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Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2016-2020  
 
Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is overgenomen van NBDK-reglement 2013-2016 en 
- voorzien van aanpassingen (groen) in verband met de fusie - verlengd tot 2020. Het is een 
aanvulling op het Reglement lidmaatschap en contributie horende bij de Statuten van Dansbelang 
NBDO die zijn goedgekeurd door de ledenvergadering van NBDK en NBOB op 28 november 2015 en 
als zodanig vastgesteld bij notariële akte van fusie NBDK en NBOB tot Dansbelang NBDO d.d. 11 
februari 2016.   

 
1. Begrippen  
NBDO Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals en -

dansondernemingen 
 
RKA     Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie  
 
Dansprofessional Deskundig en geschoolde persoon, die tegen een daaraan 

gerelateerde honorering, werkzaamheden verricht in het 
beroepsdomein van de dansbeoefening, scholing, educatie en 
participatie aan dans en danskunst in met name het buitenschoolse 
werkveld en de vrije tijd.  

 
Scholing    Een activiteit waarbij de dansprofessional zijn competenties ten  

aanzien van vakinhoudelijke en/of beroepsmatige aspecten van het  
zijn van dansprofessional verbetert.  
 

Credit     De waardering die ingevolge het RKA door Dansbelang NBDO wordt  
toegekend aan een scholingsactiviteit.  
 

Contactuur    Een vol uur (60 minuten) feitelijk (didactisch) contact.  
 
SBU betreft studiebelastingsuur; dit kan zowel een contactuur als 

zelfstandig uur studie betreffen. 
 
Ambitie    Activiteiten overstijgend aan de dagelijkse werkzaamheden.  
 

Kwaliteitsregister  Het publiek toegankelijk digitaal medium van de Dansbelang 
NBDO waarin de dansprofessional werkzaam als dansdocent na 

positieve accreditatie kan worden opgenomen.  
 
Kwaliteitsregisterlid  De in het Kwaliteitsregister opgenomen dansprofessional die zich 

‘volledig geaccrediteerd door Dansbelang NBDO’ mag noemen.  
 
Beoordelingscommissie  een commissie ingesteld door Dansbelang NBDO die deels dan wel 

geheel de taken en bevoegdheden voortvloeiend uit dit RKA uitvoert.  
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2. Doelstellingen  
Dit RKA is een uitwerking van de doelstellingen van de Dansbelang NBDO zoals geformuleerd in de 
statuten.  
In oktober 1999 werd door de ledenvergadering van de NBDK gekozen voor een open lidmaatschap 
en het hanteren van het Register als kwaliteitsinstrument. 
Binnen de beroepsvereniging is gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen “set van eisen van 
vakbekwaamheid van de NBDK’ op grond waarvan een lid het registerlidmaatschap kan verwerven.”  
Deze uitwerking is door Dansbelang NBDO vanaf januari 2016 volledig overgenomen. 
 
Door deel te nemen aan het Kwaliteitsregister van Dansbelang NBDO geven de leden vorm aan de 
borging van de kwaliteit van de beroepsgroep van dansdocenten.  
 
Met het kwaliteitsregister wil Dansbelang NBDO:  

 een bijdragen leveren aan het algemene vertrouwen van de dansamateur in de kwaliteit van 
de in het kwaliteitsregister opgenomen dansprofessional;  

 de verschillende bevoegdheden die er te onderscheiden zijn tussen (master)bachelor- 
dansdocent en andere dansdocenten, zichtbaar maken en uitgedragen;  

 Dansprofessional in zijn ondernemerschap en/of werknemerschap ondersteunen.  
 
Dansbelang NBDO vraagt van haar kwaliteitsregister-leden niet alleen voldoende kwaliteit aan het 
begin van de carrière als dansprofessional maar ook een regelmatige investeren in:  

 het onderhouden, vergroten en verbreden van: kennis, vaardigheden en netwerken van de 
dansprofessionals;  

 het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van dans(kunst), dansonderwijs en het 
werkveld van de amateurdans.  

