Dansschool Dansen in Friesland (DIF) gaat samenwerken met SportLifeStyle
onderwijsstroom van OSG Sevenwolden.
Jonge dansers die hun sport op wedstrijdniveau beoefenen, kunnen vanaf komend
schooljaar terecht op SportLifeStyle onderwijsstroom (SLS) van OSG Sevenwolden. Met de
samenwerking tussen SLS en dansschool Dansen in Friesland (DIF) wordt het voor kinderen
die intensief dansen, eenvoudiger om hun sport met school te combineren.
Erkenning voor de danssport
Dansers die echt ambitieus zijn en bereid zijn om veel tijd te investeren in trainen en dansen,
moeten daarvoor veel opzijzetten. “Wat is het fantastisch dat wij van Dansschool DIF daarin
de samenwerking met OSG Sevenwolden hebben gevonden”, zegt dansschoolhouder
Cramer enthousiast. “Dans heeft altijd met het ene been in de cultuurwereld en het andere
been in sportwereld gestaan. Daarom is het zo fantastisch dat we door de samenwerking
met SportLifeStyle (SLS) in Heerenveen, dansers de mogelijkheid geven om hun school en
dans eenvoudiger te combineren. Het voelt als een erkenning voor de danssport!”, aldus
Cramer. Bij DIF worden de leerlingen breed opgeleid in verschillende (academische)
dansvormen. Op deze manier ontwikkelt een leerling niet één specifieke stijl, maar zorgt dit
er ook voor dat de leerling een allround danser wordt. Samen ontwikkelt DIF het talent van
de leerling en wordt er gewerkt aan zowel fysiek, mentaal als de persoonlijke groei.

Jarenlange ervaring
“Wij hebben als Topsport Talentschool OSG Sevenwolden sinds jaar en dag ervaring in hoe
we leerlingen die intensief sporten, kunnen ondersteunen. Door aanpassingen te doen in
ons programma, krijgen leerlingen mogelijkheden om school en sport te kunnen
combineren. We zijn blij dat we met Dansen in Friesland danstalenten kunnen ondersteunen
in onze samenwerking”, zegt Gert de Boer, topsportcoördinator van OSG Sevenwolden.
“OSG Sevenwolden is de enige school Topsport Talentschool in Friesland met specifieke
faciliteiten voor sporters. Het voordeel is dat Heerenveen vanuit diverse windstreken in
Friesland goed bereikbaar is, dat maakt het voor de dansers van DIF een interessante optie
om hier hun onderwijs te gaan volgen”.
Flexibiliteit belangrijke factor bij schoolkeuze
Hillie, van wie dochters Nynke en Ynes op dit moment elf uur per week trainen, is
enthousiast over deze mogelijkheid. “Als je kind zo intensief danst, is het erg fijn als er een
samenwerking is tussen school en de dansschool. Als school en sport op elkaar zijn
afgestemd, kan dat een hoop rust geven”, aldus Hillie.
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