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Basisopdracht 1: 
Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 

 
Strategische doelstelling 1 (SD1)  
In deze olympiade biedt Danssport Vlaanderen wedstrijddansers de mogelijkheid om deel te nemen 
aan wedstrijden actuele dans op Vlaams en internationaal niveau. 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2016 werden, verspreid over Vlaanderen, 15 wedstrijden Disco (8)/ Streetdance (7)/ 
Showdance (3) georganiseerd en 2 kampioenschappen.   

 
Dansers die deelnemen aan disco, streetdance en showdance kunnen ook deelnemen aan de 
 wedstrijden van FDSF (11 wedstrijden) en omgekeerd.  De reglementen van de organiserende 
 federatie is van  toepassing.  Dansers die eerst eindigen in de ranking van FDSF kunnen ook 
deelnemen aan de kampioenschappen van IDO (Internationaal niveau). Vanaf 2017 kan dit niet 
meer. 

 
Evaluatie: 
De wedstrijddansers hebben verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan wedstrijden 
 actuele dans. De vraag naar een apart circuit voor modern, jazz en showdance groeit, vanaf 2017 
wordt er hier een apart circuit voor ingericht. 
Tot nu werden de wedstrijden showdance op dezelfde dag gehouden dan de wedstrijden 
streetdance. Deze wedstrijden werden ook onderverdeeld in regio’s, zoals bij disco. Door de 
splitsing zullen de wedstrijden streetdance vanaf september 2016 nationaal georganiseerd 
worden i.p.v. per regio. 

 

Operationele doelstelling 1.1 (SD 1) 
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 organiseert Danssport Vlaanderen wedstrijden actuele 
dans verspreid over gans Vlaanderen. 

 
Resultaten effectmeting: 

 In 2016 werden er 15 wedstrijden en 2 kampioenschappen georganiseerd.  Deze 17
 wedstrijden gingen door in volgende provincies: 
 Antwerpen: 5 (Herselt, Arendonk, Deurne, Turnhout, Zoerle-Parwijs) 
 Limburg: 1 (Bocholt) 
 Vlaams-Brabant: 0  
 Oost-Vlaanderen: 6 (Destelbergen, Herzele, Zottegem, Maldegem, Gent, Merelbeke) 
 West-Vlaanderen: 5 (Blankenberge 2x, Wevelgem, Jabbeke 2x) 
 

Evaluatie: 
In de provincie Vlaams-Brabant werd er geen wedstrijd georganiseerd in 2016, in alle 
andere provincies wel. 
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Operationele doelstelling 1.2 (SD 1)  
Vanaf 2013 biedt Danssport Vlaanderen de wedstrijddansers actuele dans de mogelijkheid 
deel te nemen aan de Internationale wedstrijden (IDO). 

 
Resultaten effectmeting: 
Min. 146 wedstrijddansers hebben zich in 2016 ingeschreven voor de wedstrijden van 
 FDSF, 1 club heeft met 3 small groups, 1 formatie en enkele solo’s en duo’s deelgenomen 
aan het WK in Zweden (IDO). 

 
Evaluatie: 
Er is een stagnatie van het aantal dansers die deelnamen aan de wedstrijden van FDSF.   
1 club heeft deelgenomen aan een internationale wedstrijd, deze club nam ook deel in 
2015. 
 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling  
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Wedstrijden disco / 
streetdance / showdance 
organiseren  
(Actie 1) 

SD1 

 
15 wedstrijden + 2 
kampioenschappen 
 

Evaluatie wedstrijden en 
bijsturing waar nodig. 
(Actie 2) 

SD1, SD2 

 
Evaluatievergaderingen 
wedstrijdcommissie: 
18/02/2016, 26/05/2016, 
25/08/2016, 2/12/2016 

Wedstrijdkalender 
disco/streetdance / 
showdance vastleggen en 
aankondigen 
(Actie 3) 

SD1; OD1.1 

 
Wedstrijdkalender was klaar 
tegen eind mei. Die werd 
aangekondigd in juni 2016 
(Just4You 55) en stond vanaf 
eind mei op de website.   

Samenwerking met 
andere organisaties 
(Actie 4) 

SD1; OD1.2 

 
Dansers van disco/streetdance / 
showdance mogen deelnemen 
bij FDSF-wedstrijden en IDO en 
omgekeerd. 
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Strategische doelstelling 2 (SD2) 
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 organiseert Danssport Vlaanderen, volgens de normen van BDSF, 
wedstrijden Standaarddans die open staan voor alle dansparen. 
 

Resultaten effectmeting: 
 In 2016 werden er 10 nationale wedstrijden en 1 kampioenschap Standaarddans georganiseerd.  
               7 wedstrijden werden door Vlaamse clubs i.s.m.  BDSF.  Daaraan kunnen zowel dansparen met  
               hoog niveau als beginnende wedstrijddansers deelnemen. 
  

Evaluatie: 
De doelstelling werd bereikt.  Er werden meer dan 6 wedstrijden aangeboden.  De wedstrijden 
 werden georganiseerd i.s.m. BDSF en dus ook volgens hun normen. 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD 2) 
Doelstelling werd vervangen: zie BO2 – SD1 – OD 1.1 

 

Operationele doelstelling 2.2 (SD 2) 
Vanaf 2015 krijgen de wedstrijdparen in A-klasse (nationale wedstrijden) een ideale 
voorbereiding om op internationaal niveau (WDSF) goed te presteren. 
 

Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2016  3 specifieke bijscholingen georganiseerd voor wedstrijdkoppels, hun 
trainers en juryleden: 
- 15/10/2016: Mini Training Camp 
- 05/11/2016: Begeleide basic training Standard/Latin 
- 18/12/2016: Performance Analysis Sessie 

 
Evaluatie: 
Door de samenwerking van de BDSF en AC en de sportcommissie van Danssport 
Vlaanderen kunnen wedstrijdparen een goede begeleiding krijgen. Dit begeleidingstraject 
moet zeker nog verder uitgewerkt worden. 

 
 
 

Strategische doelstelling 3 (SD3) 
In deze beleidsperiode wil Danssport Vlaanderen breakdance als dans en topsport verder 
professionaliseren in binnen- en buitenland door bijscholingen, wedstrijdstages en competitieve 
activiteiten te organiseren. 
 

Resultaten effectmeting: 
 
Aantal activiteiten = 7 
Aantal deelnemers: 

Unbreakable = 641 
Breakdancestage Dworp = 24 
Breakdancestage Malle = 21 
BK Bboyranking Leuven = 190 
Breakdancestage kerst = 69 
Benelux kampioenschap -16 = 100 
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Extreme expierence = 66 
 
TOTAAL aantal deelnames = 1111 

 
 

Evaluatie: 
In 2016 werd de bboyranking geëvalueerd om in 2017 terug van start te kunnen gaan, met nieuwe 
partners en concepten. Hierdoor zijn er in 2016 minder breakdance activiteiten geweest en is er 
een daling in onze deelnemers en toeschouwers.  

 
 

Operationele doelstelling 3.1. (SD 3 / BO1)  
Tegen 2016 organiseert Danssport Vlaanderen voldoende breakdancewedstrijden waar de 
breakdancers aan kunnen deelnemen op regionaal (min 3), nationaal (min 1) en 
internationaal niveau (min 1) per sportjaar.  

 
Resultaten effectmeting: 
De breakdance activiteiten moeten elk jaar geëvalueerd worden en moeten passen in de 
(inter)nationale kalender. De regionale wedstrijden zijn in 2016 niet doorgegaan. 
 
2013: 
3 bboyranking regionaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en Hall Of Fame internationaal 
 
2014: 
3 bboyranking regionaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en Hall Of Fame internationaal 
 
2015: 
5 bboyranking regionaal 
1 bboyranking internationaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en 2on2 Concrete internationaal 
 
2016: 
1 bboyranking internationaal 
1 bboyranking + BK nationaal 
2 danskampen nationaal 
Unbreakable en 2on2 Concrete internationaal 
 

 
Evaluatie: 
 
In 2016 zijn er minder breakdance activiteiten doorgegaan, maar er zijn wel nieuwe 
samenwerkingen aangegaan om het jeugdcircuit in 2017 beter te kunnen aanbieden.  
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Overzicht acties 2015 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Wedstrijden Ballroom 
/ Latin / Social-Dance 
organiseren 
(Actie 5) 

SD2 

 
Er werden 10 wedstrijden 
georganiseerd en 1 kampioenschap.  
  

Begeleiding van 
wedstrijdparen op 
internationaal niveau 
(Actie 8) 

SD2; OD2.2  

 
Er werden 3 specifieke bijscholingen 
georganiseerd voor 
wedstrijdkoppels/trainers/ 
juryleden. 

Unbreakable als 
totaalevenement 
organiseren: Een WK 
breakdance 1on1 met 
bijhorende 
zijwedstrijden en 
workshops binnen 
verschillende 
dansstijlen en op 
internationaal niveau. 
(Actie 10)  

SD3; OD3.1 

 

Aantal evenementen: 6 
Aantal activiteiten op de 
evenementen: 7 
 

De Bboyranking- 
competitie uitbouwen 
van enkel jeugd naar 
ook wedstrijden voor 
volwassenen 
(Actie 11)  

SD3 

 
 

Deze ranking hebben we 
uitgeprobeerd. Er is in 2015 al 
beslist om dit idee niet meer uit te 
voeren. 

Verschillende 
topdocenten (binnen 
en buitenland) 
aantrekken om op 
wedstrijden 
workshops te doceren 
(Actie 12)  

SD3; OD3.1 

 

Deze doelstelling hebben we 
meermaals gehaald. 

 
Evaluatie van de acties 
Voor SD1 en OD1.1 en OD1.2, OD2.2werden alle acties van 2016 voltooid.  
Unbreakable en de andere breakdancewedstrijden zijn nog steeds een groot succes met telkens 
vele toeschouwers. Danssport Vlaanderen heeft ingezet op laagdrempeligheid voor deelname en 
toeschouwers. Zo werd er op vele wedstrijden geen toegangsgeld gevraagd. 
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Conclusies 
De wedstrijden disco/streetdance/showdance verlopen heel goed. Door de grote vraag naar een apart 
circuit showdance, modern en jazz zal dit opgestart worden in 2017. De wedstrijden streetdance worden 
in 2016 nationaal georganiseerd (niet in regio’s).  Een continue evaluatie is nodig. 
De wedstrijden Standaarddans verlopen goed.  Het aantal deelnemers blijft status quo. 
De dansparen standaarddans zullen met de oprichting van de sportcommissie in de toekomst meer 
begeleid worden voor deelname aan internationale wedstrijden.  Ook zal er gewerkt worden om de 
prestaties van de wedstrijdparen te verbeteren. 
 