 

 
3. Wijze van opname in het Kwaliteitsregister  
Een dansprofessional die lid is van Dansbelang en werkzaam is als dansdocent/professional in met 
name het buitenschoolse werkveld van kunst- en cultuurparticipatie en educatie en de 
dansbeoefening in de vrije tijd, kan in het kwaliteitsregister worden opgenomen. Dit geschiedt op 
basis van een positieve beoordeling van zijn accreditatie en het inschrijfformulier waarmee hij/zij 
toestemming geeft tot het openbaar maken van de gegevens zoals vermeld op het cv-profiel.  Het 
aanvraagformulier moet vergezeld gaan van een kopie getuigschrift(en) of diploma(‘s) en een 
ingevuld cv-profiel. Als de aanvragen voldoet aan de eisen van toelating, wordt hij/zij opgenomen als 
kwaliteitsregisterlid voor een periode van 4 jaar.  

 
 
4.  Accreditatie  
4.1 De aspirant kan zich laten accrediteren door het aantoonbaar maken van de competenties 
waarover hij/zij beschikt.  
Bij de aanvraag voor de accreditatie wordt de aspirant gevraagd:  

- een kopie van getuigschrift(en) en/of diploma(‘s) te overleggen, 

- een update van het cv format te overleggen  

- een beknopt portfolio met relevant bewijsmateriaal waarmee competenties 
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en de versterking, verbreding en verdiepen van kennis en vaardigheden wordt aangetoond. 
Bewijsmateriaal kan betrekking hebben op b.v.:  

 de opgedane ervaring in de beroepspraktijk,  

 het onderhouden van relevante contacten,  

 permanente oriëntatie op ontwikkelingen in de dans(kunst), het dansonderwijs en in 
het werkveld van de amateurdans ,  

 en door studie, onderzoek en (bij)scholing).  
 
Na een positieve beoordeling door minimaal twee onafhankelijke deskundigen, is men volledige 
geaccrediteerd voor een periode van vier jaar. In het kwaliteitsregister wordt de datum vermeld tot 
wanneer de accreditatie geldig is.  
 
4.2 Aan het eind van de accreditatieperiode moet het registerlid opnieuw een accreditatieverzoek 
indienen bij Dansbelang NBDO.  

 
5. Credits kunnen worden behaald binnen de hierna genoemde categorieën.  
5.1 Categorie 1 Vakkennis en Vaardigheden (ambachtelijk en creërend vermogen en 
omgevingsgericht)  

 volgen van cursussen, congressen, seminars en overige activiteiten in binnen- en buitenland, 
op het gebied van kennis en vaardigheden van dans, dans maken en danseducatie;  

 Bijwonen van voorstellingen;  

 Het geven van lessen en danstrainingen aan collegae;  

 het geven van stagebegeleiding;  

 het deelnemen aan supervisie en intervisie.  
 
5.2 Categorie 2 Beroepsgerelateerde Kennis en Vaardigheden (operationeel vermogen)  

 Het volgen van aan (dans)educatie gerelateerde cursussen, congressen, seminars ter  

verkrijging van aan dans verwante kennis, respectievelijk specialistische kennis;  

 Het volgen van overige activiteiten ter vergroting van de kennis van het (zelfstandig)  

ondernemerschap en /of werknemerschap.  
 
5.3 Categorie 3 Bijdrage Vakontwikkeling ((kunst)pedagogisch en didactisch vermogen)  

 Doen van onderzoek (en mogelijk ook publiceren van bevindingen);  

 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de amateurdans en dansonderwijs aan amateurs;  

 Bijdrage leveren aan vernieuwing en innovatie in kader van doelgroepen, danstrends etc.  

 Bijdrage leveren aan ontwikkeling van het dansvak binnen:  
o het Primair en Voortgezet onderwijs 

o de beroepsopleidingen, zowel het MBO/kader/HBO/master  

 Ontwikkelen van dansmethodieken  
 
5.4 Categorie 4 Netwerkactiviteiten (samenwerken, groei en vernieuwing)  

 Bijwonen van netwerkbijeenkomsten Dansbelang NBDO of anderszins;  

 Bijwonen ALV van Dansbelang NBDO;  

 Bestuurswerkzaamheden Dansbelang NBDO of andere dans gerelateerde organisaties.  
 
5.5 Categorie 5 Publiceren (communicatief vermogen)  
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 Redactionele werkzaamheden t.b.v. website Dansbelang, Nieuwsbrief Dansbelang en andere  

 dans gerelateerde tijdschriften cq. instellingen;  

 Schrijven van publicaties, artikelen op het gebied van dans of aan dans gerelateerde 
gebieden 
 

5.6 Categorie 6 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (reflectief vermogen)  

 Volgen van supervisie, dient gestructureerd en methodisch plaats te vinden, minimaal twee 
bijeenkomsten van twee uren en een duidelijk, vooraf kenbaar leerdoel;  

 Geschreven reflectie op het verwezenlijken van de ambities die men heeft ingevuld op het 
cv-profiel.  

