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Toelichting SALARISRICHTLIJNEN DANSBELANG augustus 2019
Uitgangspunten
Bij deze salarisrichtlijnen is Dansbelang uitgegaan van dansdocent met een MBO- en/of HBO-niveau .
Deze richtlijnen hebben geen verplichtend karakter.
Het is ook mogelijk om zelf een honorering tussen werkgever en werknemer te bepalen en daarbij deze
richtlijnen en het gehanteerde rekenmodel te benutten.
Er is per augustus 2019 2% inflatiecorrectie toegepast op de bedragen van salaristabellen 2017/2018.
In deze salarisrichtlijnen wordt uitgegaan van een lesuurtarief (60 min. X factor 1,5) en een dienstverband van
12 maanden en 38 reguliere lesweken per jaar.
Extra werkzaamheden aanvullend op de 38 lesweken en de daaraan gerelateerde overeengekomen aantal
lesuren (incl. factor 1,5), zijn niet in deze richtlijnen meegenomen.
In het reguliere lesuurtarief is inbegrepen: een contactuur van 60 minuten (werken met de
leerlingen/cursisten) plus 30 minuten overige werkzaamheden gerelateerd aan de lesuren, zoals
voorbereidingstijd, werkoverleg met collega’s, ouder/leerling gesprekken, gereedmaken en afsluiten van
studio. (Dit wordt in de tabel aangegeven met factor 1,5)

Tabellen
In de salaristabellen worden in twee blokken 2 voorbeelden verder geconcretiseerd.
1. In het bovenste blok vind je een basis berekening waarbij het gaat om een ”parttime” dienstverband van
1,5 uur per week (en dat betreft dan dus 1 lesuur (60min) x factor 1,5 is 90 min). Per jaar wordt dan 1 les x
38 weken maal factor 1,5 is 57 gewerkte uren.
2. In het blok daaronder vind je een berekening bij een “fulltime dienstverband van gemiddeld 40,5 uur per
week (27 lesuren x factor 1,5). Per Jaar worden dat dan 27 lessen x 38 weken = 1026 lessen geven en 1026
x factor 1,5 is 1539 gewerkte uren.
Aan de hand van deze berekeningen kun je zelf berekenen wat e.e.a. betekent bij een dienstverband van meer
dan 1 les per week en/of minder dan 27 lessen.
De salaristabel loopt horizontaal op van 0 tot 15, een oplopende inschaling in relatie tot; kwaliteiten, opleiding,
ervaring, dienstjaren en functioneren van de werknemer/dansdocent.
Per “schaalindeling” vind je in de verticale kolommen;
1. Bovenaan het betreffende bruto lesuurtarief per maand. Dit bedrag is exclusief reiskosten, exclusief
8% vakantietoeslag, exclusief werkgeverslasten en exclusief eventuele pensioenvoorziening.
2. Daaronder vind je per kolom de berekening van het betreffende bruto Jaarinkomen inclusief 8 %
vakantietoeslag.
3. Daaronder het brutobedrag per les (60 x 1,5 is 90 min) (excl. 8% vakantietoeslag)
4. En in daaronder vind je de totale kosten voor de werkgever; het bruto-brutobedrag inclusief de 8%
vakantietoeslag en de werkgeverslasten (ca. 28%)
5. Tot slot staat onderaan de kolom het lesuurbedrag voor een docent die niet in loondienst werkt maar
als zelfstandig dansdocent. In dat lesuurbedrag zijn de “werkgeverslasten” meegenomen (ca. 28%
waarvoor de zzp-er zelf verantwoordelijk is).
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