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In dit document beschrijven we de Danssport Opleiding van de NADB.  
Het succesvol afronden van deze opleiding geeft de mogelijkheid om een  
trainers- en/of jurylicentie af te nemen bij de NADB. 

Overige opleidingen kunnen als basis dienen, maar moeten worden aangevuld met 
extra modules. 
 
De NADB is een NMB (National Member Body) van de WDSF en heeft de opleiding 
in lijn met de WDSF-normen ontwikkeld.  De WDSF Technique Books en het WDSF 
Adjudicators Handbook vormen de basis van deze opleiding. In 2020 is de opleiding 
geaccrediteerd door de WDSF.

Introductie:



 

WE ARE DANCESPORTOpleiden tot Trainer of Jurylid

Nationaal Groeipad

activiteit geschatte duur 
 in jaren

minimum aantal 
competities jurering

erkende opleiding in Std and 
Lat - - in-training oefening

NADB level C-license 0.5 3 schaduw-jureren mentored

NADB level A-license alle klassen

Het nationaal groeipadnationaal groeipad leidt op tot NADB Nationaal Jurylid en 
bestaat uit een erkende opleiding in Standaard en Latin, gevolgd door 
schaduwjureren. Deze erkende opleiding kan de NADB Danssport 
Opleiding zijn of een erkende derde-partij-opleiding aangevuld met 
modules uit de NADB Danssport Opleiding. 
Na het succesvol afsluiten van de erkende opleiding inclusief de 
aanvullende modules én het schaduwjureren is het betreffende jurylid 
een volwaardig erkend NADB-jurylid en mag deze alle klassen jureren.

 
Jurylicentie
Om tot de status van erkend jurylid te 
komen kent de NADB twee groeipaden. 
Een Nationaal en een Internationaal 
groeipad.  
Na het afronden van het schaduwjureren 
moeten de juryleden, die hiervoor in 
aanmerking komen, een keuze maken of zij 
deelnemen aan het WDSF-traject. 

 
 

Trainerslicentie
Het succcesvol afronden van de NADB 
Danssport Opleiding geeft recht op het 
afnemen van een NADB-trainerslicentie.
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Aangezien het internationaal groeipad 
van de NADB Danssport Opleiding, 
als enige in Nederland, door de WDSF 
is geaccrediteerd, is de Technical 
Examination bij de WDSF vrijgesteld bij 
aanvraag van de WDSF B-License.
De WDSF B-license vereist daarnaast 
o.a. de General Knowledge Test (GKT) 
en de deelname aan twee WDSF-
congressen voordat deze status kan 
worden toegekend. 
Randvoorwaarde voor deelname aan dit groeipad 
is dat kandidaten minimaal Hoofdklasse Adults bij 
een WDSF NMB in minimaal één discipline hebben 
gedanst. 
 
De WDSF vereist daarnaast 
het doorlopen van 3 levels van 
jurybevoegdheden (C-B-A). 

Internationaal Groeipad

activiteit geschatte duur 
 in jaren

minimum aantal 
competities jurering

  NADB Danssport Opleiding  
in STD and LA 2 - in-training oefening

  NADB level C-license 0.5 3 schaduw-jureren mentored  

  NADB level B-license 1 3 alle klassen behalve HK Adults

  NADB level A-license 2 6 alle klassen 

  WDSF level B-license - WDSF

Een jurylid start als level ‘C’ en na drie keer 
schaduwjureren groeit de kandidaat naar level ‘B’. 

Level ‘B’ mag alle klassen behalve hoofdklasse 
jureren. Na drie maal jureren van NADB events 
als level ‘B’, volgt een promotie tot level ‘A’ en 
mag het jurylid alle klassen jureren.
 
Na 2 jaar actief te zijn geweest als NADB jurylid 
level ‘A’ kan het betreffende jurylid het groeipad 
richting WDSF B-License vervolgen met 
vrijstelling voor de Technical Examination. 
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NADB Danssport Opleiding
De NADB Danssport Opleiding bestaat 
uit twee trajecten, zijnde Standaard en 
Latin. Voor elk traject is een studieduur 
van één jaar benodigd. De totale 
opleiding bestaat uit 66 klassikale 
uren, daarnaast ongeveer 300 uur aan 
zelfstudie. Ieder traject bestaat uit twee 
modules, die elk worden afgesloten met 
een examen.
De NADB Danssport Opleiding is 
toegankelijk voor dansers die in een van 
beide disciplines minimaal in de Adults 
A-klasse hebben gedanst.

