
PROGRAMMA

Bruggen bouwen tussen de gezondheidszorg en 
de podiumkunsten. Het verbinden van onderwijs, 
onderzoek en praktijk.
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Tijdens het symposium worden beeldopnames gemaakt. Deze kunnen 
worden ingezet voor verslaglegging en communicatie-activiteiten. 

Op www.ncpa.eu kunt u een aantal beschikbaar gestelde 
PowerPointpresentaties van de sprekers opnieuw bekijken. 

Wifi 
Voor bezoekers van de HAN die toegang tot internet nodig hebben, is er 
‘HANguest’. Als je een willekeurige website opent met een browser (Internet 
Explorer, Safari etc. ) opent de HANguest pagina vanzelf. Als de HANguest 
pagina geladen is, kies dan ‘registratie’  en vraag een dagcode aan om in te 
loggen. 

Programma partners  
HAN Instituut Paramedische Studies, Vereniging Dansonderzoek, ArtEZ 
Conservatorium Gezond Musiceren, Codarts Lectoraat Performing Arts 
Medicine, Rijnstate Ziekenhuis Maatschap Orthopedie, National Institute of 
Dance, Medicine and Science (EN), INSCIENCE Filmfestival Nijmegen.  

Organiserende partners 
 

COLOFON

Ontwerp Beeldmerk: Sjoerd Verbeek 
Ontwerp: Roswitha Teerink (HAN)
Druk: HAN-Grafisch Productie Centrum 

Samenwerkend team voor het symposium 
Programma en coördinatie: Gaby Allard (NCPA), Judith Smit (HAN IPS), 
Lianne Remijn (HAN IPS), Kim Lokers (NCPA) 

Productie en organisatie: Marit Veeneman (NCPA/HAN), Femke van den 
Krommenacker (HAN), Rachelle Hogenkamp (HAN)

Contact 
welcome@ncpa.eu
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Beste bezoeker, dear participant, 

Van harte welkom op dit symposium, welcome at this symposium 
BUILDING BRIDGES. 

Interprofessioneel leren en werken hebben sinds enige jaren hun intrede 
gedaan in het onderwijs en in de praktijk. Vaak wordt de verbinding 
gezocht binnen bepaalde domeinen zoals bijvoorbeeld welzijn, educatie 
of techniek. Dit symposium laat zien dat het eigenlijk heel logisch is 
om bruggen te bouwen tussen allerlei mogelijke domeinen. Hier gaat 
namelijk de (aankomend) zorgprofessional in gesprek met de (aankomend) 
podiumkunstenaar. Een brug die logischer zal blijken dan men wellicht 
verwacht. Een operazanger met een spreekrol loopt tegen vragen aan, 
evenals de bokser die meer dansend in de ring succesvoller zou kunnen 
zijn. Binnen de driehoek van onderwijs, onderzoek en praktijk vinden 
gezondheidszorg en podiumkunst elkaar en hopen van harte u daarin mee 
te nemen. 

Judith Smit, Directeur HAN IPS

 
It is a pleasure to be back at the HAN, as we had the NCPA inauguration 
symposium here in 2014. Then, to launch the NCPA as centre that supports 
bridging the performing arts with each other and adjoining disciplines. Now, 
to continue building bridges in specific domains and with the ever since 
joined partners in the growing network of the centre. All partners offered 
a keynote, workshop or a contribution of a different kind to support the 
program of today. Thus offering knowledge, experience and practice and 
create the opportunity of exchange. I want to thank IPS and the HAN. In 
collaboration we aimed to create a symposium that resembles the impact 
of the organizational process and the questions raised. What is the value of 
cross-disciplinary interaction/ collaboration for you? And how does it effect 
your education and practice? How do you unpack the words you use, what 
is your vocabulary, use of terminology and its relation to your discourse? 
And what relevant research in your domain is of interest to build (more) 
bridges to your surrounding environment? We believe that today’s program 
can offer a (next) dialogue, insight and improve understanding of your own 
discipline and that of the people you meet today. 

Gaby Allard, Director NCPA
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THEMALIJNEN SYMPOSIUM BUILDING BRIDGES

De aandacht voor multidisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals 
en podiumkunstenaars neemt toe en de kwaliteit van de samenwerking 
wordt steeds hoger. Beide velden kennen hierin uitdagingen in de 
ontwikkeling van hun talent en professie. Tegelijk hebben ze elkaar nodig 
om tot vakkundige prestaties en afstemming te komen.

Het symposium brengt gespecialiseerde zorg, toegepast onderzoek en 
onderwijs verder met elkaar te verknopen. Het programma is interactief, 
internationaal en gericht op zowel studenten als professionals. De 
verbinding tussen hoger onderwijs, huidig onderzoek en implementatie 
en validatie krijgt een platform en context. De drie themalijnen van het 
symposium zijn: 
 
Thema 1:  Multidisciplinaire samenwerking en communicatie.  
 Begrip- en discoursvorming (rood) 

Thema 2:  Talentherkenning en –ontwikkeling.  
 De beginnende professional (groen) 

Thema 3:  Onderzoek.  
 Fundamenteel en toegepast (oranje)

Thema 1:  Multidisciplinaire samenwerking en communicatie. Begrip- en  
discoursvorming 
Wat heeft de podiumkunstenaar, sporter of zorgprofessional nodig om 
optimaal te (blijven) presteren? Wat heeft de zorgprofessional nodig 
om optimale zorg (preventie en herstel) te kunnen leveren aan een 
podiumkunstenaar of sporter? Bij welke multidisciplinaire samenwerking 
in zorg, preventie en herstel zijn zowel podiumkunstenaars als 
zorgprofessionals gebaat? Elkaars taal, motivatie en professie verstaan en 
daarbinnen constructief en kwalitatief samenwerken, vraagt (vooralsnog) 
om een passend en nodig discours, ofwel een integrale communicatie en 
manier van werken.

Thema 2: Talentherkenning en –ontwikkeling. De beginnende professional 
Wat is succesvol je vak uitoefenen? Hoe definieer, meet en screen je dat 
vervolgens? Hoe worden talenten succesvol begeleid en uitgedaagd? Zowel 
tijdens de opleiding als in de beroepspraktijk hebben podiumkunstenaars 
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en zorgprofessionals met deze vragen te maken. We kijken daarbij naar 
culturele verschillen, toegang tot kennis en zorg en de nodige training van 
alle professionals.
 
Thema 3: Onderzoek. Fundamenteel en toegepast.
In verschillende kennisdomeinen vinden verschillende vormen van 
onderzoek plaats die met het symposium bij elkaar komen. In algemene zin 
is in academische setting de basis fundamenteel onderzoek, het HBO doet 
toegepast onderzoek en op de kunst HBO’s vindt kunst eigen onderzoek 
plaats. Doelen en methodes van deze typen onderzoek verschillen. Wat zijn 
deze verschillen en overeenkomsten nu hybridisering plaatsvindt en wat 
levert het aan elkaar verknopen van deze vormen van onderzoek.
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TIJD SESSIE Ruimte

13.30-13.45                   Opening door 
Judith Smit, directeur HAN Instituut Paramedische studies en Gaby Allard, 
directeur-bestuurder NCPA

A0.05

13.45-14.15 Ronde 1 Key notes Thema I Multidisciplinaire samenwerking en communicatie 
1. Krachten gebundeld in de dans-medische zorg – topsport ontmoet topdans. 
    Arjan Kokshoorn, sportarts.
2. Diversity and health care professionals: Wake up call to consciously widen  
    our linguistic and communicative scope when dealing with each other.  
    Antje Orgassa (English) 
Q&A

A0.05

14.15-15.15 Break out sessies ronde 1 Interactieve lezingen en/of workshops zie pg 8. 

15.15-15.30 Korte pauze in de ontvangstruime en wandelen naar Auditorium A.005

15.30-16.00 Ronde 2 Key notes Thema II Talentherkenning en -ontwikkeling 
1. Fit to Perform. Janine Stubbe 
2. Talent development essentials bij defensie, in topsport en de kunsten.  
    Jacco Klomp  
Q&A

A0.05

16.00-17.00 Break out sessies ronde 2 Interactieve lezingen en/of workshops zie pg 8. 

