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Nieuwe NBDK-website online
(door Wilja van Os, voorzitter NBDK)

Beste leden,
De afgelopen maanden is er veel werk verzet
voor de bouw van de nieuwe site van de
NBDK. Vrijdag 31 januari j.l., is de oude site
vervangen door de nieuwe site. Hij is
ontworpen en gebouwd door Wijbrand
Schaap, in nauwe samenwerking met Ruben
Brugman en Wilja van Os.
Met deze site is de NBDK weer bij de tijd en is
het voor bezoekers ook mogelijk de informatie
op diverse apparatuur te raadplegen.
We willen alle leden oproepen om een kijkje
te nemen op www.nbdk.nl en ons een reactie
te sturen met opmerkingen en
verbetersuggesties. Dat kun je doen naar:
Ruben Brugman redactie@nbdk.nl of naar
Wilja van Os administratie@nbdk.nl.
Door de koppeling van de NBDK-site met
social media als facebook, LinkedIn en twitter
is de respons aanzienlijk gestegen.

Wat staat er op de site?
Natuurlijk informatie over de NBDK als
beroepsvereniging van en voor
dansprofessionals en hoe je daar lid van kan
worden.
Maar ook nieuws, nieuwsflitsen en koppeling
naar social media met meer berichten.

gekozen daar een beperkt aantal gegevens te
tonen. Wil je deze aanvullen, dan kan dit via
Profiel Bewerken zodra je inlogt als lid.
Alle leden worden stap voor stap overgezet
van de oude naar de nieuwe site. Rond 15
februari hopen we dat alle leden op de nieuwe
site zijn ingevoerd.
Zodra gegevens zijn overgezet, ontvangt een
lid daarover een mededeling. Om fouten tijdig
te kunnen herstellen is het van belang dat de
ingevoerde gegevens door het betreffend lid
gecontroleerd worden.
Verder is op de site ook het kwaliteitsregister
dansdocent te vinden en de daarin
opgenomen geaccrediteerde leden. Een
geïnteresseerde dansamateur kan in heel
Nederland een gekwalificeerde dansdocent
vinden via de markeringen op de kaart. En
vervolgens verder klikken naar meer
informatie per registerlid.
In een agenda kan iedereen zien welke
activiteiten er voor dansprofessionals worden
georganiseerd door de NBDK, of partners of
anderen in samenwerking met de NBDK.
Er zijn links gemaakt naar derden waarmee de
NBDK samenwerkt en naar bedrijven en
instellingen waarmee kortingsregelingen voor
NBDK-leden zijn overeengekomen.
Leden kunnen ook inloggen naar de
ledenpagina waar het eigen profiel te
bewerken is. Daar is ook het verenigingsarchief van de NBDK te vinden en de speciaal
voor leden bedoelde informatie en artikelen.
De informatie op ledenpagina is pas in de
tweede fase (maart 2014) verder ingericht en
toegankelijk.
Ik hoop dat zowel de leden als de danswereld
met veel plezier onze NBDK-site zullen
bezoeken en raadplegen.

Op de nieuwe site zijn de leden als
dansprofessionals te vinden via een tabel en
een kaart van Nederland. We hebben ervoor
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Info over lidmaatschap en BUMA
De ledenadministratie is nu geheel in handen
van Ruben Brugman. Met ingang van 1 januari
2014 is een vereenvoudiging van soort leden
ingevoerd.
Lid (natuurlijke personen)
Kwaliteitsregisterlid (natuurlijke
persoon)
Aspirant en junior lid (natuurlijke
persoon)
Seniorlid (natuurlijke persoon)
Begunstiger (natuurlijke persoon)
geen Buma regeling
Begunstiger Rechtspersoon
met Buma regeling

€ 156,00
€ 156,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 78,00
€ 156,00

Het aanvullend lidmaatschap voor de
helpdesk is vervallen. Dat betekent dat leden
die hulp zoeken op arbeidsrechtelijk gebied en
beleid, hun vragen kunnen stellen aan de
NBDK administratie@nbdk.nl en dan wordt
bekeken wat de NBDK aan deskundigheid in
huis heeft en/of in samenspraak
deskundigheid van elders ingeroepen wordt.
De collectieve BUMA-regeling is ook in 2014
van kracht. Leden die daar gebruik van maken
worden verzocht voor 1 maart 2014 hun
bijdrage over te maken aan de NBDK. Leden
waarvan op 1 maart 2014 nog geen betaling
is ontvangen moeten, zoals ook in de
overeenkomst staat vermeld, zelf hun bijdrage
voor 2014 met de Buma regelen.
Zij kunnen dan in 2015 weer deelnemen aan
de collectieve regeling van de NBDK/BUMA.

