
 
 
 
Muziekschool Krimpen zoekt een 

Docent cello m/v 
 

Muziekschool Krimpen 

Muziekschool Krimpen is een kleine actieve organisatie midden in het culturele leven van Krimpen 
aan den IJssel. We bieden instrumentale en vocale lessen voor alle leeftijden, van beginnend tot 
conservatoriumniveau, met verschillen achtergronden en interesses. Er is gelegenheid tot 
samenspelen en optreden. Ons motto is daarom ook: ‘Muziek maak je Samen’. Naast het aanbieden 
van lessen in de vrije tijd zijn we actief in het basis – en voortgezet onderwijs en het sociaal domein. 
Samen met partners organiseren we in Krimpen diverse evenementen door het jaar heen.  
 

Visie 

Muziek beweegt, ontroert en verbindt. Muziek draagt bij aan de culturele en muzikale ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. Daarnaast draagt het maken van en luisteren naar muziek bij aan de 
sociale en cognitieve ontwikkeling van mensen, jong en oud.  
 
Wie zoeken we? 
Muziekschool Krimpen is opzoek naar een actieve cellodocent m/v voor het verzorgen van lessen in 
de vrije tijd, zowel individueel als in (kleine) groepjes. In eerste instantie voor ongeveer 3,5 lesuur per 
week, met de ambitie om de lespraktijk te laten groeien. De lessen vinden plaats op vrijdag in onze 
locatie in het ontmoetingscentrum de Tuyter, een andere lesdag is bespreekbaar. De lessen starten 
na de zomervakantie in de week van 22 augustus 2022. 
Het betreft hier een vacature op zzp-basis. 
 
Wat vragen we? 

- Een (bijna) afgeronde conservatoriumopleiding cello, met een minor educatie. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Affiniteit met lichte muziek is een pré 
- Kunnen omgaan met verschillende leeftijdsgroepen en sociale achtergronden. 
- Ervaring in het lesgeven is een pré. 
- Een collegiale teamplayer die wil bijdragen aan de ontwikkeling van Muziekschool Krimpen. 

 
Wat bieden we? 

- Werken in een kleine maar professioneel georganiseerde muziekschool.  
- Een plek in een team met enthousiaste collega’s. 
- Een fijne en goed geoutilleerde werkomgeving. 
- Marktconforme beloning, volgens de code Fair Practice. 
- Deelname aan scholing en (collegiale) intervisie. 

 
Ben je geïnteresseerd na het lezen van deze oproep? Stuur je motivatiebrief en cv voor 
sluitingsdatum donderdag 23 juni naar h.bijloo@muziekschoolkrimpen.nl. Voor meer informatie kun 
je bellen met Hans Bijloo, directeur Muziekschool Krimpen (06 39495265). Acquisitie naar aanleiding 
van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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