17.00-17.45  
17.45-18.15 

Diner in de ontvangstruimte
Performance Vincent Cuppen (piano) en Henk Nieuwenhuyzen (zang) Elvira 
Nouwens (zang), Steven van Moorsel (gitaar)

Performance Sjoerd Schwibettus 

18.15-18.45 

18.45-19.30

Ronde 3 Onderzoekspitches en Key notes Thema III Onderzoek 
1.  Muziek luisteren met een kunst-oor. Joke Veltman. Alumna Master Muziek 
2.  The non-disciplinary spark. Cassandra Onck. Alumna Muziektheater and  
     Stan Boschman (English)
3.  De rol van danservaring bij de uitvoer van complexe bewegingen onder  
     verschillende vormen van feedback. Eefje Roelofs PhD student 
1. Taking a risk: evidence rather than theories needs to be the foundation of  
    change. Matthew Wyon (English) 
2. Clinical is not art based research and vice versa in music-based intervention  
    and music neuro-musicology. Artur C. Jaschke. (English) 
3. Body of Knowledge; the Dancing Body as Archive and as Perceptual  
    Source. Einav Katan-Schmid (English)
Q&A

A0.05

19.30-20.30

20.30 -21.15   
21.15-21.30

World Café. Onderzoek, onderwijs en praktijk. Facilitator: Mirjam Nijhuis-
Huisjes
Harvesting uitkomsten World Café plenair. Gaby Allard 
Slotwoord Gaby Allard en Judith Smit

A0.05

21.30-22.00 Borrel in de ontvangstruimte

OVERZICHT PROGRAMMA
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PLATTEGROND

11

B

D

C

A0.05

D0.28

A0.04

A

Hoofdingang WC

E1.25

Registratiebalie

Zoek je het lokaal?
Stap 1: De letter is de vleugel A, B, C of D
Stap 2: Het eerste getal voor de punt is de verdieping
Stap 3: Het getal achter de punt is het lokaalnummer
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OVERZICHT BREAK OUT SESSIES RONDE 1 EN 2  

1. Workshop; oefeningen doen en ervaringen delen Diversity and health  
 care professionals: Wake up call to consciously widen our linguistic and  
 communicative scope when dealing with each other. Antje Orgassa  
 (Thema I) lokaal B3.04 

2. Demonstratie Beter musiceren door middel van effectieve feedback.   
 Marjo Maas met cliënt. (Thema I) lokaal C0.57 

3. Demonstratie en participatie Logopedie en zang: Stemgebruik voor  
 spraak en zang. Ruud Gerards en Myrthe Kools (Thema II) 1e ronde  
 lokaal B1.05, 2e ronde D1.04 

4. Inspiratiesessie Onderwijs zonder opdracht; contextueel leren opleiding  
 Fysiotherapie. Aukje van Pelt en Joost van Wijchen (Thema II) lokaal  
 B0.01 

5. Lecture in English Flow in dance. Fay Nenander (Thema II) lokaal A0.05 

6. Lecture ‘DANresourCE – De hedendaagse danser van binnenuit!”.  
 Onderzoek HAN Sports & Exercise Nutrition. Ingrid Ceelen en Karin  
 Lambrechtse (Thema III) lokaal D0.13  

7. Workshop; lezing en zelf ervaren Zicht op Horen. Roy Boers, Rianne  
 Heezen en logopediestudenten Iris Bakker en Myrthe Velthausz  
 (Thema III) lokaal D3.24 

8. Workshop; Introductie, fysiek en praktisch werken Bewust en  
 basisvaardig duurzaam musiceren. Rianne Heezen, Dianne Bolte en  
 Charlotte van der Burgh (Thema II) lokaal D3.25  

9. Workshop in English Embodied Research: Improvisation-Based Dance  
 Class. Einav Katan-Schmid. (Thema III) lokaal D0.22 

10. Workshop Een allesbepalende context. Performativiteit, taal en artistiek  
 onderzoek. Drs. Sandra Lange (Thema I) 1e ronde lokaal D1.01, 2e  
 ronde D1.02 
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11. Lecture in English/Dutch Krachten gebundeld in de dans-medische zorg –  
 topsport ontmoet topdans. Inge van Amerongen en Prashant Komdeur  
 (Thema I)  1e ronde lokaal D0.14, 2e ronde B3.01 

12. Workshop Muziek zet het brein in beweging met de Ronnie Gardner  
 Methode.Mariken Jaspers en André de Jong (Thema III) 1e ronde lokaal  
 C0.62, 2e ronde C0.61
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Key notes Thema I 
Multidisciplinaire samenwerking en communicatie. Begrip- en 
discoursvorming

Arjan Kokshoorn
Key-note titel: Krachten gebundeld in de dans medische zorg –  
topsport ontmoet topdans 

Topdans en topsport vragen enorme mentale en fysieke prestaties. Dans 
medische zorg moet dan ook zowel binnen als buiten de muren van 
Dansacademie ArtEZ goed georganiseerd zijn met aandacht voor kwaliteit 
en snelheid. Een multidisciplinair team die elkaars taal spreekt is hierbij 
essentieel met korte lijnen in een goed doordachte dansmedische ketenzorg. 
De afgelopen jaren hebben we deze professionaliseringsslag met elkaar 
kunnen maken. En daar zijn we trots op! Deze samenwerking tussen 
Dansacademie ArtEZ, Ziekenhuis Rijnstate en Sport Medisch Centrum 
Papendal zal tijdens de key note centraal staan met een prominente rol voor 
een onlangs verschenen filmclip. 

Antje Orgassa
Key note title: Diversity and health care professionals: Wake up call to 
consciously widen our linguistic and communicative scope when dealing 
with each other. 

Nowadays ‘positive health’, ‘multidisciplinary collaboration’, ‘self-
management’, eHealth or ‘empowered person-centered care’ belong to the 
key notions of our Western health care systems. What do these notions 
require from us as communicators in health care? Are we aware about 
the linguistic and communicative challenges when collaborating and co-
creating. Do we have consciously acquired sufficient awareness, knowledge, 
skills and attitudes to handle the power of language and communication, 
and … do we act accordingly when dealing with each other, the clients 
or students? In this talk it will be discussed / experienced who we are as 
communicators and what the power of language and communication mean 
for the various health professions and what challenges may occur. And 
how every single profession should contribute in a multidisciplinary way 
to mutual understanding and hence better health care because just talking 
about ‘multidisciplinary collaboration’ it is not enough.
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Key notes Thema II 
Talentherkenning en –ontwikkeling. De beginnende professional

Janine Stubbe
Key note titel: Fit to Perform

De druk op dansers is enorm. Lange en intensieve werkdagen, veel reizen 
en verschillende werkplekken maken het lastig om lichaam en geest 
goed te verzorgen. Hierdoor liggen blessures en mentale klachten op 
de loer. Codarts Rotterdam is in 2016 een project gestart getiteld Fit to 
Perform om samen met het Nationaal Ballet en Scapino Ballet Rotterdam 
te onderzoeken hoe dansers op de hoogste podia, op gezonde wijze, 
hun beste performance kunnen laten zien. Het project is gefinancierd 
door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Overige 
samenwerkingspartners zijn ErasmusMC, Technische Universiteit 
Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Paramedisch 
Instituut (NPi) en het NCPA. In de presentatie wordt ingegaan op de 
meetinstrumenten die gebruikt worden om de gezondheid van dansers te 
monitoren. Daarnaast wordt de Performing Arts Health Monitor (PAHM) 
besproken. Dit is een online tool voor hogescholen en dansgezelschappen 
om dansblessures te registreren en communicatie tussen dansers en 
fysiotherapeuten te verbeteren.

Jacco Klomp
Key note titel: Talent Development Essentials 

In zijn boek Kweekvijvers voor groeibriljanten (hoe u meer haalt uit uw 
toptalenten) beschrijft Jacco Klomp de resultaten van een jaar praktijk- en 
deskresearch naar de werking van toptalent opleidingen. De key note 
“Talent development essentials” behandelt de belangrijkste leerpunten 
uit dit boek. Deze inzichten zijn niet alleen toepasbaar in de kunsten, de 
sport of in entertainment, maar zeker ook waardevol voor zakelijke of 
overheidsorganisaties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Klomp 
u mee in zijn zoektocht naar de “ideale” talent omgeving en deelt hij de 
overeenkomsten en verschillen in de vorming van talenten in de dans en de 
sport.
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Onderzoekspitches Thema III 
Onderzoek: fundamenteel en toegepast

Joke Veltman
Titel:  Muziek luisteren met een kunstoor 

Joke Veltman deed tijdens haar masterstudie onderzoek naar een muziektest 
(de musiCI test) , waarmee onderzocht kan worden wat dragers van een 
kunstoor kunnen waarnemen en herkennen in muziekfragmenten. E.e.a. 
werd extern begeleid door het UCM-Utrecht, die tevens opdrachtgever 
was. Tevens maakte zij in dat kader een film over Luisteren met een 
kunstoor, waarin haar eigen ervaringen als drager van een implantaat 
centraal stond. Deze zal binnen het UCM worden gebruikt voor 
congressen, patiëntvoorlichting en opleidingen. Op dit moment werkt 
ze als afgestudeerde aan een onderzoek naar de mogelijkheid om met 
Neurologische Muziektherapie (NMT) de versta-revalidatie van CI-dragers te 
verbeteren, zodat ze er-mogelijk-weer meer van kunnen genieten.