Kwaliteitsregister Dansdocent
Vorig jaar is de regelgeving rond de
accreditatie en inschrijving in het Kwaliteitsregister Dansdocent enigszins gewijzigd.
De accreditatie geldt nu voor 4 jaar en HBOBA afgestudeerde dansdocenten kunnen
direct zonder verdere accreditatie de eerste

vier jaar aansluitend aan hun jaar van
afstuderen ingeschreven worden.
Inmiddels is van een aantal kwaliteitsregisterleden hun vierjarige periode van
inschrijving m.i.v. 2014 verlopen. Deze leden
kunnen hun portfolio met gegevens over de
afgelopen vier jaar + een verzoek voor
accreditatie voor periode 2014 – 2018 mailen
naar de WeAc (werkgroep accreditatie) per
adres administratie@nbdk.nl .
Het is de bedoeling dat de aanvraag
accreditatie 2014-2018 voor 1 maart a.s. aan
de NBDK wordt verstuurd. Op de nieuwe site
worden voorlopig alleen die leden in het
Kwaliteitsregister Dansdocent ingevoerd
waarvan de accreditatie geldig is tot en met
2014.
Kijk voor meer informatie op www.nbdk.nl bij
Kwaliteitsregister en dan naar Accreditatie
Aanvragen. En je kunt ook altijd contact op
nemen met de NBDK administratie@nbdk.nl
of bellen met Wilja van Os, tel: 06 39452988

Docentenroute Holland Dance

Holland Dance organiseert in samenwerking
met de NBDK op 8 en 9 februari de
Docentenroute 2014. Deze vindt plaats tijdens
het Holland Dance Festival in Den Haag.
De Docentenroute 2014 is een weekend vol
verdiepende workshops voor
dansdocenten. Gezelschappen en
danskunstenaars uit het internationale veld
zijn aangetrokken om hun ervaringen met
dansdocenten te delen. De ingrediënten zijn
daarbij: didactiek, debat, eigen vaardigheid,
gezondheid en onderzoek.
Op 8 en 9 februari kun je inspirerende lessen
volgen van onder andere Min Hee Bervoets,
Sinerjey, Michel Froget, Raymond Esterhuizen,
William Lü, Jane Lord en Daphne Schaffers.
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Als (toekomstig) Kwaliteitsregisterlid
Dansdocent, kunnen je met het volgen van
lessen credits verzamelen voor je accreditatie
en inschrijving in het Kwaliteitsregister
Dansdocent.
Inschrijven gaat eenvoudig via Holland
Dance of via de festivalkassa in
het Korzotheater in Den Haag.
Tijdens 8 en 9 februari is er iemand van de
NBDK aanwezig om vragen over het
Kwaliteitsregister te beantwoorden en te
kijken naar portfolio’s van leden die
geaccrediteerd willen worden.

Dans1Daagse Groningen
Op zondag 23 maart 2014 vindt in de
Hanzehogeschool Groningen/Dansacademie
Lucia Marthas, de Dans1Daagse plaats.
De Dans1Daagse is onderdeel van een reeks
docentendagen die de NBDK in
samenwerking met Holland Dance
organiseert.
De organisatie van deze D1D is handen van
Miranda de Jong (projectmedewerkster NBDK)
We hebben twee bijzondere docenten bereid
gevonden om naar Groningen te reizen.
Rinus Sprong geeft een klassieke les en daarna
een workshop choreografie en
Laurent Flament geeft een modern jazz les en
een workshop choreografie jazz lyrical.
Verder zijn er tijdens de lunch lezingen door
Bas van de Kant over arbeidszaken; ZZP’er of
dienstbetrekking , en door Wilja van Os over
kwaliteitszorg/kwaliteitsregister.
Kijk voor verdere informatie en aanmelding op
www.nbdk.nl

Dans1Daagse Goes
Bij de NBDK is ook een Dans1Daagse in Goes
in voorbereiding als onderdeel van de reeks
docentendagen die de NBDK in samenwerking
met Holland Dance organiseert.
Bij de voorbereidingen van deze dag zijn ook
Danzee en MBO-dans Goes betrokken.
De D1D in Goes staat op 30 maart a.s.
gepland. De docenten Henna Lee voor
klassiek; Steeve Austin voor urban en Larent
Flament voor modern-jazz en choreografie
lyrical, hebben al toegezegd.
Houd de NBDK-site www.nbdk.nl en social
media in de gaten voor meer informatie over
deze D1D Goes.

Nieuwsflits
Etje Heijdanus en Anouk van Nunen, beiden
lid van de NBDK en actief binnen de
werkgroep dans in het Primair Onderwijs en
de PaBo, hebben het afgelopen jaar hard
gewerkt aan het schrijven van “Dans!
praktisch handboek voor het basisonderwijs.”
Dans! verschijnt dit voorjaar bij Uitgeverij
Coutinho 2014:
Ter gelegenheid van het verschijnen van het
nieuwe boek organiseren de auteurs een
studiemiddag DANS! op 14 maart a.s.
Etje Heijdanus, Anouk van Nunen, Martin
Valenkamp, Ronald Hueskens en Pauline
Verhallen, verzorgen die middag actieve
workshops.

Aanmelden kan tot
uiterlijk 12 maart
2014 via
info@coutinho.nl
.
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