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TIPS & TRICKS VOOR HET GEVEN VAN ONLINE DANSLESSEN 

ALGEMEEN 

1) Terwijl een live dansles even lang mag duren als een gewone dansles (met opwarming, kern 
en cool down), maak je een online tutorial best niet te lang (per lesonderdeel een aparte 
tutorial).   
 

2) Zoek een gepaste locatie: 
- ergens waar je voldoende plaats hebt; 
- waar je niet gestoord wordt door omgevingsgeluiden; 
- zorg voor voldoende licht. Film dus beter je lessen overdag i.p.v. ’s avonds; 
- aanwezigheid van een spiegel is een pluspunt; 
- wees je ervan bewust (als je bij je thuis filmt) dat dansers jouw achtergrond kunnen zien. 

Ruim eventueel bepaalde zaken op. 
 

3) Gebruik de regels van de kunst (didactiek): 
- Gebruik woorden én daden. Toon een juiste demonstratie, en licht toe: wat doen de 

armen?, wat doen de handen?, wat doen de voeten?, … 
- De dansers kunnen moeilijk vragen stellen, dus alles moet duidelijk zijn. 
- Toon bewegingen voorwaarts of achterwaarts, maar ook zeker eens in profiel. 
- Leer eerst aan zonder muziek, traag, daarna op telling of op woorden. Ga van traag naar 

sneller, en daarna samen op de muziek. 
- Geef aandacht aan de aansluiting met andere delen van de choreografie. Oefen de 

overgangen in. 
- Bij een live les herhaal je een stukje dans voldoende (net zoals in een gewone dansles). 

Bij een online tutorial hoef je niet per se te herhalen op beeld. Spoor je dansers aan om 
het filmpje even op pauze te zetten en eventueel terug te spoelen en zelf in te oefenen 
zolang ze het nodig hebben.  

- Dans op het einde de hele choreografie zeker een keertje samen door. 
 

4) Vraag aan je dansers om een foto / filmpje van zichzelf te maken tijdens het dansen en om 
het te delen op sociale media. Vraag hen ook om jouw dansclub te taggen zodat jij het als 
dansschool kan delen. Op die manier zet je jouw dansschool en online lessen in de kijker. 
Bovendien inspireer je heel wat andere mensen om te bewegen! 
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5) Om je dansers voldoende uit te dagen en in beweging te houden kan je een TikTok-account 
aanmaken met je dansschool en om de zoveel dagen een nieuwe TikTok-challenge maken. 
Daag je dansers uit om een bepaalde combinatie onder de knie te krijgen en dit te delen op 
hun eigen profiel. Je kan op TikTok ook een duet aangaan. Dus misschien kan je een 
danscombinatie per twee maken? Meer informatie over TikTok vind je op deze website en op 
deze webpagina. 
 

6) Probeer voor extra ‘fun’ of ‘humor’ in je les te zorgen aangezien een stuk interactie wegvalt 
en je een manier moet vinden om de motivatie hoog te houden. Tussendoor kan je gewoon 
babbelen zoals je dat anders in je les zou doen: een mopje, een vergelijking, een uitbeelding, 
… Maar je kan bv. ook in een live dansles vragen aan je dansers om 2 x 8 tellen in elkaar te 
steken om achteraf aan elkaar te tonen. Zo creeër je samen een stukje choreo en hebben je 
dansers het gevoel dat ze samenwerken.  

 

ONLINE TUTORIALS 

1) Kies de inhoud van je tutorial: 
- Als je het niet ziet zitten om veel tutorials te maken, kan je kiezen voor een 

danscombinatie die voor een groot doelpubliek toegankelijk is (bv. een massadans die 
voorzien was voor de slotshow, kampen, …). Je kan op zo’n danscombinatie eventueel 
nog twee variaties voorzien: één voor beginners en één voor gevorderden.  

- Verder kan je gewoon voortbouwen op je bestaande choreo’s die in de les gezien 
werden. 

- Tot slot is het zeker ook interessant om een tutorial te maken van een opwarming, 
stretchingsoefeningen, cool down, … Sommige dansers weten niet goed hoe ze die 
zaken het best kunnen aanpakken. Jouw expertise is dus meer dan welkom! 

- Hou rekening met de beperkte plaats die dansers meestal hebben thuis (vermijd bv. 
grote verplaatsingen). 
 

2) Zoek de juiste opstelling / materiaal: 
- Heb je een camera (met voldoende geheugen)? Of moet het met je smartphone? 
- Heb je een statief ter beschikking? Of kan iemand je helpen? Of kan je misschien gewoon 

een stoel of andere constructie gebruiken? Plaats de camera vervolgens op 
middelhoogte van jezelf; 

- In het geval dat er spiegels zijn: zet de camera schuin achter je zodat zowel jezelf als je 
spiegelbeeld zichtbaar zijn; 

- Afspelen van muziek: dit kan via een muziekinstallatie, maar ook gewoon via de speaker 
in je smartphone. Bekijk achteraf of de kwaliteit van het geluid bij de montage verbeterd 
kan/moet worden (bv. bij iMovie bestaat er de optie ‘stemverbetering’). 
 

