NUMMER 4, DECEMBER 2014

Inhoud:
 Terugblik
Dansimpuls augustus en studiedag dans!
in het PO op 30 oktober j.l.

 Een blik vooruit
Samenwerking
- Vonkc, LVS, BDD (studiedag KUA)
- SBOB (scholing docent klassiek)
- Holland Dance (Dansimpuls)
Netwerk Dans VO
Netwerk Dans PO/Pabo

 Algemene Ledenvergadering

Beste leden,
Deze periode leent zich goed voor een
terugblik op het achter ons liggende jaar
en een blik vooruit. Dat is dan ook in grote
lijnen de inhoud van deze ‘NBDKberichten’ geworden.
Allereerst wens ik jullie allen, mede
namens het bestuur van de NBDK, fijne
feestdagen toe en een heel voorspoedig,
gezond en inspirerend 2015.

Wilja van Os,
voorzitter nbdk

Terugblik
Op 27, 28 en 29 augustus werd er, tijdens de
Dansimpuls (de nieuwe naam voor de D3D),
weer drie dagen lang veel gedanst, getraind
en inspiratie opgedaan door dansdocenten.
Zo’n 120 dansdocenten en toekomstige
dansdocenten namen deel aan deze dagen die
plaats vonden in Tilburg in de studio’s van de
Fontys Dansacademie.
Er heerste een prima werksfeer en ik heb vele
enthousiaste gezichten gezien tijdens de
lessen.
Uit de reacties de we ontvingen van de
deelnemers, middels een enquête, bleek dat
over het algemeen de inhoud en organisatie
goed tot uitstekend werd beoordeeld. Hier en
daar is een kritische kanttekening gemaakt
die we zeker zullen betrekken bij de
voorbereidingen, programmering en
organisatie van de volgende Dansimpuls in
augustus 2015.

Dank aan alle gastdocenten die samen met de
deelnemers deze Dansimpuls tot een succes
hebben gemaakt.
En verder ben ik er van overtuigd dat niet
alleen de deelnemende dansdocenten zijn
geïnspireerd, maar ook heel veel
dansliefhebbers zullen profiteren van de
inspiratie die hun dansdocenten weer hebben
opgedaan tijdens de Dansimpuls.
Een tweede evenement waar ik op terug wil
kijken, is de Studiedag Dans! in het PO die op
30 oktober j.l. plaats vond in het Korzotheater in Den Haag. Deze studiedag was een
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initiatief van uitgeverij Coutinho, Holland
Dance en de NBDK.
Meer dan 60 professionals uit het hele land en
vanuit allerlei verschillende instanties, scholen
en academies meldden zich aan.

Meer informatie over ontwikkelingen van
dans in het PO en op de Pabo is ook te vinden
op de sites van de SLO en het LKCA:

Het werd een geslaagde dag waarbij de
deelnemers na afloop aangaven ook in de
toekomst nog heel veel behoefte te hebben
aan het delen van kennis en ervaring en het
uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden.
Velen van de deelnemers leveren al een
bijdrage aan de realisatie van dans in het PO
en de Pabo in het kader van kunstzinnige
oriëntatie.

-

Vanuit die praktijkervaring werd duidelijk
uitgesproken dat men behoefte heeft aan
‘denken en filosoferen over dans’ en
bezinning op de verschillende invalshoeken
van ‘reflecteren’.
Zo werden er direct al onderlinge afspraken
gemaakt om via social media met elkaar
informatie, kennis, (les) ideeën en ervaringen
te gaan delen.
Voorbeelden daarvan zij o.a.;
- http://danseducatieblog.nl/2014/11/05/d
ans-studeren/
- https://twitter.com/hashtag/danspiratie
- en ook de site www.dansendansen.be is
het bekijken waard.
Een leuke opsteker voor de organisatoren van
deze dag was ook de validatie van de
studiedag door Registerleraar.nl, het
beroepsregister van de Onderwijscoöperatie.
Leraren/dansdocenten die in het register
staan en aan de dag deelnamen, kunnen nu 6
registeruren toevoegen aan hun portfolio.

