
 

STUDIEGIDS VOOROPLEIDING THEATERDANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooropleiding theaterdans Enschede 
   
Tel 0615197687 
Dansopleiding@hetstedelijk.nl 

Lyceumlaan 30 
7522 GK Enschede  

ps://www.hetstedelijk.nl/nl/kottenpark/onderwijs/cultuur 
https://www.facebook.com/vooropleidingtheaterdans 

    



 
 

Inhoudsopgave 
    

Yvonne Scholte op Reimer, Oktober 2017 

 

Inhoud 

Waarom een studiegids ........................................................................................................... 1 

Organisatiestructuur ................................................................................................................ 2 

Mission Statement/Hoofddoelstelling ...................................................................................... 3 

Studiefasen .............................................................................................................................. 4 

Begintermen ............................................................................................................................ 5 

Eindtermen .............................................................................................................................. 6 

Toelatingsprocedure ................................................................................................................ 8 

Toetsing & beoordeling ............................................................................................................ 9 

Onderwijsprogramma ............................................................................................................ 10 

Kosten .................................................................................................................................... 11 

Kleding, schoeisel en schmink .............................................................................................. 12 

Contactpersonen ................................................................................................................... 13 

Bepalingen van orde .............................................................................................................. 15 

Adriana Vreeling-Lublinkhof Dansprijs .................................................................................. 16 

Klankbord Groep Dans .......................................................................................................... 17 

Slotwoord ............................................................................................................................... 18 

 

 

 



Pg. 01 
 

Studiegids 
   

 

Yvonne Scholte op Reimer, Oktober 2017 

Waarom een studiegids 
Hierbij de digitale studiegids van de Vooropleiding Theaterdans van Het Stedelijk Lyceum 

Kottenpark voor het schooljaar 2017/2018 

Met deze studiegids willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken, de 

onderwijsprogramma's, toelatingseisen, toetsen, procedures, overzicht van de activiteiten 

en de beschikbare docenten. De studiegids is een wegwijzer die ertoe kan bijdragen de 

dansopleiding zo plezierig en goed mogelijk te laten verlopen.  

Yvonne Scholte op Reimer, Coördinator Vooropleiding Theaterdans 
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Organisatiestructuur  
Het Stedelijk Lyceum Kottenpark en de Vooropleiding Theaterdans combineren sinds 1986 

regulier algemeen vormend onderwijs met voorbereidend dansvakonderwijs. 

Met ingang van het studiejaar 2004/2005 is de dansopleiding volledig geïntegreerd in Het 

Stedelijk Lyceum Kottenpark. 

De lessen vinden plaats in het Pand van Studio Basic Fit aan de J.J. van Deinselaan 10 te 

Enschede.  

De coördinator theaterdans draagt zorg voor organisatorische zaken zoals: 

• openbare lessen en voorstellingen,  

• schoolexamens, rapporten en testlessen 

• organisatie van workshops met professionals uit het werkveld 

• communicatie (offline en online) 

• onderhoud social media  

• public relations en 

• heeft zitting in de klankbordgroep namens de opleiding. 

• zorg dragen voor buitenschoolse projecten  

• aanspreekpunt regionale culturele instellingen  

• lid van examencommissie 

• aanspreekpunt voor hbo-dansacademies (codarts, artez, ahk, fontys) 

• lid van de examencommissie 

• aanspreekpunt voor de cultuurprofielschool  

• voorzitter van de docentenvergadering 

• verantwoordelijk voor buitenschoolse activiteiten  

- werving en selectie gastdocenten 

-            organisatie van audities 

De coördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en schoolleiding. 
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Mission Statement/Hoofddoelstelling 

Professionele danscultuur  

Het dansonderwijs in de vooropleiding is een inleiding in de professionele danscultuur en 

dient de mogelijkheden, de motivatie en het plezier dat potentieel jong talent heeft, positief 

te begeleiden en fysiek en mentaal te ontwikkelen ter voorbereiding op het hbo-

dansvakonderwijs. 

De dansopleiding bereikt dit doel door alle danselementen op kwalitatief niveau in de 

breedte en de diepte te ontwikkelen. 