Beide trajecten in de NADB Danssport 
Opleiding bestaan uit 2 modules:
•	 NADB	AJS	&	Specifics-module
• NADB Charts-module

Minimaal A-klasse Adults  
in een van beide disciplines

NADB AJS & Specifics-module

NADB AJS & Specifics-module

NADB Charts-module

NADB Charts-module

Latin

NADB erkend danssport  
trainer/ jurylid C-license

Standaard

Toelatingscriteria
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Derde-partij-opleidingen.
Er zijn in de markt derde partijen die 
dansopleidingen aanbieden. Een 
bekend voorbeeld hiervan is IDTA. 
Voor personen die niet voldoen aan 
de toelatingseisen tot de NADB 
Danssport Opleiding (minimaal Adults 
A-klasse) bieden deze opleidingen een 
mogelijkheid om jurylid bij de NADB te 
worden.
Omdat het belangrijk is dat NADB 
juryleden bekend zijn met de WDSF-
principes en -technieken is een 
aanvullende opleiding vereist na het 
behalen van het erkende derde-partij-
diploma. 

FDO <2012 
Deel 1 FDO dansleraren 
opleiding < 2012

IDTA Licentiate 
FDO Licentiate
ISTD Licentiate

Minimaal A-klasse Adults

NADB erkend danssport trainer / jurylid C-license

Zoals reeds genoemd is IDTA 
een voorbeeld van een erkende 
opleiding. 
Om jurylid bij de NADB te kunnen 
worden, moet een kandidaat 
minimaal IDTA-Licentiate in zowel 
Standaard als Latin behaald hebben. 
Deze dient aangevuld te worden 
met de module NADB AJS & 
Specifics	voor	zowel	Standaard	als	
Latin (inclusief schriftelijk examen). 
De betreffende kandidaat krijgt 
vrijstelling voor het Performance 
onderdeel uit deze module.
Onderstaand diagram laat het 
totaaloverzicht zien van mogelijke 
trajecten tot NADB-jurylid C-license.

NADB AJS & Specifics module Latin

NADB AJS & Specifics module Standaard

3rd party  
training

legacy

Toelatingscriteria

NADB AJS & Specifics-module

NADB AJS & Specifics-module

NADB Charts-module

NADB Charts-module

Latin

Standaard
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Opleidingspaden 1 2 3

Toelatingscriteria Erkende derde-partij NADB Adults A klasse NADB Hoofdklasse

NADB AJS & Specfics Std NADB AJS & Specfics Std NADB AJS & Specfics Std

 NADB Charts Std NADB Charts Std

NADB AJS & Specfics Lat NADB AJS & Specfics Lat NADB AJS & Specfics Lat

 NADB Charts Lat NADB Charts Lat

NADB jurylid C-license NADB jurylid C-license NADB jurylid C-license

  NADB jurylid B-license

NADB jurylid A-license NADB jurylid A-license NADB jurylid A-license

     Nationaal groeipad  Internationaal  
groeipad

Mogelijke keuzes op basis van 
prestaties in standaard of latin

Kandidaten die Hoofdklasse Adults 
gedanst hebben kunnen kiezen voor 
opleidingspaden 1, 2 of 3.
Kandidaten die A-klasse Adults 
hebben gedanst kunnen kiezen tussen 
opleidingspaden 1 of 2.
Alle andere kandidaten moeten kiezen 
voor opleidingspad 1.

Minimaal gedanst niveau in  
Standaard of Latin 1 2 3

Hoofdklasse

A-Klasse Adults

  -
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Appendix NADB Opleiding
AJS & Specifics Module

A. AJS (Absolute Judging System)
Het AJS bestaat uit vier componenten (Technical 
Qualities, Movement to Music, Partnering Skills, 
Choreo & Presentation) welke ieder weer uit een 
aantal subcomponenten bestaan. 
In deze module worden de componenten en hun 
subcomponenten behandeld. Daarnaast zal er 
gebruik worden gemaakt van videomateriaal om 
deze kennis toe te passen.