Over deze beleidsperiode hebben we het niveau van onze Vlaamse breakdancescene enorm zien stijgen. 
Toch is een continue evaluatie van het aanbod nodig. Er is nood aan samenwerkingen zodat er geen 
overaanbod is en nog meer deelnemers op de jeugdwedstrijden. 
 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
/ 
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Basisopdracht 2:  
Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1)  
In deze beleidsperiode blijft het aantal clubs en leden die recreatief dansen minstens status quo. 
 

Resultaten effectmeting: 
Totaal aantal leden - # wedstrijd en # recreatieve in 2014, 2015 en 2016 

 
 
Evaluatie:  
Het totaal aantal leden stijgt, er is zowel een stijging in het aantal wedstrijddansers als in het aantal 
recreatieve leden. De wedstrijden kennen momenteel veel succes. Toch is het aantal 
wedstrijddansers slechts 10% van het totaal aantal leden. Het grote verschil in recreatieve en 
competitieve dansers wijst erop dat we zeker ook op recreatief dansen moeten blijven focussen. 

 

Operationele doelstelling 1.1.  (SD1) 
In deze beleidsperiode worden activiteiten georganiseerd door clubs en dansscholen, 
aanvullend worden vanaf 2015 ‘Teamhappenings’ georganiseerd om het standaarddansen 
op recreatief niveau meer in de kijker te zetten. 
 
Resultaten effectmeting: 
De team happenings worden georganiseerd en geëvalueerd per sportjaar (sept-aug).  
Aantal georganiseerde teamhappenings: 
2015-2016: 6 
2016-2017: 6 
 
In de grafiek wort het aantal koppels en het aantal vertegenwoordigde clubs per teamhappening 
weergegeven. Wat betreft het aantal deelnemers is er een licht dalende trend. 
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Evaluatie:  
De deelnemers van de teamhappenings waren al zeer positief, er is een afwisseling 
tussen ‘oefenavond’ en ‘teamhappening’ en men komt in contact met danskoppels 
uit andere clubs. 
Anderzijds wordt opgemerkt dat de clubbestuurders en leraars eerder terughoudend 
zijn wat betreft de organisatie en motiveren van hun danskoppels. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 
Recreatieve dansers 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Clubs en scholen stimuleren 
oefenavonden open te stellen voor 
alle leden van Danssport 
Vlaanderen 
(Actie 1) 

SD1; OD1 

 
Mail werd begin juni 
2016 verstuurd. 

Clubs/scholen stimuleren om de 
oefenavonden en opendeurdagen 
aan te kondigen via de website van 
Danssport Vlaanderen 
(Actie 2) 

SD1; OD1 

 

Onder de rubriek 
‘clubnieuws’ was de 
lijst te zien van de 
opendeurdagen en 
oefenavonden 
gedurende de periode 
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juni tot en met 
september. 

Teamhappenings per regio 
organiseren 
(Actie 3) 

SD1; OD1 
 

6 teamhappenings 

 
 

Operationele doelstelling 1.2.  (SD 1 / BO2) 
Recreatief dansen bij -19 jarigen wordt gestimuleerd via het jeugdsportproject. 
 
Meetplan : uitwerking – zie FO1 jeugdsportproject 

 
Conclusies 
De groep recreatieve dansers binnen Danssport Vlaanderen blijft zeer groot. Het blijft 
belangrijk om vanuit de federatie de clubs in hun activiteiten te ondersteunen en zelf 
initiatieven in samenwerking met de clubs aan te bieden. 
 
 
Strategische doelstelling 2 (SD2)  
Tegen 2016 kunnen de senioren deelnemen aan meer seniorenactiviteiten.  
 
Meetplan  
 
Indicator(en) Seniorenactiviteiten  
Definitie indicator Seniorenactiviteiten : dansvakanties, dansnamiddagen of 

danscursussen voor 55 plussers 
Meetnorm Meer dan de nulmeting in 2012 
Meetbron(nen) www.danssportvlaanderen.be/senioren - tijdschrift - mailings – 

flyers+affiches 
Meetwijze Activiteiten tellen + aantal deelnemers en evaluaties 
Meetfrequentie 1 keer 
Meetmoment(en) 2016 
Meeteigenaar/meetbewaker Marianne 

 
 

Operationele doelstelling 2.1.  (SD 2 / BO2) 
Tegen 2016 kunnen de senioren deelnemen aan minimum 2 activiteiten van Danssport 
Vlaanderen in 3 verschillende provincies per sportjaar. 
 

Resultaten effectmeting: 
 
Seniorenactiviteiten 2012:  
wordt gebruikt als norm voor deze beleidsperiode: 

 
 
 
 

http://www.danssportvlaanderen.be/senioren
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Dansnamiddagen 2012: 
datum plaats aantal  

26/01/2012 Turnhout 145 deelnemers 
14/03/2012 Leopoldsburg 130 deelnemers 
15/03/2012 
07/06/2012 

Beerse 
Mol 

95 deelnemers 
90 deelnemers 

14/11/2012 Retie 175 deelnemers 
  635 deelnemers 

 
Nationale dansnamiddag met orkest 2012: 

datum plaats aantal  
22/03/2012 Malle 193 deelnemers 

 
Seniorendansvakanties 2012: 

Periode Locatie Aantal  
11-18 maart 2012 Cyprus 52 deelnemers 
7-11 mei 2012 Houffalize Ol Fosse d’Outh 50 deelnemers 
28/05 -1/06 2012 Oostende De Kinkhoorn 40 deelnemers 
11-15 juni 2012 Nieuwpoort 21 deelnemers 
7-15 sept 2012 Spanje Rosas 50 deelnemers 
  213 deelnemers 

 
Dansreünie 2012: 

datum Locatie Aantal  
7 september 2012 Retie 65 deelnemers 
7 december 2012 Turnhout 46 deelnemers 
  111 deelnemers 

 
Seniorenactiviteiten 2016:  
 
Dansvakanties 2016: 
Ballroom & Latin: 

datum Locatie Land Aantal 
7-14 mei 2016 Kemer Turkije 20 
9-13 mei 2016 Houffalize België 23 
23-27 mei 2016 Kinkhoorn Oostende België 42 
13-17 juni 2016 Kinkhoorn Oostende België 34 
5-9 september 16 Almelo  Nederland 42 
Oktober 2016 Calpé  Spanje 36 

 
Lijndansen & gemeenschapsdansen: 

datum Locatie Land Aantal 
13-17 juni 2016 Royal Astrid Oostende België 39 
5-9 september 16 Almelo  Nederland 14 

 
In totaal: 250 deelnemers 
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Dansnamiddagen 2016: 

Datum  Locatie Aantal 
13/01/2016 Retie 190 

4/02/2016 Vlimmeren 160 
11/02/2016 Hechtel-Eksel 94 
25/02/2016 Turnhout 124 
10/03/2016 Beerse 139 
16/03/2016 Leopoldsburg 104 
24/03/2016 Arendonk 109 

1/05/2016 Alken 120 
2/06/2016 Mol 160 

25/10/2016 Malle: lijndansen 122 
18/11/2016 Zandhoven 163 

9/12/2016 Malle 187 

  1672 deelnemers 
 

Dansreünie 2016: 
datum Locatie Aantal  

5 augustus 2016 Schilde 58 deelnemers 
9 oktober 2016 Baarle-Hertog 23 deelnemers 
27 oktober 2016 Beerse 36 deelnemers 
  117 deelnemers 

 
Activiteiten werden aangekondigd in Swing en de nieuwsbrief van Danssport 
Vlaanderen. Er werd een mailing gedaan naar de clubs met affiches en flyers voor de 
seniorenactiviteiten. Alle activiteiten werden ook op onze website geplaatst met 
mogelijkheid tot inschrijving. 

 
Evaluatie:  
Danssport Vlaanderen organiseerde in 2016 met succes 10 seniorendansnamiddagen 
in samenwerking met een club. De nationale dansnamiddag ballroom & latin met live 
orkest werd georganiseerd op 9 december 2016. Voor de 1ste maal organiseerde 
Danssport Vlaanderen een dansnamiddag lijndansen en country line dance. Hier 
namen 122 dansers aan deel. In totaal namen 1672 senioren deel aan de 
dansnamiddagen in 2016. 250 senioren genoten van een aangename dansvakantie in 
Turkije, Oostende, Houffalize, Spanje en Nederland. Aan de 3 aangeboden dansreünies 
namen 117 senioren deel. Ten opzichte van 2012 kunnen de senioren in 2016 
deelnemen aan meer activiteiten. Er werden meerdere activiteiten aangeboden in 
ten minste 3 provincies. 

 

Operationele doelstelling 2.2. (SD 2 / BO1) 
Vanaf 2015 organiseren minimaal 20 clubs seniorenactiviteiten. 
 
Meetplan 
 
Indicator(en) Seniorenactiviteiten georganiseerd door een club/school 

aangesloten bij Danssport Vlaanderen 
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Definitie indicator / 
Meetnorm Minimaal 20 clubs 
Meetbron(nen) www.danssportvlaanderen.be/clubnieuws - 

www.danssportvlaanderen.be/senioren 
Meetwijze Activiteiten en clubs tellen 
Meetfrequentie Jaarlijks 1 keer 
Meetmoment(en) Vanaf 2015 telkens in juni  
Meeteigenaar/meetbewaker Marianne 
 

Resultaten effectmeting: 
Onderstaande clubs duiden aan op inschrijvingsformulier dat ze in hun club een 
dansnamiddag voor senioren organiseren. Deze info kan je ook terugvinden op de 
zoekrobot van onze website. 

 
Alken - Animo 

Arendonk - Baila 

Avelgem - Dance4friends 

Beerse - Dansclub Beerse vzw 

Beerzel – dansclub Scratch 

Bocholt - Dansschool MkM vzw 

Brussel Skylight Dance club vzw 

Dance Center Hertoginnedal (Turnhout) 

Dansclub Retro 

De Vrije Burggrave Dansers (Evergem) 

Deurne - Easy Moving 

Ekeren - Senn City Dance Company vzw 

Gent - Hal26 

Ham - Dansclub Happy Dancer 

Hechtel-Eksel - Waterhofkens 

Leopoldsburg - Horsten-Jivers 

Mol - Dansclub Mol Gompel 

Oostende - dansschool Gevada 

Oostende - Dansschool Ten Stuyver 

Retie - Dans vzw 

Rillaar - Dansclub IMAGO 

Turnhout Dansclub vzw 

Vlimmeren - Dansclub Vlimmeren 

Zandhoven - Dansclub Danza 

 
Evaluatie: 
Minstens 22 clubs van Danssport Vlaanderen organiseren een dansnamiddag voor 
senioren.  

