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Dansgroep aansluiten bij Danskant vzw 

Wie wij zijn? 
 

Danskant vzw is een landelijk erkende cultuur educatieve jeugdvereniging die dans, muziek en 

beweging verspreidt als een actieve en educatieve cultuurbeleving met als doel de 

persoonlijkheidsontplooiing, de maatschappelijke participatie en integratie te bevorderen bij 

kinderen en jongeren. 

Danskant is uniek omdat ze ‘dans, muziek en beweging’ als een geïntegreerd aanbod 

ontwikkelt. We laten  kinderen en jongeren kennis maken met diverse aspecten en 

mogelijkheden van “dans, muziek en beweging”. Danskant zorgt voor een dansaanbod met 

aandacht voor zowel het eigen als ander cultureel erfgoed via kinderdans- en 

volksdansprogramma’s. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de hedendaagse dans  waarbij 

wij vertrekken vanuit “dansexploratie en dansbeleving”. Er is aandacht voor de ontwikkelingen 

in de hedendaagse muziekcultuur van kinderen en jongeren in allerlei vormen van o.a. 

streetdance, bodypercussie,… 

Dansen als vorm van expressie is onze bijdrage tot de persoonlijke ontwikkeling van kinderen 

en jongeren. Zij ervaren het lichaam in al zijn mogelijkheden wat bijdraagt tot een evenwichtige 

groei, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. Kinderen en jongeren kunnen door te kiezen 

voor dans hun eigen mogelijkheden uitbreiden en onder hun eigen verantwoordelijkheid zelf hun 

identiteit opbouwen. Ze kunnen  zich op die manier ook  onderscheiden van de anderen. 

Een actieve cultuurbeleving is voor Danskant iets wat je sociaal beleeft en is verbonden aan 

onze samenleving. Een actieve cultuureducatie moet veel meer zijn dan louter entertainment. 

Danskant kan kinderen en jongeren prikkelend prikken. Het gaat erom kinderen en jongeren te 

stimuleren om zelf op ontdekking te gaan. Binnen de verschillende culturen ervaren ze de 

vrijheid en verscheidenheid die eigen is aan de hedendaagse samenleving waardoor ze bewuster 

met zichzelf en met de omgeving kunnen omgaan. 

Een actieve cultuurbeleving en –educatie is een sociaal aspect van onze huidige maatschappij. 

De creativiteit die daardoor wordt aangescherpt, is een krachtig menselijk wapen om plezier in 

het leven te scheppen en in te gaan tegen de verzuring van de samenleving. Daarom willen wij 

kinderen en jongeren stimuleren in hun creatieve zoektocht naar een eigen plaats in de 

samenleving.  

Persoonlijkheids- ontplooiing is indirect een gevolg van “dans, muziek en beweging” 

omwille van het lichamelijk, emotioneel en sociaal aspect ervan. Onderzoek toont aan dat dansen 

een positieve invloed heeft op lichaam en geest. Dansen in een ontspannen sfeer geeft eveneens 

een perfecte ontmoetingskans vermits het gaat om samen plezier beleven. Dansen 

is  communiceren en ontmoeten. De interactie zorgt ervoor dat  kinderen en jongeren zichzelf 

kunnen ontdekken, individueel en in relatie tot anderen. 
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Wat wij doen? 
 

 Bijscholingen 

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en 

jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuisanimatoren, monitoren voor 

speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse 

kinderopvang, leerkrachten, ...  

  

http://www.danskant.be/bijscholingen/  

  

 

 Opleidingen 

Onze dansopleiding bestaat uit drie verschillende, autonome onderdelen.. (Dansanimator, Dansdocent, 

Dansinstructeur) Autonoom maar ook verbonden met elkaar. Je kan dus elk onderdeel afzonderlijk volgen 

en eindigen of je volgt de drie delen als één traject. Aan jou de keuze !  

  

http://www.danskant.be/opleiding/  

  

 

 Danskampen 

Onze Danskantdanskampen worden ingericht in extern of internaatsverband, in een kindvriendelijk en 

kindveilig jeugdverblijfcentrum in een natuurlijke en milieuvriendelijke omgeving.  

  

http://www.danskant.be/danskampen/  

 

 

 Boek een docent - Animatie, vorming, percussie 

Danskant stuurt haar medewerkers uit voor minimaal drie aansluitende dansuren. Dit wil zeggen dat je 

zowel met één groep drie uur kan dansen (uiteraard kan dit niet met kinderen) of je deelt de drie 

aansluitende uren op met verschillende deelnemersgroepen.  

  

http://www.danskant.be/boek_een_docent/   

  

 

 Didactische uitgaven 

Danskant vzw is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol didactisch dansmateriaal. Uitgebracht onder de 

vorm van CD's, video's, DVD's, CDroms (Deze bevatten zowel tekst als muziek), eBooks (Deze bevatten 

tekst, geen muziek!) en handboeken. 

  

http://www.danskant.be/webwinkel/  

 

 

 

 

http://www.danskant.be/bijscholingen/
http://www.danskant.be/opleiding/
http://www.danskant.be/danskampen/
http://www.danskant.be/boek_een_docent/
http://www.danskant.be/webwinkel/
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Wat verwachten wij van een aangesloten 

groep? 
 