3) Zorg dat de lengte van je tutorial niet te lang duurt (dit spreekt meer mensen aan). Maak per 
lesonderdeel een nieuwe tutorial. Leg alles 1 keer uit stap voor stap en toon het vervolgens 
in zijn geheel op muziek. Dansers kunnen zelf naar eigen zinnen heen en weer gaan door de 
video om de danscombinatie onder de knie te krijgen.  
 

https://www.medianest.be/wat-tiktok
https://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/alles-wat-je-moet-weten-over-tiktok
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4) Bouw je tutorial idealiter op de volgende manier op: 
- korte mondelinge introductie; 
- lesdeel waarin je alles 1 keer stap voor stap uitlegt en nadien het geheel toont op 

muziek; 
- korte mondelinge afsluiter; 
- aftitelscherm met de contactgegevens van jouw dansschool. 

 
5) Het filmen en monteren:  

- Het meest gemakkelijke is dat je aan 1 stuk door filmt zodat er achteraf niet teveel knip- 
en plakwerk is. 

- Indien nodig: knippen/plakken/monteren van filmpjes via bv. Windows Movie Maker, 
iMovie (voor Apple), … 
 

6) Je tutorial is klaar! Die bezorg je aan je dansers op de volgende manier: 
- Plaats je tutorial op bv. YouTube, Vimeo, … en maak (indien gewenst) je tutorial 

‘verborgen’ zodat enkel mensen met de YouTube-link de tutorial kunnen zien. 
- Zorg steeds dat je de muziek die je gebruikt duidelijk vermeldt (link naar YouTube of het 

mp3-bestand). Zo kunnen je dansers gemakkelijk thuis oefenen. 
- Stuur de link via mail door naar je dansers. 
- Maak eventueel een ‘verborgen afspeellijst’ aan zodat je niet steeds nieuwe links hoeft 

door te sturen naar je dansers. Nieuwe filmpjes worden automatisch aan deze 
afspeellijst toegevoegd. Je hoeft dan enkel je dansers te verwittigen als er een nieuwe 
tutorial werd toegevoegd aan de afspeellijst. 

- Je kan er ook voor kiezen om één of meerdere tutorials publiek te maken. Dit kan 
bijdragen aan een positieve uitstraling van je dansschool. Laat het zeker ook aan ons (via 
info@danssportvlaanderen.be) weten en wij delen je tutorial op onze sociale media 
kanalen en op onze website. 
 

7) Extra tips: 
- Geef je les idealiter in spiegelbeeld (tenzij je spiegels hebt). Op het einde kan je 

eventueel de volledige danscombinatie tonen waarbij je rug te zien is. 
- Leuk om te doen is een rode draad steken in je tutorials. Je kan bv. in elke tutorial een 

blooper toevoegen van jouw opnames (behind the scenes).  
- Zorg dat je, net zoals bij gewone lessen, een strak schema aanhoudt. Maak je tutorials 

niet te lang en publiceer ze op vaste momenten. Zo weten dansers wanneer ze een 
nieuwe tutorial kunnen ontdekken en blijven zij een schema aanhouden.  
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LIVE DANSLESSEN 

1) Kies de inhoud van je dansles:  
- Dit mag gelijkaardig zijn als een gewone dansles met een gelijkaardige opbouw 

(opwarming – kern – cool down). 
- Hou rekening met de beperkte plaats die dansers meestal hebben thuis (vermijd bv. 

grote verplaatsingen). 
- Je live dansles mag even lang duren als een gewone dansles. 

2) Kies het kanaal: 
- Je kan live gaan op sociale media kanalen zoals Instagram, YouTube en Facebook. 

Opgelet: dit is publiek en dus zichtbaar voor iedereen.  
- Of je kan live gaan via video conferencing tools zoals Google Hangouts Meet, Google 

Hangouts, Skype of Zoom. Dit is privé waarbij je je dansers een uitnodigingslink kan 
versturen. 

3) Geef je dansers op voorhand enkele instructies mee: 
- Kondig op voorhand aan wanneer je een live les voorziet en via welk kanaal. Stuur 

eventueel een testlink door zodat jouw dansers op voorhand kunnen testen en jullie 
op tijd de les kunnen laten doorgaan. 

- Van zodra de les start en jij aan het woord bent, vraag je aan iedere danser om 
zijn/haar microfoon uit te zetten om communicatieproblemen tijdens de les te 
vermijden. Je kan tijdens de les momentjes inplannen waarop de dansers even hun 
microfoon mogen aanzetten om vragen te stellen (of reacties te posten). 

4) Extra tips: 
- Gebruik idealiter je laptop. Als je je smartphone gebruikt, zorg dan dat die stabiel 

staat.  
- Vraag aan je dansers of ze liever hebben dat je in spiegelbeeld danst met je gezicht 

naar hen toe, of met jouw rug naar hen toe. Afwisselen hierin is zeker een 
meerwaarde! 

- Voorzie net zoals in je normale les korte drankpauzes en de mogelijkheid om vragen 
te stellen tussendoor (dat is de moment waarop ze hun microfoon wel even terug 
aan mogen zetten of reacties kunnen posten).   

- Je kan eventuel ook kiezen om live een korte promovideo te maken (publiek op 
sociale media) om dan door te verwijzen naar je privé kanalen voor tutorials.  

 

 