 

http://www.danssportvlaanderen.be/clubnieuws
http://www.danssportvlaanderen.be/senioren
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=1963
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=6007
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=17
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=67
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=15
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=10685
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=5104
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=10766
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=4198
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=7295
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=91
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=56
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=62
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=129
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=29
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=71
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=74
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=7517
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=12
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=40
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=20
http://www.danssportvlaanderen.be/page?orl=1&ssn=2dbd6270f94aa7e4ac4cdfdad0eaa392b29f6ce2&lng=1&pge=10&trefwoord=&plaatsnaam=&postcode=&dansstijl=122&doelgroep=242&activiteiten=324&straal1=-1&straal2=-1&orlid=31
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling  
Senioren 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid  
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten meting 

Organiseren van 
dansvakanties voor 50-
plussers 
(Actie 4) 

SD2/OD2.1 
 

 
 

 

Er werden 8 dansvakanties 
georganiseerd met 250 
deelnemers 

Organiseren van 
dansnamiddagen in 
samenwerking met clubs 
(Actie 5) 

SD2/OD2.1  
 

In 2016 werden er 12 
dansnamiddagen georganiseerd 
met 1672 dansers 

Meer activiteiten rond 
lijndans organiseren voor 
senioren 
(Actie 6) 

SD2/OD2.1 
  

 
In 2016 werden 2 dansvakanties 
en 1 dansnamiddag lijndansen 
georganiseerd. 

20 clubs organiseren 
activiteiten voor senioren 
(Actie 7) 

SD2/OD2.2  
 

Minstens 22 clubs van Danssport 
Vlaanderen organiseren dansna-
middagen voor senioren 

Samenwerken met andere 
seniorenorganisaties 
(Actie 8) 

SD2; OD1.2 + 
OD2.2  Danssport Vlaanderen werkt 

samen met Okra i.v.m. opleiding 
initiator dans voor senioren 

 
Reservaties voor midweek in de Kinkhoorn Oostende, Royal Astrid Oostende, Ol Fosse d’Outh 
in Houffalize en Preston Palace in Nederland. Afspraken met Thomas Cook i.v.m. reis en verblijf 
in Turkije en Spanje. 
Dansvakanties worden aangekondigd op website, net zoals de mogelijkheid tot inschrijven via 
website. In ons tijdschrift Swing worden de dansvakantie aangekondigd met bijkomende info. 
Voor elke dansvakantie worden trainers A aangesteld om les te geven. 

 
Verwerking evaluatie midweekvakanties: Houffalize, Oostende 1 en 2, lijndansen en Almelo 
Aantal deelnemers: 194 
Ingevulde evaluaties: 179  

Zeer goed Goed Matig slecht Zeer 
slecht 

vakantie: in het algemeen 130 72,63% 48 26,82% 1 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 
informatie vooraf 93 51,96% 83 46,37% 1 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 
ontvangst 109 60,89% 60 33,52% 7 3,91% 2 1,12% 0 0,00% 
kamer 78 43,58% 71 39,66% 24 13,41% 4 2,23% 1 0,56% 
het eten 93 51,96% 80 44,69% 5 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 
sanitair (douches/wc) 86 48,04% 72 40,22% 20 11,17% 1 0,56% 0 0,00% 
dagindeling 112 62,57% 60 33,52% 4 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 
danslessen 142 79,33% 36 20,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
afwisseling dansstijlen 125 69,83% 48 26,82% 3 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 
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animatie 98 54,75% 72 40,22% 3 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 
begeleiding 128 71,51% 46 25,70% 0 0,00% 2 1,12% 0 0,00% 
 

 
Evaluatie van de actie: 
In 2016 werden er 8 dansvakanties georganiseerd. Er namen 250 senioren deel. 4 
dansvakanties vonden plaats in België en 4 in het buitenland. De dansvakanties werden positief 
geëvalueerd. Met een zeer positieve score voor de danslessen. 

 
Actie 5 Dansnamiddagen voor 55-plussers : 1 nationale + een 5-tal in 

samenwerking met clubs 
- Locaties zoeken 
- Clubs contacteren die mede-organisator willen zijn 
- Promotie 
- Inschrijvingen 
- Catering voorzien 
- evaluatie 

Doelstelling SD2; OD2.1 
Meetinstrument/Meetmethode Inschrijvingslijst / www.dansliga.be/senioren 
norm/indicator Activiteiten in verschillende provincies 
Wie Marianne 
Timing Jaarlijks in juni 

 
Dansclub Turnhout DC, dansclub Beerse, Molse dansclub, dansclub Horsten-Jivers, Dans vzw 
Retie, Animo in Alken, Danza in Zandhoven, dansclub Vlimmeren, Waterhofkes Hechtel en 
dansclub Arendonk zijn bereid om een dansnamiddag te organiseren. Danssport Vlaanderen 
stuurt affiches en flyers van dansnamiddagen naar alle aangesloten clubs, aankondiging op 
onze website en tijdschrift Swing.  
 
Dansnamiddagen 2016: 

Datum  Locatie Aantal 
13/01/2016 Retie 190 

4/02/2016 Vlimmeren 160 
11/02/2016 Hechtel-Eksel 94 
25/02/2016 Turnhout 124 
10/03/2016 Beerse 139 
16/03/2016 Leopoldsburg 104 
24/03/2016 Arendonk 109 

1/05/2016 Alken 120 
2/06/2016 Mol 160 

25/10/2016 Malle: lijndansen 122 
18/11/2016 Zandhoven 163 

9/12/2016 Malle 187 

  1672 deelnemers 
 

 

http://www.dansliga.be/senioren
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Evaluatie van de actie: 
Danssport Vlaanderen organiseerde in 2016 10 seniorendansnamiddagen in samenwerking 
met een plaatselijke club. De provincie Antwerpen was het meest succesvol met 7 
dansnamiddagen voor senioren. Tijdens die 7 dansnamiddagen waren er 1045 deelnemers. In 
Limburg waren er 3 dansnamiddagen met 318 dansers.  
 

 
Actie 6 Meer activiteiten rond lijndans organiseren voor 

senioren/plussers 
Doelstelling SD2 
Meetinstrument/Meetmethode Zie map senioren in pc /www.danssportvlaanderen.be/senioren 
norm/indicator De hele groep senioren bereiken 
Wie Marianne 
Timing Vanaf 2013 

 
 

Dansvakanties lijndansen & gemeenschapsdansen: 

Datum Locatie Land Aantal 
13-17 juni 2016 Royal Astrid Oostende België 39 
5-9 september 16 Almelo  Nederland 14 

 
Dansnamiddag lijndansen en country line dance: 

Datum  Locatie Aantal 
25/10/2016 Malle: lijndansen 122 

 
 

Evaluatie van de actie: 
Danssport Vlaanderen organiseerde in 2016 twee dansvakantie lijndansen en gemeenschaps-
dansen. Eén dansvakantie in Oostende en één in Almelo Nederland. In totaal namen er 53 
dansers deel aan de lijndansvakanties. 
In 2016 organiseert Danssport Vlaanderen voor de 1ste maal een dansnamiddag 
lijndansen en country line dance in Malle op dinsdag 25 oktober in Vormingscentrum 
Malle. Er namen 122 dansers deel aan dit evenement. 
 

 
Actie 15 Samenwerkingsverbanden zoeken met andere 

seniorenorganisaties 
Doelstelling SD2; OD1.2 + OD2.2 
Meetinstrument/Meetmethode -Verslagen van overleg met andere organisaties 

-Gezamenlijke promotie of activiteiten 
norm/indicator Seniorenactiviteiten 
Wie Marianne 
Timing Vanaf 2013  
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Evaluatie van de actie: 
Danssport Vlaanderen biedt ook zijn medewerking aan de VTS-opleiding dans voor senioren 
die onder impuls van Okra doorgaat. Info over deze opleiding komt in onze nieuwsbrief naar 
clubs en leden en wordt op onze website vermeld. 

 
Conclusies 
Binnen Danssport Vlaanderen is er een zeer grote groep recreatieve dansers. Het blijft belangrijk om clubs 
te stimuleren om voor deze leden activiteiten te organiseren en die bekend te maken. 
 
 

Strategische doelstelling 3 (SD3)  (Nieuw) 
Tegen eind 2016 wordt er in minstens 15 clubs, aangesloten bij Danssport Vlaanderen, G-
dans georganiseerd. 
 

Resultaten effectmeting: 
Aan elke club die bij Danssport Vlaanderen aangesloten is, werd er gevraagd een enquête in 
te vullen en via mail terug te sturen, dit gebeurde in mei 2016.  
99 clubs vulden de enquête in, 288 clubs zijn aangesloten bij Danssport Vlaanderen. 
Verwerking enquête: zie grafiek 

 
  

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluatie:  
Van de 99 clubs die de enquête invulden zijn er 21 clubs die G-dans aanbieden voor mensen 
met een mentale beperking, 10 clubs die rolstoeldans (fysieke beperking) aanbieden en 3 
clubs die mensen met een beperking integreren in de gewone lessen, in de mate van het 
mogelijke. 

 

Operationele doelstelling 3.1 (SD 3 / BO2) 
In deze beleidsperiode brengen we lesgevers meer kennis bij over het geven van dansles 
aan mensen met een mentale of fysieke beperking, zodat dansclubs een geschikte lesgever 
G-dans vinden. 
 
Resultaten effectmeting:  
 
Bijscholingen G-dans 2016: 

0
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G-dans
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mentaal fysiek geïntegreerd
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Datum Plaats Aantal deelnemers 
06/03/2016 Brasschaat 24 
25/09/2016 Heverlee 32 

Er werden mails verstuurd naar de clubs en lesgevers. De informatie van deze bijscholingen 
kwam op de website met mogelijkheid tot inschrijving. Er werd ook reclame gemaakt via 
onze tijdschriften. 

VTS-opleiding ‘initiator rolstoeldans’:  
 

Datum Plaats Aantal deelnemers 
Januari 2016 Tongerlo 11 

 
                
               Evaluatie: 

Danssport Vlaanderen organiseerde in 2016 twee bijscholingen rond G-dans. De eerste 
bijscholing had als thema ‘dansles geven aan mensen met een mentale beperking’. Het was 
een combinatie van theorie en praktijk. De tweede bijscholing ging zowel over ‘dansles geven 
aan mensen met een mentale beperking’ als over ‘rolstoeldans’. In de namiddag was er een 
uitwisseling van ideeën rond G-dans. 

Danssport Vlaanderen organiseerde 1 opleiding ‘initiator rolstoeldans’.  

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid  
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten meting 

Organiseren van minstens 
1 bijscholing G-dans 
(Actie 9) 

SD3/OD3.1 
 

 
 

 
 

Er werden 2 
bijscholingen 
georganiseerd 

Organiseren van een VTS-
opleiding ‘initiator 
rolstoeldans’ 
(Actie 10) 
 
 

SD3/OD3.1 
  

 
 

Er werd 1 opleiding 
‘initiator rolstoeldans’ 
georganiseerd, een 
volgende opleiding 
werd reeds gepland. 