Cassandra Onck and Stan Boschman 
Title: The non-disciplinary spark 

Nowadays, our educational system is mainly based on and organized in 
separate disciplines. Buildings and programs dissociate theatre makers 
from biologists, economists from designers, and scientists from artists. But 
what happens when you create an environment where all these different 
people start to work together on co-founded research questions? During her 
study at the ArtEZ Conservatory, Music Theatre maker Cassandra Onck has 
experienced and co-created new multidisciplinary research environments. 
She will share her vision on multidisciplinary research by talking about 
two practical case studies: Her graduation project and SCART UP, a new 
community where artists and scientists can meet, exchange knowledge and 
work on shared projects.

Eefje Roelofs 
Titel: De rol van danservaring bij de uitvoer van complexe bewegingen 
onder verschillende vormen van feedback 

Dansers zijn bij uitstek experts in motor control. Na jarenlange ervaring 
zijn zij in staat om zeer complexe lichaamsbewegingen te maken met een 
perfecte timing, in een al dan niet vaststaande bewegingsvolgorde, op 
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een wel of niet door de muziek opgelegd ritme en soms in interactie met 
de omgeving en anderen. Ervaren dansers hebben deze capaciteiten o.a. 
vergaard door gebruik te maken van visuele, proprioceptieve en auditieve 
informatie in oefensituaties. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 
spiegels om de positie van het lichaam te corrigeren.  
 
Dit geeft de danser informatie over het verloop en uitvoering van de 
beweging (knowlegde of performance).  
Het is bekend dat te veel gedetailleerde informatie over de 
bewegingsuitvoering, de uitvoering en het leren van een beweging in de 
weg kan staan. Daarom wordt ook wel gebruik gemaakt van vormen van 
feedback die iets zeggen over het resultaat van de beweging (knowlegde 
of results). Recent onderzoek laat zien dat versimpelde visuele feedback en 
haptische feedback het maken van complexe arm- en been bewegingen kan 
faciliteren bij gezonde individuen. In deze presentatie zal worden ingegaan 
bij de vraag of motor expertise (in de vorm van danservaring) hierbij een 
rol speelt. Hiervoor worden de onderzoeksresultaten van het onderzoek 
met als titel: ‘Does motor expertise facilitate lower-limb decoupling in an 
asymmetrical bipedal coordination task?’ besproken. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd in samenwerking met Academie voor Theater en Dans ArtEZ.

Key notes Thema III Onderzoek: fundamenteel en toegepast 

Matthew Wyon (English) 
Key note title: Taking a risk: evidence rather than theories needs to be 
the foundation of change

The dance profession is at a cross-roads, something needs to change for the 
next steps to be achieved. The demands being placed on dancers are more 
complex and diverse than previously required and just increasing hours of 
training/rehearsal has negative effects on injury incidence and the health 
and well-being of dancers. The goals of training dancers could be reduced 
to one: performance enhancement; this can encompass injury prevention, 
dancers’ health and well-being, coaching science, pedagogy, nutrition, etc. 
There is a wealth of evidence from sport science but dance isn’t sport. 
Recognizing the wealth of practitioner wisdom, science provides a paradigm 
to provide a different sort of evidence and this requires experimentation 
involving trial and error. Scientists need to understand the questions that 
practitioners want answering, it also requires practitioners to let scientists 
manipulate the environment in an attempt to answer the questions and 
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“do good science”. This requires risk taking behavior for dance schools 
and companies. The talk will discuss how evidence can be developed 
recognizing it often feels safer to keep the status quo than instigate change.

Artur C. Jaschke (English)       
Key note title: Clinical is not art based research and vice versa in music-
based intervention and music neuro- musicology. 
What are the prospects and pitfalls of clinical and art based research?  
Where do they meet and what makes them so different. Research into 
those has grown over the past years. However methods are not defined yet, 
yielding inconclusive results. Let’s meet in the middle and investigate the 
amalgation of clinical and art based research. 

Einav Katan-Schmid (English)
Key note title: Body of Knowledge; the Dancing Body as Archive and as 
Perceptual Source 

Building on contemporary philosophies of embodiment, phenomenology, 
pragmatism, social theories of the body, and the felt experience of dancing, 
the presentation will foster dancing as contemplative practice of knowledge. 
Dancing, I argue, holds three characteristics, which are significant for human 
understanding: it is physical, cultural and reflective at the same time. To 
dance is human experience, a cultural phenomenon, and an aesthetic labor. 
For that reason, in dancing, the body is not merely culturally embedded, 
and perception is not merely embodied. Rather, perception and culture 
are worked through and manifested, and therefore they are reflected 
upon. Beyond dealing with one technique or style, I will analyze the act of 
dancing as an interrelation between movements, embodied knowledge, and 
contemplative thinking. Doing so, I will reflect the dancing body as archive 
of embodied techniques and the act of dancing as a practice of perceptual 
awareness. Finally, I will suggest that dancing can be exemplary for the 
activity of leading a thought. Accordingly, being a thinking agent means to 
be personally engaged within a social context and being involved within an 
exceptional experience, at the same time. 
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BREAK OUT SESSIES 

1. Antje Orgassa 
Workshop: oefeningen doen en ervaringen delen Diversity and health 
care professionals: Wake up call to consciously widen our linguistic and 
communicative scope when dealing with each other. 

Nowadays ‘positive health’, ‘multidisciplinary collaboration’, ‘self-
management’, eHealth or ‘empowered person-centered care’ belong to the 
key notions of our Western health care systems. What do these notions 
require from us as communicators in health care? Are we aware about 
the linguistic and communicative challenges when collaborating and co-
creating. Do we have consciously acquired sufficient awareness, knowledge, 
skills and attitudes to handle the power of language and communication, 
and … do we act accordingly when dealing with each other, the clients 
or students? In this talk it will be discussed / experienced who we are as 
communicators and what the power of language and communication mean 
for the various health professions and what challenges may occur. And 
how every single profession should contribute in a multidisciplinary way 
to mutual understanding and hence better health care because just talking 
about ‘multidisciplinary collaboration’ it is not enough.

2. Marjo Maas met cliënt
Demonstratie: Beter musiceren door middel van effectieve feedback. 

In deze workshop worden een aantal principes van motorisch leren in de 
praktijk gebracht die door Eefje Roelofsen in de key note aan de orde zijn 
geweest. Aan de hand van een concreet probleem, ontleend aan de praktijk 
van de musicus, wordt zichtbaar gemaakt wat het effect van feedback 
op een motorische taak, zoals bijvoorbeeld pianospelen. Tevens wordt 
aandacht besteed aan de kwaliteit van feedback het gebruik van feedback te 
bevorderen.

3.  Aukje van Pelt en Joost van Wijchen 
Inspiratiesessie: Onderwijs zonder opdracht; contextueel leren opleiding  
Fysiotherapie

Het reguliere onderwijs van de opleiding Fysiotherapie van de HAN sluit aan 
bij de studiebehoefte van een groot deel van de studenten, wat de laatste 
jaren terug te zien was in de positieve waardering van de studenten. Sinds 
2012 is op de opleiding Fysiotherapie een selectieprocedure ingevoerd 
voor de instroom van aankomende studenten, om een nog betere match 
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te maken tussen de opleiding en de studenten en de meest getalenteerde 
en gemotiveerde kandidaten uit de grote groep aanmelders te kunnen 
selecteren. Wat weten we nu na 7 jaar selectie? Wat werkt, wat niet?  
Eenmaal gestart op de opleiding, blijkt dat de “one size fits all”-aanpak 
van vooraf gestructureerde opdrachten niet voor iedereen een voldoende 
uitdagende en betekenisvolle leerweg is om de leeruitkomsten te behalen. 
Studenten hebben verschillende leerbehoeftes en –mogelijkheden als 
het gaat om aspecten als tempo, leerstrategie en motivatie en eigen 
mogelijkheden te ontwikkelen. Daarnaast is er binnen het docententeam 
diversiteit als het gaat om didactische overtuigingen en behoeften. Ook 
de vraag vanuit het werkveld is aan het veranderen ten aanzien van het 
profiel van de aankomende fysiotherapeut: er wordt gevraagd om een meer 
flexibele, ondernemende en probleemoplossende gezondheidsprofessional. 
Om recht te doen aan de diversiteit van zowel student als docent én 
de behoefte van het werkveld, is de opleiding op zoek gegaan naar 
vernieuwende didactiek en is naast de reguliere A-stroom, de Deltastroom 
ontstaan. Beide initiatieven zijn voorbeelden van hoe de opleiding bijdraagt 
aan talentherkenning en –ontwikkeling. 

