
Hoe dan(s)?
Online danslessen geven

Danscentrum Aike Raes



2 situaties

Acrolessen en Aira United trainingen (niet in het 
Danscentrum) : aparte Zoom account met 
wederkerende meetings per les

Danslessen in Danscentrum : via Pro-zoom account 
Danscentrum met breakoutrooms



Situatie 1: 
Acrolessen en 
Aira United 
trainingen

1 betalend Pro-account met verschillende hosts 
toegevoegd (=add on)

Per les een wederkerende meeting opgezet -> elke 
les heeft een apart meeting ID en wachtwoord dat 
gemaild is naar dansers van die les

! als 1 host alle meetings vastlegd kan je in problemen 
geraken indien er overlappende uren (en dus 
meetings) zijn -> best docent eigen lessen laten 
plannen als host om dit te vermijden



Situatie 1: 
Acrolessen en 
Aira United 
trainingen

Docenten geven via de eigen computer les (ingelogd via 
het account gekoppeld aan het betalende account!)

Muziek: via share computer sound only (advanced 
option via sharing screen onderaan) / micro nog 
hoorbaar, wel even volume afchecken

Workout video’s delen kan via sharing screen



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

4 eigen zalen met elk een eigen laptop, microfoon
en externe camera, gekoppeld aan het mengpaneel
Beamer in de zaal –> projecteert dansers op de muur 
(groter beeld voor docent)

Docent kan zelf bepalen of hij via camera zaal of via 
camera laptop werkt (of beiden naargelang oefening)

Meeting start op vanuit het Danscentrum account (Pro 
account)

Meeting ID en wachtwoord zijn gedeeld met dansers 

(personal meeting ID en zelfgekozen wachtwoord -> 
= steeds hetzelfde)



Grote zaal 1 Kleine zaal 1Terraszaal 1Theaterzaal 1Grote zaal 2 Kleine zaal 2Terraszaal 2Theaterzaal 2

In elke zaal: mengpaneel gekoppeld met:
- Laptop met ingelogd zaalaccount zoom (co-host)
- Microfoon (draadloos)
- Externe camera
- Muziek docent (AUX, verwisselbaar)
- Laptop ook gekoppeld aan beamer

Docent/laptop grote zaal Docent/laptop kleine zaalDocent/laptop terraszaalDocent/laptop theaterzaal

Docent wisselt steeds tussen de twee zalen (= breakoutrooms)



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

Breakoutrooms: 2 per zaal (+ evt een extra als 
reserve)

-> hernoemen ze bv “Grote zaal 1” en “Grote 
zaal 2”
-> aangeduid op lessenrooster welke les in 
welke breakoutroom zit (1 of 2)
-> breakoutrooms manueel verdelen -> vereist 
permanentie
-> we vragen aan dansers om zich in de 
meeting “voornaam achternaam danser + 
les” te noemen -> makkelijker/sneller plaatsen 
in breakoutrooms



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

Breakoutrooms: 2 per zaal (+ evt een extra als 
reserve)

Voordelen: 
- dansers van les 2 storen dansers van les 1 niet, 

aangezien ze in een andere breakoutroom zitten 
-> ook een plaats om voor én na de les samen te 
babbelen

- docent (= laptop van de zaal) wisselt om de les 
tussen breakoutroom 1 en 2



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

Elke zaal heeft een eigen zoom account dat 
ingelogd is op de laptop, worden co-host in 
de meeting

Voordelen van co-host zijn: kunnen 
deelnemers muten en kunnen zelf van 
breakoutroom wisselen



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

Muziek is via eigen laptop/tablet/gsm -> 
gekoppeld aan mengpaneel via AUX 
Door koppeling verloopt muziek/stem docent 
synchroon naar zoom
Beeld dansers komt met een klein beetje 
vertraging terug

Geluid vanuit ZOOM (en dus dansers) is ook 
aangesloten op mengpaneel waardoor we hen 
in de zaal kunnen horen (via aparte 
schuifknop voor volume) -> dit vergemakkelijkt 
de interactie docent-danser



Situatie 2: 
danslessen IN 
het 
Danscentrum

Situatie: op woe & zat hebben we een extra zaal 
(Celestijntje)
- Niet in het Danscentrum

- Wel via het systeem van het Danscentrum

-> account aangemaakt voor die ‘zaal’ die de 
docenten gebruiken via hun eigen laptop, loggen 
in zoals een danser in meeting, wij maken hen co-
host en plaatsen hen dan in de juiste 
breakoutroom, daarna dezelfde werkwijze als een 
docent in het Danscentrum



Tips & tricks

Maak je zaal/docent co-host -> mute all optie 
en zelf kunnen wisselen van breakoutroom

Zoom-lessen aanpassen aan ruimte dansers 
thuis + bv. richtingen uit klassiek ballet 
gebruiken 

Leer dansers omgaan met Zoom: chatten, altijd 
zichtbaar, scherm= spiegel, voldoende licht 
Spreek een gebarentaal af voor bv herhalen, 
verdergaan, geluid niet hoorbaar of te luid

Lichte vloer? Draag donkere kledij en 
omgekeerd

Rechts –link hulp: docent heeft bv. aan elke voet 
andere kleur kous aan



Tips & tricks

Heroplaadbare batterijen voor de micro 
(lifesaver!)
Headset kuisen met pure alcohol (veilig voor 
electronica en vervliegt dadelijk)

Naam van dansers in zoom meeting: 
“voornaam achternaam danser + les” : maakt 
het plaatsen in breakoutrooms VEEL sneller

Mirror my video? (docent)
Camera achter je? Niet aanzetten (realistisch 
beeld)
Camera voor je? 
wel aanzetten = dan kan danser echt spiegelen 
niet aanzetten = zoals in real life L->R / R->L 
(vraagt meer denkwerk aan danser)



Vragen, bedenkingen, 
aanvullingen…? Shoot!


