
Cultuurprofielschool met 
verschillende kunstklassen

Vooropleiding Dans

Wetenschap, design & 
techniek

Gymnasium

Cambridge Advanced English

Goethe Zertificat

in het kort:

Kottenpark is een bruisende school waar we je uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen. Wil je je talent verder ontwikkelen? 
Heb je interesse in cultuur, wetenschap of vind je (bèta) 
techniek heel leuk?  Wil je uitblinken in Duits of Engels en 
daarvoor internationaal erkende diploma’s halen? Er is een 
geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een bèta-profilering 
met extra aandacht voor exacte vakken en er zijn verschillende 
kunstklassen. Wat je later ook wilt worden, hier kun je een 
mooie stap maken.
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Hou je van kunst en cultuur? Wil je je daar verder in ontwikkelen? 
Kottenpark is een Cultuurprofielschool voor havo-, vwo- en 
gymnasiumleerlingen. Je maakt op een actieve en boeiende 
manier kennis met kunst en cultuur. Je kunt auditie doen voor één 
van de drie kunstklassen: Beeldend, Muziek of Theater of voor de 
vooropleiding Dans. Je volgt deze lessen naast de reguliere lessen. 
In de bovenbouw kun je examen doen in alle kunstvakken.

Cultuur

CULTUUR

“Je maakt op een actieve en 
boeiende manier kennis met 
kunst en cultuur.”



Zit jij in groep 7 of 8 en is dansen jouw passie? Droom 
jij van een echte danscarrière als danser, dansmaker of 
dansdocent? Ben je al een aantal jaren bezig met dans en wil 
je alles op alles zetten om jouw droom waar te maken? Dan 
is de Vooropleiding Dans iets voor jou!

Met deze opleiding kun jij basis- en voortgezet onderwijs 
combineren met dansonderwijs op professioneel niveau 
en zo je eerste stappen zetten in de richting van een jouw 
danscarrière! Om later beroepsmatig iets met dans te 
kunnen doen is het goed om jong te beginnen. Dat kan bij 
onze Vooropleiding Dans. Want naast de geïntegreerde 
vooropleiding bieden wij ook opleidingen aan voor jongens 
en meisjes vanaf 9 jaar. 

Vooropleiding
Dans

Vooropleiding
Als dansleerling krijg je dagelijks les in de volgende dansdisciplines: 
klassieke ballet techniek, moderne dans, hedendaagse eigentijdse 
dans, improvisatie en caractère/werelddans. Ook worden er gastlessen 
(show/musical, urban, jazzdance, repertoire, etc.) verzorgd. Wij werken 
met docenten en dansers die zijn verbonden aan de grote Nederlandse 
dansgezelschappen en volgen trends en ontwikkelingen in de danswereld op 
de voet. Je krijgt les van de allerbeste docenten die fulltime en professioneel 
bezig zijn met dans.

Bij de Vooropleiding Dans ben je, afhankelijk van het schooljaar, tussen 
de 9 en 15 uur per week bezig met dans. Je volgt de danslessen 
dagelijks aansluitend op jouw rooster. Dit doe je bij de balletstudio’s Van 
Kunstenschool Kaliber aan het Wilminkplein in Enschede.

Om de danslessen te kunnen volgen, krijg je in de onderbouw een aantal 
vrijstellingen dankzij onze DAMU-licentie. In de bovenbouw maakt het 
dansprogramma deel uit van het eindexamenpakket en vallen de lessen 
binnen het reguliere rooster of sluiten er op aan. Je treedt ook een aantal 
keer per jaar op voor publiek om vlieguren te maken. Als je de Vooropleiding 
Dans hebt afgerond ben je voorbereid op audities voor de verschillende hbo 
dansacademies.

De vooropleiding dans is een officiële vooropleiding van de 
bacheloropleidingen dans en docent dans van ArtEZ Arnhem. Met deze 
hogeschool werken we intensief samen bij de vormgeving van ons 
lesprogramma.



Auditie
Wil je auditie doen? Dat kan! De auditie voor schooljaar 2021-2022 
is in februari 2021. De auditie vindt plaats bij onze balletstudio’s van 
Kunstenschool Kaliber aan het Wilminkplein in Enschede. 

Kosten
De kosten voor het volgen van de Vooropleiding Dans zijn als volgt:

In de oriënterende fase zijn de kosten € 450
De kosten voor de Vooropleiding Dans zijn € 1.050

 
Wil je meer weten of aanmelden?
Mail dan naar dansopleiding@hetstedelijk.nl.

Toelatingsprocedure
De toelatingsprocedure voor de Vooropleiding Dans bestaat uit een 
auditie en een fysieke beoordeling waarbij gekeken wordt naar 
onder andere fysieke geschiktheid, bewegingscoördinatie, natuurlijk 
dansgevoel, expressiviteit, opname vaardigheid en muzikaliteit in 
beweging. Een positieve uitslag van de fysieke beoordeling, door de 
fysiotherapeut/arts, is een voorwaarde voor toelating.



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”


