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1 Zomer-Dansimpuls 21 t/m 24 Augustus 2015

De zomer Dansimpuls vindt dit keer in het weekend plaats. Vanwege gespreide
vakanties heb je zo meer kans aanwezig te zijn. We hopen je dan ook in augustus bij
de Dansimpuls te verwelkom!
Ga naar het programma
Ga naar het inschrijfformulier
2 Voortgang toekomstmodel NBDK
Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2015 is gediscussieerd over de wijze
waarop de belangenbehartiging van de leden en de kwaliteit van de danseducatie in
zowel binnen- als buitenschoolse sectoren in de toekomst het best gecontinueerd
kunnen worden. Tijdens de discussie blijkt dat men doordrongen is van de noodzaak
stappen te ondernemen. Eerdere enquêteresultaten wezen dit ook aan.

De ALV heeft het bestuur de opdracht gegeven om:
-

Vóór de zomervakantie met de NBOB verder overleg te voeren over nauwere
samenwerking en wellicht weer samengaan van NBOB met NBDK.

-

Het overleg met VONKC voort te zetten en najaar 2015 met een uitgewerkt
plan te komen waarin samenwerking/samengaan met VONKC concreet staat
uitgewerkt voor de regulier onderwijs sector en het vakgebied Dans, CKV en
Kunst-algemeen. En dat geldt ook voor de vakinhoudelijke en
arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging van de dansdocenten werkzaam
in het regulier onderwijs.

-

Verder te onderzoeken wat VONCK kan betekenen voor de leden met een
gemengde beroepspraktijk en dansdocenten die vooral werkzaam zijn in de
buitenschoolse danseducatie.

-

Verder te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van een stichting of
vereniging.

-

In een extra ALV najaar 2015, de uitgewerkte plannen voor te leggen aan de
leden.

De bedoeling is wijzigingen met ingang van 1 januari 2016 in te laten gaan. Daarbij
zal in het gehele voortraject er goed op gelet worden dat in de nieuwe situatie de
inhoudelijke samenhang tussen de binnen- en buitenschoolse danseducatie
gewaarborgd blijft.
Het bestuur nodigt alle leden uit om verder mee te denken over de toekomst van de
beroepsvereniging en aanvullende opmerkingen, suggesties en bedenkingen te
mailen naar administratie@nbdk.nl
3 Notulen Algemene Ledenvergadering
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 april j.l. zijn in de pagina voor
NBDK-leden op www.nbdk.nl te vinden.
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Gesprek NBDK met LDDO (Landelijk Dans-Docentenopleidingen
Overleg)
Op 29 mei vond een informatief gesprek plaats tussen Wilja van Os (voorzitter
NBDK) en het LDDO (Landelijk Dans-Docentenopleidingen Overleg (hbo).
Er is over en weer informatie uitgewisseld onder andere over de discussie rond
bevoegdheid en bekwaamheid van kunstvakdocenten die les geven in de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij werd verwezen naar de
veldraadplegingen die gaande zijn en waar het werkveld gevraagd wordt het
beroepsprofiel van de huidige dansdocent te formuleren voor de werkvelden; primair
onderwijs, voortgezet onderwijs onderbouw vmbo, voor de bovenbouw vo en het
buitenschoolse werkveld (kunsteducatie en participatie).

