
Elk jaar doen duizenden jongeren auditie op een van de  
vijf dansacademies in Nederland. Een klein deel daarvan 
wordt daadwerkelijk aangenomen. Daarnaast komt een  
aanzienlijk deel van de studenten uit het buitenland, 
op sommige academies zelfs bijna de helft. Dat is niet 
voor niets. Het Nederlandse dansonderwijs en diverse 
Nederlandse dansgezelschappen behoren tot de wereldtop. 
De meeste Nederlandse jongens en meisjes die worden toe-
gelaten tot de academie hebben de officiële vooropleiding 
gevolgd. Zij starten daarmee veelal al in groep 7 of 8 van 
de basisschool. Na de basisschool kunnen ze slechts op een 
beperkt aantal vo-scholen terecht voor de vooropleiding. 
Elke dansacademie werkt samen met één of meerdere vo-
scholen. Zo biedt de dansacademie in Tilburg (Fontys) de 
vooropleiding aan op het Koning Willem II College in Tilburg 
en het Bonefante College in Maastricht. 
Het Koning Willem II College beschikt sinds veertien jaar 
over een muzische afdeling, speciaal voor leerlingen die 
zich willen toeleggen op dans, muziek, beeldende kunst of 
drama. Alle leerlingen van de muzische afdelingen zitten 
de eerste drie leerjaren bij elkaar. Pas daarna kiezen ze voor 
vmbo-t, havo of vwo. Die eerste drie jaren volgen zij het 
reguliere curriculum. Alleen voor lichamelijke opvoeding 
en techniek krijgen ze een vrijstelling. “Dat doen wij zeer 
bewust”, vertelt rector André Gussenhoven. “Een bepaald 
percentage leerlingen redt het uiteindelijk niet op de  
muzische afdeling. Zij moeten dan probleemloos kunnen 
overstappen naar een reguliere klas, zonder gehinderd te 
worden door vervelende achterstanden.”
Willy Dekkers, dansdocent en coördinator bij de voorop-
leiding, geeft aan hoe intensief het programma is voor de 
leerlingen van de vooropleiding. “Naast de normale vakken 
zijn de leerlingen negen tot vijftien uur per week met dans 
bezig. De meeste leerlingen hebben ook veel reistijd, omdat 
wij de enige vooropleiding in Brabant zijn. Je mag dus 
gerust stellen dat de leerlingen aan de vooropleiding  
buitengewoon gemotiveerd zijn. Anders hou je dit niet vol.”

Kwaliteit
“Om uiteindelijk het niveau van een professionele danser te 
bereiken, is de vooropleiding in wezen noodzakelijk”, zegt 
Dekkers. “En als je in dit vak iets wilt bereiken, moet je daar 
op heel jonge leeftijd mee beginnen.” Ze beaamt dat ook 
in het amateurcircuit goed werk wordt verricht, maar toch 
is dat niet vergelijkbaar met de intensiteit en de kwaliteit 
van de officiële vooropleiding. Een zeer belangrijk verschil: 
de vooropleidingen kiezen voor kwaliteit in plaats van voor 
kwantiteit. Dekkers: “Alleen de allerbesten worden toege-
laten tot de vooropleiding - in de klassen zit een concentra-
tie van danstalent. We leggen de lat van meet af aan heel 
hoog. De audities zijn zwaar en je kunt de gehele opleiding 
beschouwen als een permanent ontwikkelings- en selectie-
proces. Alleen de besten halen de eindstreep, gemiddeld 
zo’n acht leerlingen per jaar.”
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De leerlingen die de vooropleiding volgen 
zijn buitengewoon gemotiveerd. 

Dreigende teloorgang Nederlands dansonderwijs
Subsidiestop op vooropleiding nekt jong talent
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Dreigende teloorgang Nederlands dansonderwijs
Er is nog een andere reden waarom de vooropleiding zo’n 
goede start is voor een professionele danscarrière: de profes-
sionaliteit van de docenten. Dekkers: “Zij zijn in staat om de 
leerlingen in alle aspecten van hun ontwikkeling te begelei-
den, bijvoorbeeld in hun fysieke en mentale ontwikkeling. 
Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van 
incasseringsvermogen en het leren omgaan met tegenslagen 
en teleurstellingen. Dat zijn vaardigheden die je in dit vak 
hard nodig hebt.”