Administratie 
Bij een aansluiting horen nu eenmaal een aantal minimale administratieve verplichtingen: 

1. Groepsfiche: een visitekaartje van je groep. Deze bevat de groepsnaam, contactpersoon 

en adres, plaats van dans, soorten dans, doelgroep (leeftijd), website, afgevaardigde 

Algemene Vergadering Danskant. 

2. Lesgeversfiche: een overzicht van de lesgevers met vermelding van: naam, adres, 

telefoonnummer, geboortedatum, emailadres, danssoort. 

3. Ledenfiche: bevatten: naam, voornaam, adres, geboortedatum, email. 

Danskant bezorgt je een sjabloon (groepsaansluitingsfiche) met drie tabbladen waar je de 

gegevens op invult en doorstuurt naar Danskant vzw. 

Vertegenwoordiging 
Je vaardigt als dansgroep een lid af in de Algemene Vergadering van Danskant vzw, op die 

manier kan je op actieve wijze mee vorm geven aan het beleid van Danskant vzw. 

Samenwerking 
Als dansgroep geef je uitvoering aan de missie van Danskant vzw. Dat kan op verschillende 

manieren.  

1. Organiseren van een danskamp in samenwerking met Danskant. 

2. Organiseren van een vorming. 

3. In samenwerking met een andere dansgroep een evenement organiseren. 

4. Een ander, eigen voorstel, goed te keuren door de Raad van Bestuur van Danskant. 

Integriteitsbeleid 
Danskant vzw voert een strikt integriteitsbeleid en verwacht dan ook van alle stakeholders, 

waaronder we een aangesloten groep zien, hetzelfde. 

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich 

prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar 

met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van 

ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, 

seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, 

ontoelaatbaar vinden. 

Danskant vzw verwacht: 

 Dat elke stakeholder de ander accepteert en respecteert zoals hij is en niet 

discrimineert. Iedereen telt mee binnen de vereniging. 

 Dat elke stakeholder rekening houdt met de grenzen die de ander aangeeft. 

 Dat elke stakeholder de ander niet lastig valt. 

 Dat elke stakeholder de andere geen schade berokkent. 

 Dat elke stakeholder  op geen enkele wijze misbruik van zijn/haar eventuele 

machtspositie. 
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 Dat elke stakeholder niet scheldt en geen gemene grappen of opmerkingen maakt over 

anderen. 

 Dat elke stakeholder de ander niet negeert. 

 Dat elke stakeholder niet meedoet aan pesten, uitlachen of roddelen. 

 Dat elke stakeholder geen geweld of bedreiging gebruikt. 

 Dat elke stakeholder niet ongewenst te dichtbij komt en de ander niet tegen zijn of haar 

wil aan raakt. 

 Dat elke stakeholder zich onthoudt van ongewenste seksueel getinte aandacht. 

 Dat elke stakeholder geen ongepaste vragen stelt en geen ongewenste opmerkingen 

maakt over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 

 Dat elke stakeholder anderen helpt om zich ook aan deze afspraken te houden en 

degene die zich daar niet aan houdt aanspreekt. 

 

Wat Danskant je groep aanbiedt! 
 

Je dansgroep bij Danskant aansluiten biedt je groep een aantal voordelen, waar niet-aangesloten 

groepen niet van kunnen genieten: 

 

Informatie en documentatie 

Je krijgt als aangesloten dansgroep gratis toegang tot het informatie- en documentatiecentrum 

van Danskant op het secretariaat in Mechelen. Daarnaast houdt Danskant je op de hoogte van 

alle regelgevingen op Vlaams en federaal niveau die voor jouw groep belangrijk kunnen zijn: 

vrijwilligersvergoedingen, Sabam, zelfstandige in bijberoep, geluidsnormen, … 

 

Ongevallenverzekering 

Aangesloten dansgroepen kunnen aan een gunstig voordeeltarief (€ 2,50 per lid) een 

ongevallenverzekering afsluiten voor al haar leden (zowel lesgevers als dansers). Opgelet, enkel 

dansers en lesgevers vermeld op de groepsaansluitingsfiche zijn verzekerd. 

 

Bijscholing en vorming 

Lesgevers van aangesloten dansgroepen (vermeld op de lesgeversfiche) kunnen de bijscholingen 

van Danskant gratis bijwonen. Gewoon via de website inschrijven en bij de opmerkingen 

vermelden bij welke dansgroep de lesgever verbonden is. 
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Fiscale attesten  

Activiteiten die in samenwerking met Danskant georganiseerd worden, zijn voor de ouders van 

kinderen jonger dan 12 jaar fiscaal voordelig. Danskant reikt deze attesten uit. 

 

Vers bloed 

Je kan je als aangesloten dansgroep als eerste opgeven om stagiair-dansanimatoren of stagiair-

dansdocenten de kans te geven stage te doen en zich te ontplooien. 

 

Interesse? Neem dan zeker en vast eens contact met ons op via 

info@danskant.be, een van onze medewerkers zal je contacteren voor 

verdere uitleg en een afspraak. 

mailto:info@danskant.be?subject=Groep%20aansluiten