Hieronder wordt onder meer verstaan: 

- ruimte geven aan creatieve ontplooiing; 

- vergroten van danstechnische vaardigheden; 

- ontwikkelen van inzicht in dans en in de kunst;  

- stimuleren en bewust worden van theatrale overdracht. 

Het dansonderwijs in de vooropleiding vindt plaats binnen twee fases: 

1. Basisonderwijs: brede oriëntatie op dans, waarin danstalent en   

             ontwikkelingsmogelijkheden gestimuleerd kunnen worden. 

2. Voortgezet onderwijs: longitudinale opbouw waarin de danskwaliteiten ontwikkeld  

             dienen te worden om een juiste startbekwaamheid te verkrijgen voor het HBO -  

             dansvakonderwijs. 

De dansopleiding toegankelijk maken voor een bredere doelgroep door danslessen aan te 

bieden die passen binnen de nationale en internationale dansontwikkelingen door gebruik te 

maken van ons netwerk in de Nederlandse danswereld. Dit alles dient te geschieden vanuit 

een duidelijke keuze voor de dansopleiding die gezien kan worden als het visitekaartje van 

de cultuurprofielschool van het Stedelijk Lyceum Kottenpark.  

We werken steeds meer met freelancers die eveneens verbonden zijn aan de bekende 

Nederlandse dansgezelschappen. Zo werken we aan de artistieke en creatieve 

ontwikkelingen van de leerlingen.  

‘Jezelf durven laten zien’ wordt steeds belangrijker. ‘Personality’ wordt steeds meer 

gevraagd in de danswereld.  
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Studiefasen 

Algemeen 

Het studieprogramma is in de onderwijsfasen en dansniveaus ingedeeld en is gericht op het 

ontwikkelen van artistieke, danstechnische en muzikale vaardigheden. 

De studiefase indeling vindt plaats in de niveaugroepen 1 t/m 5zodat talent optimaal 

ontwikkeld kan worden. 

De studiefasen zijn gerelateerd aan een schoolwerkplan. 

Basisonderwijs 

Oriëntatieklas BT   

Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs kunnen zich oriënteren en kennis 

maken met de Vooropleiding Theaterdans. Het lespakket bestaat uit twee lessen 

basistechniek klassieke dans ,een les moderne dans afgewisseld met caractère. Dit is een 

uitstekende leeftijd om te beginnen met een volwaardige dansontwikkeling. Leerlingen 

stromen door naar de V-klassen. V betekent ‘vooropleiding’.  

Voortgezet onderwijs 

Studiefase V1-5  

Leerlingen van 12 tot plusminus 18 jaar. 

De vooropleiding vindt, vanaf de brugklas, geïntegreerd plaats op Het Stedelijk Lyceum 

Kottenpark op niveau van havo. Met ingang van dit schooljaar kunnen ook leerlingen met 

mavo (Stedelijk Innova) weer instromen. 

Reguliere rooster 

Het reguliere rooster wordt optimaal afgestemd op het dansrooster onder meer door 

lesroosterfaciliteiten en doeltreffende leerlingbegeleiding (mentor). De leerlingen krijgen les 

in diverse dans disciplines (klassieke danstechniek, moderne danstechniek in twee 

verschillende stijlen, improvisatie, caractère/werelddans) aangevuld met diverse workshops 

verzorgd door professionele dansers. Zo hebben we de laatste jaren gehad; Jens van 

Daele, Scapino, Conny Janssen Danst, Introdans, Vesna Grandes, Jane Lord, Nika 

Jankovic et cetera. 
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Begintermen 
Leerlingen worden toegelaten tot de vooropleiding Theaterdans mits zij voldoen aan een  

aantal voorwaarden, ook wel begintermen genoemd.  

 

Artisticiteit 

✓ Dansgevoel, 

✓ Inlevingsvermogen, 

✓ Expressiviteit. 

  

Het dansgevoel moet aangetoond kunnen worden door middel van het uitvoeren van  

een eenvoudige opdracht, waarbij gelet wordt op het creatief kunnen omgaan met het 

dansmateriaal, inleving en expressiviteit. 

 

Lichamelijke geschiktheid 

✓ De fysieke verschijningsvorm dient in verhouding te zijn. De fysieke mogelijkheden  

             moeten van dien aard zijn dat vakspecifieke oefeningen uitgevoerd kunnen worden.  

✓ Er moet een dans-specifieke motoriek en coördinatie aanwezig zijn. 

