
Vak Dames Heren 
Klassiek ballet/ 
body placement 

Geheel in het zwart 
Zwart balletpak waar je onzichtbaar een 
BH onder kunt dragen, geen broekje 
Zwarte balletmaillot 
Zwarte balletschoenen split-sole canvas 
met elastiek 
Haren strak in knot met net in eigen haar 
kleur. 

Geheel in het zwart 
Zwarte legging of maillot, geen 
trainingsbroeken 
Dancebelt 
Zwart strak hemd of shirt 
Zwarte balletschoenen split-sole, canvas 
met elastiek 
Haren vast en uit het gezicht. 

Jazz Geheel in het zwart en strakke kleding 
Zwarte boxer 
Zwarte maillot/panty/legging zonder 
voet 
Zwarte top of balletpak 
Zwarte sokken 
Zwarte sport BH 
Haren vast en uit het gezicht 

Geheel in het zwart en strakke kleding 
Benodigdheden: 
Dancebelt 
Zwart hemd 
Korte of lange strakke broek 
Zwarte sokken 
Haren vast en uit het gezicht 
 

Modern Balletpak 
Ook mogelijk: een strak  t-shirt of shirt 
overheen zonder logo en unikleur 
Zwarte strakke trainingsbroek of 
balletmaillot 
Zwarte sokken 

Strak t-shirt of shirt zonder logo in 
unikleur, bovenlichaam moet bedekt zijn 
Zwarte strakke trainingsbroek of 
balletmaillot 
Zwarte sokken 

Fysieke fitheid/ 
body awareness 

Sneakers/sportschoenen voor binnen 
Strakke kleding 

Sneakers/sportschoenen voor binnen 
Strakke kleding 

Improvisatie Trainingsbroek 
Panty 
T-shirt 
Alles moet passend zijn, niets mag te 
ruim zitten 

Trainingsbroek 
Panty 
T-shirt 
Alles moet passend zijn, niets mag te 
ruim zitten 

Urban Pop Zwarte sneakers split-sole 
Geheel in zwart 

Zwarte sneakers split-sole 
Geheel in zwart 

Tap (leerjaar 2) Geheel in het zwart 
Zwarte strakke jazzpantalon, rechte pijp 
Tapschoenen (Bloch/Capezio) 

Geheel in het zwart 
Zwarte strakke jazzpantalon, rechte pijp 
Tapschoenen (Bloch/Capezio) 

Algemeen Trainingspak (via opleiding) 
Huidkleurige, witte en zwarte BH 
Huidkleurige, witte en zwarte string 
Show panty (huidskleur) 
Haarnet (haarkleur) en spelden voor 
knot 
Zwart heupbroekje met strakke korte 
pijpjes (hotpants) 
Juiste kabels om je Ipod of dergelijke op 
een stereo-installatie aan te kunnen 
sluiten 
Iedere dansles een grote handdoek mee 
Bidon voor water 

Trainingspak (via opleiding) 
Dancebelt 
Zwarte strakke korte broek 
Huidkleurige, witte en zwarte string 
Juiste kabels om je Ipod of dergelijke op 
een stereo-installatie aan te kunnen 
sluiten 
Iedere dansles een grote handdoek mee 
Bidon voor water 

Theorievakken A4 collegeblok 
A4 ringband (2 rings) 
Pen 
Agenda 

A4 collegeblok 
A4 ringband (2 rings) 
Penenda 



 