4. Ruud Gerards en Myrte Kools 
Demonstratie en participatie: Logopedie en zang: Stemgebruik voor spraak 
en zang. 

Samenwerking logopedist en zangdocent: overeenkomst of verschillen? 
Wat hoort een logopedist? Wat hoort een zangdocent? Zien we hetzelfde? 
Doen we hetzelfde? Waar ligt overlap en waar vullen we elkaar aan? Wat is 
ons uitgangspunt, creëren we dezelfde wegen en leiden zij de zanger naar 
eenzelfde Rome? De samenwerking tussen zangdocent en logopedist is 
erg waardevol en kan zowel preventief als curatief worden ingezet om de 
zanger zo effectief mogelijk te begeleiden in zijn of haar traject. Graag willen 
we aan de hand van studenten van de Nederlandse Musical Academie 
samen observeren, interpreteren en ontdekken welke benaderingen 
we inzetten om onze overeenkomsten en waardevolle verschillen te 
onderzoeken.

5. Fay Nenander 
Lecture in English: The role of flow in dance. 

Dance as an art form, and dancers as artists, have long been subjected to 
what might be described as an excessive emphasis on technical prowess. 
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Often, this has negative results for artistic excellence and interpretation 
which become secondary considerations. The dancer is expected to be an 
outstanding interpretive artist, but little help is given towards achieving this 
– whether in educational institutions or companies. In relation to the artist’s 
performative skills, the importance of achieving the state of ‘Flow’ cannot be 
over emphasized. The presentation’s primary objective is to examine the role 
of ‘Flow’ (as defined by Professor Mihály Csíkszentmihályi) in relation to the 
art of dance. However, other high achievers, whether in Performing Arts or 
Sports, need similar ‘Flow’ skills and strategies. The presentation is based 
on professional expertise and not on personal research, but a summary of 
the research by Csíkszentmihályi and others will be included.

The presenter has long, extensive and international experience of the art 
of dance both as a dancer, choreographer, artistic director, teacher and 
administrator. Findings and conclusions are based on this background of 
experience and on interviews with outstanding artists.

Practices and attitudes enabling the artist to achieve ‘Flow’ could easily 
be adopted by educational establishments and dance companies. The 
professional evidence shows that ‘Flow’ is an essential ingredient in 
achieving artistic excellence in performance.                   

6. Ingrid Ceelen en Karin Lambrechtse 
Lecture: ‘DANresourCE – De hedendaagse danser van binnenuit!”. 
Onderzoek HAN Sports & Exercise Nutrition.  Onderzoek uitgevoerd 
door HAN Sports & Exercise Nutrition 

Wat heeft de podiumkunstenaar, in dit geval de danser, nodig om optimaal 
te (blijven) presteren? Dat en meer gaan we gedurende deze interactieve 
workshop met elkaar bespreken. De thema’s binnen ons onderzoek: (het 
meten van de) lichaamssamenstelling, voedingskennis, eetgedrag en 
lichaamsperceptie vormen de basis voor dit interactieve gesprek. Daarnaast 
gaan we aan de slag met casuïstiek uit de praktijk en vergelijken we de 
positie van de thema’s binnen de danswereld en topsport. Met als doel: een 
gezondheidsbeleid voor dansers waarin voeding een essentiële rol speelt. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met ArtEZ Academie voor 
theater en dans.
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7.  Roy Boers, Rianne Heezen en logopediestudenten Iris Bakker en 
 Myrthe Velthausz 
 Zicht op Horen. Workshop; lezing en zelf ervaren 

ArtEZ Conservatorium kent een Music&Health programma, waarin ex- 
en interne zorgprofessional (in een doorlopend programma) essentiële 
aspecten van duurzaam gezond gedrag (in Body, Mind en Communication) 
bij studenten bewustmaken, en basisprincipes oefenen. Gehoorproblemen 
bij musici zijn een veelvoorkomend probleem, maar de laatste 5 jaar is 
als gevolg van de toenemende aandacht in de media, maar zeker ook de 
concrete aandacht binnen ArtEZ voor dit onderwerp een verandering 
in attitude merkbaar onder binnenkomende en studerende studenten. 
Oordoppen worden massaal aangeschaft, soms gebruikt, maar tijdens 
festivals en optredens is het geluid aan de bron nog steeds vaak 
grensoverschrijdend (i.v.m. veilige geluidsnormen).    

Rianne Heezen vertelt over achtergronden gehoorklachten bij musici en de 
aanpak ArtEZ Music & Health m.b.t. duurzaam horen; Roy Boers vult dit aan 
vanuit de audiologie en de samenwerking met ArtEZ  en laat de deelnemers 
ervaren wat verminderde geluidsperceptie voor de muziekbeleving 
betekent.  Iris Bakker en Myrthe Velthausz lichten hun toegepaste hbo-
onderzoek toe, dat Zicht op Horen als titel draagt. Dit richt zich op het 
exploreren van redenen onder studenten van ArtEZ voor niet gebruiken 
van gehoorpreventieve kennis en attributen betreffende veilig musiceren. 
Tevens beoogt het te adviseren omtrent een concreet plan van aanpak voor 
gedragsverandering onder de ArtEZ-populatie. 

8.  Rianne Heezen, Dianne Bolte en Charlotte van der Burgh 
Workshop: Introductie, fysiek en praktisch werken Bewust en 
basisvaardig duurzaam musiceren. 

ArtEZ Conservatorium kent een Music & Health programma, waarin ex- 
en interne zorgprofessionals (in een doorlopend programma) essentiële 
aspecten van duurzaam gezond gedrag (in Body, Mind en 
Communication) bij studenten bewustmaken, en basisprincipes oefenen. 
In de introductie wordt de leerlijn geschetst, een korte film vertoond, en in 
de workshop worden twee korte lessen gegeven, waarin twee disciplines 
tonen hoe ze werken met musici aan houding, spelen en bewegen.
Dispokinesis (van: dispositie en kinesis) is een training ontwikkeld voor 
musici en podiumartiesten, oorspronkelijk door Gerrit Onne van der 
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Klashorst en richt zich op herstellen van de natuurlijke bewegingen van 
de mens, volgens neurofysiologische, ontwikkelingspsychologische en 
anatomische principes. 
Mensendieck is een paramedische discipline, gericht op het herstellen van 
klachten, ontstaan vanuit een inefficiënt houdings- en bewegingspatroon. Er 
wordt gebruik gemaakt van visuele, auditieve en kinesthetische feedback. 

9. Einav Katan-Schmid 
Workshop in English: Embodied Research: Improvisation-Based Dance 
Class. 

The workshop is inspired by Gaga, the movement research of Ohad Naharin 
with Batsheva Dance Company, as by other somatic practices, and it is 
led by my philosophical inquiry, built upon pragmatism, phenomenology, 
and current philosophies of embodiment. We will research the relationship 
between precision of intentionality and somatic attention. We will explore a 
range of qualities and sensations and will travel through metaphors, bodily 
textures, and variety of rhythms and of physical effort. We will articulate our 
feelings and will question their physical differentiation within movements. 
The practice is highly physical and leads to a full body engagement. 
Following from Gaga, the workshop will be guided by verbal instructions 
and you won’t be asked to copy movement. For that reason, the workshop 
is open to both dancers and non-dancers, who are not afraid to sweat their 
knowledge.

10. Sandra Lange 
Workshop: Een allesbepalende context. Performativiteit, taal en 
artistiek onderzoek. 

Tussen arts en patiënt is er sprake van een duidelijke rolverdeling; de 
zorgvrager en de zorgverlener. Een machtsverhouding die vast staat 
voordat iemand een voet over de drempel van de praktijk heeft gezet. Hoe 
beïnvloedt een behandelkamer deze dynamiek eigenlijk? De arts bevindt 
zich in een vertrouwde werkruimte terwijl het voor een patiënt een relatief 
onbekende omgeving is. Wanneer we ons meer bewust worden van de 
impact van een ruimte op interactie, zou dit dan kunnen leiden tot een 
nieuwe benadering van de communicatie tussen arts en patiënt? Kunnen 
kleine ingrepen in de context een verbetering teweegbrengen in het contact? 
In een voordracht en een workshop introduceert Sandra Lange theatrale en 
cognitieve methodes voor ruimtelijke interventies, om te onderzoeken hoe 
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een creatieve benadering de communicatie tussen arts en patiënt positief 
kan beïnvloeden.
De vorm van de bijdrage is een Performative Lecture: Een voordracht 
van een fragment uit de theatertekst type 2 error maakt ervaarbaar hoe 
allesbepalend een zorgomgeving kan zijn voor communicatie. Dit wordt 
gevolgd door een kort inkijkje in het lopende onderzoek, naar strategische 
interventies in interactie. Doelstelling: de uitwisseling van deze bevindingen 
uit artistiek onderzoek stimuleert reflectie en bespreekbaarheid ten aanzien 
van communicatie in de arts/patiënt relatie. 