✓ Door middel van een keuring van de fysiotherapeut moet een advies tot stand  

             komen waarin de fysieke grenzen en ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven  

             worden die van toepassing zijn bij het uitvoeren van de vakspecifieke trainingen.  

 

Bij de uitvoering van bewegingsopdrachten moet een leerling een positieve werkhouding  

hebben, openstaan voor leerstof en in staat zijn bewegingsmateriaal op te kunnen  

nemen en te verwerken. Bij het beoordelen van deze attitude kijken we onder andere  

naar:  

✓ motivatie, 

✓ opnamevermogen, 

✓ doorzettingsvermogen, 

✓ verwerken van de oefenstof en  

✓ werkhouding.  

 

Muzikaliteit (met betrekking tot dans) 

Een bewegingsopdracht met muziek dient tot herkenning te leiden van de volgende  

aspecten: 

✓ maat 

✓ eenvoudige ritmes, 

✓ tempi en 

✓ interpretatie. 

 

Toetredingsvoorwaarden Studiefase V.  

Voorwaarde voor toetreding tot de Vooropleiding Theaterdans is een  

schooladvies voor MAVO/HAVO/VWO. Zie ook opmerking bij ‘Studiefasen’. 
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Eindtermen  
Tijdens de vooropleiding wordt de oefenstof van het werkplan uitgewerkt. Gedurende de 

opleidingsjaren worden er op gezette tijden test - c.q. examenlessen afgenomen waarin de 

leerlingen blijk geven van voldoende ontwikkeling om door te kunnen stromen naar een hbo- 

dansvakopleiding, richting dansdocent of uitvoerend danser. Bij het afsluiten van de 

dansvooropleiding wordt er gekeken naar de volgende aandachtspunten. 

Attitude 

De leerling dient een professionele attitude te hebben t.o.v. de onderstaande aspecten: 

✓ motivatie 
✓ opnamevermogen 
✓ doorzettingsvermogen 
✓ verwerken van de oefenstof en 
✓ werkhouding. 

Artisticiteit wordt beoordeeld op basis van onderstaande aspecten; natuurlijk dansgevoel 

✓ De leerling moet vanuit een natuurlijk bewegingsgevoel een vertaalslag maken naar 
de dans door middel van de volgende aspecten: 

o het gebruik van de ruimte, 
o het bewust zijn van stijl en vorm, 
o het beschikken over dynamische kwaliteiten en 
o het kunnen aanbrengen van dynamiek en nuancering binnen de geboden 

oefenstof. 
 
Creativiteit  
De leerling moet creatief om kunnen gaan met de oefenstof en dat aantonen door middel 
van het maken en (laten) uitvoeren van eigen werk om zodoende inzicht te verkrijgen in het 
eigen creatieve proces. 
 
Zeggingskracht 
De leerling moet gedurende de hele opleiding laten zien dat zij of hij werkt aan de 
ontwikkeling van haar/zijn danspersoonlijkheid. Juist dit laatste wordt steeds belangrijker in 
de moderne danswereld.  
 
Lichamelijke geschiktheid 

✓ verschijningsvorm 
o De leerling moet een getraind danser-lichaam hebben 

✓ fysieke mogelijkheden 
o De leerling moet bewust gebruik maken van de eigen fysieke 

mogelijkheden. 
✓ coördinatie 

o De dans-specifieke motoriek en coördinatie van de leerling moeten 
voldoende ontwikkeld zijn. 
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Danstechnische vaardigheden 
-  technisch niveau 

o De leerling dient in staat te zijn om binnen de geboden oefenstof op 
een vaardige manier zijn lichaam als een instrument te 
hanteren/beheersen.  

 
Muzikaliteit (m.b.t. dans) 
De leerling behoort de geboden stof met gevoel voor ritme, het toepassen van de 
aspecten dynamiek, frasering en nuancering en het vermogen tot interpretatie uit te 
voeren. De oefenstof dient volledig in samenspraak met de vereiste muzikaliteit te 
worden getoond. 
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Toelatingsprocedure  
 

De toelatingsprocedure voor de BT-klas van de vooropleiding theaterdans omvat 
audities die wekelijks plaatsvinden en een fysieke beoordeling waarbij gekeken 
wordt naar onder andere fysieke geschiktheid, bewegingscoördinatie, natuurlijk 
dansgevoel, expressiviteit, opnamevaardigheid en muzikaliteit in beweging.  

