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KunstenHuis Idea is dé plek voor kunsteducatie, amateurkunst en culturele vorming 

met locaties in de gemeenten Zeist, Soest, De Bilt, Bunnik en de Utrechtse Heuvelrug. 

We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheken, drie kunstencentra, vier  

theaters, een poppodium, een cultuurpunt, een kunstuitleen en een volksuniversiteit. 

Er werken dagelijks meer dan 200 medewerkers en ruim 250 vrijwilligers aan de 

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

laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio.  

In het primair en voortgezet onderwijs van onze gemeentes Bunnik, De Bilt, Soest en 

Zeist organiseert KunstenHuis Idea allerlei projecten en lessenseries in verschillende 

kunstdisciplines. Wegens uitval van een docent zijn wij per 1 januari 2023 op zoek 

naar een  

Allround docent muziek 
voor lessen in het cursusaanbod en het Primair Onderwijs 

Wat zoeken we? 

Wij zoeken een docent die zowel binnen de muziekschool als binnen het Primair 

Onderwijs kan lesgeven. Indien er alleen affiniteit is voor het lesgeven binnen de 

muziekschool of binnen het Primair Onderwijs kan dat kenbaar gemaakt worden. 

Voor de afdeling ‘Starten met muziek’ zoeken we een enthousiaste en veelzijdige 

muziekdocent die verschillende cursussen kan verzorgen.  

Hieronder vind je informatie over de betreffende basiscursussen 

• Première

• Muziekkracht

• Muziekcarrousel

Tevens zoeken we een muziekdocent voor meerdere scholen in het primair onderwijs 

van Zeist. Bij voorkeur ben je meerdere dagen beschikbaar. 

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt, op onze locaties in onze regio, basiscursussen binnen de
muziekschool voor de afdeling Starten met Muziek

• Je geeft muzieklessen binnen het primair onderwijs. Dit zijn meestal
lessenreeksen van 10, 20 of 30 weken. We zoeken nu specifiek een docent
voor muzieklessen op 3 basisscholen in Zeist.

• Je stemt de inhoud van de lessen af met de leerkrachten in het onderwijs.

mailto:info@kunstenhuisidea.nl
http://www.kunstenhuisidea.nl/
https://kunstenhuis.nl/muziek/starten-met-muziek/premiere-bandles-instrumentles-muziekschool-kunstenhuis/
https://kunstenhuis.nl/muziek/starten-met-muziek/muziekkracht-van-6-tot-8/
https://kunstenhuis.nl/muziek/starten-met-muziek/muziekcarrousel/
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Wat neem je mee? 

• Je bent een bevlogen professional die op de hoogte is (en blijft) van relevante 

ontwikkelingen binnen de kunsteducatie. 

• Je bent breed inzetbaar en wilt jezelf graag blijven ontwikkelen.  

• Je hebt een afgeronde opleiding docent muziek en hebt ervaring in het 

werken binnen het primair en/of voortgezet onderwijs.  

• Ervaring in het praktijk- en speciaal onderwijs is een pré. 

• Je woont bij voorkeur in de regio Midden-Nederland. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een professionele, dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen 

inbreng. 

• Ondersteuning door een teamleider en een projectmedewerker 

• Uitbetaling op ZZP-basis. 

• De mogelijkheid om in dienst te treden bij KunstenHuis Idea onder de cao 

Kunsteducatie, schaal 8.  

• Reiskostenvergoeding conform onze reiskostenregeling. 

• Extra’s: een gratis bibliotheekabonnement en korting op cursussen.  

 

Heb jij belangstelling? 

Ben jij de enthousiaste docent die wij zoeken, mail dan je motivatiebrief samen met 

je cv uiterlijk 5 december 2022 naar HR@kunstenhuisidea.nl t.a.v. docent muziek. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Annet van de Hesseweg, teamleider Muziek via 

avandehesseweg@kunstenhuisidea.nl  
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