11.  Inge van Amerongen en Prashant Komdeur 
Lecture: Krachten gebundeld in de dans-medische zorg – topsport 
ontmoet topdans. 

Tijdens de breakout sessie wordt verder ingaan op de samenwerking tussen 
ArtEZ Dansacademie, Ziekenhuis Rijnstate en Sport Medisch Centrum 
Papendal. Welke (preventieve) zorg wordt er geleverd, waar en wanneer? 
Er wordt ingegaan op (auditie)keuringen, blessurebehandeling door de 
sportarts en orthopeed, revalidatie door de fysiotherapeut, en de rol van de 
huisarts. Binnen de muren van de Academie voor theater en dans is het van 
belang om de dansers fit te houden of weer dans fit te krijgen. Een centrale 
en belangrijke rol ligt hier bij de gezondheidscoördinator. Verder zullen we 
de overeenkomsten en verschillen met de topsport naar voren brengen. 

12. Mariken Jaspers en André de Jong
Workshop: Muziek zet het brein in beweging met de Ronnie Gardner 
Methode. 

De Ronnie Gardner Methode (RGM) is een zowel vrolijke als intensieve 
multimodale oefenmethode voor de hersenen waarbij spraak, beweging en 
cognitieve uitdaging worden gecombineerd. Oefeningen worden zittend of 
staand uitgevoerd op het ritme van muziek aan de hand van geprojecteerde 
symbolen. De doelgroep is divers en varieert van onder meer mensen met 
een neurologische aandoening (Parkinson, MS, CVA/NAH) tot kinderen 
met leer-, lees- en/of aandachtsproblemen en gezonde ouderen. Aan het 
eind van de workshop hebben de deelnemers inzicht in de methode en de 
verschillende toepassingsmogelijkheden en hebben zij ervaren hoe muziek 
en ritme toegepast kunnen worden in de zorg voor diverse doelgroepen. 
Tijdens de workshop worden samen enkele oefeningen gedaan, zodat men 
actief kan ervaren hoe de RGM werkt. 
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PERFORMANCES 

Tijdens het diner wordt de muziek verzorgd door docenten 
van de opleiding fysiotherapie. Elvira Nouwens (zang), Steven 
van Moorsel (gitaar) en Henk Nieuwenhuijzen (zang).

Vincent Cuppen (1958) studeerde hoofdvak Piano en 
Schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Arnhem. 
In 1985 is hij aangesteld als muziekdocent bij de opleiding 
Logopedie en hij werkt daar nog steeds met veel plezier.
 
Sjoerd Schwibettus, performance installatie Ruggengraat
Sjoerd Schwibettus werkt vanuit mime corporel en is artistiek 
directeur van Walking Faces, Arnhem.  De ruggengraat is het 
klavier van het lichaam: als je beweegt zien we de muziek 
in de uitdrukking van het menselijk lijf. Al enkele jaren leg 
ik me toe op het onderzoek van de ruggengraat als drager 
voor de emotie uitdrukkingen. Hoe herken je iemand aan zijn 
manier van voortbewegen, zijn houding, verbazing, vreugde, 
enz. Naast het gezicht vormt de houding en de balans en 
spanning van het hele lichaam een eigen uitdrukking. De 
ruggengraat die ik van stoelenstapels bouwde is een ode aan 
de ruggengraat.
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BIOGRAFIEËN

Gaby Allard 

Gaby Allard is director of the Academy of Theatre and Dance, 
ArtEZ. Allard trained as a classical dancer at the Royal 
Conservatory in The Hague. Upon graduation she worked 
for fifteen seasons with the modern dance company Dance 
Works Rotterdam, first as a dancer, later assistant artistic 
director and in various other functions. After her dance career, 
she worked for three years as coordinator of the Masters of 
Art programme in choreography at Codarts Rotterdam. Allard 
was appointed Director of the ArtEZ School of Dance in 2006 
and Faculty Director in 2009. Allard has sat on many boards 
and national advisory commissions and has been chairman 
of the national network of dance academy directors since 
2010.  In addition, Allard has spent the past years conducting 
research on dance, both in the professional field and in dance 
education.  She is principal investigator for the research 
project Move(me)ment!, the development of periodization 
in dance education in collaboration with professor Matthew 
Wyon, Wolverhampton University, United Kingdom. She 
conducted research on (urban) dance, performativity and 
public space as part of the research group of the lectureship 
Theory in the Arts, ArtEZ and has spent the last 1,5 year 
researching the concept of circular valorization in collaboration 
with philosopher Henk Oosterling. Allard is founder and 
director of the National Centre of Performing Arts, the 
Netherlands. In 2002 she was awarded the prize of merit by 
the Dansersfonds ’79 Foundation for her versatile contribution 
to dance. 

Inge van Amerongen (break out sessie Thema I  
met Prashant Komdeur)  

Inge van Amerongen is sportfysiotherapeut en manueel 
therapeut op Sport Medisch Centrum Papendal. Daarnaast 
is zij afgestudeerd aan ArtEZ Dansacademie. Zij is als docent 
verbonden aan ArtEZ Dansacademie en Rijnijssel MBO dans. 
Op Papendal is Inge betrokken bij de begeleiding van diverse 
topsporters en teams. Inge heeft de afgelopen jaren als 
fysiotherapeut het Nederlands Dames Rolstoelbasketbal team 
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begeleid richting de Paralympische Spelen in Rio. Daarnaast 
ziet zij in de dagelijkse praktijk veel amateur en professionele 
dansers van verschillende leeftijden en is zij betrokken bij de 
dans medische keuringen van ArtEZ en Rijnijssel.

Iris Bakker en Myrthe Velthausz (break out sessie Thema III 
met Roy Boers en Rianne Heezen)  

Iris Bakker en Myrthe Velthausz studeren logopedie aan de 
HAN (3e jaar) en kozen voor research rondom Gehoor, hiertoe 
gestimuleerd door het aangeleverde projectvoorstel vanuit 
ArtEZ Gezond Musiceren. Iris en Myrthe studeren beiden 
logopedie aan de HAN. Iris heeft 7 jaar in musicals gespeeld 
en gezongen. Myrthe speelt jaren saxofoon, heeft een jaar 
pabo achter de rug en stage in de Revalidatie gelopen. Via de 
minor 'Logopedie en Audiologie' in Windesheim Zwolle, zijn 
beiden geïnteresseerd geraakt in gehoorpreventie. 

Roy Boers, Accountmanager-Audiologist (break out sessie 
met Rianne Heezen, Iris Bakker en Myrthe Velthausz  
Thema III) 

Roy Boers is als accountmanager werkzaam bij de firma  
Comfoor, die zijn producten levert aan diverse ketens en 
leveranciers van gehoorhulpmiddelen. Zijn achtergrond is 
audiologie en als zodanig samenwerkend met ArtEZ  
conservatorium. 

Dianne Bolte (break out sessie Thema II met Rianne Heezen 
en Charlotte van der Burgh) 

Dianne Bolte studeerde piano aan de ArtEZ conservatoria 
Zwolle en Enschede. Daarna volgde zij de opleiding tot 
dispokinesis-pedagoge bij de heer G.O. van de Klashorst. 
Jarenlang werkte zij als dispokinesis-pedagoge in het 
"Deutsches Zentrum für Dispokinesis" in Oberhausen. Op 
dit moment heeft zij een praktijk in Arnhem. Ook heeft zij 
ruime ervaring in het geven van Dispokinesis-workshops en 
cursussen. Sinds 2011 werkt ze als dispokinesispedagoge bij 
de conservatoria van ArtEZ. Zij is lid van de EPTA en de  
GvDK. de M. 
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Charlotte van der Burgh (break out sessie Thema II met 
Rianne Heezen en Dianne Bolte)   

Charlotte van der Burgh is als Mensendieck trainer actief. 
Ze heeft sinds 2002 een eigen praktijk in Arnhem.  Tevens 
is ze verbonden aan het conservatorium in Arnhem, Zwolle 
en Enschede (ArtEZ), waar zij nauw betrokken is bij het 
optimaliseren van de houding en ademhaling van zowel 
klassieke, als jazz en pop studenten in groepslessen en 
individueel. In haar praktijk begeleidt ze zowel amateurs als 
beroepsmusici. Ze is lid van de werkgroep musici van de 
Verenging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en 
Lid van beroepsvereniging, de VvoCM. 