Een positieve uitslag van de fysieke beoordeling is een voorwaarde voor toelating.  

Verder kijken wij ook naar persoonlijkheid. Je moet jezelf durven laten zien.  

Een leerling die wordt toegelaten voor de oriëntatieklas BT  voldoet aan 
onderstaande criteria:  

- dansplezier, 
- durf en lef, 
- expressiviteit, 
- het begrijpen van opdrachten, 
- het kunnen horen van maat en ritme in muziek en dit globaal 

kunnen omzetten in beweging en passen, 
- voldoende lesconcentratie c.q. focus en 
- de lichamelijke mogelijkheden om vrij te kunnen bewegen.  

Indien een leerling tussentijds de opleiding verlaat en in een later stadium weer 
wenst in te stromen, dient hij/zij wederom te auditeren.  
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Toetsing & beoordeling  
In de oriëntatieklas BT krijgen de leerlingen aan het einde van het jaar een 

mondelinge beoordeling gevolgd door een reëel advies ten aanzien van de een 

vervolg danscarrière. Bij twijfel wordt de mogelijkheid geboden om het volgend 

dansjaar te volgen tot aan de kerstvakantie om alsnog de gewenste ontwikkeling te 

laten zien. De leerlingen krijgen hiermee het voordeel van de twijfel. In het geval de 

ontwikkeling toch nog te wensen overlaat, adviseren wij om andere uitdagingen te 

zoeken.  

In studiefase V1 (jaar 1 voortgezet onderwijs) krijgen leerlingen, verspreid over het 

jaar twee testlessen. De laatste testles is bepalend voor overgang naar het 

volgende schooljaar. Tijdens de testles krijgt de leerling de gelegenheid om ten 

overstaan van vakdocenten en een onafhankelijke jury zijn of haar vorderingen te 

tonen. De commissie bepaalt of een leerling wel of niet kan doorstromen naar het 

volgende studiejaar. De behaalde resultaten worden weergegeven in een 

testlesformulier. Hierbij wordt gelet op fysieke ontwikkeling, placering, vorderingen, 

presentatie en werkhouding.  

V1 tot en met studiefase V4 krijgen daarnaast drie keer per jaar een rapport met 

voor elk dansvak een cijfer.  

Vanaf studiefase V5,C6 (5 HAVO/ 6 VWO) is er het schoolexamen ‘dans’. Deze 

worden tegelijkertijd met de landelijke schoolexamens afgenomen. Dans is bij de 

vooropleiding theaterdans een officieel erkend examenvak.  
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Onderwijsprogramma   
Het onderwijsprogramma bestaat uit de volgende technieken: 

✓ klassieke techniek, spitzen, repertoire,  

✓ caractère/werelddans  

✓ moderne dans / improvisatie / compositie, 

✓ moderne danstechniek  

Het onderwijsprogramma wordt, indien mogelijk, aangevuld met workshops 
verzorgd door professionele dansers uit het werkveld.  

Overzicht opbouw aantal lessen gedurende de Vooropleiding Theaterdans. De 
lessen duren 60 tot 90 minuten afhankelijk van het leerjaar. Repetities kunnen 
langer duren.  

Studiefase Klassieke 

techniek 

Moderne 
Dantechniek 

caractère/ 
werelddans 

Improvisatie/ 

Compositie 

periodiek 
gastdocenten 
en repertoire 

Onderbouw 

BT 2  1 -  

V1 2  1 1  

V2 3 1 1 1  

Bovenbouw 

V3 t/m V5 3 2  1 2 

 
Afhankelijk van het aanbod aan (buitenschoolse) optredens wordt op vrijdagmiddag 
en/of zaterdagochtend gerepeteerd dan wel deelgenomen aan workshops van 
gastdocenten. Een en ander geschiedt in onderling overleg met de dansdocent.  

