
 

KunstenHuis Idea is dé plek voor kunst en cultuur in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en 

Zeist. We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheekvestigingen, een professioneel 

cursusaanbod theater, beeldende kunst, dans en muziek, twee theaters, een poppodium, 

projecten in het onderwijs en maatschappelijke projecten. Er werken door het jaar heen 

meer dan 350 medewerkers – waarvan 200 docenten – en ruim 200 vrijwilligers aan de 

uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuur op een 

laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio. 

 

De popschool van KunstenHuis Idea zoekt voor het nieuwe seizoen een   

Vocal coach  Pop/Jazz 

voor 0,2 tot 0,4 FTE, werkdagen in overleg. 

 

Wat ga je doen? 
• Je geeft zowel individueel als duo/groepslessen popzangles aan kinderen en 

(jong)volwassenen op onze locatie op locatie Lichtruim in Bilthoven 

• Je geeft leiding aan 2, mogelijk 3, (kinder/pop)koren 

• Je houdt contact met ouders, leerlingen en muziekschool over voortgang 

van de lessen.  

• Je helpt mee met het ontwikkelen van visie op zangtechniek binnen sectie 

• Je organiseert leerlingpresentaties en werkt mee aan grotere presentaties 

• Je bent inzetbaar bij evenementen waar KunstenHuis Idea zich 

presenteert voor marketingdoeleinden 

Wat vragen wij? 
• Je bent afgestudeerd aan het conservatorium (Jazz, Pop) met als hoofdvak 

Zang, of je bent in de laatste fase van je studie.  

• Je kunt in verschillende stijlen lesgeven, zoals pop, jazz, gospel, soul of rock. 

• Je hebt aantoonbare ervaring met lesgeven aan kinderen en 

(jong)volwassenen. 

• Je kunt je inleven in leerlingen en hun behoeften, maar hebt zelf ook een 

duidelijke visie over leren zingen. 

• Je hebt affectie en/of bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

binnen de diverse popculturen en stijlen. 

• Je weet op creatieve en enthousiaste manier je kennis, passie en 

vaardigheden over te brengen.  

• Je kunt begeleiden op piano en/of gitaar en kunt overweg met 

opnameapparatuur en software zoals Logic, Ableton, Garageband. 

• Je blijft jezelf ontwikkelen binnen je vakgebied en je bent zeer gemotiveerd, 

goed georganiseerd, nauwkeurig en betrouwbaar. 

• Je bent een teamplayer en communicatief sterk. Je spreekt goed Nederlands 

en bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Utrecht.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie 

met een fijne en informele werksfeer, waar geen dag hetzelfde is.  

• Een netwerk van leuke en ervaren professionals (docenten, uitvoerende musici 

en artiesten).  

• Mogelijkheden voor uitbreiding van cursussen en opdrachten op scholen of 

andere locaties. 

• Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven.  

• Een fijne en goed gefaciliteerde werkplek. 

• Een ZZP-modelovereenkomst of een contract voor bepaalde tijd met een 

salaris volgens de CAO-Kunsteducatie is ook bespreekbaar.  

• Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en 

gratis bezoek van onze voorstellingen met introducée.  

 

Heb jij belangstelling in deze functie? 

Ben jij de enthousiaste zangdocent die wij zoeken, mail dan uiterlijk 31 mei 2022 je 

motivatie samen met je cv naar: hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie docent 

zang. 

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij José Bosschers, sectiehoofd 

afdeling zang op 06-12856920.  

 

Gesprekken zullen plaatsvinden begin juni. Voorzingen van een lied en/of het geven 

van een proefles aan een door ons aangedragen leerling maakt onderdeel uit van 

de procedure.   

mailto:hr@kunstenhuisidea.nl