 
Conclusies 
Er is voldoende interesse vanuit de dansclubs en de lesgevers in het geven/organiseren van lessen G-
dans. We moeten dus voldoende bijscholingen en opleidingen blijven aanbieden om geschikte 
lesgevers te vinden voor deze lessen. 
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Operationele doelstelling 3.2 (SD 3 / BO2) 
Tegen eind 2016 biedt de federatie een uitgebreide infobrochure en promotiemateriaal 
voor G-dans aan. 

 
Resultaten effectmeting:  
 
Materiaal aangeboden door Danssport Vlaanderen: 
- Draaiboek ‘G-dans opstarten in je club’ 
- Flyers G-dans (mentale beperking) en flyers rolstoeldans (fysieke beperking)  
- Stickerkaarten met bijhorende stickers 
- Diploma’s G-dans 

 
Bestellingen materialen: 
Club Materiaal Aantal 
Het Sportateljee Flyers G-dans 500 
Streetvibe Flyers G-dans 500 
Dansschool Nele Draaiboek  
Het Sportateljee Draaiboek  
Dansstudio Crescendo Draaiboek  
Streetvibe Draaiboek  
Danscentrum Pirouette Draaiboek  

 
Clubbezoeken: 

Datum Club Provincie 
20/05/2016 Dansschool Nele West-Vlaanderen 
23/06/2016 Het Sportateljee Ramsel Antwerpen 
23/06/2016 Dansstudio Crescendo Limburg 
15/07/2016 Danscentrum Priouette vzw Vlaams-Brabant 
21/07/2016 Dansstudio Streetvibe West-Vlaanderen 

 
  

Scholen bijzonder onderwijs/instellingen/internaten contacteren: 
Er werd een lijst opgesteld van alle scholen bijzonder onderwijs (zowel lager als secundair), 
alle instellingen voor volwassenen en alle internaten, dit per provincie. De 
scholen/instellingen/internaten die in de buurt liggen van een club die start met G-dans 
werden gecontacteerd. Zij werden via mail op de hoogte gebracht dat een club in de buurt 
zou starten met G-dans en zij konden ook flyers van deze club aanvragen. 
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Evaluatie: 
Er werden niet veel materialen besteld die Danssport Vlaanderen gratis aanbiedt aan de clubs. 
Hier moet meer reclame voor gemaakt worden. Momenteel gebeurde dit enkel bij de clubs 
waar een clubbezoek gedaan werd, dat waren er maar 5 in 2016. De clubs die reeds G-dans 
aanboden het jaar ervoor, konden deze materialen ook bestellen, maar er werd geen 
herinnering gestuurd waardoor ze er misschien niet aan dachten. 
 
Er werd voldoende reclame gemaakt bij scholen/instellingen/internaten voor de dansscholen 
die G-dans aanbieden, dit in alle provincies. 
 
 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Clubbezoeken om informatie 
rond G-dans te geven 
(Actie 11) 

SD3/OD3.2 
 

 

 
 

Er werden 5 clubbezoeken 
gedaan. Ik had er 20 
gepland, dit was misschien 
te hoog gegrepen. 

Flyers aanbieden om uit te 
delen in scholen/instellingen/… 
(Actie 12) 
 
 

SD3/OD3.2 
  

 

Er werden gratis flyers 
aangeboden aan de clubs 
die starten met G-dans 

0

10

20

30

40

50

60

Scholen lager bijzonder
onderwijs

Scholen secundair
bijzonder onderwijs

Instellingen voor
volwassenen

Internaten

Mailing scholen/instellingen

Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen



Rapportering 2016 

Danssport Vlaanderen Pagina 21 

Contact opnemen met 
scholen/instellingen/internaten 
in de buurt van de club om 
reclame te maken a.h.v. flyers 
(Actie 13) 
 

SD3/OD3.2 
  

 
Scholen/instellingen/ 
internaten kregen werden 
via mail op de hoogte 
gebracht van clubs in de 
buurt die starten met G-
dans. Zij konden ook flyers 
aanvragen van deze lessen. 

Draaiboek ‘Tips & tricks voor G-
dans’ aanbieden 
(Actie 14) 

SD3/OD3.2 
  

 
Er werd een draaiboek 
opgesteld en aangeboden 
aan de clubs. 

 
 
Conclusies 
Danssport Vlaanderen biedt voldoende materialen aan rond G-dans, maar hier wordt niet altijd veel 
gebruik van gemaakt. De clubs moeten meer geïnformeerd worden over dit materiaal zodat ze hier 
ook effectief gebruik van kunnen maken. 
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Basisopdracht 3: 
Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 

 
Basisopdracht 3.1 

Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de 
aangesloten clubs 

 
 

Strategische doelstelling 1 (SD1) 
Tijdens beleidsperiode 2013-2016 biedt Danssport Vlaanderen ondersteuning voor dansleraars en 
juryleden op gebied van wedstrijddans 
(De SD is bereikt als de 2 onderliggende operationele doelstellingen bereikt zijn) 
 

Resultaten effectmeting: 
Voor actuele dans werden in 2016 vier ondersteuningsmomenten georganiseerd voor juryleden 
en lesgevers. In het overzicht 2013-2016 zien we een lichte stijging in het aantal 
ondersteuningsmomenten voor actuele dans. Het totaal aantal deelnemers is verdubbeld t.o.v. 
2013. Het aantal juryleden actuele dans kende in 2016 een kleine daling t.o.v. 2015. 
Voor standaarddans zijn er in 2016 een 3-tal ondersteuningsmomenten geweest in het kader van 
wedstrijddans. 

 
               Evaluatie: 

Door meer ondersteuningen voor actuele dans te bieden in het kader van wedstrijddans is aantal 
juryleden kunnen toenemen in deze beleidsperiode. 
Voor standaarddans worden de ondersteuningsmomenten nationaal georganiseerd, zowel 
trainers, juryleden als de wedstrijddansers zelf zijn op de bijscholing aanwezig. 

 

Operationele doelstelling 1.1 (SD1) 
Vanaf 2013 voorziet Danssport Vlaanderen jaarlijks minstens 2 opleidingsmoment voor 
leraars en juryleden over wedstrijddans 

 

2013 2014 2015 2016
Totaal aantal
deelnemers 17 47 52 41

Gemiddeld aantal
deelnemers per cursus 17 016 13 10,25

Jurycursussen AD 1 3 4 4

Deelnemers jurycurssusen actuele 
dans
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Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2016 vier ondersteuningsmomenten voor wedstrijddans georganiseerd door 
Danssport Vlaanderen. Twee cursussen waren specifiek gericht op disco en twee op urban dance. 
Elke bijscholing was dan nog verder opgedeeld in “clipdance” en “jurycursus”. In totaal waren er 
41 deelnemers. Doordat het aantal (parallelle) cursussen toenam werd tegemoet gekomen aan 
de betere spreiding maar daalde het aantal gemiddelde deelnemers per cursus. In totaal zijn er in 
2016 41 deelnemers geteld t.o.v. 17 in 2013. 
De screening van de opleiding heeft uitgemaakt dat vanaf 2016 het vak “wedstrijdbegeleiding” 
deel moet uitmaken van de opleiding Instructeur B standaarddans. In 2015 werd een docent 
aangeduid dit vak te doceren en een cursustekst uit te schrijven. In 2016 werd het vak gedoceerd 
in de vernieuwde opleiding “instructeur B standaarddans”. 
 

 
               Evaluatie: 

De norm van minstens 2 opleidingsmomenten werd in 2016 gehaald voor actuele dans. 
               Het vak “wedstrijdbegeleiding” voldoet aan de voorschriften van de screening. 
 

Operationele doelstelling 1.2. (SD1) 
Per sportjaar heeft Danssport Vlaanderen minimum evenveel of meer juryleden ter 
beschikking voor de wedstrijden actuele dans. 

             

 
Resultaten effectmeting: 

               In 2016 telden onze federatie 56 juryleden die minstens één wedstrijd gejureerd hebben voor 
               Danssport Vlaanderen. Onder hen waren er 15 nieuwe juryleden.  
 
               Evaluatie: 

De norm van evenveel of meer juryleden is niet bereikt. Het aantal juryleden is wel verdubbeld 
t.o.v. 2013. Het blijft vaak moeilijk om voldoende juryleden te vinden voor de wedstrijden. Het zal 
een werkpunt blijven die personen te motiveren om bijscholingen te volgen om in aanmerking te 
komen om te kunnen blijven jureren. 
Doordat de cursisten van de VTS-opleiding Instructeur B actuele dans vanaf 2013 ook verplicht 
zijn de jurycursus te volgen om voor module 4 te kunnen inschrijven, zullen daar in de toekomst 
ook potentiële juryleden uit voortvloeien. 
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Strategische doelstelling 2 (SD 2): 
In de beleidsperiode 2013-2016 worden de bestaande VTS-cursussen Dans aangepast en/of 
uitgebreid aan de huidige noden van de (kandidaat-)lesgevers. 
 

Resultaten effectmeting: 
Ook in 2016 werd op het einde van elke VTS-opleiding gepolst naar 4 items waarover 
men hun tevredenheid op een 4-puntenschaal kon aanduiden. De items waren: aantal 
opleidingen per jaar, geografische spreiding van de opleidingen, inhoud en docenten. 
Er werd een afzonderlijke berekening gemaakt voor zowel de opleidingen actuele dans 
als voor de opleidingen standaarddans, maar aangezien de resultaten gelijklopend zijn, 
zullen ze samen besproken worden. 
De resultaten zijn te zien in de grafieken. 
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Evaluatie: 
De doelstelling voor 2016 (70% moet 2/4 scoren) werd voor alle items behaald.  
Door de enquête op het einde van de opleiding af te nemen i.p.v. bij de toelatingsproef (2013) 
zijn er minder respondenten maar werden wel al de enquêtes volledig ingevuld.  

We merken dat de geografische spreiding van de opleidingen nog steeds het laagst scoort. De 
jeugd is nog vaak afhankelijk van de ouders, ze kunnen zich niet alleen verplaatsen en hebben 
liefst een opleiding zo dicht mogelijk bij huis. Door 2 opleidingen per jaar te voorzien (voor de 
jeugd), afwisselend in verschillende provincies, kunnen we beter tegemoet komen aan de 
verschillende locaties maar we zullen nooit voor iedereen goed kunnen scoren op dit item.  

Als de vergelijking gemaakt wordt met de vorige jaren in deze beleidsperiode zijn de resultaten  
   vrij gelijklopend.  

 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD 2) 
Vanaf 2015 worden er meer dan 1 cursus initiator Actuele dans per jaar ingericht op een 
verschillende locatie (rekening houdend met het aantal geslaagden in de toelatingsproef). 
 

Resultaten effectmeting: 
Er werden in 2016 twee opleidingen actuele dans georganiseerd, één voor elke stijl: 
jazzdans en urban dance. Het huidige docentencorps laat momenteel niet meer dan 2 
opleidingen per jaar toe. Om in de toekomst nog meer tegemoet te komen aan de grotere 
spreiding werden er opnieuw oproepen gedaan naar mogelijke docenten.  