In relatie tot het beroepsprofiel van de dansdocent zijn de docentenopleidingen volop
bezig hun onderwijsaanbod, kennisbasis en competentie-set tegen het licht te
houden. Daarbij is ook het gesignaleerde knelpunt rond de specialisatie van b.v. een
klassieke balletdocent aan de orde gekomen. De opleidingen herkennen deze zorg
vanuit de balletscholen en nemen die ook zeker mee bij de verdere inrichting en
profilering van hun onderwijsaanbod. Er zijn nog steeds studenten die afstuderen
met een persoonlijk profiel gespecialiseerd in klassiek ballet.
Ook de vraag naar de mogelijkheden om een aanvullende (na)scholing (deeltijd) voor
ex-dansers en/of hbo-afgestudeerde uitvoerend dansers te organiseren in de vorm
van een “certificaatcursus docentvaardigheden buitenschoolse danseducatie en
participatie” kwam aan de orde. Wellicht is er een mogelijkheid dat in het kader van
contractonderwijs zo’n pedagogisch/didactische nascholing door een opleiding
gerealiseerd kan worden.
Opgemerkt werd dat zo’n cursus dus niet kan leiden tot een Bachelor-diploma, maar
wel erkend kan worden door de NBDK voor het buitenschoolse veld en ook door
balletschoolhouders, NBOB en Centra v.d. Kunsten. De Fontys dansacademie in
Tilburg biedt dit jaar een éenjarige voltijdse opleiding aan voor ex-dansers (hboafgestudeerde dansers). Die opleiding kan na een jaar wel worden afgerond met een
hbo-Bachelor diploma Docent Dans (ongegradeerde bevoegdheid in het hele regulier
onderwijs en dus ook in de vrijetijdsector).
LDDO en NBDK zullen elkaar regelmatig op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen.
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Stand van zaken aanbod (bij)scholing klassiek ballet voor dansdocenten
die balletles geven aan geïnteresseerde en getalenteerde amateurs.

Balletdocenten die lesgeven aan amateurs kunnen de komende jaren rekenen op
ondersteuning. Dat is het resultaat van inspanningen van diverse organisaties die het
belang inzien van goede bijscholing voor balletdocenten. De NBDK, Holland Dance
en de Henny Jurriëns Stichting bundelen alvast krachten tijdens de zomer
Dansimpuls met een certificaatcursus van Kalina Bogoeva. Maar ook bij de Nationale
Balletacademie zijn komend seizoen in een Inspire Program diverse workshops te
volgen waarmee een certificaat van deelname verkregen wordt.
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Werkgroep theorieontwikkeling danseducatie

Tijdens de studiedag Dans! in het po op 30 oktober 2014 in Korzotheater Den Haag
werd geconstateerd dat verdere theorievorming danseducatie noodzakelijk is. Voor
de NBDK en Holland Dance is dat de aanleiding geweest om een ontwikkelgroep in
te stellen. Deze groep is inmiddels drie keer bijeen geweest en heeft zich in eerste
instantie bezig gehouden met de vraag op welke deelgebieden van de danseducatie
die theorievorming zou moeten plaats vinden en welke personen en instanties in
deze ontwikkeling zouden kunnen participeren. Er is vervolgens afgesproken om
tijdens de zomermaanden in kleine subgroepen een aantal aspecten verder uit te
werken en te concretiseren.
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-

Registerleraar wordt een belangrijk instrument

Op woensdag 3 juni kwamen register- en subcommissies bij elkaar om de voortgang
en praktische werking van Registerleraar te bespreken. Registerleraar is het
beroepsregister voor leraren in het onderwijs. Ook dansdocenten vallen daaronder
en de zomer Dansimpuls is onlangs gevalideerd. Lees verder
-

Inschrijvingen zomer Dansimpuls nu van start!

De inschrijvingen voor de zomer Dansimpuls van de NBDK en Holland Dance zijn
gestart! Van 21 t/m 24 augustus kun je in de professionele nieuwe Chassé Dance
Studios in Amsterdam inspirerende lessen en workshops volgen. De beste
opmaat voor een nieuw seizoen! Lees verder
-

Vruchtbare ledenvergadering NBDK biedt toekomstperspectief

Op zaterdag 18 april kwamen leden bij elkaar voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Het was een belangrijke bijeenkomst want urgente
toekomstplannen werden besproken. Lees verder (Zie voor concept-notulen ALV 18
april 2015 de bijlage).
-

Dansen voor 1500 VO-schoolleiders maakt enthousiast

Zo’n 1500 schoolleiders uit het voortgezet onderwijs keken op 26 maart tijdens het
VO-congres naar een dansoptreden van leerlingen uit 5 vwo van het Vathorst
College. Nu willen ze meer weten over dans in het vo. Lees verder

