
Waarom een VTS-diploma 
veel waard is

 De Vlaamse Trainersschool is het enige  
 officiële erkenningsorgaan voor sportkader- 
 opleidingen in Vlaanderen en streeft 
 permanente kwaliteit na. 

 Je maakt meer kans om les te kunnen geven.

 Als goed opgeleide en bekwame lesgever   
 ben je in staat om meer te verdienen.

 Dansclubs/scholen kunnen subsidies bij de  
 gemeente en de federatie aanvragen voor   
 hun gediplomeerde lesgevers.

 Jouw dansers krijgen zelf een betere kans om  
 zich als danser te ontplooien.

 Je kan lesgeven op onze danskampen waar  
 enkel gediplomeerde lesgevers les mogen   
 geven.

 Je kan bij ons als gediplomeerde lesgever  
 genieten van exclusieve voordelen. 

Meer informatie en inschrijven:
www.danssportvlaanderen.be > ’voor docenten’.

Vragen?
Contacteer ons via 

info@danssportvlaanderen.be
of 014 61 19 37

Grijp je 
kans, ga
voor een 
diploma

dans

Dans
opleidingen
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Discipline Niveau Cursusplaats  Start cursus Uren 
(incl. stage)

Prijs

Disco Initiator Brugge 02/07/2022 71 220 €

G-dans Initiator Schelle 02/07/2022 60 210 €

Jazzdans Initiator Schelle 25/09/2022 82 230 €

Recreatief dansen Initiator Heist-op-den-Berg 02/07/2022 72 215 €

Recreatief dansen Initiator Sint-Gillis-Waas 11/09/2022 72 215 €

Rolstoeldans Initiator Schelle 02/07/2022 57 275 €

Standard & Latin Initiator Evergem 17/09/2022 75 235 €

Urban Dance Initiator Herzele 25/09/2022 75 215 €

Jazzdans Instructeur B Waarschoot 31/10/2022 92 460 €

Standard & Latin Dansleraar Turnhout 10/09/2022 60 400 €

Planning 2022



Initiator Recreatief dansen 
De focus van deze opleiding ligt op didactiek en 
de juiste manier van lesgeven aan recreatieve, 
beginnende dansers, aangepast aan verschillende 
leeftijdscategorieën en toepasbaar op de meest 
populaire actuele dansstijlen. 

Toelatingsvoorwaarden: minstens 16 jaar worden in 
de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Initiator Standard & Latin 
Door het volgen van de opleiding leert de cursist 
in te staan voor het initiëren van beginnende en/of 
recreatieve standaarddansers (Standard & Latin). 
In de opleiding wordt stilgestaan bij de didactiek en 
methodiek van een les. Verder wordt er ook veel aan-
dacht besteed aan technische en didactische kennis 
van het Eenheidsprogramma Standard & Latin niveau 1.

Toelatingsvoorwaarden: 
•  minstens 18 jaar worden in de loop van het  
   kalenderjaar waarin de cursus start; 
•  geslaagd zijn op de toelatingsproef.

Initiator Rolstoeldans of G-dans 
Door het volgen van één van deze opleidingen leert de 
cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/
of recreatieve rolstoeldansers of G-dansers. Er wordt 
een breed kader meegegeven over personen met een 
beperking en de vele mogelijkheden binnen G-dans. 
Vervolgens wordt er aandacht besteed aan didactiek 
en methodiek van een les rolstoeldans of G-dans.

Toelatingsvoorwaarden: minstens 16 jaar worden in 
de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Instructeur B Jazzdans 
De opleiding is een vervolg op de opleiding Initiator 
Jazzdans. Door het volgen van de Instructeur B 
Jazzdans leert de cursist in te staan voor het trainen 
en begeleiden van recreatieve én competitieve 
jazzdansers. Er wordt onder andere dieper ingegaan 
op het monteren van muziek, gevorderde technieken 
en specifieke didactiek en methodiek.

Toelatingsvoorwaarden: 
•  het diploma ‘Initiator Jazzdans’ bezitten of 
    ermee gelijkgesteld zijn;  
•  geslaagd zijn op de toelatingsproef.

Dansleraar
Deze opleiding is het vervolg op de Instructeur B 
Standard & Latin opleiding en focust zich in 
hoofdzaak op de techniek van Standard & Latin 
volgens de handboeken van de WDSF, gepaard 
gaande met een vervolg op de cursus didactiek. 

Opgelet: deze opleiding wordt niet erkend door de 
Vlaamse Trainersschool, maar is een onontbeerlijke 
vervolmaking tot dansleraar voor alle instructeurs B 
die geen wedstrijdparen gaan begeleiden op 
nationaal of internationaal niveau. Het is tevens 
ook dé springplank naar Trainer B en Trainer A.

Initiator Jazzdans, Urban 
Dance of Disco 
Door het volgen van 1 van deze drie opleidingen 
leert de cursist in te staan voor het initiëren van 
beginnende en/of recreatieve jazzdansers, urban 
dancers of discodansers. In de opleiding wordt stil-
gestaan bij de didactiek en methodiek van een les, 
alsook bij de basistechnieken en terminologie die 
binnen de specifieke stijl worden gehanteerd.

Toelatingsvoorwaarden: 
•  minstens 16 jaar worden in de loop van het  
   kalenderjaar waarin de cursus start;
•  enkel voor Initiator Jazzdans: geslaagd        
    zijn op de toelatingsproef.
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Door een 
combinatie van 

theorie, praktijk en stage 
word je klaargestoomd 
om als een bekwame 

docent voor een 
groep te staan.


