
 
 

 VACATURE 
Docent Muziek primair onderwijs m/v 

(0,2 – 0,8 fte) 
 
Ben jij een enthousiaste en bevlogen muziekdocent? Sta je graag voor de klas én op het podium?  
Heb je altijd goede ideeën en kun je goed samenwerken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Art4U zet zich in voor het belang van muzikale ontwikkeling en is koploper op het gebied van muziekeducatie in de gemeenten 
Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Haar missie is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in de regio het plezier van 
muziek maken te laten ervaren en hun talenten tot bloei te laten komen. Art4U verzorgt het muziekonderwijs op alle 
basisscholen in de regio en biedt daarnaast instrumentale en vocale lessen aan voor zowel beginners als gevorderden en heeft 
diverse ensembles voor jeugdigen, volwassenen en senioren. 
 
Wat ga je doen? 

• Je verzorgt vanaf schooljaar 2022/2023, 30 tot 36 weken per schooljaar wekelijks muzieklessen in het primair 
onderwijs. Art4U verzorgt muzieklessen op 42 basisscholen in de gemeenten Veldhoven, Eersel, Bergeijk, Bladel, 
Reusel, Peel en Maas en Venlo; 

• Je werkt samen in een team van muziekdocenten; 
• Je hebt regelmatig overleg- en (bij)scholingsmomenten met het team; 
• Je ontwerpt zelf samen met je teamleden je lessen naar de richtlijnen van Art4U; 
• Je verzorgt en werkt mee aan presentatiemomenten van de leerlingen; 
• Je begeleidt, enthousiasmeert en inspireert groepsleerkrachten om zelf ook actiever te worden op het gebied van 

muziekonderwijs; 
• Je werkt met een digitaal systeem (Prowise) waar je bladmuziek, teksten, begeleidingsmuziek en eventueel andere 

lesmaterialen in plaatst voor de groepsleerkrachten en je collega’s uit het team. 
Wat vragen wij? 

• Een professional met een afgeronde muziekvakopleiding of in de laatste fase van de studie; 
• Een open persoonlijkheid: iemand die inspirerend en toegankelijk is en beschikt over aantoonbare pedagogische en 

didactische vaardigheden; 
• Een creatieveling: je bent flexibel, innovatief en ondernemend en je kunt goed improviseren en/of voortborduren op 

het beschikbare aanbod; 
• Een samenwerker: je wordt onderdeel van een team van muziekdocenten die nauw met elkaar samenwerken en alle 

lessen in teamverband voorbereiden. Ook onderhoud je goede contacten met groepsleerkrachten; 
• Een multitasker: je bent gek op een diversiteit aan taken, waarbij je jouw muzikale talent zowel voorbereidend als 

uitvoerend kunt etaleren, voor de klas en op het podium; 
• Kunnen werken met MS Office en kennis hebben van Prowise is een pré, maar niet noodzakelijk. 

Wat bieden wij jou? 
• Een afwisselende, uitvoerende baan waarin jij je volledig kunt ontplooien; 
• Interne begeleiding door de onderwijscoördinatoren en collega’s om jou optimaal wegwijs te maken in de uitvoering 

van de lessen in de klas; 
• Er werken bij Art4U docenten met een arbeidsovereenkomst (CAO Kunsteducatie) en als ZZP-er, afhankelijk van de 

werkzaamheden en de dienstverlening. Beide opties zijn bespreekbaar. Bij een loondienstverband vindt inschaling 
(op basis van ervaring) plaats volgens het nieuwe functiewaarderingsysteem in de functie ‘educatief medewerker II’ 
(schaal 8).  

 
Geïnteresseerd?  
Klinkt deze vacature jou als muziek in de oren? Mail dan direct jouw CV met een korte motivatiebrief naar onderwijs@art4u-
kunsteducatie.nl. Na ontvangst nemen onderwijscoördinatoren Patrick Géboers en Dave Ververgaard binnen een week 
contact met jou op voor een sollicitatiegesprek. Heb je vragen over de functie of procedure, mail dan eveneens naar 
onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl. De sollicitatiegespreken zullen doorlopend worden gepland tot en met vrijdag 14 juli.  
 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl
mailto:onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl
mailto:onderwijs@art4u-kunsteducatie.nl

