Salarisrichtlijnen augustus 2019

Rekenvoorbeelden
De voorbeelden gaan, evenals de tabellen uit van het basismaandbedrag in regel 1 (maandbedrag bij 1 lesuur
per week en 38 weken per jaar)

Voorbeeld I (blok 1, kolom/schaal 0)
Betreft beginnende dansdocent (schaal/kolom 0) die 1 lesuur per week geeft gedurende 38 weken per jaar.
ste
1 regel:
In kolom 0 is bruto maandsalaris voor 1 les p/w x € 71,92 is € 71,92 (excl. 8% vakantietoeslag)
de
2 regel:
Bruto jaarsalaris is (12mnd x € 71,92 plus 8% vakantietoeslag) € 932,12.
de
3 regel:
Bruto bedrag per lesuur (is 12mnd x 1 les x € 71,92 = € 863,04) gedeeld door 38u (1 x 38)
is € 22,71 (excl. 8% vakantietoeslag).
de
4 regel:
Bij een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige dansdocent kun je € 29,93 per
lesuur berekenen omdat die als zzper zelf verantwoordelijk voor werkgeverslasten (€ 22,71 +
28% werkgeverslasten). Houd ook rekening met de btw voor lessen aan cursisten vanaf 21
jaar.

Voorbeeld II (blok 2, kolom/schaal 10)

Betreft fulltime dienstverband van ervaren dansdocent die zelfstandig lesprogramma’s kan ontwikkelen
waarmee salarisschaal 10 is afgesproken en 27 lesuren per week geeft gedurende 38 weken per jaar.
ste
1 regel:
In kolom 10 is bruto maandsalaris (27 lessen p/w x € 96,65) € 2.609,55
de
2 regel:
Bruto jaarsalaris is (12mnd x € 2.609,55 plus 8% vakantietoeslag) € 33.159,48.
de
3 regel:
Bruto bedrag per lesuur (12mnd x 27u x € 96,65 gedeeld door 1026u (= 27 lessen x 38 weken)
€ 30,52 (excl. 8% vakantietoeslag)
de
4 regel:
Bij een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige dansdocent kun je € 39,07 per
lesuur berekenen omdat die als zzp’er zelf verantwoordelijk is voor werkgeverslasten (€ 30,52
+ 28% werkgeverslasten). Houd ook rekening met de btw voor lessen aan cursisten vanaf 21
jaar.
P.S. Door in bovenstaande voorbeelden de groene cijfers/bedragen naar je eigen wensen aan te passen, kun je
voor afgesproken bedrag je eigen berekening maken.
1. Kies je De kolom/schaal.
2. Bepaal bijbehorend maandbedrag (of een zelf overeengekomen maandbedrag).
3. Kies het aantal lessen (gemiddeld) per week of per seizoen/jaar (12 maanden).
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