B. Specifics
De Specifics bestaan uit twee gedeelten:
• Specific Principles voor elke discipline
• Specifics voor elke dans

Specific Principles voor elke discipline
De Specific Principles definiëren en beschrijven de 
techniek welke toegepast kan worden op alle dansen 
binnen een discipline. 
Voorbeelden van de Specific Principles voor 
Standaard zijn de 9 couple positions, swing, sway, 
rotation, foot action, rise & fall enz. Voorbeelden van 
de Specific Principles voor Latin zijn hip design, body 
actions, latin actions, posture, couple position enz. 
Deze Specific Principles zijn beschreven in elk WDSF 
Technique Book voor de betreffende discipline. De 
Specific Principles beschreven in de WDSF Technique 
Books worden gedoceerd in deze module.

Specifics voor elke dans
De Specifics voor elke dans definiëren en beschrijven 
de unieke eigenschap of techniek van een dans. 
Zo een Specific is enkel toepasbaar voor alleen de 
betreffende dans. 
Voorbeelden zijn: alle mogelijke chasses in cha-
cha-cha of de verschillende stijlen in Quickstep 
(cadanzato, smooth & jumping). Een ander voorbeeld 
is het verschil tussen swing-jive en jumping-jive en 
bounce is voor Samba een goed voorbeeld.
De Specifics voor elke dans zoals beschreven in de 
WDSF Technique Books worden gedoceerd in deze 
module.

c. Performance
Bij de Performance hanteren we de WDSF-normen. 
Hierbij toetsen we het technisch correct dansen van 
de choreos zoals gedefinieerd in de WDSF Syllabus 
Demonstration Variations als heer en als dame.

d. Examination
De AJS & Specifics-module zal worden afgesloten 
met een examen. Dit examen is een schriftelijk 
examen en bestaat uit 40 meerkeuze vragen en 40 
open vragen. 

De WDSF Syllabus Demonstration Variations 
moeten technisch correct gedanst worden als heer 
en als dame en wordt beoordeeld door de examen 
commissie. 
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A. Charts
De charts zijn de charts uit de WDSF Syllabus zoals 
beschreven in de WDSF Technique Books. Voor elk 
figuur is er een chart voor zowel de heer als de dame. 
Elke chart bestaat uit meerdere kolommen die elk 
de uitvoering van een bepaald aspect  van het figuur 
bschrijft.
Voorbeelden van de verschillende kolommen zijn 
bijv. timing, foot-action, alignment, rotation, couple 
position, hip design enz.

Om de charts goed te kunnen lezen en interpreteren 
is het aangeraden om eerst de NADB AJS & Specifics-
module te hebben gevolgd. Het is namelijk zo dat de 
kolommen pas begrepen kunnen worden  als men de 
Specific Principles voor de betreffende discipline en 
de Specifics voor de betreffende dans begrijpt.

B. Examen
De Charts-module wordt afgesloten met een 
praktisch examen. Er worden vragen gesteld over de 
“WDSF Technical Practical Exam <discipline>  Dance 
List of 10 Figures”.
De kandidaat dient de figuren te laten zien en te 
beschrijven voor elke kolom uit de betreffende chart 
als heer en dame. Ook worden er vragen gesteld over 
preceding en succeeding figuren. 

De totale opleiding zal 2 jaar duren met in totaal 
16 klassikale sessies (66 uur). Daarnaast is een 
geschatte hoeveelheid van ongeveer 300 uur aan 
zelfstudie en oefening vereist.

Er zal een examencommissie worden gevormd, 
bestaande uit twee examinatoren, welke worden 
aangewezen door de NADB. De geselecteerde 
examinatoren hebben minimaal een WDSF 
License-A met geldig AJS aantekening.

