
 

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 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 afdeling theatereducatie is per direct op zoek naar een enthousiaste  

Zangdocent en dansdocent voor verschillende 

musicalklassen 

In De Bilt en Zeist, uren nader te bepalen 

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt zang- of danslessen aan kinderen en jongeren die een 

musicalcursus volgen in De Bilt en Zeist 

• Je leert kinderen de basisprincipes van het vakgebied 

• Je laat jongeren kennismaken met verschillende dans- en zangstijlen 

• Afhankelijk van de cursus die je geeft werk je toe naar een korte 

eindpresentatie of een volwaardige voorstelling 

 

Wat vragen wij? 
• Je hebt een relevante opleiding afgerond (docent dans, docent zang of 

vergelijkbare opleiding) 

• Je hebt ervaring met lesgeven aan kinderen en jongeren binnen de 

amateurkunst 

• Je bent beschikbaar op maandag en donderdag (dans) of woensdag en 

donderdag (zang) 

• Je bent een bevlogen professional met een groot hart voor kunsteducatie 

 

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.  

• Het salaris is gebaseerd op schaal 8 van de CAO Kunsteducatie.  

• Een aanstelling voor een jaar, met zicht op verlenging óf een ZZP-overeenkomst  

• 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 docent die wij zoeken, mail dan voor 29 augustus je motivatie 

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

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Timon Blok, interim coördinator 

Theatereducatie op 06-51604554. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.  
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