
 
 

 

Vacature muziekdocent basisonderwijs (zzp-er) 
 

Zie je jezelf met plezier muziekles geven aan leerlingen in het basisonderwijs? Heb je 

een groot hart voor kinderen van 4 tot 12 jaar? Ben je een docent die muziek ook 

als vakoverstijgend middel kan en wil inzetten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Jij: 

• Bent afgestudeerd docent muziek, of hebt werkervaring in dit vakgebied. Je bent in staat zang 

te begeleiden met een akkoordinstrument. 

• Hebt ervaring in het lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar in groepen, bij voorkeur binnen 

het onderwijs. 

• Vindt het belangrijk dat leerlingen met plezier leren. Je kunt leerlingen prikkelen, uitdagen en 

enthousiasmeren door je veelzijdigheid als docent en muzikant in de lessen in te zetten. 

• Weet ook groepsleerkrachten te prikkelen en met hen het gesprek aan te gaan en waar nodig 

verdiepingsvragen te stellen 

• Bent minimaal 1 dag per week beschikbaar  

 

We zijn per direct op zoek naar muziekdocent(en) die op twee ontzettend leuke basisscholen in 

gemeente Maashorst 1 vaste dag per week les kan geven. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar docenten 

die projectmatig en op structurele basis binnen het onderwijs inzetbaar zijn, bijvoorbeeld voor ons 

talentontwikkelingsprogramma Xpress – Circle of Talent (zie daarvoor ook de website).     

 

Wij bieden je 

• Een uitdagende en veelzijdige werkomgeving, waar ruimte is voor de ontwikkeling van je eigen 

persoonlijke ontwikkeling en nieuwe projecten. 

• Inspiratie en inhoudelijke ondersteuning door middel van docentdagen, contact en kennisdeling 

met collega’s, lesbezoeken, collegiale feedback en trainingen, afhankelijk van waar jij behoefte 

aan hebt. 

• Als zelfstandig ondernemer op opdrachtbasis ontvang je een vergoeding, afhankelijk van jouw 

ervaring, tussen de €45,00 - €52,50 per lesuur.  

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast, mail dan je motivatie en CV z.s.m. naar Astrid Radoes; e-mail: astrid@kunstenco-

uden.nl. Voor meer informatie over de vacature is het mogelijk om contact op te nemen met Astrid, 

06 – 30 13 42 39. Het geven van een proefles is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Over Kunst & Co 

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit van de gemeente Maashorst. Onze missie is 

de bijzondere kracht van kunst en cultuur te gebruiken om de samenleving een stukje mooier te 

maken. Dit doen we voor alle inwoners van 1 tot 101. 

  

Kunst & Co is er om via kunst en cultuur te prikkelen, mensen in staat te stellen om hun talent te 

ontdekken en te verbinden. Maar dat doen we dus niet alleen! Samen met de culturele instellingen, 

vele kunstprofessionals en de amateurverenigingen die de gemeente rijk is laten we haar kennis 

maken met kunst en cultuur en bieden we iedereen de mogelijkheid om zich te laten onderdompelen 

in een andere wereld.  

 

Kunst & Co is een organisatie met een klein team medewerkers. Een team van zelfstandige 

kunstprofessionals zorgt voor een breed aanbod van cursussen en activiteiten binnen de 

kunstdisciplines muziek, beeldende kunst, theater/musical en dans. Vrijwilligers ondersteunen bij o.a. 

de ontvangst van groepen/schoolklassen.  

 

www.kunstenco-uden.nl 

 

http://www.xpress.nu/
http://www.kunstenco-uden.nl/

