
 
Ben jij docent muziek en lijkt het je leuk om deze lessen te gaan verzorgen bij Muziekschool 
Amsterdam? Stuur dan je motivatie en cv naar salaris@muziekschoolamsterdam.nl. 
 
Muziekschool Amsterdam biedt alle Amsterdamse kinderen en jongeren de kans om het plezier van 
(samen) muziek maken te ervaren. Ieder jaar leren tienduizenden kinderen en jongeren hun talent te 
ontwikkelen en samen hun eigen podium te creëren. Dat doen zij op meer dan honderd basisscholen 
en op de speciaal ingerichte locaties van de muziekschool.  
 

Multidocent 
De omvang van de aanstelling is ca 0,12 fte (ca. 5 uur per week). 

 
Op dit moment zoeken we per direct een muziekdocent die graag met groepen werkt voor 
verschillende werkdagen en op verschillende locaties van onze muziekschool. Het betreft 
groepslessen voor kleuters en voor kinderen tot en met 12 jaar. Afhankelijk van jouw verdere 
expertise kunnen we je inzet daarnaast verder uitbreiden. 
 
Op de website van Muziekschool Amsterdam, is meer te lezen over de betreffende cursussen: 
Spelen met Muziek: https://www.muziekschoolamsterdam.nl/cursussen/spelen-met-muziek-4-tm-6-jaar/ 
Ontdek je Instrument: https://www.muziekschoolamsterdam.nl/cursussen/ontdek-je-instrument-6-tm-8/ 
Instrument en Orkest: https://www.muziekschoolamsterdam.nl/cursussen/instrument-en-orkest/ 

 
Jouw profiel 

 je bent avontuurlijk, creatief, flexibel, betrouwbaar, ondernemend, teamspeler, klantgericht 
en staat voor hoge kwaliteit  

 je beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden die aansluiten bij groepen 
kinderen 

 je hebt aantoonbare ervaring met lesgeven aan groepen kinderen 

 je bent leergierig en je voelt je betrokken bij de ontwikkelingen in het muziekonderwijs 

 je bent in het bezit van een afgeronde opleiding conservatorium docent muziek 

 je neemt graag verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van een programma 
gericht op muzikale basisvaardigheden en samenspel/-zang 

 
De CAO Kunsteducatie is van toepassing. Het salaris is conform CAO schaal 8.  
 
Interesse?  
Op www.muziekschoolamsterdam.nl vind je meer informatie over de muziekschool.  
Om te solliciteren kun je een e-mail sturen ter attentie van Laurien van Daalen op 
salaris@muziekschoolamsterdam.nl.  
 
We ontvangen je motivatiebrief met cv graag z.s.m. en uiterlijk op 4 juli 2019. 
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