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Toelichting SALARISRICHTLIJNEN DANSBELANG 2017/2018 
 

Bij deze salarisrichtlijn is uitgangspunt een dansdocent (HBO-niveau) in loondienst evenals bij de oude tabellen 
2012/2017.  Er is 2% inflatiecorrectie toegepast.  
Een MBO-functieniveau is nog niet beschikbaar, maar je kunt denken aan een vermindering van 10% tot 15% 
op de bedragen die voor een HBO-functie genoemd worden.  
En ook een HBO-plus niveau is nog niet verder uitgewerkt, maar je kunt dan denken aan een verhoging van 
10% tot 15% op de bedragen die in deze HBO-richtlijn te vinden zijn. 
 

De salaristabel loopt (horizontaal) op van 0 t/m 15 waarmee een indicatie wordt gegeven voor een jaarlijkse 
verhoging in relatie tot het aantal dienstjaren, ervaring, kwaliteit, resultaten/functionering van de werknemer. 
Het bedrag dat per kolommen staat genoemd, betreft het maandbedrag dat het gehele jaar door (12 maanden) 
als bruto loon wordt uitbetaald. Dit bedrag is exclusief reiskosten, exclusief 8% vakantietoeslag, exclusief 
werkgeverslasten en exclusief pensioenvoorziening.  
 

Verticaal is bij de berekening van het bruto maandsalaris (12 maanden) en het bruto jaarinkomen is uitgegaan 
38 lesweken bij een jaarcontract in loondienst en een lesuurtarief per maand.  
In het lesuurtarief is inbegrepen: een contactuur van 60 minuten (het geven van een les aan 
leerlingen/cursisten) plus 30 minuten les-gerelateerde werkzaamheden zoals voorbereiding, ouder/leerling 
gesprekken, tijdig aanwezig zijn en afronden van de lessituatie etc.  
Een lesuur betekent dus 1,5 uur arbeidstijd (60 min. x factor 1,5 is 90 minuten arbeidstijd). 
Bij 27 lessen per week zou dat neerkomen op 27 lesuren x factor 1,5 is 40,5 uur en kan dus gezien worden als 
een fulltime baan. Per Jaar worden er dan 27 lessen x 38 weken = 1026 lessen geven en aan arbeidsuren 1026 x 
factor 1,5 is 1539 arbeidstijd.  
 

In deze ‘Richtlijnen Salaristabel Dansbelang NBDO 2017/2018’ zijn per kolom steeds twee voorbeelden 
uitgewerkt inclusief berekening. Alle andere varianten kun je zelf berekenen door uit te gaan van bovenstaande 
berekening en als start een basismaandbedrag te kiezen (zie regel 1 (is maandbedrag bij 1 lesuur per week) in 
de betreffende kolom van het aantal dienstjaren in het rekenmodel te wijziging. (alle groene tekst in 
onderstaande voorbeelden kun je aan je eigen situatie aanpassen en dan het beoogde resultaat berekenen. De 
rode bedragen zullen dan dus ook een andere uitkomst geven) 
 

Voorbeeld I (zie blad 1) 
Betreft beginnende dansdocent (kolom 0) die 1 lesuur per week geeft gedurende 38 weken per jaar. 
1

ste
 regel: in kolom 0 is bruto maandsalaris € 70,51 (1 les p/w x € 70,51.) is € 70,51. 

2
de

 regel: bruto jaarsalaris is (12mnd x € 70,51 plus 8% vakantietoeslag) € 913,84. 
3

de
 regel: Bruto bedrag per lesuur (12mnd x 1 les x € 70,51)./.(1 les x 38 weken)  € 22,27 (excl. 8% vak.toeslag). 

PS. Bij een dienstverband van minder dan 12 maanden kun je ook gewoon lesuur van € 29,93 x aantal lessen 
bereken b.v.  omdat docent per maand of per aantal lessen declareert. 
 

4
de

 regel: ZZP-er Bruto bruto honorering per lesuur (€ 22,27 + 28 % werkgeverslasten) is € 28,50. 
Deze vorm van honorering kan alleen als de dansschool (opdrachtgever) een overeenkomst van opdracht sluit 
met een zelfstandige dansondernemer, die zelf volledig verantwoordelijk is voor afdracht van 
werkgeverslasten.  
 

Voorbeeld II (zie blad 2) 
Betreft dansdocent die al 10 jaar werkzaam (kolom 10)  is en 27 lesuren per week draait gedurende 38 weken 
per jaar. 
1

ste
 regel: in kolom 10 is bruto maandsalaris is (27 lessen p/w x € 94,76)  € 2.558,60.  

2
de

 regel: bruto jaarsalaris is  (12mnd x € 2.558,60 plus 8% vakantietoeslag) €  33.159,48. 
3

de
 regel: Bruto bedrag per lesuur (12mnd x27x € 94,76)./.(27 lessen x 38 weken) € 29,93 (excl. 8% vak.toeslag) 

PS. Bij een dienstverband van minder dan 12 maanden kun je ook gewoon lesuur van € 29,93 x aantal lessen 
bereken b.v.  omdat docent per maand of per aantal lessen declareert. 

 

4
de

 regel: ZZP-er Bruto bruto honorering per lesuur is (€ 29,93 + 28 % werkgeverslasten) is € 38,30 
Deze vorm van honorering kan alleen als de dansschool (opdrachtgever) een overeenkomst van opdracht sluit 
met een zelfstandig dansondernemer die zelf volledig verantwoordelijk is voor de afdracht van de over de 
honorarium verschuldigde belastingen en premies van welke aard dan ook.  
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