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Vacature dansdocent  

Ballet halfgevorderd, gevorderd en spitzen 

S.D.V.N. Dance Fever 

Vanaf september 2021, z.s.m. solliciteren 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Het RSC Nijmegen en S.D.V.N Dance Fever zijn op zoek naar één of meerdere docenten om drie 

dansgroepen (ballet halfgevorderd, gevorderd en spitzen) les te gaan geven vanaf september 2021. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Het Radboud Sportcentrum (RSC) Nijmegen is onderdeel van de Radboud Universiteit. Aan ons 

sportcentrum zijn ook 38 studentensportverenigingen verbonden. Het RSC zoekt een enthousiaste en 

kundige docent klassiek ballet voor Dance Fever. 

 

De vereniging 

S.D.V.N. Dance Fever is de studentendansvereniging die verbonden is aan het Radboud Sportcentrum en 

telt ruim 300 leden. Voor de leden worden lessen aangeboden in vijf verschillende stijlen: hiphop, modern 

jazz, klassiek ballet, showdance en stijldansen (latin en ballroom). Naast de danslessen worden er ook 

andere activiteiten georganiseerd. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken één of meerdere docenten met ervaring in het lesgeven van klassiek ballet die zijn of haar 

passie over kan brengen op anderen. Jij voelt je op je gemak voor een groep studenten in de leeftijd van 

18 tot 25 jaar. Je kunt inspelen op het niveau van de groep en je weet de groep te enthousiasmeren.  Het 

is belangrijk dat je de sfeer binnen de verenging goed aanvoelt. 

De functie betreft het lesgeven aan de half gevorderde en gevorderde en spitzen groep klassiek ballet van 

Dance Fever. Als jij al deze groepen les zou kunnen geven is dat prettig, maar je kan ook kiezen om alleen 

halfgevorderd les te geven of gevorderd én spitzen. Die laatste combinatie van 2 groepen is een vereiste. 

 

In het totaal gaat het om 3 lesuren per week in de Jan Massinkhal te Nijmegen. Indien mogelijk kun je ook 

als invaller worden ingezet voor lessen dans die het RSC aanbiedt. Het is een vereiste dat je minimaal een 

jaar beschikbaar bent. 

 

Wanneer? 

Het dansrooster is nog enigszins flexibel. maar het liefst zoeken we een docent(en) die op 

woensdagavond kan. Als je juist alleen op dinsdag, donderdag of vrijdag kan, stuur vooral een mail en 

dan bekijken we wat mogelijk is. De halfgevorderd groep is waarschijnlijk van 19 tot 20 uur en de 

gevorderd met spitzen groep is waarschijnlijk van 20 tot 22 uur. 
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Werkzaamheden 

● Adequate lesvoorbereiding en de dansles geven; 

● Muziek en choreografie verzorgen; 

● Leden actief betrekken bij de les en de vereniging; 

● De groep klaarstomen voor het jaarlijkse optreden (in de schouwburg van Nijmegen); 

● Presentie bijhouden en regels handhaven. 
 

Wat heeft het RSC en Dance Fever te bieden? 

De organisatie van het RSC kenmerkt zich door vakkundige docenten en een uitnodigende sfeer waarin 

zowel studenten als bedrijfssporters zich thuis voelen. Je krijgt een contract bij het RSC en je wordt 

betaald volgens de CAO van de Radboud Universiteit. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. 

Medewerkers kunnen gratis sporten bij het RSC. Voor ons programma zie  www.ru.nl/rsc. 

 

Dance Fever beschikt over een eigen zaal, de Jan Massinkhal, wat een volledig uitgeruste danszaal is met 

spiegels, een houten dansvloer en een uitrol balletvloer, ballet barres, muziekinstallatie en airco.  

 

Solliciteren? 

Het is nu juni en september komt al snel dichterbij, dus stuur z.s.m. een mail onder vermelding van 

‘vacature dansdocent’ met in de bijlage een korte motivatie en een CV, naar Loes Komdeur, teamleider 

Body & mind and Dance ( Loes.komdeur@ru.nl ) en naar het bestuur van 

Dance Fever ( comm.dans@sdvndancefever.nl ) 

Voor nadere informatie kun je Loes Komdeur bellen op 06 11013842. 
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