Workshops van gastdocenten worden periodiek georganiseerd afhankelijk van het 
aanbod. In sommige gevallen komt het voor dat een bekend dansgezelschap 
optreedt in de regio. Indien de gelegenheid zich voordoet verzorgt een danser of 
een aantal dansers van dit gezelschap een workshop gevolgd door een bezoek aan 
de voorstelling al dan niet aangevuld met een meet & greet.  
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Kosten  
Om te worden ingeschreven dient men na de auditie te voldoen aan een 
vastgesteld cursusgeld ad:  

BT-leerlingen betalen € 400,- voor de studiefase en een bijdrage aan het Dans 
Ondersteuningsfonds ad € 50,--. 

V-klassen betalen € 750 schoolgeld en een bijdrage aan het Dans 
Ondersteuningsfonds ad € 300,--.  

Dit studiebijdrage kan in overleg in termijnen worden voldaan. 

Dansondersteuningsfonds 

Elke leerling van de Vooropleiding Theaterdans draagt bij aan het 
Dansondersteuningsfonds.  

Dit fonds is bedoeld voor financiering van pianistische begeleiding, voor bijzondere 
voorzieningen voor sociale, culturele activiteiten en gastdocenten. Met de gelden 
van dit fonds worden bijzondere activiteiten in het kader van het 
onderwijsprogramma gefinancierd. 

Aanschaf trainingskleding en schoeisel komen voor rekening van de leerling. 

Dit zijn kosten naast de normale schoolgelden! 
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Kleding, schoeisel en schmink  
In het verleden hebben wij voorschriften gehanteerd voor kleding en schoeisel. 
Vanaf schooljaar 2015-2016 worden de kledingvoorschriften afgestemd met de 
docenten. Het is dan ook niet noodzakelijk vóór aanvang van het schooljaar kleding 
en schoeisel aan te schaffen. Dat gaat in overleg met vakdocenten.  

De kleding kan dan alsnog in de maand september worden aangeschaft. Indien 
nodig en gewenst, dan geschiedt de aanschaf van balletkleding onder begeleiding 
van een docent.  

Uniforme balletkleding is te verkrijgen bij: 

Dance and fashion 
Haverstraatpassage 38 
7511 EX Enschede 
tel.: 053-4348162 
www.danceandfashion.nl 

Leerlingen van de vooropleiding theaterdans krijgen 10% korting op de aanschaf 
van danskleding bij Dance & Fashion.  

 

  

http://www.danceandfashion.nl/
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Contactpersonen  
Docenten: 
Nada Belada    Klassieke techniek, repertoire  

Yvonne Scholte op Reimer  Coördinatie, communicatie, klankbordgroep  

Cathy van Seventer Klassieke techniek, castagnettenspel en 

historische dans 

Rosa Vreeling    Improvisatie, compositie  

 

Vaste gastdocent  

Andras Asboth   Caractère, werelddans en tap 

Yannick Wagenaar   Moderne techniek  

 

Gastdocenten: 

Patricia van Deutekom  Hedendaagse/eigentijdse dans 

Yanaika Holle    Moderne techniek 

Martijn Kappers   Moderne techniek 

Camille Pidou    Moderne techniek 

Jonne Covers    Moderne techniek/flying low 

Nika Jankovic    Hedendaagse dans/improvisatie/acrobatiek  

Pianistische begeleiding 

Yvo Boytchev 

Alex van der Kruijf 

Ton de Bruin (vrijwilliger)  

Coördinatie  

Yvonne Scholte op Reimer 

Tel.: 06-15197687 

E-mail: dansopleiding@hetstedelijk.nl 

 

Fysiotherapie 

Met ingang van schooljaar 2015/2016 kan men naar een fysiotherapeut naar keuze 

omdat kinderen tot en met 18 jaar meeverzekerd zijn op de polis van de ouders.  

 

 

mailto:dansopleiding@hetstedelijk.nl
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Orthopedisch chirurg 

Dr. A.B.M. Rietveld 

Medisch Centrum voor Dansers en Musici 

MCH Westeinde, Lijnbaan 23, 2512 VA Den Haag 

Spreekuren in Den Haag op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Afspraken:      070-3302042 

E-mail             MCDM@mchaaglanden.nl 

Info:                http://www.mchaaglanden.nl/mcdm 

Het spreekuur is op afspraak en verwijzing.  

