
 

 
 
Vacature muziekdocenten Leerorkest  
 
(verschillende locaties Amsterdam – zie overzicht onderaan) 
 

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen  
de kans krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren  
bespelen en samen muziek te maken.  
Daarnaast zijn er ook naschoolse orkesten, de zogenaamde Wijktalentorkesten,  
waar leerlingen les krijgen op hun instrument en met een dirigent aan de slag gaan . 
Deze orkesten geven gemiddeld 3 concerten per jaar. 
 
Het Leerorkest laat jonge kinderen het plezier van orkestspel ervaren op een symfonisch 
muziekinstrument (dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone, baritontuba, slagwerk, 
harp, viool, altviool, cello en contrabas). Het jaarcurriculum bestaat uit les in de eigen instrumentgroep 
afgewisseld met orkestrepetities. De Leerorkestdocent maakt onderdeel uit van een team van docenten 
onder begeleiding van een locatiemanager Leerorkest, dat de kinderen gezamenlijk met de dirigent 
voorbereid op de repetities. De lesgroepsgrootte is ca. 8 kinderen. 
Voor een indicatie van het te spelen repertoire, kijk op Orkest in de Klas: https://www.orkestindeklas.nl/  
 
Voor schooljaar 22/23 is het Leerorkest in ieder geval op zoek naar muziekdocenten voor  
Dwarsfluit, Hobo, Hoorn (of koper algemeen), Viool, Cello 
De muziekdocent werkt als zzp-er bij het Leerorkest.  
 
Wij vragen  

- Een afgeronde of bijna afgeronde Conservatoriumopleiding; ODM in overleg  
- Ervaring met groepsles aan kinderen uit de basisschoolleeftijd 
- Inspirator, motivator voor - en medereiziger willen zijn in de (muzikale, sociale en emotionele) 

ontwikkeling van de kinderen 
- Het kunnen maken van een afwisselende lesopbouw waarin algemene muzikale vorming en 

goede omgang met het instrument is verweven 
- Integratie van zang en spelvormen in de instrumentale les 
- Het meedraaien als een teamspeler in de Leerorkest-lesopzet 
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden in de omgang met kinderen en andere 

betrokkenen van het Leerorkest. 
- Het overnemen van de pedagogische uitgangspunten van de basisschool, zoals de uitgangspunten 

van het programma ‘De Vreedzame School’. 
 
Wij bieden  

- Een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is om je te ontwikkelen en een steentje bij te 
dragen aan een bijzondere vorm van instrumentaal muziekonderwijs. 

- Opdoen van ervaring in een vernieuwende lesvorm die afgestemd is op het Primair Onderwijs 
- Bijzondere en verrijkende momenten naast de lespraktijk in de vorm van gezamenlijk repetities, 

concerten en evenementen  
- Uitwisseling met collega’s op de werkvloer 
- Trainingsdagen om bekend te raken met het Leerorkestconcept en om het  

ontwikkelen van benodigde competenties op het gebied van didactiek, pedagogiek te 
ondersteunen 

- Een Overeenkomst van Opdracht voor de duur van het schooljaar of een deel daarvan 

  

https://www.orkestindeklas.nl/


 

 
Ben jij de enthousiaste muziekdocent die instrumentaal  
muziekonderwijs daadwerkelijk toegankelijk maakt  
voor ieder kind?  

Stuur dan een motivatiebrief met CV naar Jacco Minnaard,  
hoofd educatie Leerorkest  jminnaard@leerorkest.nl  
Kijk voor meer info op www.leerorkest.nl   
 
Vacature overzicht:

Dwarsfluit: 

Leerorkest Blauwe Lijn / Onze Wereld 

Locatie: Kortvoort 61 Amsterdam ZO 

lesdag: Maandag, 10.30-14.00u  

(3x 1u les, en 0,5u pauze)  

Planning: Wekelijks les.   

Aanvang: ZSM. Tot eind juni. 

Leerorkest EGoli 

Locatie: EGoli 2 Amsterdam ZO 

lesdag: Dinsdag, 9.15-14.00u  

(4x 1u les, en 45min pauze) 

Planning: Wekelijks les.   

Aanvang: 15 nov. Tot eind juni. 

Leerorkest Samenspel 

Locatie: Kantershof 636 Amsterdam ZO 

lesdag: Donderdag, 9.00-13.30u  

(4x 1u les, en 0,5u pauze) 

Planning: 1x per 2 weken les.   

Aanvang: ZSM. Tot half juli. 

 

Hobo:  

Leerorkest Wereldwijs 

Locatie: Geerdinkhof 696 Amsterdam ZO 

lesdag: Donderdag, 9.00-13.30u  

(4x 1u les, en 0,5u pauze) 

Planning: 1x per 2 weken les.   

Aanvang: ZSM. Tot half juli. 

Hoorn: 

Leerorkest EGoli 

Locatie: EGoli 2 Amsterdam ZO 

lesdag: Dinsdag, 13.00-14.00u  

(1u les, alleen groep 8. Ivm krimpende school.) 

Planning: Wekelijks les.   

Aanvang: 15 nov. Tot eind maart (totaal 14 

lesdagen.) 

Viool: 

Leerorkest EGoli 

Locatie: EGoli 2 Amsterdam ZO 

lesdag: Dinsdag, 10.15-14.00u  

(3x 1u les, en 45min pauze) 

Planning: Wekelijks les.   

Aanvang: 15 nov. Tot eind juni. 

Leerorkest Samenspel 

Locatie: Kantershof 636 Amsterdam ZO 

lesdag: Donderdag, 9.00-13.30u  

(4x 1u les, en 0,5u pauze) 

Planning: 1x per 2 weken les.   

Aanvang: maart. Tot half juli.  (ivm zwangerschapsverlof.) 

Leerorkest De indische Buurtschool 

Locatie: Bankastraat 18 Amsterdam 

lesdag: Woensdag, 10.15-13.45u  

(4x 45min les, en 0,5u pauze) 

Planning: wekelijks les.  

Aanvang: maart. Tot half juli. (ivm zwangerschapsverlof.) 

 

Cello: 

Wijktalentorkest Indische Buurt 

Locatie: Paradijsplein 2 / Batjanstraat 1 

lesdag: Maandag/Vrijdag 

Ma: 17.30-19.00 repetitie (1x per 2wk) 1,5u. 

Vrij: (middag) instrumentale les (wekelijks) 1u. 

Tijd in overleg. 

Wijktalentorkest EGoli 

Locatie: EGoli 2 Amsterdam ZO 

lesdag: Donderdag 15.30-17.00u  

Planning: Wekelijks 

Aanvang: januari. Tot eind juni. 

Let op: het gaat om een combinatiegroep met 

verschillende strijkinstrumenten.
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