Ingrid Ceelen (break out sessie Thema III met Karin 
Lambrechtse)  

Ingrid Ceelen is sinds 2013 als sportdiëtist Team Voeding 
NOC*NSF betrokken bij verschillende topsport trajecten, 
zoals de nationale zwemploeg (Eindhoven), Paralympische 
zwemploeg en het nationaal waterpolo damesteam. 
Daarnaast is zij een vast gezicht als docent binnen het 
team HAN Sports and Exercise Nutrition. Ingrid is de 
specialist op het gebied van antropometrie; het meten van 
de lichaamssamenstelling van sporters, in Nederland. Ze is 
in het bezit van een ISAK level 3 diploma. Daarmee kan zij 
niet alleen personen meten, maar ook andere professionals 
leren meten. Haar doel is om Nederland en de rest van de 
wereld kritischer te laten nadenken over het meten van de 
lichaamssamenstelling van atleten en het implementeren van 
de resultaten hiervan in de praktijk.

Rianne Heezen (break out sessies Thema II en Thema III) 

Rianne Heezen coördineert sinds 2011 het Music & Health 
programma binnen de 3 locaties van het ArtEZ 
Conservatorium. Ze is BA-logopedie en als zodanig 
werkzaam geweest in kliniek en vrije vestiging, en MA 
Didactiek Vaardigheidsonderwijs en als zodanig werkzaam 
geweest in HBO Windesheim (logopedie en Pabo) en ArtEZ. 
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Binnen ArtEZ houdt ze zich bezig met stemgezondheid en 
coördineert ze de leerlijn en gezondheidsloket Music & Health. 
Dit loket is lid van de NVDMG en partner NCPA. 

Ruud Gerards (break out sessie Thema II met Myrte Kools) 
 
Tijdens de opleiding logopedie is de fascinatie voor stem 
begonnen. Meteen na het afstuderen is hij begonnen met 
het begeleiden van amateurtoneelspelers. Door het werken 
met deze spelers is hij nog meer in de ban geraakt van het 
theater en is hij zelf gaan spelen om te ervaren hoe het 
nu is om op het podium te staan en heeft hij verschillende 
theateropleidingen en cursussen gedaan. Na het werken in 
de amateurtoneelwereld, werkt hij nu met beroepsspelers en 
regisseurs en is hij verbonden aan de opleiding logopedie en 
als stemdocent bij ArtEZ Muziektheater. Naast het werken 
met spreekstem is hij ook een actief koorzanger.
 
Dr. Artur C. Jaschke (key note Thema III)

Artur C. Jaschke has obtained his Bachelor degree in 
Music (Contrabass and Drums) at Dartington College 
of Arts (United Kingdom) and the University of Otago 
(New Zealand). During this period he already developed 
a strong interest in music cognition and the neurology 
of music, which led him to complete his Master’s degree 
at the Universiteit van Amsterdam (The Netherlands), in 
Musicology and Music Cognition (thesis title: Controlled 
Freedom: Cognitive Economy versus Hierarchical Organisation 
in jazz improvisation). Currently he is researcher clinical 
Neuromusicology at the VU University Amsterdam (The 
Netherlands) in the department of Clinical Neuropsychology, 
specialising in the interrelation of music, executive functions 
and brain maturation in clinical and non-clinical populations 
with the title Beyond Music Education: The effects of music 
interventions on neurocognition and behaviour. Additionally, 
he is assistant professor at the department of Music Therapy 
at ArtEZ University of Applied Sciences and Arts in Enschede 
the Netherlands.
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Mariken Jaspers en André de Jong (break out sessie Thema III) 

Mariken Jaspers (1963) is vrijgevestigd oefentherapeut 
(Mensendieck), Ronnie Gardner Method (RGM)-
masterpractitioner en RGM-docent. Zij heeft meegewerkt 
aan de totstandkoming van de eerste landelijke 
Parkinson behandelrichtlijnen voor fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten. In 2012 was zij medeoprichter van 
RGM Nederland. Mariken heeft ruim 30 jaar ervaring 
als oefentherapeut en heeft zich gespecialiseerd in de 
behandeling van mensen met neurologische aandoeningen. 
RGM zet zij met succes in bij mensen met MS, Parkinson, 
CVA/NAH en beginnen dementie. ‘De toepassing van 
muziek en ritme in de (neurologische) gezondheidszorg en 
in het onderwijs maakt het werk niet alleen leuker voor de 
therapeut, het zorgt vooral voor een krachtiger stimulans 
van de hersenen van de deelnemers. Hierdoor zien we dat 
mensen alerter worden, zich beter kunnen concentreren, de 
coördinatie verbetert en dat de stemming verbetert. Ook 
bij kinderen met leerproblemen wordt de RGM ingezet en 
worden effecten vermeld als verbetering van leervermogen, 
vooruitgang van motorische vaardigheden en zelfs toename 
van sociale vaardigheden. 

Dr. Einav Katan-Schmid (Key note + break out sessie Thema III) 
 
Einav Katan-Schmid is a research associate at the Excellence 
Cluster An Interdisciplinary Laboratory at Humboldt 
University of Berlin, a core convener in the international 
network Performance Philosophy, and the author of Embodied 
Philosophy in Dance; Gaga and Ohad Naharin's Movement 
Research (Palgrave Macmillan, 2016). Coming from the 
practical dance world and leading her academic profession 
in philosophy, her main focus of research is philosophy of 
dance. Einav’s work is in the intersection of practice with 
theory and deals with questions that have both artistic and 
philosophical implications. Currently, she stages a research 
project for dancers in VR, collaborates with a few former 
Batsheva dancers in a collective for embodied research, and 
together with the choreographer and initiator, Monica Gillette, 
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she develops the project “Dance for Empathy,” workshops 
devise for using dance-knowledge for embodying a firsthand 
understanding of diversities and physical disabilities. 
Additionally, building on pragmatism, phenomenology, and 
current developments in philosophies of embodiment (broadly 
defined), she further explores perceptual processes within 
dance. Einav is passionate about interdisciplinary and trans-
disciplinary projects and always looking for the possibilities 
and the conditions that enable everybody to express the 
variety of their curiosities, knowledge, and expertise at their 
best. 

Jacco Klomp (key note Thema II)

Als vader van een jonge tophandbalster, echtgenoot van een 
klassiek geschoolde musicienne, jeugdig sparringpartner 
van Sjeng Schalken (voormalig toptennisser) en voormalig 
speler in een betaald voetbal-opleiding heeft Jacco Klomp 
veel contact met de praktijk van toptalentontwikkeling. Ook 
in zijn zakelijke carrière komt hij regelmatig in aanraking 
met zogeheten high potential programma’s en werkt hij 
samen met absolute toptalenten in hun metier.  Gefascineerd 
door de verschillen in organisatie, aandachtsgebieden 
en uitvoering van toptalent ontwikkelingsprogramma's 
besluit Klomp in 2016 om uitgebreid te bestuderen welke 
lessen te trekken zijn uit talent opleidingen. Niet alleen 
wetenschappelijke publicaties vormen een basis voor zijn 
bevindingen, ook interviews met opleiders van het Korps 
Commandotroepen, met het Head of development van UEFA, 
met de Directeur Theater en Dans van ArtEZ en met de 
prestatiemanager Talentontwikkeling van NOC NSF hebben 
dieper inzicht geboden in de benodigde ingrediënten van een 
ontwikkelomgeving voor toptalenten. Talenten ontroeren, 
brengen trots en cohesie in de samenleving, zorgen voor 
innovatie en genereren ook economische waarde. Daarom 
wil Klomp de aandacht voor talentontwikkeling in Nederland 
vergroten en meer middelen beschikbaar krijgen voor 
toptalent opleidingen. Erover spreken vormt dan een mooie 
start.
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Arjan Kokshoorn (key note Thema I) 

Arjan Kokshoorn is als sportarts ruim 10 jaar werkzaam 
op het SMC Papendal en Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Al 
vele jaren is hij als sportarts consulent verbonden aan de 
Dansacademie ArtEZ. In die jaren heeft hij bijgedragen aan 
de professionalisering van de dans medische (keten)zorg 
welke past binnen de ambitie van de opleiding. Als sportarts 
is hij de afgelopen jaren betrokken geweest bij diverse 
projecten ter verbetering van de sportmedisch ketenzorg voor 
zowel de top-, talent- als breedtesporter. Hij is bondsarts 
geweest van de Atletiekunie. Binnen de topsport medische 
begeleiding is hij vele jaren actief geweest binnen de atletiek 
en het wielrennen. In 2008 ging hij voor de atletiek mee 
naar de Olympische Spelen van Beijing. Momenteel volgt 
hij op invitatie van NOC-NSF een Curriculum Masterclass 
Topsportartsen. Hij is betrokken (geweest) bij diverse 
talentenprogramma’s op het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs Papendal (wielrennen, volleybal).