 

Diëtiste  

Marike ten Oever 

Diëtistenpraktijk Marike ten Oever 

H.B. Blijdensteinlaan 74            

7514 CD Enschede 

Telefoon:      06 33937676 

E-mail:           m.tenoever@home.nl 

 

Fotografie 

Bert Holtmann  

Mobiel: 06-40527288 

www.bertholtmann.nl 

info@bertholtmann.nl     

 

  

mailto:MCDM@mchaaglanden.nl
http://www.mchaaglanden.nl/mcdm
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Di%25C3%25ABtistenpraktijk%2BMarike%2Bten%2BOever/data%3D!4m2!3m1!1s0x47b8140c7fbb01bb:0x3c497fda5cf8d0d7?gl%3DNL%26hl%3Dnl
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Di%25C3%25ABtistenpraktijk%2BMarike%2Bten%2BOever/data%3D!4m2!3m1!1s0x47b8140c7fbb01bb:0x3c497fda5cf8d0d7?gl%3DNL%26hl%3Dnl
mailto:m.tenoever@home.nl
http://www.bertholtmann.nl/
mailto:info@bertholtmann.nl


Pg. 15 
 

Studiegids 
   

 

Yvonne Scholte op Reimer, Oktober 2017 

Bepalingen van orde  
1. De lessen beginnen en eindigen op de op het lesrooster aangegeven tijden.  
 De leerlingen dienen tenminste 5 minuten voor aanvang in de studio  
 aanwezig te zijn om zich op te warmen.  

2. Indien de aanwezigheid van de leerlingen op andere dagen of tijden gewenst  
 is, dan is de leerling verplicht daaraan gevolg te geven. 

3. Mededelingen omtrent de vooropleiding theaterdans worden via de e-mail  
 naar ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.  

4. Indien een leerling wegens blessure niet aan de praktijklessen kan  
 deelnemen is deze verplicht de les als toeschouwer bij te wonen tenzij de  
 docent anders bepaalt. 

5. Bij ziekte of andere dringende redenen dienen de ouders/verzorgers van de  
leerlingen de betreffende docent en de coördinator tijdig van zijn/haar  
afwezigheid op de hoogte te stellen. Men dient zich ook af te melden bij het 
Stedelijk Lyceum Kottenpark voor de reguliere lessen mocht de leerling deze 
ook niet bij kunnen wonen. Mails kunnen worden gestuurd naar 
‘dansopleiding@hetstedelijk.nl’.  

6. Bij afwezigheid zonder opgave van reden van meer dan drie lessen of  
 repetities kan een leerling uitgesloten worden van deelneming aan  
 voorstellingen en/of geschorst worden van de dansopleiding. Docenten  
 houden absentielijsten bij.  

7. In de lessen en repetities is men verplicht de vereiste kleding te gebruiken. 
Haren netjes opgestoken, geen pony's of loshangende lokken en geen 
overdadige make-up en nagellak gebruiken, sieraden in de les zijn niet 
toegestaan. Tijdens de les dient de mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. 

8. Trainingskleding, balletschoenen, spitzen en rokken dienen er schoon en 
 verzorgd uit te zien.  

9. De vooropleiding theaterdans afdeling is in niet aansprakelijk voor het verlies 
 van persoonlijke eigendommen. 

10. Lichaamsgewicht: op een verantwoorde wijze dienen de leerling en zijn/haar 
 ouders/verzorgers controle te houden op het lichaamsgewicht.  

11. Audities: Examenleerlingen die audities doen voor vervolg hbo-
 dansvakonderwijs dienen van tevoren de docent en de coördinator van de 
 Vooropleiding Theaterdans te informeren.  

12. Het is niet wenselijk zonder toestemming van de coördinatie/docenten 
tijdens de openbare lessen, open huis en voorstellingen film-, video- en 
geluidsopnames te maken. 
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Adriana Vreeling-Lublinkhof Dansprijs 
De leerlingen uit de eindexamenklassen 5 havo en 5,6 vwo strijden jaarlijks om de 
Adriana Vreeling-Lublinkhof dansprijs. Deze prijs is ingesteld door het Stedelijk 
Lyceum Kottenpark en niet door de Vooropleiding Theaterdans. Deze prijs draagt 
sinds 2006 de naam van Adriana Vreeling-Lublinkhof omdat zij na een carrière bij 
het Nationale Ballet de opleiding heeft geleid van 1974 t/m 2005. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag en een wisseltrofee. De leerlingen worden 
beoordeeld door een vakjury tijdens twee voorstellingen. 