 
5.7 Credits  
Binnen de hiervoor genoemde categorieën kan per contactuur en/of studiebelastingsuur (SBU) 
steeds 1 Credit worden toegekend. 

 
6. Toekenning van de credits  
Toekenning van credits gebeurt door beoordelingscommissie (minimaal 2 experts en ingesteld door 
bestuur Dansbelang NBDO) met inachtneming van dit RKA.  
 
6.1 Het kwaliteitsregisterlid dient voor de toekenning van de credits in het kader van zijn/haar 
accreditatie of verlenging van zijn accreditatie een deugdelijke Portfolio (zie portfolio-format) en 
administratie aan te leggen met  bewijs van de gevolgde activiteiten.  
Bewijs kan bestaan uit:  

 bevestiging inschrijving en bewijs van deelname 

 nota’s van betalingen  

 notulen van overleggen/bijeenkomsten  

 foto’s, video, publicaties  

 beschrijving goede praktijk 
 
6.2 Om aan te tonen dat voldaan is aan de eis ‘werkervaring’ en ‘werkzaam als dansdocent’, dient het 
kwaliteitsregisterlid aan te tonen dat hij/zij de afgelopen 4 jaar minimaal 960 uur als professioneel 
dansdocent werkzaam was.  De kandidaat wordt gevraagd kopie-arbeidsovereenkomst(en) en of een 
VAR of BTW nummer te overleggen.  
 
6.3 De dansprofessional maakt de door hem/haar gevolgde scholing en ontwikkelingen zichtbaar aan 
de Dansbelang NBDO, door middel van een daartoe door de Dansbelang NBDO opgesteld 
Portfolioformat.  
 
6.4 Het inschrijfformulier en het Portfolioformat zijn te downloaden van de website van de 
Dansbelang NBDO via de speciale ledensite.  
 
6.5 De Dansbelang NBDO ontvangt het ingevulde en door de dansprofessional ondertekende 
inschrijfformulier, het ingevulde cv-profiel en het Portfolio met aanvullend, relevant bewijsmateriaal 
uiterlijk vier weken voorafgaand aan de accreditatiedatum.  
De dansprofessional behoudt zelf een kopie van het inschrijfformulier, portfolioformat en 
bewijsstukken in beheer.  
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6.6 Op grond van het ontvangen inschrijfformulier, ingevuld cv-format en portfolio (met relevante 
bewijsstukken die niet ouder zijn dan 4 jaar, beoordeelt Dansbelang NBDO of de dansprofessional 
voor de desbetreffende periode voldoende heeft geïnvesteerd in zijn/haar ontwikkeling en kwaliteit 
als dansprofessional. (De kandidaat moet minimaal 60 contacturen/SBU kunnen aantonen, dat 
betekent dus gemiddeld 15 per jaar) 
Bij onduidelijkheid of ontoereikendheid van bewijsmateriaal wordt de kandidaat uitgenodigd voor 
een criteriumgericht interview. De kandidaat heeft dan de mogelijkheid om te kiezen uit: 

1. Mondeling interview 
2. Een schriftelijk interview met schriftelijke beantwoording door kandidaat 
3. Peerassessment in de vorm van een groepsgesprek (in aanwezigheid van twee Dansbelang 

assessoren) waarin ca. 5 leden hun groei en ontwikkeling in de afgelopen 4 jaar aan elkaar  
presenteren en elkaar daarover bevragen.  

 
 

6.7 Bij positieve beoordeling, volgt inschrijving c.q. vervolg-inschrijving voor een periode van 4 
jaar in het kwaliteitsregister. Het kwaliteitsregisterlid kan zich vanaf dan presenteren als: “volledig 
geaccrediteerd door de Dansbelang NBDO, Organisatie voor Dansprofessionals”, en ontvangt 
hiervoor een certificaat waarop zichtbaar is op welk niveau men opgeleid is en tot welke datum de 
behaalde accreditatie geldig is.  
Voor het zichtbaar maken van het opleidingsniveau geeft de Dansbelang NBDO sterren af.  
a. Master: *****  
b. HBO: ****  
c. MBO: ***  
d. Kader: **  
e. autodidact: *  

 
 
7. Negatieve beoordeling  
7.1 Bij negatieve beoordeling zendt Dansbelang NBDO de dansprofessional hiervan bericht met een  
korte motivatie van de negatieve beoordeling en eventueel suggesties voor verdere bijscholing en 
aanvulling op portfolio plus vermelding van al wel toegekende credits.  
 