Prashant Komdeur (break out sessie Thema I met Inge van 
Amerongen)  

Prashant Komdeur is sportarts op Sport Medisch Centrum 
Papendal. Hij is de bondsarts van de Taekwondo Bond 
Nederland waarbij hij het hoofd is van het multidisciplinaire 
begeleidingsteam. Hij gaat mee naar EK’s, WK’s en 
kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen en 
doet de blessurebegeleiding zowel tijdens toernooien als 
daarbuiten. Ook is hij in het recente verleden teamarts 
bij judo en paralympisch zwemmen geweest.  De laatste 
jaren is hij betrokken bij de danskeuringen voor RijnIJssel in 
Arnhem en Ede waarbij hij naast de ingangskeuringen ook de 
blessurediagnostiek en begeleiding doet.

Myrthe Kools (break out sessie Thema II met Ruud Gerards) 
 
Stem trok voor het eerst de aandacht doordat zij op jonge 
leeftijd begon met zingen. Later is dit uitgegroeid tot één 
van haar grootste passies, en wordt zij gefascineerd door de 
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(zang)stem in de meest brede en creatieve zin van het woord. 
Gedurende haar opleiding heeft zij zich gespecialiseerd op 
het gebied van stem, spraak, accenten en expressie en richt 
zij zich o.a. op (professionele) beroepsprekers/-zangers die 
o.a. op het gebied van theater en musical actief zijn. Zij werkt 
samen met diverse zangdocenten zodat er doelgericht en 
effectief gewerkt kan worden aan een gezonde (zang)stem. 
Myrthe is als docent en behandelend logopedist verbonden 
aan o.a. Grooten en Selten Stemtherapie, opleiding Logopedie 
aan Hogeschool Arnhem en Nijmegen en aan de Nederlandse 
Musical Academie.   

Karin Lambrechtse (break out sessie Thema III met Ingrid 
Ceelen) 

Voormalig professioneel danseres Karin Lambrechtse 
(Introdans 2002-2013) is diëtist i.o. (Haagse Hogeschool). 
Met een achtergrond erkent zij als geen ander het belang 
van goede voeding voor optimale prestaties. Dans is 
topsport! Waar persoonlijke voedingsbegeleiding en 
gezondheidsmonitoring onderdeel uitmaakt van het 
trainingsregime van topsporters is dit binnen de danswereld 
zelden het geval. Zonde! Dansers zijn esthetische topatleten 
die werkzaam zijn binnen een gewichtsklasse sport. Voldoen 
aan het juiste lichaamsideaal is belangrijk. Dans specifieke 
voedingsbegeleiding en kennisoverdracht door diëtisten die 
de danswereld/danser kent en de psyche begrijpt is essentieel. 
Karin weet uit ervaring wat de valkuilen zijn voor dansers, 
welke druk er op dansers uitgeoefend wordt en welke druk de 
danser zichzelf op kan leggen. Tijdens haar carrière werd ze 
zich bewust van wat er aan structurele voedingsbegeleiding, 
-lessen en -kennis mist binnen de danswereld. Haar doel 
is om voeding in de breedste zin van het woord beter te 
implementeren binnen de danswereld, zodat dansers, 
maar ook ouders van jong danstalent, de kennis, kunde en 
begeleiding krijgen die zij verdienen. Karin richtte daarom 
in 2017 Stichting Dansdiëtetiek op. Dit onderzoek is tevens 
onderdeel van haar afstuderen. 
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Drs. Sandra Lange (break out sessie Thema I)

PhD traject Universiteit Antwerpen en het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen 
Lid onderzoeksgroepen Visual Poetics (UA) en CORPoREAL 
(KCA), verbonden aan Lectoraat Performatieve Processen, 
HKU. Alumna ArtEZ Zwolle.  
Maker Sandra Lange begeeft zich met haar artistieke werk 
op het snijvlak van wetenschap en ervaringstheater, met 
een focus op sociale interacties. Als onderzoeker verkent zij 
hoe context en content strategisch kunnen worden ingezet 
om een waardevolle connectie met ‘de ander’ te stimuleren. 
Hoe bepalend is een ruimtelijke context bijvoorbeeld voor 
de manier waarop sociale interactie tot stand komt? De 
bezoekers aan de interactieve performances worden op 
speelse wijze verleid tot het experimenteren met nieuwe 
vormen van communicatie. Het werk is geïnspireerd door 
kennis over hoe ons lichaam continu informatie uitwisselt met 
de wereld waarin we bewegen. Door het geven van lezingen 
en het ontwikkelen van ervaringsgerichte werkvormen laat 
Lange haar bevindingen ook buiten de kunsten landen. Haar 
artistieke werk is te zien geweest op festivals als Boulevard, 
Cement, NEU/NOW en Brainwash. Daarnaast was zij actief 
als moderator van VPRO’s Tegenlicht Meet Up in Zwolle en 
als gastdocent aan de Universiteit van Utrecht, de Universiteit 
voor Humanistiek, de HKU en ArtEZ.

Marjo Maas MSc (break out sessie Thema I)

Marjo Maas is fysiotherapeut, docent fysiotherapie en 
onderwijskundige. Zij werkt als fysiotherapeut in de 1e lijn en 
is gespecialiseerd in de behandeling van musici. Daarnaast 
werkt zij als wetenschappelijk medewerker bij het Radboud 
UMC IQ Healthcare
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Fay Nenander (break out sessie Thema II)

Worked as a dancer, choreographer, artistic director and 
teacher in several countries, including the Irish Republic, UK, 
Iceland, Israel, Germany and USA before settling in Sweden in 
1976. Taught classical ballet for 25 years; both for graduating 
professional students, professional open classes and dance 
companies. In an educational context has also arranged many 
international professional development courses for teachers 
and cultural studies for professional students. Since retirement 
has started her own consulting firm and freelances, one of the 
assignments being as Senior Advisor at Balettakademien. In 
this capacity, was the project manager and organizer for the 
“Ballet: Why and How?” conference in Stockholm 2012 and 
consultant for the 2015 follow-up conference “Beyond ballet 
why and how” held in in Arnhem, the Netherlands. Both were 
in co-operation with ArtEZ, Arnhem. In Stockholm 2005, 
organized and managed the 15th international conference of 
the International Association for Dance Medicine and Science 
(IADMS), with nearly 400 delegates from 36 countries. Has 
also been involved – amongst much else - in the promotion of 
dance medicine, mental training for dancers, dance transition 
schemes and the promotion of older professional dancers.  
Lectures internationally on a wide variety of dance related 
subjects. Member of the Advisory Committee of the National 
Centre for the Performing Arts (NCPA) and of the Advisory 
Board of Balettakademien, Stockholm.  

Mirjam Nijhuis-Huisjes MSc

Mijn naam is Mirjam Nijhuis-Huisjes, ik werk als docent bij de 
opleiding Ergotherapie van de HAN. Mijn passie is begeleiden 
van processen waarin leren, innovatie en verandering centraal 
staat. Ik pas in mijn dagelijkse praktijk principes toe vanuit 
inzicht in de bouw en werking van de menselijke hersenen. Ik 
voel me vereerd om vandaag de nieuwe samenwerking tussen 
Instituut Paramedische Studies en Artez te begeleiden. Tijdens 
het worldcafé gaan we concrete ideeën verzamelen over 
de grenzen van onze beroepen heen, gericht op onderzoek, 
onderwijs en beroepspraktijk! 
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Cassandra Onck and Stan Boschman (research pitch Thema III)

Cassandra Onck (1993) is a Dutch Music Theatre maker 
and performer. June 2017, she graduated from the Music 
Theatre department at the ArtEZ Conservatory with her 
theatre concert: I am an interface. An interdisciplinary Music 
Theatre concert that invites the spectator to question their 
relationship with modern day technology and the social 
and ethical questions it raises. In 2016 she graduated from 
the ArtEZ Honours Programme where she researched 
emancipated spectatorship within Music Theatre. Cassandra 
describes emancipated spectatorship as a way of spectating 
in which the spectator feels de freedom to connect the data 
she perceives (like image, text, music or movement) without 
being restricted by the message or story of the performance. 
Instead, the focus lies on the personal interpretation of 
data by the spectator. Together with other students from 
ArtEZ and the Radboud University she is part of SCART UP 
(Science & ART start UP). A group of curious researchers from 
various disciplines trying to gain new knowledge, insights 
and experiences by working together on shared research 
questions. 
 
