
 

   
 

 

 

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.  

 

Onze huidige zangdocente gaat vanaf komend seizoen een nieuwe uitdaging aan en daarom zijn wij 

vanaf september 2022 op zoek naar een enthousiaste:   

 

 

docent Zang  
- allround, met affiniteit voor o.a. popmuziek - 

voor ca. twee lesdagen per week – momenteel maandag en woensdag 

(uitbreiding met aanvullende activiteiten in het onderwijs mogelijk) 

 

 

Wat ga je doen? 

Tot je takenpakket behoort het inhoudelijk en organisatorisch verzorgen en uitvoeren van 
individuele en/of groepslessen aan leerlingen van alle leeftijdscategorieën, inclusief alle daarmee 
samenhangende werkzaamheden. 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. 
 
Je profiel 

• je hebt een passende vakinhoudelijke opleiding op Hbo-niveau afgerond of voldoet anderszins 

aan de benoembaarheidseisen  

• je hebt ervaring met het werken voor uiteenlopende doelgroepen in verschillende werkvormen  

• je voelt je bijzonder thuis in je specialisatie, maar bent tegelijkertijd breed inzetbaar in 

verschillende stijlen en genres  

• je hebt gevoel voor de juiste balans tussen educatieve doelstellingen, aanleg, ambitie en 

motivatie van de leerlingen  

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

muziekonderwijs bij het CMD in het algemeen en je eigen vakgebied zang in het bijzonder  

• 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 

• 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 

en de procedure vóór de start van de zomervakantie af te ronden, zodat de overdracht van de 

lessen op een prettige manier kan verlopen. 
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