 

Evaluatie: 
De doelstelling werd behaald. 
Om beter tegemoet te kunnen komen aan de spreiding, de factor die de laagste score 
haalt, zouden we jaarlijks in elke provincie minstens één opleiding moeten organiseren. 
Met het vooruitzicht van de nieuwe opleidingsstructuur Urban Dance en Jazzdans vanaf 
2016 is dat voorlopig niet haalbaar. We zijn gestart met één opleiding per stijl en kijken 
of er voldoende vraag is om de opleidingen vanaf 2017 te ontdubbelen. 
De verdubbeling van het docententeam op niveau initiator is een gevolg van de opdeling 
in jazzdans en urban dance op initiatorniveau. Er zal blijvend aandacht besteed moeten 
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worden aan uitbreiding van het docentencorps om in de toekomst meerdere opleidingen 
per jaar te organiseren in de twee stijlen. 
Ook voor de andere niveaus blijft het van belang om blijvend te werken aan een 
uitbreiding van het docententeam. 

 
 

Operationele doelstelling 2.2 (SD2) 
Vanaf 2016 wordt de VTS-opleiding INSTRUCTEUR B STANDAARDDANS (i.p.v. trainer A) 
uitgebreid met het vak “wedstrijdbegeleiding en reglementen in standaarddans”. 
 

Resultaten effectmeting: 
Het nieuwe vak werd in 2015 toegevoegd aan het opleidingsstramien. Er werd een docent 
aangeduid in 2015 die het vak vorm zal geven tegen 2016.  

Evaluatie:  
In 2014 werden verschillende VTS-opleidingen gescreend. Het resultaat daarvan is dat 
vanaf 2016 het vak “wedstrijdbegeleiding en reglementen in standaarddans” 
opgenomen zal worden op niveau Instructeur B standaarddans, i.p.v. op het niveau 
trainer A. De operationele doelstelling 2.2.SD2 werd daarvoor aangepast. 

 
Strategische doelstelling 3 (SD 3): 
In de beleidsperiode 2013-2016 organiseert Danssport Vlaanderen kwalitatieve bijscholingen in de 
verschillende dansstijlen. 
 

Resultaten effectmeting:  
Er werden in 2016 5 bijscholingen actuele dans georganiseerd, 1 bijscholing dans voor senioren, 
4 vormingsdagen voor de leraars standaarddans en één bijscholingsdag G-dans. 
Voor deze 3 stijlen: actuele dans, standaarddans en dans voor senioren, werden de volgende 
items geëvolueerd: Onderwerp van de bijscholingen, de kwaliteit van de docent, het aantal 
bijscholingen op jaarbasis en de spreiding/locatie van de bijscholing.  
Er werd vooropgesteld dat 75% van de deelnemers minimum 4 op 5 scoort op de 5 puntenschaal. 

Als we die berekening maken voor de 4 doelgroepen samen komen we op volgende resultaten: 
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Voor alle disciplines is er een zeer goede score voor onderwerp en docent. Voor aantal 
bijscholingen haalt enkel standard/latin de norm van 75%. Spreiding kent voor alle disciplines 
een (te) zwakke score. 

 
Evaluatie: 
De georganiseerde bijscholingen scoren zeer goed voor het behandelde onderwerp en de 
docenten, de norm van 75% werd voor die items gehaald. Voor aantal bijscholingen en spreiding 
werd dit jaar de norm opnieuw niet bereikt als we een globaal overzicht nemen van de 
verschillende doelgroepen. De spreiding en aantal bijscholingen zijn blijvende aandachtspunten 
voor de bijscholingen. 

 
Operationele doelstelling 3.1 (SD 3) 
In de beleidsperiode 2013-2016 volgt jaarlijks 20 % van de aangesloten gediplomeerde 
lesgevers actuele dans en 30 % van de aangesloten lesgevers min. 1 bijscholing per sportjaar. 

 
Resultaten effectmeting: 
Voor actuele dans werden er afgelopen jaar 3 bijscholingsdagen voorzien (jurycursussen 
niet inbegrepen).  
Het aantal lesgevers actuele dans aangesloten bij Danssport Vlaanderen bedroeg in 2016 
406. Slechts 92 daarvan waren gediplomeerd. 
Dat betekent dat in 2016  26 % van de gediplomeerden die aangesloten zijn bij Danssport 
Vlaanderen minstens 1 bijscholing heeft gevolgd.  

 

onderwerp docent aantal
bijscholingen spreiding

Actuele dans 74 93 31 23
Standaarddans 95 100 80 61
dans voor senioren 94 100 39 44
G dans 81 88 43 29
GEMIDDELDE ALLE STIJLEN 2015 86 95,25 48,25 39,25
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Evaluatie: 
De vooropgestelde norm werd niet gehaald. Er worden steeds weer extra inspanningen 
gedaan om de bijscholingen voor gediplomeerde lesgevers aantrekkelijk genoeg te 
maken. Er wordt bovendien rekening gehouden met de locatie zodat heel Vlaanderen 
vertegenwoordigd kan worden.  

 
 

(Bijkomende) operationele BO 2.1:doelstelling 3.3 (SD 3) 
In de beleidsperiode 2014-2016 volgt jaarlijks minstens 15% van de aangesloten lesgevers 
actuele dans minstens 2 verschillende bijscholingen georganiseerd door Danssport 
Vlaanderen per sportjaar. 

Resultaten effectmeting: 
69 lesgevers volgden slechts 1 bijscholing in 2016. Er namen 11 lesgevers deel aan 
minstens 2 bijscholingen. Dit is amper 3 %.  

 

2013 2014 2015 2016
totaal aantal lesgevers 307 393 363 406
lesgevers aanwezig op

bijscholingen 175 139 205 81

procentuele verhouding 57 35 56 20
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Evaluatie:  
We zien dat slechts 3 % minstens 2 bijscholingen volgden in 2016 en maar 1 was aanwezig 
op 3 vormingen. Niemand nam in 2016 deel aan de 4 verschillende bijscholingen. 
De norm (15 %) werd niet gehaald. In 2016 zijn er opvallend minder bijscholingen 
georganiseerd. Deze zullen verschoven worden naar het voorjaar van 2017.  
Er zijn slechts weinig lesgevers die zich willen en kunnen specialiseren in meerdere stijlen. 
15 % is misschien hoog gegrepen, maar toch zouden de lesgevers naar meer dan één 
bijscholing per jaar moeten gaan, willen ze up-to-date blijven. Er zal naar bijkomende 
middelen gezocht worden om dat naar de toekomst toe te kunnen waarmaken.  

 

geen
bijscholing 1 bijscholing 2 of meer

bijscholingen 2 bijscholingen 3 bijscholingen 4 bijscholigen

2014 237 139 17 14 2 1
2015 181 176 29 24 5 0
2016 324 69 12 11 1 0
pecentage 2014 60 35 4 4 1 0
percentage 2015 47 46 8 6 1 0
percentage 2016 84 18 3 3 0 0
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Verder moeten we rekening houden dat er steeds een groter aanbod komt waaruit de 
lesgevers dans kunnen kiezen. Er worden door verschillende instanties bijscholingen dans 
georganiseerd. 
Om de norm in de toekomst ook nog te blijven halen zullen jaarlijks voldoende 
inspanningen moeten geleverd worden om de navormingen zo interessant mogelijk te 
houden.  
Als de vooropgestelde norm in de toekomst altijd (even gemakkelijk) behaald wordt, is 
het misschien nuttig de norm aan te passen of meer aandacht te besteden aan het aantal 
gediplomeerden dat aansluit bij Danssport Vlaanderen t.o.v. de niet-gediplomeerden. 

 
 

 

Operationele doelstelling 3.2 (SD 3)   
Vanaf eind 2013 scoren 75% van deelnemers aan de bijscholingen standaard- en 
seniorendans minimum 4 op een schaal van 0 tot 5 over 'de algemene tevredenheid van de 
bijscholing'. 

 
Resultaten effectmeting: 
Er werd in 2016  1 bijscholingen dans voor senioren georganiseerd en 4 vormingsdagen 
voor de leraars standaarddans. Daarnaast werden nog 3 bijscholingen (organisatie BDSF) 
opengesteld voor de leraars standaarddans. Die 3 werden niet geëvalueerd omdat de 
organisatie niet in handen van Dansport Vlaanderen lag. 
Volgende items geëvolueerd: Onderwerp van de bijscholingen, de kwaliteit van de 
docent, het aantal bijscholingen op jaarbasis en de spreiding/locatie van de bijscholing. 
 
De resultaten worden weergegeven in onderstaande grafieken: 
 

97 100

67 68

88
97

48
33

83
99

47 50

74

93

31
23

0

20

40

60

80

100

120

onderwerp kwaliteit docent aantal bijscholingen locatie/spreiding

Tevredenheidspecentage bijscholingen actuele dans 
(score van minstens 4 op 5)

2013 2014 2015 2016



Rapportering 2016 

Danssport Vlaanderen Pagina 31 

 
 

 
 
Evaluatie: 
Voor beide doelgroepen werd de afgelopen beleidsperiode telkens de norm bereikt voor 
het onderwerp en de docent.  

Voor frequentie zijn enkel de leraars standaarddans afgelopen jaren tevreden geweest. 
Ze krijgen jaarlijks minimaal 4 bijscholingen op vooraf vastgestelde data en ze zijn 
daarmee tevreden.  

Voor actuele dans zien we zelfs een daling in de tevredenheid van aantal bijscholingen. 
Ook voor de senioren en voor de G-danslesgevers is het aanbod te beperkt. Voor G-dans 
kan dat te wijten zijn aan het feit dat in 2015 pas gestart is met bijscholingen voor G-dans 
en er slechts één werd georganiseerd. Dat aanbod zal zeker groeien naar de toekomst. 

De norm van 75% tevredenheid voor frequentie wordt afgelopen 3 jaar enkel gehaald bij 
leraars standaarddans. Het is zeker een werkpunt voor de toekomst voor de andere drie 
doelgroepen. 

Bij de planning van de bijscholingen zal hiermee in de toekomst rekening gehouden 
worden om tegemoet te komen aan de behoeften van de deelnemers en zo de 
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vooropgestelde norm te behalen. Concreet wil dat zeggen dat er moet gekeken worden 
naar een mogelijkheid om meer bijscholingen te plannen voor seniorendans, actuele dans 
en G-dans en te zorgen voor een betere spreiding van de studiedagen. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Minstens 2 
opleidingsmomenten 
voor leraars en juryleden 
i.v.m. 
wedstrijddans/jureren 
(Actie 1) 

SD1 + 
OD1.1 

 

Er werden in 2016 meer dan 2 
opleidingsmomenten voorzien in het kader 
van wedstrijddans: 

Datum Locatie Aantal 
deelnemers 

15/5 Turnhout 24 (disco) 
29/5 Turnhout 3 (street) 
31/7 Merelbeke 20 (disco) 
31/7 Merelbeke 15 (street) 

 

Opleiding instructeur B 
uitbreiden met het vak 
“wedstrijdbegeleiding en 
reglementen”  
(Actie 2) 

SD1 + 
OD1.2 

 
Het vak “wedstrijdbegeleiding en 
reglementen” werd toegevoegd. 

