Wij zijn per 1 oktober 2022 op zoek naar een
Docent muziek met slagwerk als specialisatie voor 6 lesuur
Wie zijn wij?
Het motto van Muziekschool Zeeland is: een leven lang muziek, lang leve de muziek! Muziekschool
Zeeland is een gemeenschappelijke regeling met een structurele subsidierelatie met 10 Zeeuwse
gemeenten.
We bereiken jaarlijks ongeveer 2000 cursisten van alle leeftijden met individuele en
samenspellessen en ondersteunen daarmee ook verenigingen, koren en orkesten in Zeeland. Via
Muziekfabriek Zeeland en KCE Oosterschelderegio (beiden vallen onder de paraplu van
Muziekschool Zeeland) bereiken we bovendien zo’n 20.000 leerlingen in het PO en VO. Daarnaast
verzorgt Muziekfabriek Zeeland het muzikale aanbod voor het sociaal domein.
Met al haar activiteiten is Muziekschool Zeeland een belangrijke culturele speler met veel aandacht
voor haar maatschappelijke rol in de provincie Zeeland.
Docent muziek, met als specialisatie slagwerk
Als docent Slagwerk (6 lesuren per week) verzorg je de wekelijkse individuele muzieklessen
(gemiddeld 20 minuten) van onze slagwerkleerlingen, bereidt de leerlingen voor op de hafabramuziekexamens, maar indien gewenst help je ze ook met instuderen van hun orkestpartijen. Je
denkt actief mee over het jeugdbeleid binnen de muziekvereniging. Bij de Muziekschool Zeeland
zien wij graag dat je leerlingen uitdaagt en inspireert. Je vindt het een uitdaging om de nieuwste
ontwikkelingen in jouw vakgebied in te zetten en zo bij te dragen aan de muzikale groei van de
leerlingen. Je zorgt voor een veilige omgeving waarin je op creatieve wijze het onderwijs op
verschillende manieren aanbiedt aan leerlingen, zodat je hen uitdaagt zich persoonlijk te
ontwikkelen.
Jij bent een gedreven, innovatieve slagwerkdocent die de Muziekschool Zeeland komt versterken.
ben jij de expert voor jouw leerlingen en motiveer en stimuleer je hen;
Wat wij van je vragen
Je bent meer dan een docent. Vooral om je ontwikkelingsdrang om het onderwijs te verbeteren.
Dat in combinatie met je veelzijdige persoonlijkheid maakt jou de docent van morgen. Daarnaast
beschik je over:
 een conservatorium opleiding;
 vaardigheid in het coachen, motiveren en stimuleren van leerlingen;
 specialisatie om zowel melodisch als ritmisch slagwerk te doceren;
 goede contactuele eigenschappen met de vereniging;
 ervaring met projecten in basisschool is een pré;
 goede communicatieve vaardigheden;
 een grote mate van zelfstandigheid en ben je tegelijkertijd een professional die de
verantwoordelijkheid neemt voor afstemming en samenwerking met collega’s;
 ondernemingszin en een oplossingsgerichte- en proactieve houding;
 kennis om te kunnen werken met onze digitale systemen voor planning en leerlingenpresentie
(CursAd) is een pré;
 bij voorkeur woonachtig in Tholen, Sint Annaland, Bergen op Zoom.

De gewenste startdatum is 1 oktober 2022.
Tijd om hét verschil te maken voor onze leerlingen als docent slagwerk. Reageer vóór 31 augustus
2022, daarna is de vacature gesloten. Ook goed om te weten:
 vragen over de vacature kun je stellen aan Otto Harms, teamleider Muziek, 06-42205220;
 sollicitaties t.n.v. Willie Harders, emailadres w.harders@muziekschoolzeeland.nl
 de sollicitatiegesprekken worden na overleg, in de week van 12 september a.s. gevoerd;
 we vragen om een referentie en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 het gaat hier om een functie van een gemiddelde van 6 lesuur per week (0,217 fte);
 We bieden arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gebaseerd op de CAO SGO,
passende bij de functie en jouw ervaring. In eerste instantie gaat het om een jaarcontract.
Deze vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst
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