Subsidiekraan dicht
De afgelopen decennia hebben de verschillende vooroplei-
dingen in het land uitstekend werk gedaan. Toch draaide het 
ministerie van OCW anderhalf jaar geleden de subsidiekraan 
dicht. Gussenhoven: “Voorheen kregen de hogescholen een 
geoormerkt budget waarvan zij dansdocenten op de voor-
opleidingen betaalden. De hogescholen krijgen dit geld niet 
langer, omdat de minister de vooropleiding geen kerntaak 
vindt van de dansacademie. De verantwoordelijkheid voor 
de vooropleiding moet worden overgeheveld naar het 
voortgezet onderwijs, maar er is verzuimd om de daarbij 
behorende geldstroom ook over te hevelen.” 
Alle vooropleidingen in het land zitten in hetzelfde schuitje. 
Elke vooropleiding heeft gezocht naar oplossingen voor dit 
financiële probleem. Het Fontysbestuur wil de vooropleiding 
niet uit eigen zak financieren. Gussenhoven betreurt dat, 
maar heeft volledig begrip voor dit standpunt. “Zij zeggen: 
we krijgen geen geld meer, dus kunnen we de vooropleiding 
niet instandhouden.”
Het Koning Willem II College heeft besloten om de voor-

opleiding vooralsnog zelf te betalen. Wat bezielt Gussenhoven 
om dat te doen? “Dansen is een prachtige kunstvorm, die  
je in stand moet houden. Als je wilt dat jong Nederlands 
danstalent de kans krijgt om 
zich te ontwikkelen tot een 
professioneel niveau, dan hoort 
de vooropleiding daar gewoon 
bij. Die legt het fundament 
onder hun ontwikkeling. Als 
je de vooropleiding de nek 
omdraait, zitten er over enkele 
jaren waarschijnlijk nog uitslui-
tend buitenlandse studenten op 
de Nederlandse dansacademies. 
Dat is toch ondenkbaar!”
Gussenhoven vindt verder dat de vooropleiding een heel mooi 
en belangrijk stuk van de school is geworden. “Het vergroot 
de aantrekkelijkheid van de gehele school, dus ook vanuit 
nuchtere pr-motieven is het doodzonde als de vooropleiding 
stopt.” En last but not least zou Gussenhoven het ook zeer 
betreuren voor de betrokken docenten. “Zij hebben de afge-
lopen jaren met tomeloze energie in deze opleiding geïnves-
teerd. Dat kun je toch niet zomaar overboord zetten?”
Het Koning Willem II College bekostigt de vooropleiding dus 
sinds anderhalf jaar uit eigen zak. Ook ouders leveren een 
financiële bijdrage van 1�00 euro per jaar; voor veel ouders 
een aanzienlijk bedrag. Gussenhoven: “De school kan hier 
nog maximaal anderhalf jaar mee doorgaan, maar zij is niet 
in staat om structureel drie ton op jaarbasis op te brengen.”
Gussenhoven doet deze investering, omdat hij hoopt dat de 
minister haar standpunt herziet. “Ik weiger te geloven dat er 
geen oplossing wordt gevonden. Als ik er niet langer in zou 
geloven, zou ik deze investering niet doen.” 

Lichtpuntje
Er zal echt iets moeten gebeuren, anders valt binnen  
afzienbare tijd definitief het doek voor de vooropleiding.  
Vo-rectoren en directeuren van dansacademies proberen  
het tij te keren. Jacques van Meel, directeur van de dans- 
academie in Tilburg: “Danstechnisch en artistiek is het  
noodzakelijk dat jong Nederlands danstalent de kans krijgt 
om zich te ontwikkelen en te vormen. De vooropleiding is 
daarvoor de meest geëigende weg. Het is dus doodzonde  
dat de subsidie hiervoor is beëindigd.” Van Meel ziet  
inmiddels overigens wel enig effect van alle inspanningen 
van VO-rectoren en directeuren van dansacademies. “Het 
ministerie heeft net voor de kerstvakantie een commissie  
in het leven geroepen die het probleem gaat onderzoeken. 
Ik verwacht dat deze commissie op z’n vroegst in de zomer 
met een rapport komt.” Willy Dekkers klampt zich vast aan 
dit lichtpuntje. “Ik vind het ondenkbaar dat de vooropleiding 
definitief moeten worden gesloten. Dat mag niet gebeuren!”

Karin van Breugel

André Gussenhoven wil de vooropleiding 
absoluut instandhouden.

‘Alleen de  
allerbesten 
worden  
toegelaten tot 
de opleiding’


