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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
Onze naam spreekt voor zich - en dat is ook de bedoeling. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 
We zijn een commerciële dansschool en geven 135 lessen (van klassiek ballet tot hiphop) in 

de week, op twee locaties met in totaal vijf zalen. We hebben ruim 1500 leden, van 

anderhalf tot 80 jaar. Daarnaast zoeken we aansluiting bij relevante thema’s zoals voeding.  

Zo werken we nu samen met het Vlietland ziekenhuis, dat kinderen met obesitas met ons in 

contact brengt; die volgen 20 weken danslessen, onder begeleiding van een diëtiste.     

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
De kwaliteit van de danslessen is hoog, op elk niveau (we werken met reguliere en 

selectiegroepen). Onze docenten zijn allemaal afgestudeerd.  Gezelligheid en sociale sfeer 

vinden wij één van de belangrijkste dingen; ondanks dat we heel veel leden hebben kennen 

we veel mensen persoonlijk. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Sinds 2017 werken we met MAVO Schravenlant XL samen in de eerste dansmavo in het 

land, de Dansmavo Schiedam. Leerlingen kunnen er hun mavo- of kaderdiploma behalen 

met dans als zevende vak. in 2018 starten we met twee klassen. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Als we iets niet goed doen, horen we het ook meteen, gelukkig! Goed luisteren naar kritiek, 

suggesties en complimenten zorgt er mede voor dat we met ons ledental nog steeds een 

stijgende lijn hebben. Waardering is er ook: in een verkiezing georganiseerd door RTL4 

zijn we gekozen tot beste dansschool van Nederland. En in Schiedam heeft ‘Lekker Bezig’ 

ons al twee keer een ‘Duim’ gegeven: eerst toen we de titel ‘beste dansschool van NL’ 

wonnen en later kreeg onze 55+ groep ook een ‘Duim’. 

 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
We hebben ruim 1500 leden. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Inmiddels weet iedereen die in Schiedam of Vlaardingen wil dansen of aan ballet wil doen, 

ons wel te vinden. Naast onze website gebruiken we Facebook, Instagram en WhatsApp. 

Verder treden we regelmatig op, bijvoorbeeld in een bejaardentehuis. In 2018 zijn we elke 

donderdag te zien op de Stadsomroep met een 55+ groep, een eigen variant op ‘Nederland 

in beweging’. 



Ballet- en dansstudio Schiedam Vlaardingen 

3 

Ballet- en dansstudio Schiedam Vlaardingen 
Adres: Sportpark Willem-Alexander, Zoomweg 2,     

  3123 EP Schiedam 

Dependence: Wennekerpand, Vijgensteeg 2, Schiedam 

Contactpersoon: Nadine Kooke 

E-mail:  Info@ballet-endansstudioschiedam.nl 

Tel:  06 – 16 78 22 33 

Website: www.ballet-endansstudioschiedam.nl 

Omvang: 27 personeelsleden 
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