De gegadigden zijn uitsluitend eindexamenkandidaten van 5 HAVO / 5 VWO omdat 
er vijf opleidingsjaren zijn.  

Voor deelname aan de dansprijs geldt een aantal regels die jaarlijks worden 
bijgesteld en worden gedeeld met examenkandidaten c.q. dansprijsdeelnemers 
voorafgaande aan de Dansprijs. De Dansprijs wordt jaarlijks in de maand juni of juli 
georganiseerd. 

Organisatie, productie & Regie: Yvonne Scholte op Reimer. 

Vorige Dansprijswinnaars waren: 
 

1995 Jeroen Klein Gunnewiek 
1996 Jamaica Holle 
1997 Rosan van Essen 
1999 Renske Ankone, Beate Middendorf 
2000 Anke Subelack 
2001 Antoinette Hesselink 
2002 Cleme Wermers 
2003 Patty Braun 
2004 Daisy Gabriël 
2005 Lotte Betting, Doron Lenferink 
2006 Jorinde Luchtmeijer 
2007 Clementien Fabels 
2008 Anne van der Burg 
2009 Jesse Lisser, Lisa Scheffer 
2010 Maryline Lapaire 
2011 Lili Fuhri Snethlage 
2012  Yoko Haveman en Tiemen Stemerding 
2013 Maud Huizing 
2014  Rosaline Lantink 
2015 Geen dansprijs  
2016 Veerle Fannoy  
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Klankbord Groep Dans 
Met ingang van september 2014 is de klankbordgroep actief. De klankbordgroep 

bestaat uit betrokken ouders/verzorgers van leerlingen uit de verschillende 

studiefasen. De klankbordgroep komt periodiek bijeen om diverse zaken rondom de 

dansopleiding te bespreken. Ouders/verzorgers kunnen feedback geven, kunnen 

met ideeën en suggesties komen. Deze worden dan in samenspraak met de 

coördinator van de dansopleiding en de directie van het Stedelijk al dan niet 

uitgevoerd.  

De klankbordgroep verleent tevens praktische en organisatorische steun bij 

voorstellingen en informatieavonden.  

In de klankbordgroep 2017/2018 hebben zitting 

- Daniëlle Foekens  

- Bert Hoevink (voorzitter) 

- Natasja Huve  

- Monique Jazbek 

- Marion Roerink  

 

Mocht u belangstelling hebben om zitting te nemen in de klankbord groep dans, dan 

kunt u contact opnemen met de voorzitter via fam.hoevink@gmail.com.  

  

mailto:fam.hoevink@gmail.com
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Slotwoord  
Zoals u weet is voor het welslagen van de opleiding een positieve inzet 

noodzakelijk. 

We gaan op een nette manier met elkaar om, we steunen elkaar en motiveren 

elkaar op een positieve manier. Een opleiding in dans stelt haar eigen, zeer 

specifieke eisen aan dansers, aan hun ontwikkeling maar ook aan personality, 

samenwerking, artistieke en creatieve ontwikkeling.  

Het is een zwaar vak dat een beroep doet op discipline, doorzettingsvermogen en 

incasseringsvermogen om zodoende een goede professionele dansersmentaliteit te 

ontwikkelen. 

Het is belangrijk dat docenten en leerlingen en vice versa elkaar vertrouwen en 

zodoende hun ontwikkeling toevertrouwen aan de professionals van de 

vooropleiding. 

Voor iedereen die het dansvak ambities heeft wordt dans een geintegreerd 

onderdeel van zijn of haar leven en  dat maakt het mooiste vak van de wereld …. 

Tot slot wil ik de lezer van dit document graag wijzen op onze facebookpagina. 

Hierop vind u tal van leuke nieuwtjes over de opleiding in het bijzonder en dans in 

het algemeen. Denk hierbij aan aankondiging van voorstellingen, audities, 

interviews met oud leerlingen, de opleiding in de media, open dagen in het hbo-

dansvakonderwijs et cetera. Kortom u vind hier tal van leuke, interessante, 

leerzame en inspirerende nieuwtjes.  

Ik wens onze leerlingen, die zonder uitzondering zijn besmet met het dansvirus, een 

prachtig dansjaar toe. Geniet ervan!  

 


