
VACATURE KLEIN KOPER, SAXOFOON en SLAGWERK 
docent  
 
Locatie: Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen  

Verenigingsinfo: Muziekvereniging Crescendo Voorthuizen 
is opgericht in 1908 en is in 2008 bekroond met een 
Koninklijke Erepenning. Wij zijn een enthousiaste vereniging 
met leden van jong tot 'oud'.  De vereniging heeft meerdere 
orkesten. Alle orkesten streven er naar kwalitatief goede 
muziek te brengen en dat heeft ertoe geleid dat wij op 
verschillende festivals en muziekconcoursen op hoog niveau 
hebben gepresteerd en diverse prijzen hebben gewonnen. Onze vereniging heeft 58 actieve 
leden waarvan 29 leerlingen. 

Onze ambitie is mensen enthousiast te maken voor fanfaremuziek door het bieden van goed 

muziekonderwijs aan leerlingen in alle leeftijden. Samen met jou willen wij meer body geven 

aan onze orkesten door te investeren in groei qua leerlingen via (school)projecten en (zij-

)instroom. Wij zoeken naar stabiliteit en continuïteit in onze opleiding. Dit willen we bereiken 

door een langdurige samenwerking met jou aan te gaan (ambitie minimaal 3 jaar). 

Ter uitbreiding van ons docenten team zoeken wij met ingang van seizoen 2022/2023 een 
enthousiaste KLEIN KOPER, SAXOFOON en SLAGWERK docent (m/v/x) (ZZP’er) 

▪ Dit ben jij: 

- Je bent in bezit van aan afgeronde professionele muziekopleiding 

(Conservatorium/HaFaBra of vergelijkbaar) 

- Je hebt ervaring met het raamleerplan HaFaBra en KNMO-examens 

- Je hebt ervaring met lesgeven aan zowel jeugd als volwassenen 

- Je weet leerlingen te inspireren en durft richting te geven 

- Je bent didactisch en pedagogisch sterk 

- Je bent enthousiast en betrokken bij de vereniging en haar potentiële leden 

- Je wilt actief meewerken aan uitvoeringen, (school- en wervingsprojecten) 

- Je bent (en blijft) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom 

(muziek)onderwijs en signaleert kansen voor de vereniging. 

- Je bent goed in samenwerken en communicatief sterk 

▪ Dit krijg je ervoor terug: 

- Een plek binnen een enthousiast en creatief team met passie voor muziek 

- Een eigen muziekgebouw met moderne voorzieningen om jouw lessen en 

projecten te verzorgen 

- Ruimte voor eigen initiatief en creativiteit 

- Een marktconform vergoeding 

Ben jij de docent die wij zoeken, stuur dan voor 10 juni 2022 een mail met daarin je motivatie 

en CV aan bestuur@crescendo-voorthuizen.nl. De gesprekken willen wij in juni afgerond 

hebben. 

Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen, stuur dan een email naar bovengenoemd 
email adres of bel met Hans den Holder (0620234059) Voorzitter Crescendo Voorthuizen  

Zie ook https://www.crescendo-voorthuizen.nl 
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