
 



 

Gegevens Introductiecursus peuterdans 
 

De cursus wordt in diverse vormen aangeboden. 

Mogelijkheid 1 Individueel in een groep op vaste datum 

Data 8 november 2020 

Tijd 13.00 - 17.30 uur / max 20 personen 

Duur   Een dagdeel van 4,5 uur incl. pauze 

Kosten  € 95,- pp incl. cursusboek en certificaat 

Locatie   n.t.b. locatie in Rotterdam 

Opgave www.peuterdans.nl  /  Agenda 

 

Mogelijkheid 2 Individueel op maat 

Op maat Een op een. Je danst mee met 2 peuterdanslessen, erna theorie.  

Datum/ tijd  Datum/ ochtend in overleg / 9.15 - 13 uur / max 4 personen 

Kosten € 135,- pp incl. certificaat en cursusboek 

Locatie   n.t.b. kinderdagverblijf in Rotterdam 

Opgave  info@peuterdans.nl 

 

Mogelijkheid 3 Incompany-training op locatie  

Datum/ tijd  In overleg 

Duur-   IC    3 uur / max 12 personen / € 500,-   

Kosten-  IC 3,5 uur / max 16 personen / € 575,-   

Aantal   IC    4 uur / max 20 personen / € 650,-   

personen (excl. reiskosten/ certificaat/ cursusboek) Bij grote afstand meer dan 80 

km van Rotterdam en/ of grotere groep geldt een meerprijs.  

Plaats    Op locatie 

Cursusboek Bij de introductiecursus is een cursusboek dat uitgebreide informatie 

bevat omtrent peuterdans met voorbeelden, foto's en een muzieklijst. 

Prijs  € 17,50 

Certificaat  € 1,50 per stuk 

Boeking https://peuterdans.nl/offerte/   -   06-29037701 

 

 

Voor alle vormen geldt: 

Doelgroep  Pedagogische medewerkers in de kinderopvang, dans-, muziek- en 

yogadocenten, leerkrachten en ouders en andere geïnteresseerden. 

Muziek     De deelnemers dienen muziek mee te nemen (Mobiel/ Ipod/ laptop etc. 

met ’n boxje, evt. cd’s) Graag uiteenlopende muziekgenres- geen 

kinderliedjes of gezongen tekst. 

Kleding  Makkelijk zittende kleding en laag schoeisel/ sokken. 

Materiaal  Papier en pen. 
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Programma introductiecursus in een groep op vaste datum 

Na een voorstelronde volgen de deelnemers een peuterdansles gedurende 30 `a 45 minuten, 

gegeven door de trainer. Aansluitend volgt een evaluatie over de ervaringen en uitleg over de 

Dingjan lesmethode. Waaruit bestaat een warming-up en cooling-down, en waarom zo? Hoe 

kan je met veel fantasie een themadans maken? Welke muziek is geschikt? Om de geleerde 

vaardigheden toe te passen zal in kleinere groepjes lesjes van ongeveer 7-10 minuten worden 

voorbereid, elk groepje verzint een fantasievol thema. Met behulp van de meegebrachte 

muziek en muziekapparatuur (cd-speler/ laptop/ mp3/ iPod e.d.) wordt een dansverhaal 

neergeschreven en in beweging omgezet. Vervolgens gaan alle groepjes, (ieder persoon een 

onderdeel) om de beurt elkaar les geven. De cursus wordt afgesloten met een eindevaluatie. 

 

Programma introductiecursus op maat 

De deelnemers dansen mee in 2 peuterdanslessen in een kindercentrum, gegeven door de 

trainer. Erna volgt 1,5 uur theorie; een evaluatie over de ervaringen en uitleg over de Dingjan 

lesmethode. Zie verder inhoudelijk hierboven.  

 

Combinatie introductiecursus Incompany met peuterdansles  

Een introductiecursus Incompany kan ook gecombineerd worden met peuterdanslessen aan de 

peuters. Na de gevolgde introductiecursus, kan de trainer ook nog peuterdans geven aan de 

peuters waaraan de deelnemers kunnen meedoen. Zo ervaren zij het geleerde in de praktijk. 

Ook kunnen deelnemers zelf les geven onder toezicht van de trainer. Een offerte wordt op 

maat gemaakt. 

 

Combinatie Introductiecursus met Trainingsdagen 1 & 2 peuterdans  

Een introductiecursus op maat kan gecombineerd worden met trainingsdagen 1 & 2, 

bestaande uit 2 dagdelen. 

Op dag 1 gaan we dieper in op het gebruik van fantasie in het dansverhaal dmv creatieve 

denktechnieken. Muziek en attributen komen ook aanbod.  

Je krijgt een huiswerkopdracht mee voor dag 2 om een peuterdansles te maken. Op dag 2 voer 

je je zelfgemaakte les uit in de praktijk met de je medecursisten of met de peuters onder 

begeleiding van de trainer. Voor meer informatie lees de aparte folder van de trainingsdagen. 

Een offerte wordt op maat gemaakt. 

 

 

 

 

 
Amsterdam Dance Centre, Amsterdam  

Fotograaf Yvonne Dingjan 

Gegevens Workshops peuterdans 

Kortere workshops met aangepaste opzet, zoals een lezing/ inspiratie workshop behoren ook 

tot de mogelijkheden. Duur, locatie, programma en prijs gaan in overleg. Vraag vrijblijvend 

een offerte aan via https://peuterdans.nl/offerte/    
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Yvonne Dingjan 

Trainer & docente peuter-kleuterdans en  

peuter-kleuteryoga - Yogadocente 

 

T: +31 (0) 6 29037701 

E: info@peuterdans.nl   

I : www.peuterdans.nl 

F: www.facebook.com/dingjanpeuterdansonderwijs 

I : dingjanpeuterdansonderwijs 

K.v.K. Rotterdam nr. 24324199 

BTW nr. NL001732593B68  

IBAN NL15INGB067.08.85.312 
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