
 

Toelatingstest CIOS  
Sport- en bewegingsleider Dans 
en Sport- en 
bewegingscoördinator Dans 
 

Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je een toelatingstest te doen, een 

dans auditie. Voor meer informatie over en aanmelden voor de auditie kun je per 

mail contact opnemen met Eva Houten: eg.houten@leeuwenborgh.nl. 

Wat heb je nodig op de auditiedag? 

 Recente pasfoto ( inleveren bij de auditie) 
 Danskleding (strak, geen losse T-shirts, beenwarmers of wijde 

broeken) 

 Dansschoeisel 

 Sportschoenen (voor het onderdeel fysieke test) 

 Lunchpakket en drinken 

 Pen, potlood en papier. 

Er is gelegenheid om te douchen na afloop van de auditie. 

Aanbevelingsbrief 

We verzoeken je om je dansdocent(e) een aanbevelingsbrief te laten schrijven en 

per omgaande aan ons toe te sturen. Via mail  aan m.eggen@leeuwenborgh.nl of 

per post naar: VISTA college, CIOS Sittard-Venlo, t.a.v. Mevrouw M. Eggen, 

Milaanstraat 125, 6135 LH Sittard. 

Kosten 

Om deel te nemen aan de toelatingstest betaal je € 15,-. Verdere informatie omtrent 

de wijze van betaling, staat vermeld in de uitnodiging voor de toelatingstest die je  

ontvangt nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding.  

 

De auditie bestaat uit: 

• Praktijkopdrachten in de vorm van een dansles 

Om vast te stellen jij beschikt over voldoende basis dansvaardigheden, aanleg, 

muzikaliteit en opnamevaardigheid. 



 

• Onderlinge instructie 

Om de didactische aanleg te kunnen beoordelen geef je les zonder muziek aan 

een groepje van 5 tot 10 medekandidaten. 

Opdracht onderlinge instructie: Bereid een stukje dans voor van 4 x 8  

tellen, dat herhaalbaar is. Je mag je eigen stijl kiezen. Ons advies is:  

maak het niet te moeilijk. 

Tijdsduur ongeveer 10 minuten. 

• Fysieke test 

Gezien het feit dat het fysiek een zware opleiding is, kijken we in je eigen 

belang naar de fysieke mogelijkheden zoals conditie, kracht, lenigheid, 

uithoudingsvermogen. 

•    Invullen van een intake vragenlijst 

Hierin kun je aangeven wat jouw ervaring is op dansgebied, qua stijlen en het 

aantal jaren dat je lessen volgt. Uiteraard kun je ook je lesgeefervaring en motivatie 

aangeven. 

 

 

 

 

 

 