7.2 Indien de Beoordelingscommissie van Dansbelang NBDO de dansprofessional - die negatief is 
beoordeeld - in de gelegenheid stelt om alsnog aan de voorwaarden te voldoen door uitstel te 
verlenen, stelt de Dansbelang NBDO hiertoe een periode vast. Indien de dansprofessional binnen de 
gestelde periode niet alsnog aan zijn scholingsverplichting heeft voldaan, kan Dansbelang NBDO 
diens inschrijving in het Dansbelang NBDO Kwaliteitsregister opschorten.  
 
7.3 Bij een negatieve beoordeling bij her-accreditatie van een registerlid of het verlopen van de 
accreditatieperiode van vier jaar, blijft de oude accreditatiedatum nog een jaar zichtbaar in het 
kwaliteitsregister. Als na een jaar het betreffende lid nog geen her-accreditatie heeft aangevraagd en 
opnieuw positief is geaccrediteerd, wordt zijn/haar inschrijving in het register doorgehaald.  
 
7.4 Herintreding na doorhaling kan alleen plaatsvinden conform de op dat moment geldende 
inschrijvingseisen.  
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8. Vrijstelling van (her)accreditatie 
8.1 kwaliteitsregisterleden, die in de periode 2011-2016 waren ingeschreven in het kwaliteitsregister 
en voor 1 januari 1956 zijn geboren, zijn voor de periode 2016-2020 vrijgesteld van een 
vervolgaccreditatie.  Dat geldt voor die leden die het voornemen hebben in de komende periode 
werkzaam te zijn als dansdocent. Van hen wordt wel gevraagd een update van hun huidige 
activiteiten en kwaliteiten zichtbaar te maken in hun cv/profiel op de Dansbelang NBDO-site. 
 
8.2 HBO-afgestudeerde dansdocenten zijn voor een periode van 4 jaar direct aansluiten aan het 
behalen van hun diploma (HBO-docent dans) vrijgesteld van een accreditatie. Zij kunnen als 
Dansbelang NBDO-lid binnen 2 jaar naar hun examen, een aanvraag voor inschrijving in 
kwaliteitsregister insturen vergezeld van een kopie van hun diploma en een update van hun 
cv/profiel voor de Dansbelang NBDO-site.  
 
9. Slotbepalingen  
9.1 Dansbelang NBDO kan haar uit dit RKA voortvloeiende taken en bevoegdheden deels dan wel 
geheel delegeren aan een daartoe door Dansbelang NBDO  in te stellen Beoordelingscommissie 
Scholing.  
 
9.2 De Dansbelang NBDO werkt zo veel mogelijk met het digitaal aanleveren, verzenden en 
publiceren van de in dit RKA bedoelde stukken. Dansbelang NBDO kan in alle gevallen kopieën van de 
originele documenten verlangen.  
 
9.3 Dansbelang NBDO heeft een digitaal kwaliteitsregister aangelegd en draagt zorg voor de 
invoering van de cv-profiel en de vierjaarlijkse update.  
 
9.4 Tegen besluiten van de Beoordelingscommissie Scholing op grond van dit RKA kan diegene tegen 
wie het desbetreffende besluit zich richt binnen 30 dagen nadat hem dat besluit ter kennis is 
gebracht schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Bezwaarschriften dienen te worden ingediend 
bij de Beoordelingscommissie.  
 
9.5 Het Dansbelang NBDO-bestuur neemt uiteindelijk een besluit nadat de beoordelingscommissie 
en/of de betreffende deskundigen zijn gehoord.  
 
9.6 Dit RKA wordt vastgesteld door de ALV van Dansbelang NBDO en kan, eventueel met een 
overgangsregeling, worden gewijzigd. In gevallen waarin het RKA niet voorziet beslist het bestuur van 
Dansbelang NBDO, zulks zoveel mogelijk in overeenstemming met de strekking van dit RKA.  
 
 