2. NADB Charts-module

Duur van de opleiding

Examencommissie



module topic material pages exam-type
class-
room 
hours

days

NADB	AJS	&	Specifics-module	
Standard

Standard	Specific	 WDSF Technique book Waltz 6 - 42

written

4

5

Tango	Specifics WDSF Technique book Tango 43 - 52 1

Viennese Waltz WDSF Technique book Viennese Waltz 43 - 45 1

Slowfox	Specifics WDSF Technique book Slowfox 43 - 46 1

Quickstep	Specifics WDSF Technique book Quickstep 43 - 46 1

AJS - Components WDSF - Adjudicator Handbook 4

Code of Conduct NADB	Officials	Reglement	Annex-A 1

Standard WDSF Standard Syllabus Demonstration practical 8

NADB Charts module Standard Charts WDSF Technical Practical Exam practical 12 3

NADB	AJS	&	Specifics-module	
Latin

Latin	 Specific	 WDSF Technique book Samba 7 - 32

written

4

5

Samba	Specifics WDSF Technique book Samba 33 - 39 1

Chachacha	Specifics WDSF Technique book Chachacha 33 - 45 1

Rumba	Specifics WDSF	Technique	book	Rumba 33 - 40 1

Paso	Doble	Specifics WDSF Technique book Paso Doble 33 - 35 1

Jive	Specifics WDSF Technique book Jive 33 - 39 1

AJS - Components WDSF - Adjudicator Handbook 4

Latin Performance WDSF Latin Syllabus Demonstration practical 8

NADB Charts module Latin Latin Charts WDSF Technical Practical Exam Latin practical 12 3
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De NADB definieert drie niveaus (levels) van juryleden. Het 
laagste level is C-license, het hoogste level is A-license.
Indien een kandidaat de NADB Danssport Opleiding 
succesvol heeft afgerond (of een 3rd party traject heeft 
gevolgd) dan kan deze kandidaat een NADB jurylid 
C-License aanvragen. Met deze NADB jurylid C-license mag 
de kandidaat schaduwjureren om ervaring op te doen.

Nationaal groeipad
In het nationaal groeipad worden slechts twéé levels 
gebruikt (A & C License).  
Om een NADB jurylid A-license te verkijgen moet de 
kandidaat drie events schaduwjureren onder begeleiding, 
hetgeen doorgaans een periode van een ½ jaar in beslag 
zal nemen.
Een NADB jurylid A-license mag alle klassen jureren.
Het nationaal groeipad geeft geen mogelijkheid tot het 
aanvragen van een WDSF B-license.

Internationaal groeipad
Het internationaal groeipad vereist drie levels (WDSF 
voorschrift). 
Na de verplichte drie events schaduwjureren kan een 
NADB jurylid B-license worden aangevraagd. De kandidaat 
met deze NADB jurylid B-license mag alle klassen met 
uitzondering van de Adults Hoofdklassen jureren. 
Na het jureren van drie events (~1 jaar) kan dan de NADB 
jurylid A-license worden aangevraagd. Na een periode van 
twee jaar en het jureren van minimaal zes events kan de 
kandidaat een WDSF B -License aanvragen na goedkeuring 
van de NADB. Hiertoe zal de NADB ook de criteria zoals 
gesteld door de WDSF toetsen.

4. Juryniveaus

INTERNATIONAAL GROEIPAD

2 JAAR

De NADB definieert drie niveaus (levels) van 
juryleden. Het laagste level is C-license, het hoogste 
level is A-license.

Indien een kandidaat de NADB Danssport Opleiding 
succesvol heeft afgerond (of een 3rd party traject heeft 
gevolgd) dan kan deze kandidaat een NADB jurylid 
C-LicenseC-License aanvragen. Met deze NADB jurylid C-license 
mag de kandidaat schaduwjureren om ervaring op te 
doen.

NATIONAAL GROEIPAD
In het nationaal groeipad worden slechts 2 levels gebruikt 
(A & C License).  
Om een NADB jurylid A-license te verkijgen moet de
kandidaat drie events schaduwjureren onder kandidaat drie events schaduwjureren onder 
begeleiding, hetgeen doorgaans een periode van een 
½ jaar in beslag zal nemen.
Een NADB jurylid A-license mag alle klassen jureren.
Het nationaal groeipad geeft geen mogelijkheid tot het 
aanvragen van een WDSF B-license.

INTERNATIONAAL GROEIPAD
HetHet internationaal groeipad vereist drie levels (WDSF 
voorschrift). 
Na de verplichte 3 events schaduwjureren kan een 
NADB jurylid B-license worden aangevraagd. Met deze 
NADB jurylid B-license mag de kandidaat alle klassen 
met uitzondering van de Adults Hoofdklassen jureren. 
De NADB jurylid A-license kan dan na het jureren van 
3 events (+-1 jaar) worden aangevraagd. 3 events (+-1 jaar) worden aangevraagd. 
Na een periode van 2 jaar en het jureren van minimaal
6 events kan de kandidaat dan een WDSF B -License 
aanvragen na goedkeuring van de NADB. 
Hiertoe zal de NADB ook de criteria als gesteld door de 
WDSF toetsen.

NATIONAAL GROEIPAD
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