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Van dans 
naar euritmie
cursus



Ben je net afgestudeerd HBO docent dans? 
En zoek je een baan in het vrijeschoolonderwijs?
Dan bieden we jou met deze opleiding een 
mogelijkheid om vanaf 2020-2021 een baan 
in het vrijeschoolonderwijs te vinden.

Wat is euritmie?
Het vak euritmie - dat is dans zoals Rudolf Steiner het 
vorm gaf- is al sinds 100 jaar als vak in het curriculum 
van het vrijeschoolonderwijs opgenomen. In de 
vorming van leerlingen op vrijescholen wordt dit vak 
belangrijk gevonden. 

Er zijn ook steeds meer vrijescholen voor voortgezet 
onderwijs die dans als examenvak in hun curriculum 
hebben opgenomen. De groei van vrijeschoolonderwijs 
en de uitstroom van leraren zorgt voor een grote 
behoefte aan deze docenten.

Wat houdt deze cursus in?
In deze cursus word je in twee jaar zo opgeleid dat je 
het vak euritmie naast dans op een vrije voortgezet 
onderwijsschool kunt gaan geven. Onder de bezielende 
leiding van docent Vincent Harry word je meegenomen 
in de basisprincipes van euritmie. Door stages op 
vrijescholen voor voortgezet onderwijs kun je het 
geleerde toepassen. Als bijkomend voordeel leer je een 
aantal vrijescholen kennen, die mogelijkerwijs jouw 
toekomstige werkgevers kunnen zijn.

Je leert bewegen vanuit verschillende kwaliteiten zodat 
hoofd, hart en handen op elkaar afgestemd raken. Het vak 
van docent dans/euritmie vraagt om een brede persoonlijke 
ontwikkeling. Tijdens deze cursus kom je daarom in contact 
met poëzie, muziek, pedagogiek en stages.

De cursusopbouw 
Het eerste jaar start met een tweedaagse, gevolgd door 6 
cursusdagen en een afsluiting van het jaar. In het tweede 
jaar geldt een vergelijkbare opbouw.

U kunt ook een bezoek brengen aan onze website. 
Hier vindt u ons complete aanbod 

www.bvs-schooladvies.nl

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Vincent Harry:
E v.j.s.harry@gmail.com 
M (06) 48 93 01 61