-

http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/leerlijn/
http://www.lkca.nl/kennisdossiers/cultuuredu
catie-met-kwaliteit
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/c
ultuureducatie-met-kwaliteit/gehonoreerdeprojecten/

Een blik vooruit
Op alle fronten zetten leden en werkgroepen
van de NBDK zich samen in om de
dansbeoefening en danseducatie in Nederland
te verrijken en te versterken.
Hieronder volgen een aantal plannen,
ontwikkelingen en activiteiten die op stapel
staan voor 2015.

Samenwerking met partners in
kunstensector
Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 12
april 2014 heeft het bestuur de vraag mee
gekregen te onderzoeken wat de
mogelijkheden en voordelen zijn om als
vakvereniging/beroepsvereniging meer te
gaan samenwerken met andere
vakverenigingen en organisaties in de
kunstensector.
Dat heeft in het afgelopen jaar geleid tot
overleg met een bestuursdelegatie van drie
collega-vakvereniging. Tijdens dat overleg is
de intentie uitgesproken om samen te werken
met;
- Vereniging Onderwijs Kunst en
Cultuur http://www.vonkc.nl/overvonkc/in-samenwerking-met
- Beroepsvereniging Docenten Drama
http://www.docentendrama.nl/
- Vereniging Leraren Schoolmuziek
http://www.vls-cmhf.nl/
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Studiedag Kunst Algemeen

Netwerk Dans in het VO

Zo houden de vier kunstvakverenigingen
samen op 8 januari a.s. in Utrecht een
studiedag voor docenten Kunst Algemeen van
zowel havo als vwo.

De voorbereidingen voor de volgende
Netwerkdag Dans in het VO (voorjaar 2015)
zijn al weer gestart. Vanuit de dansdocenten
die werkzaam zijn het VO is er veel
belangstelling om met elkaar een keer stevig
door te praten over hoe je de resultaten van
de leerlingen in het vak dans beoordeelt en
welke beoordelingscriteria je daarbij kan
hanteren.

Samenwerking met NBOB
Samen met de NBOB zijn we op zoek naar
verbeteringen van de mogelijkheden voor
(bij- en/of na) scholing klassiek ballet
(methodiek, didactiek en fysieke trainingen)
voor dansdocenten die kwalitatieve lessen
klassiek (willen) geven aan geïnteresseerde
dansamateurs en getalenteerde leerlingen.
Tijdens de Dansimpuls is een eerste stap
gezet. En in 2015 gaan we in overleg o.a. met
de HBO-dansdocentenopleidingen verder naar
oplossingen zoeken.

Netwerk Dans PO/Pabo
De studiedag Dans! in het PO heeft heel veel
ideeën voor vervolgactiviteiten opgeroepen.
Daarmee is een werkgroep binnen de NBDK
nu gestart met de voorbereidingen voor een
of meer vervolgactiviteiten in 2015.

Dansimpuls Augustus 2015
Verder kunnen leden van de NBDK ook met
korting deelnemen aan de BHV
herhalingscursus die de NBOB organiseert op
zaterdag 24 januari 2015 in Zaltbommel.
Opgeven kan via tel.0575-524787 of via
info@nbob.nl

Samenwerking Holland Dance
De samenwerking met Holland Dance wordt,
mede door de positieve ervaringen in 2014
tijdens de Dansimpuls in augustus en de
studiedag Dans! in het PO op 30 oktober, ook
in 2015 verder voortgezet.
De volgende (winter)Dansimpuls staat al weer
gepland op 14 en 15 februari 2015 in Den
Haag. NBDK-leden krijgen korting als zij zich
voor drie of meer activiteiten inschrijven.
Via de site van Holland Dance http://hollanddance.com/voorstelling/342/dansimpuls
vind je verdere informatie en kun je je
inschrijven.

Natuurlijk organiseert de NBDK i.s.m. Holland
Dance weer een Dansimpuls in augustus 2015.
Maar de datum en locatie zijn nog niet
bekend.

Algemene Ledenvergadering NBDK
De algemene ledenvergadering 2015 staat al
gepland op zaterdag 18 april 2015.
Zet deze datum alvast in je agenda.

Kijk regelmatig voor meer nieuws en
informatie op www.nbdk
en op social media als facebook en
Twitter

NBDK@danskunst

Uitgave NBDK, December 2014 - Redactie: wilja van Os - e-mail: administratie@nbdk.nl – tel. 06 39452988

3

