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Wat maakt jullie aanpak uniek?
Dingjan peuterdansonderwijs biedt 
kleinschalige praktijkopleidingen aan in 
peuterdans en in peuter-kleuteryoga.  

Persoonlijke aandacht is belangrijk als je 
met kleine kinderen beweegt. We werken 
veel een-op-een. Je leert vooral veel door 
peuters te ervaren op de dansvloer en/of 
de yogamat. Een praktijkgerichte lesaan-
pak dit kan bieden. Het is uniek dat de 
doelgroep ter plekke aanwezig is om di-
rect al het geleerde in praktijk te brengen 
onder toezicht en feedback van de trainer. 
Zo leer je heel snel de fijne kneepjes van 
peuterdans en peuter-kleuteryoga, waar je 
mee vooruit kan in je eigen danspraktijk. 

Hoe komt de praktijkopleiding 
aan peuters? 
Er is sinds 8 jaar een nauwe samenwer-
king met kindercentrum Prinses Amalia 
in Rotterdam. Zij bieden een werkplek 
voor cursisten om les te geven in peu-
terdans en peuteryoga. De peuters zijn 
dan ook goed “getraind” en gewend aan 
studenten met wisselende lesjes. Het vaste 
gezicht in de lessen is de oprichter en 
trainer van Dingjan peuterdansonderwijs, 
Yvonne Dingjan, die altijd aanwezig is 
voor begeleiding tijdens de lessen. Door 
ruim 25 jaar danservaring met peuters en 

kleuters is Dingjan bekend met al hun ins 
en outs.

Hoe heeft een student de  
praktijkopleiding ervaren?
‘Een praktijkgerichte opleiding zorgt er-
voor dat je grotere sprongen in je ontwik-
keling maakt, dus sneller je doel behaald. 
Je krijgt meteen feedback. Je hoort wat 
anders kan en waar je nog aan moet sleu-
telen. Er kunnen zich tijdens een dans- 
of yogales met kleine kinderen allerlei 
factoren voordoen waardoor je soms je les 
moet bijstellen. Je kunt alleen vindingrijk 
hiermee omgaan als je er ook echt tegen 
aanloopt en ter plekke tips krijgt hoe de 
les verder aan te pakken. Meteen de les-
stof toepassen in de praktijk geeft je veel 
zelfvertrouwen in je eigen kunnen.’

Is er een specifieke lesmethode?
Ja, deze is ontwikkeld door de  trainer zelf 
en vindt zijn oorsprong in de associatieve 
denk- en leefwereld van de peuter. Met 
behulp van creatieve denktechnieken le-
ren de studenten ook associatief te denken 
en te werken. De fantasierijke verbeelding 
die daaruit voortvloeit is de basis voor de 
aanpak van de lessen en het taalgebruik. 

Dingjan Peuter-
dansonderwijs 
Praktijkopleidingen peuterdans en peuteryoga. 

OPLEIDINGEN PEUTERDANS & 
PEUTERYOGA 

2019
PRAKTIJKOPLEIDING PEUTERDANS 
IS GESTART, INSTROMEN IS MOGELIJK

PRAKTIJKOPLEIDING PEUTERYOGA 
MA 21 OKTOBER – MA 16 DECEMBER 2019

2020
PRAKTIJKOPLEIDING PEUTERDANS 
DO 23 JANUARI – 2 JULI 2020

PRAKTIJKOPLEIDING PEUTERYOGA 
MA 20 JANUARI – 16 MAART 2020 
& MA 6 APRIL – 15 JUNI 2020

2019 DIVERSE 
CURSUSSEN
•  6 OKT- INTRODUCTIECURSUS  

PEUTERYOGA
•  13 OKT + 15 NOV - VERDIEPINGSDAGEN-  

CREATIVITEIT IN DANS (2-12 JAAR)
•  3 NOV-  INTRODUCTIECURSUS PEUTERDANS
•  17 NOV- TEACHER TRAINING KLEUTERDANS

2020
•  3 MRT, 16 JUN EN 3 NOV 2020-  

INTRODUCTIECURSUS PEUTERDANS

INTRODUCTIEWORKSHOP PEUTER YOGA & 
PEUTERDANS ZIJN OP MAAT AAN TE VRAGEN.

NAAM STUDIE/CONTACTGEGEVENS
DINGJAN PEUTERDANSONDERWIJS -  
ROTTERDAM 
I: WWW.PEUTERDANS.NL 
E: INFO@PEUTERDANS.NL 
M: 06-29037701 
INSTAGRAM & FACEBOOK:  
DINGJAN PEUTERDANSONDERWIJS
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