
 

 

Tijdens de Haage Cultuuronderwijsdag 2019 gaf Holland Dance Festival een sessie over de 

koerswijziging naar speciaal onderwijs. In deze sessie vertelde Yolanda van der Heijden, medewerker 

educatie & participatie, over de keus van Holland Dance Festival om vanaf volgend seizoen Onwijs 

SPECIAAL Dansonderwijs voor S(B)O en VSO te gaan bieden.   

Al ruim 15 jaar is Holland Dance Festival aanbieder van dans in het onderwijs. Met ingang van 

komend schooljaar zetten wij ons met name in voor danseducatie in het speciaal onderwijs. Er zijn 

maar weinig aanbieders die hun aanbod aanpassen op de specifieke behoeften van speciaal 

onderwijs-groepen. Volgens ons verdienen juist deze groepen danseducatie op maat. Cultuurschakel 

heeft Yolanda van der Heijden geïnterviewd en hierover een blog geschreven. In deze blog 

https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/blog-coh/dans-in-het-speciaal-onderwijs/ is te lezen waarom 

wij vinden dat deze groep juist meer aandacht verdient.  

Een good practice van een inclusief dansproject, Some People Dance dat Holland Dance Festival heeft 

uitgevoerd, is tijdens de sessie toegelicht door Yolanda en een leerkracht van de school waarmee is 

samengewerkt. In opdracht van Holland Dance Festival en onder leiding van professionele 

choreografen gingen jongeren van de school voor speciaal onderwijs SVO Inspecteur de Vries en van 

jongerendansgroep Crosstown Den Haag het dansavontuur aan.  De getoonde film in de presentatie 

laat goed zien wat er mogelijk is op het gebied van danseducatie in het speciaal onderwijs en geeft 

ook ervaringen van zowel docenten als leerlingen weer. Het filmpje is te zien via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhtJwnHhQG0 

Holland Dance Festival biedt See, Do, Reflect en Experience elementen, binnen haar 

educatieprogramma’s. Vanuit bestaande elementen en basispakketten wordt in overleg en naar 

behoefte een dansprogramma op maat samengesteld, waardoor dans voor iedere leerling 

toegankelijk wordt. De verschillende dansprogramma’s kunnen op school, in de dansstudio of in het 

theater plaats vinden. In de VONK staan voorstellingen van gezelschappen die Holland Dance Festival 

speciaal uitnodigt en samen met haar partners ontwikkelt voor Speciaal Onderwijs. 

Wilt u meer weten over het educatie aanbod van Holland Dance Festival? Bekijk dan onze website: 

www.holland-dance.com/onderwijs 
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