Docententeam 
uitbreiden 
(Actie 3) 

SD2; OD 
2.1 

 

Er werd via verschillende kanalen een 
oproep gelanceerd om het docententeam 
uit te breiden (website, nieuwsbrief, 
tijdschriften, persoonlijke contacten,…) 
  

Minstens 1 opleiding 
initiator jazzdans en één 
opleiding urbandance 
organiseren. 
 (Actie 4) 

SD2; OD 
2.1 

 

Volgende opleidingen werden 
georganiseerd: 
- initiator Jazzdans in Herent:  16 
deelnemers 
- initiator Urban Dance in Boortmeerbeek: 

Stage of voorbereidende 
activiteit voor de 
toelatingsproeven 
organiseren (Actie 5) 

SD2 + 
OD2.1 

 

Er waren 1 voorbereidende stages in 2016 
en 4 toelatingsproeven.  
Datum stage 1:12-14 juli 2016 
Locatie: Dworp 
De 2e voorbereidende stage was gepland 
eind december maar werd verzet naar de 
1e week van 2017. 
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Cursusmateriaal 
uitwerken voor het 
vak“wedstrijdbegeleiding” 
van de opleiding 
instructeur B 
standaarddans 
(Actie 6) 

SD 2 + 
OD 2.2 

 

Opleidingsstramien werd aangepast voor IB 
ipv voor Trainer A (zie screeningsrapport); 
Het vak “wedstrijdbegeleiding en 
reglementen bij standaarddans” werd 
opgenomen 
OD 2.2. werd aangepast. 

Kwalitatieve 
bijscholingen organiseren 
die goed worden 
bijgewoond door de 
lesgevers 
(Actie 7) 

SD3 + 
OD3.1 

 

Er werden verschillende kwalitatieve 
bijscholingen georganiseerd (exclusief 
jurycursussen) en 4 (BDSF) opengesteld 
voor de leraren van Danssport Vlaanderen. 

Bijscholingen 
organiseren en via 
evaluatieformulieren 
vragen naar de 
algemene tevredenheid 
van de deelnemers. 
(Actie 8) 

SD3; OD 
3.2  Er werden bijscholingen georganiseerd (zie 

actie 8) en tevredenheidsenquêtes 
gehouden na elke bijscholing. 
De norm van 75% werd gehaald voor 
onderwerp en docent, doch niet voor aantal 
bijscholingen en spreiding. 
 

 

Evaluatie van de acties 
Voor 2016 werden al de voorgenomen acties voltooid. 

 
Conclusies 
In 2016 werden opnieuw extra inspanningen geleverd om de ondersteuning van juryleden en 
wedstrijddansers te bevorderen (SD1) voor actuele dans. Er werden 4 opleidingsmomenten georganiseerd 
door Danssport Vlaanderen. 
 
Om de bestaande VTS-opleidingen aan te passen aan de noden van de cursisten (SD2) werden in 2016 de 
opleidingen actuele dans opgedeeld in 2 afzonderlijke opleidingen nl. jazzdans en urban dance. 
Er werd opnieuw er een poging gedaan om het docententeam uit te breiden. Door de nieuwe 
opleidingsstructuur nl. opsplitsing in jazzdans en urban dance vanaf 2016 en door de nieuwe opleiding 
“initiator rolstoeldans” werden er in 2016 nieuwe docenten aangetrokken voor één of meerdere vakken. 
Geschikte docenten vinden is niet eenvoudig en zal een werkpunt blijven. 
Als gevolg van de screenings werd OD 2.2 aangepast. Het vak “wedstrijdbegeleiding” is opgenomen in de 
opleiding Instructeur B standaarddans. 
 
Danssport Vlaanderen heeft in 2016 16 kwalitatieve bijscholingen aangeboden aan haar leraars (SD3) en 
dat voor de verschillende doelgroepen en met verschillende onderwerpen/stijlen. De 
tevredenheidsenquête wees uit dat de inhoud en de docenten steeds in de smaak vallen van de 
deelnemers. Het aantal bijscholingen en de spreiding scoren minder goed. In de toekomst zullen deze 2 
items goed moeten worden opgevolgd zodat de norm ook voor die punten kan worden gehaald en we op 
die manier nog meer tegemoet kunnen komen aan de wensen van de deelnemers. 
De vooropgestelde normen (20% van de gediplomeerden en 30% van al de lesgevers AD) werden ruim 
behaald. Doch er is nog steeds een klein aantal lesgevers die meer dan 1 bijscholing volgden in 2016. Om 
de kwaliteit van de lesgevers te behouden of te verbeteren is opleidingen volgen een noodzaak. We 
moeten er blijven naar streven om een groter aantal lesgevers te motiveren om naar meer dan 1 
bijscholing te gaan. 



Rapportering 2016 

Danssport Vlaanderen Pagina 34 

 

Basisopdracht 3.2 
Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de 

aangesloten clubs 
 

Strategische doelstelling 4 (SD4)  
Tegen 2016 richt Danssport Vlaanderen meer op de noden gerichte bijscholingen in voor 
bestuursleden van dansclubs/-scholen. 
(De SD is bereikt als de 2 onderliggende operationele doelstellingen bereikt zijn) 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2016 werden 2 bijscholing georganiseerd. Daarnaast werden bestuursleden werden 
aangemoedigd bijscholingen te volgen via andere organisaties. 
Evaluatie: 
De specifieke gegevens betreft de georganiseerde bijscholingen zijn terug te vinden onder de 
operationele doelstellingen en bijhorende acties.  

 
Operationele doelstelling 4.1.(SD4/BO3.2) 
Vanaf 2013 organiseert Danssport Vlaanderen minimaal 2 bijscholingen of 1 clubcongres per 
sportjaar die voldoen aan kwaliteitsnormen. 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2016 werden twee bijscholing over met als thema ‘Dansclub 2.0’. Deze bijscholingen 
vonden plaats in Gent en Oud-Turnhout. Er waren 26 deelnemers. 
 
Alle voorbereidingen werden ook genomen om het 2-jaarlijks clubcongres te 
organiseren op 12 maart 2016 te Dworp (Vormingscentrum Destelheide). Er werden 6 
infosessies gepland,  de docenten zijn gecontacteerd. 
Een 10-tal dagen vooraf werd beslist om  het clubcongres te annuleren wegens te 
weinig inschrijvingen. 
 
Evaluatie: 
De doelstelling is maar gedeeltelijk bereikt gezien de afgelasting van het clubcongres. Er 
is meestal een lage opkomst op de genomen initiatieven.  

 

 
Operationele doelstelling 4.2. (SD4/BO3.2) 
Vanaf eind 2013 scoren 80 % van de deelnemers minimaal 3 op een schaal van 0 tot 4 over 
de ‘algemene tevredenheid van het opleidingsaanbod’. 

 
Resultaten effectmeting: 
De algemene tevredenheid werd bevraagd op een schaal van 0 tot 4.  (slecht  zeer 
goed). Voor de bijscholing ‘Dansclub 2.0’ werden enkel resultaten van 3 (goed) en 4 (zeer 
goed) genoteerd. 
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Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Organiseren van bijscholing en 
clubcongres 
-interessante thema’s zoeken / 
voldoen aan noden clubs/scholen 
-locatie zoeken 
-docenten zoeken 
-promotie bijscholingen en 
clubcongres 
(actie 1) 

SD4; OD4.1 
– OD4.2 

 

Docenten en locaties 
werden gezocht en er 
werd promotie 
gemaakt voor de 
bijscholingen van juni 
2016 en ook voor het 
clubcongres. 

Evaluatie bijscholingen  
-opstellen evaluatieformulier of 
online-evaluatie bij elke bijscholing 
- verwerking na elke bijscholing 
- algemene evaluatie na bijscholing 
per sportjaar : OD4.1. aantal 
bijscholingen/clubcongres meten 
OD4.2. tevredenheid meten  
(actie 2 ) 

SD 4; 
OD4.1 – 
OD4.2 

 

Evaluatieformulieren 
werden uitgedeeld. De 
tevredenheid werd 
gemeten. 

 
 

99%

94%

99%

100%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

2013 2014 2015 2016

score minstens 3 op 4

Algemene tevredenheid



Rapportering 2016 

Danssport Vlaanderen Pagina 36 

  Evaluatie van de acties 
  De acties die gepland waren voor 2016 zijn voltooid. Het clubcongres is wel afgelast wegens te 
weinig inschrijvingen. 

 
Conclusies 
Bijscholingen die georganiseerd worden, scoren goed wat betreft tevredenheid, maar kennen meestal 
een kleiner aantal deelnemers. Naast de bijscholingen die Danssport Vlaanderen organiseert, is er nog het 
aanbod van het Dynamoproject. Ook de ‘dag van de sportclubbestuurder’, georganiseerd door 
Dynamoproject, wordt door Danssport Vlaanderen erg gepromoot.  
We kunnen besluiten dat de clubbestuurders voldoende aanbod hebben wat betreft bijscholing en dat zij 
een goede beoordeling geven aan de georganiseerde bijscholingen door Danssport Vlaanderen. 
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Basisopdracht 4: 
Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1)   
Tegen 2016 is de kwaliteitswerking van de federatie geoptimaliseerd. 
 

Resultaten effectmeting: 
In 2016 werden alle vragen van het kwaliteitslabel geoptimaliseerd en verbeterd: 
- enkele vragen werden herwerkt 
- er werd een nieuw label ontworpen 
- vragenlijst werd gedigitaliseerd. Clubs kunnen de vragenlijst via een online-enquête invullen. 

 
Evaluatie: 
Het Kwaliteitslabel van de federatie is geoptimaliseerd. 88 clubs hebben in 2016 het label 
aangevraagd en ontvangen. 
 

        
 
 

                                         
 

 
 

Basisopdracht 4.bgl 1 
Begeleiding inzake kwaliteitszorg 

 

Operationele doelstelling 1.1. (SD1/BO4.bgl 1.)  
Vanaf 2014 is het kwaliteitslabel 2012 geëvalueerd en aangepast.  
 
Nvt – reeds in orde. 
 

Operationele doelstelling 1.2. (SD1/BO4.bgl 1.) 
Tegen 2016 scoren 60% van de clubs minimaal dezelfde score of meer op het 
kwaliteitslabel in vergelijking met de nulmeting in 2012. 
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Resultaten effectmeting: 
Er zijn slechts 40 clubs waar we een score van hebben zowel  in 2012 en in 2016. 
5 clubs behalen in 2016 een lagere score in vergelijking met hun score in 2012. 
 
