
Vacature Kunstdocent Primair Onderwijs
met basisdiscipline

muziek/muziektheater/musical/zang.
CHV Academy, Circle of Talent

  
‘YES! We hebben weer kunstles!’
Je staat voor de deur van het klaslokaal op de basisschool waar je les bijna 
begint, de kinderen hebben je al zien aankomen en je hoort al door de deur: 
“Yes! We hebben weer kunstles!” Op deze school is muziek de basisdiscipline, 
maar andere vormen van kunstonderwijs (beeldend, theater, dans) integreer je 
ook in je les. Je hebt laatst nog een coaching gehad met je team dus je weet 
deze disciplines goed in te passen binnen je les. Je bent benieuwd wat deze les 
gaat brengen. Het kader heb je duidelijk voor ogen en sommige activiteiten zijn 
glashelder, maar je weet natuurlijk nooit met wat voor ideeën de kinderen 
komen. Tijdens de les begeleid je de kinderen bij hun eigen proces. De tijd vliegt 
om en de kinderen kijken alweer uit naar volgende week: 'YES! Dan hebben we 
weer kunstles!''

Phoenix Cultuur en CHV Academy Meierijstad
Phoenix Cultuur is hét centrum voor kunstonderwijs in Meierijstad. Phoenix Cultuur is een
jonge ondernemende organisatie die gedragen wordt door kunstprofessionals en een 
klein team aan ondersteuning. Phoenix Cultuur geeft vorm aan haar belofte dat alle 
inwoners uit Meierijstad, jong en oud, een culturele loopbaan kunnen bewandelen. De 
professionele docenten geven in de vrije tijd en het onderwijs cursussen en lessen in 
muziek, beeldende kunst, dans en theater.

 
Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, de gemeente en kunstonderwijzers, 
bouwt Phoenix Cultuur aan een unieke coöperatie: CHV Academy; Circle of Talent. In 
deze Circle of Talent kunnen kinderen en jongeren door middel van structureel 
kunstonderwijs, gegeven door kunstprofessionals hun talenten ontwikkelen via de 
Breedtekunst (het primair en voortgezet onderwijs) en Talentenklassen in de vrije tijd, 
naar de Topkunst ((Kunst)vakopleidingen) om zo de creatieve geesten van de toekomst te
worden die de maatschappij hard nodig heeft. CHV Academy verzorgt lessen op alle 34 
basisscholen in alle kernen in gemeente Meierijstad en je wordt onderdeel van een team 
van kunstdocenten die nauw met elkaar samenwerken.



 

Als toekomstgerichte organisatie voor kunstonderwijs staan wij voor:
 De kunstprofessional als spil van de organisatie.
 Een cultuur waarin de medewerkers en partners een grote mate van 

eigenaarschap/ondernemerschap vertonen.
 Kunstinhoudelijke professionaliteit.
 Klantgerichtheid.
 Verbinding door middel van kunst en cultuur.

 

Werkzaamheden
 Je verzorgt vanaf schooljaar 2021/2022, 30 weken per schooljaar kunstlessen van 

45 minuten in de groepen 4, 5, 6 en 7, en indien van toepassing op een school: 
groep 1 t/m 8.

 Je geeft lessen op meerdere basisscholen in de gemeente Meierijstad.
 Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar.
 Je werkt samen in een team van kunstdocenten.
 Je hebt regelmatig overleg- en (bij)scholingsmomenten met het team.
 Je ontwerpt zelf je lessen naar de richtlijnen van CHV Academy.
 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 kunstonderwijs.
 Je werkt met een digitaal systeem waar je bladmuziek, teksten, 

begeleidingsmuziek en eventueel andere lesmaterialen in plaatst voor de 
groepsleerkrachten en je collega’s uit het team.

 

Je bent
 Een professional met een afgeronde kunstvakopleiding (voorkeur opleiding docent

Muziek, muziektheater, musical of zang).
 Inspirerend en hebt aantoonbare pedagogische en didactische vaardigheden.
 Flexibel, innovatief en ondernemend en kunt goed in teamverband samenwerken.
 Je hebt affiniteit met en vaardigheden voor het geven van het vak muziek en 

beheerst een begeleidingsinstrument (bv. gitaar).
 Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het primair onderwijs zoals 

bijvoorbeeld: CMK, IPC, 21th century skills.

 

Informatie en procedure
Informatie over deze functie kun je krijgen bij coördinatoren CHV Academy PO Cindy van 
Groesen via Cindy.vrijn@phoenixcultuur.nl of Elke Holsheimer via 
Elke.holsheimer@phoenixcultuur.nl. Wij nodigen je uit om je sollicitatiebrief voorzien van 
cv te mailen naar Elke.holsheimer@phoenixcultuur.nl onder de noemer sollicitatie CHV 
Academy. De vacature sluit 27 augustus 2021. Na selectie van de binnengekomen 
sollicitaties vindt er een eerste gespreksronde plaats in week 35 of 36 Het geven van een
voorbeeldles in een groep 4, 5, 6 of 7 behoort tevens tot de (vervolg)procedure.
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