
 

 
  
 
Wij zoeken met ingang van het nieuwe cursusjaar een enthousiaste  

Docent(e) Zang voor in totaal circa 2,5 lesuur per week.  
 
Stichting Seewyn Kunsteducatie is in 2019 ontstaan uit Ritmyk en Muzarthe en werkzaam in de gemeenten 
Harlingen en Waadhoeke. 
 
Door het aanbieden van leuke en uitdagende lessen, cursussen en ensembles bevorderen wij de actieve en 
receptieve kunsteducatie en -participatie. Naast het aanbieden van lessen en cursussen in de vrije tijd op onze 
vaste leslocaties zijn wij in de hele regio actief, op een groot aantal basisscholen en binnen het voortgezet 
onderwijs. 
 
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de vacature Docent Zang kunt u dit kenbaar maken door 
uw sollicitatie tot en met 15 augustus 2019 te richten aan dhr. Saco van der Laan (manager HRM). 
 
   
We zoeken iemand   met een brede belangstelling voor diverse muziekstijlen.  

 

 Met een visie betreffende leerplan zang. 
 

 die flexibel kan omgaan met aanleg en motivatie van leerlingen. 
 

 die met verschillende doelgroepen kan werken.  
 

 die beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve 
vaardigheden.  

 

 die bij wil dragen aan vernieuwingen van het muziekonderwijs.  
 

 die zelfstandig en/of in samenwerking met collegadocenten vorm geeft 
aan projecten en activiteiten binnen Seewyn Kunsteducatie. 

 

 die het vak zang goed weet uit te dragen en verder te ontwikkelen. 
    

Functie-eisen    HBO met ruime vakgerelateerde vakkennis, -opleiding en -werkervaring. 
 
 
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd, voor de periode van 22 augustus 2019 tot 22 augustus 2020, met 
uitzicht op verlenging. De betrekkingsomvang bedraagt circa 2,5 lesuur per week en wordt vastgesteld afhankelijk 
van het aantal leerlingen/aanmeldingen voor het nieuwe cursusjaar. Het salaris wordt naar opleiding en ervaring 
bepaald conform cao-KE, met een salariseindperspectief van € 3774,- per maand (bij voltijd). 
  
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij mevr. Berni Dijkerman (directeur Seewyn), 
e-mail: b.dijkerman@seewyn.nl. Schriftelijke sollicitaties, o.v.v. Docent Zang, kunnen uiterlijk tot en met 15 augustus 
2019 worden gericht aan dhr. Saco van der Laan (manager HRM), e-mail: s.vdlaan@cultuurkwartier.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 34. 
 
NB: vanwege onze vakantiesluiting is het mogelijk dat u niet eerder dan in week 33 berichtbevestiging van uw 
sollicitatie ontvangt. 
 