Evaluatie: 
De operationele doelstelling is bereikt.  
 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Kwaliteitslabel 13_16 vragenlijst 
versturen+ verwerken. 
 (Actie 1) 
 
Kwaliteitslabel 13_16 verspreiden 
aan de clubs 
(Actie2) 

SD1; OD1.2 
 
 
 
 
SD1 

 
 
 
 

 

95 clubs hebben het 
kwaliteitslabel 13_16 
ingevuld. 
 
Scores + werkpunten 
werden vermeld en 
de labels werden 
verdeeld (keuze uit 4 
labels) 

 
Conclusies 
Het blijft belangrijk om de nodige aandacht te besteden aan de kwaliteitswerking binnen de dansclubs/-
scholen. Toch willen we de aangesloten clubs en scholen niet te veel administratief belasten. 
Het kwaliteitsproject is aangepast naar een online-vragenlijst die men op een tijdstip naar eigen voorkeur 
kan invullen om al dan niet het label ‘kwaliteitsvolle dansclub/-school’ te behalen. 
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Basisopdracht 4.bgl 2 
Begeleiding inzake sporttechnische werking 

 
Strategische doelstelling 2 (SD2) 
In de periode 2013-2016 wordt de sporttechnische informatie voor de lesgevers uitgebreid. 
 

Operationele doelstelling 2.1 (SD2/BO4.bgl 2.) 
Vanaf 2013 is de nieuwe website voor de leraren met sporttechnische informatie 
operationeel. 
 

Resultaten effectmeting: 
De website is operationeel. Alle aangesloten lesgevers hebben toegang tot de website. 

Evaluatie: 
De website is operationeel en wordt gebruikt door zowel lesgevers actuele dans als 
standaarddans. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd. 

 
 

Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties link naar 
doelstelling 

Voltooid  
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten meting 

Sporttechnische info 
verzamelen en 
bundelen 
(Actie 2) 

SD2; OD2.1 

 
Alles is verzameld. 

Sporttechnische info 
op website voor 
lesgevers plaatsen 
(Actie 3) 

SD2; OD2.1 

 
Alles wat verzameld is staat 
op de lesgeverswebsite. 
 

Inbreng lesgevers  
 
(Actie 4) 
 

SD2; OD2.1 

 
Veel inbreng van 
lerarencommissie, 
maar weinig van 
jeugdcommissie of 
deelnemers. 

 
Evaluatie van de acties 
Er werd heel wat sporttechnische info verzameld, maar de inbreng komt vooral van de leraren. 
De inbreng van de jeugd komt vooral van het secretariaat zelf. Dat komt hoogstwaarschijnlijk 
omdat de jeugd nog niet goed op de hoogte is van de lesgeverswebsite. 

 
Conclusies 
Het promoten van de lesgeverswebsite blijft noodzakelijk, zodat deelnemers van bijscholingen zelf meer 
sporttechnische info gaan inbrengen. 
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Basisopdracht 4.bgl 3 

Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking 
 

Operationele doelstelling 3.1 (SD3/ BO4.bgl 3.) 
Vanaf 2015 beschikt Danssport Vlaanderen over een aangepast online-vademecum 
‘administratieve werking van de clubs/scholen’. 

 
Resultaten effectmeting: 
Het online vademecum is opgemaakt en de nuttige documenten voor clubs/scholen zijn 
daarop gepubliceerd. De clubs/scholen zijn bovendien geïnformeerd over het bestaan 
van het online vademecum. 

 
Evaluatie: 
De doelstelling is bereikt. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties link naar 
doelstelling 

Voltooid  
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten meting 

Documenten voor clubs 
via ‘update’ 
beschikbaar maken 
voor clubs. 
(Actie 1) 

SD3; OD 3.3 

 
 

Info over verzekeringen 
en ‘modelcontracten’ 
werden op de ‘update’ 
geplaatst. 
 
 

 
Evaluatie van de acties 
Het online vademecum is opgemaakt en de clubs /scholen zijn geïnformeerd over het bestaan 
ervan. De doelstelling is bereikt. 

 
Conclusies 
De doelstelling is bereikt, maar het online vademecum kan permanent worden aangevuld met 
interessante informatie voor de clubs/scholen. 
 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
nvt 
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Basisopdracht 4.bgl 4 
Begeleiding inzake sportpromotionele werking 

 

Strategische doelstelling 3 (SD3) 
Vanaf 2016 kunnen clubbesturen alle nodige informatie van het vademecum via de website 
downloaden. (omvat BO 4.3. + BO 4.4.) 
 

Operationele doelstelling 3.4 (SD3/ BO4.bgl 4.) 
Tegen 2015 is het aanbod aan promotionele ondersteuning voor de dansclubs/-scholen 
opgenomen in het vademecum (zie BO 3.3) 
 
Resultaten effectmeting:  
In 2015 is het online vademecum opgemaakt en zijn de werkinstrumenten die in 2014 en 2015 
zijn opgesteld, daarop gepubliceerd. In 2016 zijn die werkinstrumenten nagekeken, en geüpdatet 
indien nodig, en is er een nieuw werkinstrument opgemaakt en toegevoegd aan het vademecum: 
“Hoe Instagram  gebruiken als dansschool”. Er is daarnaast informatie gezocht over andere sociale 
media die nuttig kunnen zijn om te gebruiken als dansschool, om daarvoor de komende jaren ook 
handleidingen te kunnen opmaken. 

Evaluatie:  
De doelstelling is bereikt. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 

 
Acties Link naar 

doelstelling 
Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Informatie promotie via 
‘update’ website actueel 
houden en aanvullen 
(Actie 1) 

SD3/OD3.4 
 

 
 

 
 

De informatie mbt promotie is 
in 2016 nagekeken, geüpdatet 
en aangevuld. Er is ook al 
onderzoek gedaan naar 
eventuele onderwerpen voor 
nieuwe handleidingen (voor 
de komende jaren). 

 
Conclusies 
De informatie die in de voorgaande jaren was opgemaakt (handleidingen voor het opstellen van een 
draaiboek, de organisatie van evenementen, het schrijven van een persbericht, het maken en verspreiden 
van een affiche en flyer, het gebruik van Facebook door een dansclub/-school en het organiseren van een 
teamhappening), is nagekeken en indien nodig, geüpdatet. Daarnaast is er een nieuwe handleiding 
opgemaakt en gepubliceerd: ‘Hoe Instagram gebruiken’. Er kunnen echter steeds nieuwe onderwerpen 
toegevoegd worden in functie van de noden van de clubs. Het updaten en toevoegen van documenten is 
dus permanente actie. 
 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties - nvt 
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Basisopdracht 4.inf 1. (BO4.inf 1.) 
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de eigen 

sportclubs en leden 
 

Strategische doelstelling 4 (SD4) : 
In de beleidsperiode 2013-2016 geeft Danssport Vlaanderen informatie aan de dansclubs/-scholen, 
hun leden en lesgevers via tijdschriften en digitale kanalen (SD4). 
 

Resultaten effectmeting: 
Informatieverstrekking gebeurde via verschillende kanalen: 
*tijdschriften die in 2016 gepubliceerd werden : 
Swing: 4 keer verschenen in maanden februari – mei – augustus – november . 
Just4You: 4 keer verschenen in de maanden maart – juni – september – december . 
*nieuwsflashes werden digitaal verstuurd aan : 

Leden : om de 4 weken (11/01, 08/02, 07/03, 04/04, 02/05, 30/05, 27/06, 25/07, 22/08, 
29/08 (*extra: dansdag*), 19/09, 17/10, 14/11, 12/12) 
Clubs/scholen : om de 2 weken (18/01, 01/02, 15/02, 29/02, 14/03, 29/03, 11/04, 25/04, 
09/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 16/08, 29/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 
07/11, 21/11, 05/12, 19/12)  

*Informatieverstrekking gebeurde ook via website – facebook – twitter – mailings 

Evaluatie: 
Clubs, leden en lesgevers worden geïnformeerd via tijdschriften en digitale kanalen, zoals 
website, facebook, twitter en digitale nieuwsflashes. 
Voor 2016 is de doelstelling bereikt. 

 

Operationele doelstelling 4.1. (SD4/BO4.inf.1.) 
In deze beleidsperiode blijft Danssport Vlaanderen 4x per jaar de tijdschriften  Swing en 
Just4you  uitgeven. 
 

Resultaten effectmeting: 

Grafiek 1 : Lijst abonnees – aantal tijdschriften Swing per uitgave 

 
 

Opmerking: leden sluiten aan per sportjaar (1 september – 31 augustus) , aantal 
abonnees is minder in november dan in augustus. 
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Grafiek 2 : Lijst abonnees – aantal tijdschriften Just4You per uitgave 

 
 

Opmerking  : leden sluiten aan per sportjaar (1 september – 31 augustus). Voor de 
zending van september nemen we echter de adressen van de leden van het afgelopen 
sportjaar. Begin september zijn er immers nog maar heel weinig dansers lid gemaakt. 
Daarom zijn er in december (nog) minder abonnementen dan in september. 

 

Evaluatie:  
De doelstelling is bereikt: zowel het tijdschrift Swing als Just4You is 4x verschenen in 2016. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties link naar 
doelstelling 

Voltooid  
Deels 
voltooid  
niet voltooid  

Resultaten 
meting 

Tijdschrift Swing verschijnt 
4*/jaar telkens rond de 25e 
van de maanden februari-mei-
augustus-november 
- Teksten verzamelen 
- Samenstelling tijdschrift naar 

drukker + drukproeven 
controleren 

- Verzendingslijsten maken 
(Actie 1) 

 
SD 4; OD 4.1. 

 
 

Verschenen 
tijdschriften 
in 2016 : 
Swing 52 
Swing 53 
Swing 54  
Swing 55 
 

Tijdschrift Just4you verschijnt 
4*/jaar telkens rond de 15e 
van de maanden maart-juni-
september-december 

 
SD 4; OD 4.1.  

 

Verschenen 
tijdschriften 
in 2016 : 
Just4You 58 
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- Teksten verzamelen 
- Samenstelling tijdschrift naar 

drukker + drukproeven 
controleren 

- Verzendingslijsten maken 
(Actie 2) 

Just4You 59  
Just4You 60  
Just4You 61 

 
Conclusies 
Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs 
en aangesloten leden gebeurt door onze 2 tijdschriften Swing en Just4You. De vooropgestelde 
doestelling voor die basisopdracht is gerealiseerd voor het jaar 2016. De tijdschriften worden 
verzonden aan alle leden, clubs/scholen, lesgevers, VIPS.  
Ondertussen wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van andere kanalen : website, facebook, twitter 
en mailings. 
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Basisopdracht 4.inf 2 
Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren 

 

Strategische doelstelling 5 (SD 5): 
Tegen 2016 voldoet de communicatie van Danssport Vlaanderen aan het nieuwe communicatieplan. 
 

