 1 lesblok) 
 
 
3de graad: 
Hedendaagse dans (3 jaar / 2u per week / 1 lesblok + bijkomende lessen in projectvorm) 
 
 
4de graad: 
Hedendaagse dans (3 jaar / 2u per week / 1 lesblok + bijkomende lessen in projectvorm) 
 
 

reden 
Volwassenen dans is een volledig apart traject. Afhankelijk van het aantal leerlingen kunnen 
graden gegroepeerd worden. Er wordt gekozen voor de vakinvulling hedendaagse dans. 
 
 


