
 

 

 

 

Het Centrum voor Muziek en Dans vervult een belangrijke functie in het culturele leven van de 

Valkenswaardse gemeenschap. Een professioneel team van ruim 30 docenten verzorgt een 

gevarieerd aanbod in vrije tijd en voor scholen in de regio. Het CMD is een onderdeel van de 

gemeentelijke organisatie en gehuisvest in de Hofnar, waarin ook andere culturele instellingen 

zoals het theater de Hofnar, de bibliotheek en de lokale omroep zijn ondergebracht. 

 

Wegens vertrek van onze huidige docent ontstaat bij het CMD een vacature en daarom zijn wij  

per direct op zoek naar een enthousiaste, bevlogen: 

 

docent Muziek op Schoot® 
(eventueel in combinatie met Muziek & Beweging) 

per seizoen zijn er drie cursusblokken van elk 10 lessen, 2 tot 4 groepen. 

Huidige lesdagen: woensdag & donderdag 

 

Wat ga je doen? 

Tot je takenpakket behoort het inhoudelijk en organisatorisch verzorgen en uitvoeren van lessen 

Muziek op Schoot, inclusief alle daarmee samenhangende werkzaamheden. De lessen worden 

gegeven aan kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 4 jaar. Uitbreiding naar het geven van 

lessen Muziek & Beweging behoort tot de mogelijkheden (groep 1/2 basisschool).  

Daarnaast wordt verwacht dat je deelneemt aan diverse activiteiten, presentaties, open dagen en 

vergaderingen. Speciale projecten voor het reguliere basis en voortgezet onderwijs nemen daarbij 

een steeds belangrijkere plaats in; een onderwijsbevoegdheid is daarom een pré. 

 
Je profiel 

• je hebt de opleiding Muziek op Schoot afgerond, volgt deze opleiding momenteel of voldoet 

anderszins aan de benoembaarheidseisen 

• als je ook lessen Muziek & Beweging (zowel in het onderwijs als buitenschools) kunt verzorgen, 

is dat van toegevoegde waarde 

• je hebt ervaring in het werken met jonge kinderen in verschillende werkvormen  

• je voelt je bijzonder thuis in je specialisatie, neemt het kind als uitgangspunt maar hebt ook 

oog voor de groepsdynamiek en draagt in het algemeen graag bij aan de (muzikale) 

ontwikkeling van jonge kinderen 

• je staat open voor verandering en wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het 

muziekonderwijs bij het CMD en in de gemeente Valkenswaard 

• je bent flexibel en ondernemend en kunt goed in teamverband werken 

• je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden 

• als je in het bezit bent van een onderwijsbevoegdheid is dat een pré 

 
Wat bieden wij? 

• een prettige werkomgeving, compact en open, met de kracht van kleinschaligheid en veel 

ruimte voor eigen ideeën en initiatief  

• de kans om met veel enthousiasme en idealisme te gaan werken aan de opbouw van het vak 

• een schat aan instrumenten en materialen om mee te werken 

• aard en exacte omvang van de werkzaamheden nader overeen te komen, het gaat in eerste 

instantie om een overeenkomst op zzp-basis 

 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kun je terecht bij Renske de Leuw (coördinator), bereikbaar via het 

algemeen nummer 040-2083591 of renske.de.leuw@valkenswaard.nl  

 

Reageren 

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je sollicitatie met cv naar het Centrum voor Muziek en Dans, 

via mail naar cmd@valkenswaard.nl. We streven ernaar om op korte termijn gesprekken te voeren 

zodat de overdracht van de lessen op een prettige manier kan verlopen. 

mailto:renske.de.leuw@valkenswaard.nl
mailto:cmd@valkenswaard.nl