Dr. Antje Orgassa (key note – break out sessie Thema I) 

Antje Orgassa is a dedicated applied researcher and 
enthusiastic lecturer in the fields of diversity in health care and 
linguistics. Currently she is aiming at combining the fields of 
multilingualism and intercultural diversity which is essential 
when co-working with different cultures and/or disciplines. 
She brings her motto “diversity rocks” into life in vivid lectures 
and workshops for social and health care students and 
professionals. Furthermore, she is an experienced researcher 
examining communication disorders such as autism and 
specific language impairment across the life span. She has 
studied speech and language therapy and applied linguistics 
and received her PhD degree on ‘disentangling bilingualism 
and specific language impairment’
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Aukje van Pelt MSc (break out sessie Thema II met Joost van 
Wijchen) 

Aukje van Pelt is als docent en fysiotherapeut werkzaam op 
de opleiding fysiotherapie. Haar passie ligt primair bij het 
begeleiden van studenten in hun persoonlijke professionele 
ontwikkeling, op een manier die zo optimaal mogelijk bij elke 
individuele student past. Hierdoor is ze is geïnteresseerd in 
het ontwerpen van onderwijs en vormen van coaching die 
recht doen aan de verschillen tussen studenten. Studiesucces, 
selectie en plaatsing horen bij haar expertisegebied. Ook 
is ze coördinator en wijkdocent bij HAN in Hatert. Hier 
krijgen studenten van verschillende opleidingen de kans om 
interprofessionele praktijkervaring op te doen op het gebied 
van zorg en welzijn, en positieve gezondheid. 

Eefje Roelofsen MSc Docent bij opleiding fysiotherapie, 
Promovendus. (research pitch Thema III) 

Eefje Roelofsen is onderzoeker bij het Lectoraat 
Musculoskeletale Revalidatie van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. Ze voert haar onderzoek uit in samenwerking 
met het Donders Instituut Centre for Cognition aan de 
Radboud universiteit Nijmegen. Haar onderzoek sluit 
inhoudelijk aan bij de opdracht van dit lectoraat en het 
Kenniscentrum Revalidatie, Arbeid, Sport. Het onderzoek 
is gericht op het herkennen en veranderen van ongewenst 
motorisch gedrag bij chronische knieaandoeningen tijdens de 
interactie van patiënt en fysiotherapeut. De inzichten die het 
onderzoek kan opleveren worden gebruikt voor verbeteringen 
in het curriculum van de voltijdopleiding Fysiotherapie en de 
master Musculoskeletale Revalidatie.

Judith Smit, MMO

Judith Smit is van oorsprong logopedist en heeft in het 
verleden in klinische setting zich vooral gericht op patiënten 
en cliënten met neurologische en kno-aandoeningen en/
of vraagstukken. Daarnaast heeft zij een lange ervaring in 
het opleiden van professionals en studenten in Duitsland, 
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Zwitserland en Nederland. Als Opleidingsmanager 
Logopedie in Utrecht, als Instituutsdirecteur Social Work in 
Alkmaar/Haarlem en nu, sinds 2016, als Instituutsdirecteur 
Paramedische Studies in Nijmegen, zet zij zich in voor hoogst 
mogelijke opleidingskwaliteit ten dienste van de burger.

Dr. Janine Stubbe (key note Thema II)

Dr. Janine Stubbe is bewegingswetenschapper en 
werkzaam als lector bij Codarts Rotterdam. Samen met haar 
onderzoeksteam houdt zij zich bezig met het optimaliseren 
van de gezondheid van dansers, musici en circusartiesten. 
Samenwerkingspartners binnen de onderzoeksprojecten 
zijn onder andere Het Nationaal Ballet, Scapino Ballet 
Rotterdam ErasmusMC, Technische Universiteit Eindhoven, 
Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Paramedisch 
Instituut (NPi) en het NCPA. Janine is daarnaast hoofd 
Codarts Research. In die functie moet zij zorgdragen voor de 
kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek binnen Codarts. 
Zij stuurt de andere lectoraten aan en is verantwoordelijk voor 
de acquisitie en netwerkvorming. In 2006 ontving Janine voor 
haar proefschrift de Nederlandse Volksgezondheidsprijs. In 
2011 ontving ze voor haar onderzoek naar tennisblessures de 
International Tennis Federation Sport Science Research Grant. 
Met haar onderzoek naar blessurepreventie in het voetbal 
heeft Janine als coauteur de TulipMed sportgeneeskunde prijs 
2013 gewonnen voor het beste sportgeneeskundige artikel. 
Janine heeft meerdere nationale en internationale publicaties 
geschreven en is een veelgevraagd spreker op internationale 
en nationale congressen. Daarnaast heeft Janine als 
penvoerder succesvol 2 ZonMw projecten en 4 RAAK-
projecten geacquireerd. Janine begeleidt als copromotor zeven 
Aio’s bij hun promotietraject. 
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Joke Veltman (research pitch Thema III)

Joke studeerde af in 1980 aan het Sweelinck Conservatorium 
in de hoofdvakken piano en altviool. Nadat zij geleidelijk 
steeds minder ging horen en daarvoor een CI (Cochleair 
Implantaat) ging dragen, werd zij ambassadeur van de 
mogelijkheden om met een verminderd gehoor toch te 
blijven spelen en lesgeven. In 2017 studeerde ze af aan de 
Masteropleiding Muziek ArtEZ Zwolle, pas nadat ze haar 
research met verve had verdedigd.

Joost van Wijchen MSc (break out sessie Thema II met Aukje 
van Pelt) 

Joost van Wijchen is als hoofddocent, onderwijs-ontwerper 
en fysiotherapeut verbonden aan het instituut voor 
paramedische studies, opleiding fysiotherapie, van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Hij heeft veel interesse in leren, ontwikkelen, zelfredzaamheid 
en probleem oplossend-vermogen. Hij werkt het liefst in 
partnerschap naar co-constructie. De bedoeling van onderwijs 
ziet hij als het faciliteren van studenten (aankomende 
professionals) in het ontwikkelen van een terecht vertrouwen 
in eigen kunnen waarmee zij van meerwaarde zijn en blijven 
voor de maatschappij. In dit proces staat idealiter het leren 
centraal en is inhoud ondersteunend hieraan. Dit zodat iedere 
student optimaal kan leren en zich ontwikkelen.

Prof. Matthew Wyon PhD CSCS (key note Thema III)

Matthew Wyon is a Professor in Dance Science at the 
University of Wolverhampton, UK where he works in both 
the Sport and Dance Departments. He has authored more 
than 70 peer refereed journal articles and edited three books. 
At the University he is the course leader for the MSc in 
Dance Science and Director of Studies for a number of dance 
science and medicine doctoral students. His main area of 
research is the link between physical fitness and aesthetics in 
dance. He is on the Board of the International Association of 
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Dance Medicine and Science and is the Chair of their Research Committee 
as well as sitting on the Medical Advisory Committee of Dance UK. In 
2012, alongside partners at Dance UK, University of Birmingham, Trinity 
Laban, Royal National Orthopaedic Hospital and Birmingham Royal Ballet, 
he helped set up a multi-hub National Institute of Dance Medicine and 
Science. In 2007, the British Association of Sport and Exercise Science 
asked him to write the fitness testing guides for dancers. Wyon is also 
one of the international consultants of the NCPA. He is a certified strength 
and conditioning specialist (NSCA) and is the exercise physiologist for 
the Birmingham Royal Ballet and English National Ballet and has worked 
with numerous dancers and companies within the UK and Europe as an 
applied physiologist and fitness trainer. He was a Medici Fellow in 2004 and 
developed and patented a new ballet pointe shoe.



37

OVER HET NCPA

Het samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, Sport Medisch Centrum Papendal en ArtEZ Hogeschool voor de 
Kunsten kreeg in 2014 gestalte met de oprichting van de Stichting National 
Centre Performing Arts. De inauguratie vond plaats met het Symposium 
Ready to Move, eveneens op de HAN, in februari 2014.  

Het NCPA richt zich op de verbetering van de artistieke prestatie van 
podiumkunstenaars. Ze opereert als een interdisciplinair netwerk waarin 
relaties tussen kennis uit verschillende typen onderzoek en kennisdomeinen, 
en de relaties tussen professionals in het onderwijs, de zorg, de 
geesteswetenschappen en de podiumkunsten uitgangspunt zijn.

Het NCPA focust en ontwikkelt een discours waarin concepten, 
methodes en praktijk in elkaar vervlochten zijn in de ontwikkelvelden 
Talentontwikkeling, Gezondheidszorg, Onderwijs en Continued Professional 
Development. 

Het NCPA werk aan circulaire valorisatie; het faciliteren van een duurzame 
beweging van feedback van ervaringen en inzichten vanuit wetenschap 
naar het werkveld en het onderwijs, via participatie in onderzoeksprojecten, 
organisatie van kennisevents, publicaties, conferentiepresentaties en 
scholingsprogramma’s. 
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