Resultaten effectmeting:  
Danssport Vlaanderen heeft in 2016 het communicatieplan gebruikt als werkdocument. Na het 
sportjaar 2014-2015 bleek bij een navraag bij de collega’s dat het praktischer was om te werken 
met een communicatieplan per sportjaar. Er zijn dus voor 2016 2 communicatieplannen 
gemaakt/gebruikt, een voor sportjaar 2015-2016 en een nieuw voor sportjaar 2016-2017. 

Evaluatie:  
Doelstelling is bereikt. 

 
Operationele doelstelling 5.2 (SD5 / BO 4.inf.2) 
Vanaf 2015 gebruiken alle medewerkers van Danssport Vlaanderen het communicatieplan 
voor alle interne en externe communicatie. 
 

Resultaten effectmeting:  
Het communicatieplan voor seizoen 2015-2016 is opgesteld in augustus 2015 en in 
augustus 2016 is er een nieuw communicatieplan opgesteld voor het seizoen 2016-2017. 
Beide communicatieplannen werden/worden gebruikt door alle medewerkers. 

Evaluatie:  
Na de implementatie in 2015, is in 2016 het communicatieplan een werkinstrument 
gebleven voor de medewerkers van Danssport Vlaanderen. Na het sportjaar 2014-2015 
bleek bij een navraag bij de collega’s dat het praktischer was om te werken met een 
communicatieplan per sportjaar. Er zijn dus voor 2016 2 communicatieplannen 
gemaakt/gebruikt, een voor sportjaar 2015-2016 en een nieuw voor sportjaar 2016-2017. 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling 
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Activiteiten toevoegen 
op online kalender 
(Actie 2) 

SD5; OD 5.1 

 
Elke vrijdag kijkt medewerker dat 
na en voegt nieuwe activiteiten 
toe + doet aanpassingen bij 
wijzigingen in activiteiten. 

Communicatieplan 
opstellen 
- Alle medewerkers 
gebruiken het 
communicatieplan  
(Actie 3) 

SD 5; OD 
5.2; OD 5.2 

 

Het communicatieplan wordt 
gebruikt door de medewerkers. 
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Conclusies 
Danssport Vlaanderen gebruikt het communicatieplan en kan daarmee haar communicatieacties 
opvolgen, bijsturen en evalueren. 
 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
Nvt 
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Basisopdracht 5: 
Promoten van de eigen sporttak 

 

Strategische doelstelling 1 (SD1) 
In de beleidsperiode 2013-2016 ondersteunt en organiseert Danssport Vlaanderen Vlaamse en 
regionale activiteiten. 
 

Resultaten effectmeting: 
• Ondersteuning: Danssport Vlaanderen organiseert de activiteit niet zelf, maar biedt hulp aan 

de organisator: 
- Danssport Vlaanderen was aanwezig op verschillende evenementen in Vlaanderen (zie 

operationele doelstelling 1.2). 
- Danssport Vlaanderen heeft veel aanvragen voor lesgevers ontvangen, van verschillende 

organisatoren (vb. sportdag op school, workshop, sportdienst, verenigingen,…). 
Danssport Vlaanderen heeft de zoekertjes op de website voor onze aangesloten 
lesgevers geplaatst. Geïnteresseerde lesgevers konden zelf contact opnemen met de 
organisatoren. 

- Danssport Vlaanderen heeft oproepen voor dansers verspreid (vb. voor videoclips, 
kortfilms, reportages, flashmobs, demonstraties,…). Geïnteresseerde dansers konden 
zelf contact opnemen met de organisatoren. 

- Activiteiten van dansclubs/-scholen van  werden bekend gemaakt via 
www.danssportvlaanderen.be – clubnieuws en 
www.facebook.com/danssportvlaanderen  indien de club dat aanvraagt. 

• Organisatie: Danssport Vlaanderen is zelf de organisator van de activiteit 
- Zie operationele doelstelling 1.1 

• Algemene promotie van activiteiten: via facebookpagina en websites, persberichten, flyers & 
affiches (zowel digitaal als op papier), via FO jeugdsport,… . 

 

Evaluatie: 
Doelstelling voor 2016 werd behaald: in 2016 heeft Danssport Vlaanderen Vlaamse en regionale 
activiteiten ondersteund en georganiseerd, en dat op verschillende manieren. Danssport 
Vlaanderen stimuleert ook de aangesloten dansclubs/-scholen, lesgevers en dansers om promotie 
te voeren via verschillende kanalen en zo de danssport bekend te maken. Het promoten van de 
danssport blijft immers zeer belangrijk. 

 
Operationele doelstelling 1.1 (SD 1)  
Elk jaar organiseert Danssport Vlaanderen min. 1 Vlaamse dansactiviteit voor leden en niet-
leden. 
 

Resultaten effectmeting: 
• Op 11 november 2016 heeft Danssport Vlaanderen de jaarlijkse Dansdag 

georganiseerd. Deze activiteit vond plaats te Gent (Universitair Sportcentrum 
GUSB/HILO). De Dansdag is een actieve dag met verschillende workshops en een 
show, voor alle leeftijden en niveaus, zowel leden als niet-leden. Aantal deelnemers: 
325. 

• In 2016 heeft Danssport Vlaanderen verschillende danskampen georganiseerd. Die 
zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.  
- Internaatskampen: zie facultatieve opdracht 2 voor meer info. 
- Externaatskampen:  
 Bocholt 7-9 april 2016: 16 deelnemers 

http://www.danssportvlaanderen.be/
http://www.facebook.com/danssportvlaanderen
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 Turnhout 2-4 november 2016: 38 deelnemers 
 Breakdance in Leuven: 26-28 december 2016: 35 deelnemers 

• In 2016 heeft Danssport Vlaanderen breakdancewedstrijden georganiseerd, die 
toegankelijk waren voor leden en niet-leden: zie basisopdracht 1 voor meer info. 

 
Evaluatie: 
In 2016 heeft Danssport Vlaanderen de doelstelling behaald. Danssport Vlaanderen heeft 
verschillende activiteiten georganiseerd voor leden en niet-leden en zal dat blijven doen. 

 
Operationele doelstelling 1.2 (SD 1) 
Elk jaar is Danssport Vlaanderen (of haar clubs/scholen/lesgevers) aanwezig met 
dansinitiaties op minimaal 1 evenement per Vlaamse provincie. 
 

Resultaten effectmeting: 
Danssport Vlaanderen (of haar clubs/scholen/lesgevers) was aanwezig met dansinitiaties 
op verschillende evenementen verspreid in Vlaanderen: 
• Vlaams-Brabant: 4 
• Oost-Vlaanderen: 2 
• West-Vlaanderen: 9 
• Antwerpen: 3 
• Limburg: 0  

 
Evaluatie: 
De doelstelling werd net niet behaald: in Limburg blijkt het zeer moeilijk te zijn om 
dansinitiaties te organiseren op sportevenementen. Danssport Vlaanderen probeert op 
zo veel mogelijk evenementen aanwezig te zijn, maar moet soms “nee” zeggen omdat we 
over onvoldoende kandidaten beschikken. De prijs van wat dansscholen aan docenten 
betalen als uurprijs ligt een stuk hoger dan de barema’s van Sport Vlaanderen om 
docenten dans uit te betalen. 

 

Strategische doelstelling 2 (SD2)  
Tegen het einde van de beleidsperiode wil Danssport Vlaanderen breakdance als topsport kenbaar 
maken bij het grote publiek door meer toeschouwer op de activiteiten te krijgen en meer in de media 
te verschijnen.  

 
Resultaten effectmeting: 
In 2016 heeft breakdance weer een erkenning gekregen bij Topsport Vlaanderen en werd 
Unbreakable gevraag om deel uit te maken van een internationale federatie ‘World Bboy Series’. 
Er werd minder lokale media gehaald. 

 
Evaluatie: 
Het is positief dat onze grootste breakdanceactiviteiten in 2016nog hebben kunnen plaatsvinden, 
want vooral met die activiteiten maken we breakdance bekend bij het grote publiek. Media halen 
blijft zeer onvoorspelbaar, maar we zijn tevreden met de aansluiting bij de ‘World Bboy Series’ 
omdat dit de weg naar topsport is. De interesse blijft hoog voor breakdance. 
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Operationele doelstelling 2.1 (SD 2)   
Elk jaar zal Danssport Vlaanderen meer toeschouwers op de breakdanceactiviteiten en 
bestaande of nieuwe media items halen. 
 

Resultaten effectmeting: 
Zie SD2 

Evaluatie: 
Zie SD2 

 
Overzicht acties 2016 en relatie met de doelstelling  
 

Acties Link naar 
doelstelling 

Voltooid 
 
Deels 
voltooid 
 
niet voltooid 
 

Resultaten meting 

Dansdag organiseren 
a.d.h.v. draaiboek met o.a.: 
- Locatie / lesgevers / 

dansers voor show / 
sponsors / vrijwilligers 
zoeken 

- Promotie voeren 
- Inschrijvingen / 

betalingen verwerken 
- Materiaal voorzien 
(Actie 1) 

SD1; OD1.1 

 

Dansdag werd met succes 
georganiseerd a.d.h.v. 
draaiboek. 

Van zodra Danssport 
Vlaanderen info van 
organisator evenement 
ontvangt 
- Clubs/scholen/lesgevers 

vragen wie interesse 
heeft om dansstand te 
voorzien 

- Promotiemateriaal 
Danssport Vlaanderen 
voorzien 

- Materiaal aanvragen 
- Briefen van 

lesgevers/clubs 
- Contracten maken 
- Promotie voeren 
- … 
(Actie 2) 

SD1; OD1.2 

 

Danssport Vlaanderen 
heeft voor verschillende 
evenementen lesgevers 
gezocht en alle nodige 
taken daaromtrent vervuld. 



Rapportering 2016 

Danssport Vlaanderen Pagina 50 

wedstrijd organiseren waar 
de media belangstelling in 
zou kunnen tonen 
(Actie 3) 

SD2; OD2.1 

 
Er zijn meerdere 
wedstrijden georganiseerd 
die de media hebben 
gehaald. 

 
 
Conclusies 
Danssport Vlaanderen heeft zich in de beleidsperiode 2013-2016 vooral gericht op de actieve promotie 
van dans via activiteiten en initiaties om de mensen letterlijk aan het dansen te krijgen. Daarnaast moet 
Danssport Vlaanderen oog blijven hebben voor de andere vormen van promotie, wat in 2016 gelukt is. 
Danssport Vlaanderen is goed bezig om dans te promoten op verschillende manieren: actief via 
activiteiten en initiaties van verschillende organisaties (Danssport Vlaanderen, clubs/-scholen, externen, 
partners,…) en via alle mogelijke communicatiekanalen (websites, drukwerk, media, persberichten, 
mails,…). 
 
Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties 
nvt 
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