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Ben jij de nieuwe  

Coördinator van Muziekschool Diemen? 
Per direct, voor 8 uur per week met passend uurtarief 
 
De Muziekschool Diemen verzorgt al 31 jaar muziekonderwijs aan kinderen en volwassenen. Dat gebeurt in 
individuele lessen, ensembles, een eigen orkest en in muzieklessen op vijf basisscholen. De meeste lessen 
worden, gelukkig ook nu, gegeven in Theater de Omval in het centrum van Diemen. 
 
De belangrijkste ambitie van de Muziekschool Diemen is zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met 
alle soorten muziek. We zijn betrokken bij diverse culturele evenementen in Diemen en werken samen met 
organisaties zoals de bibliotheek, de Stichting Welzijn en andere lokale clubs en verenigingen en natuurlijk de 
gemeente.  
 
We groeien behoorlijk en hebben momenteel meer dan 200 leerlingen en ongeveer 20 docenten. De 
Muziekschool verzorgt de lokalen, de leerlingenadministratie en de algemene pr.  Het bestuur is betrokken en 
heeft altijd veel uitvoerende taken gedaan, waarbij we in nu in een transitie zitten en verder professionaliseren 
met de coördinator. Onze huidige coördinator heeft nieuwe uitdaging aangenomen en daarom zijn wij op zoek 
naar een nieuwe aardige duizendpoot, om de transitie verder vorm te geven. 
 
Als coördinator van de Muziekschool Diemen ben je het centrale punt voor de docenten, het bestuur en het 
netwerk rond de Muziekschool. Je ondersteunt en adviseert bij de verdere professionalisering en coördineert 
de diverse activiteiten in de jaarplanning. Je onderschrijft het beleidsplan van de Muziekschool Diemen.  
 

Wij zoeken 
Organiserend vermogen: Je organiseert en coördineert projecten, overleg en optredens in nauwe 
samenwerking met docenten en bestuur. Je houdt rekening met beschikbare middelen en de inzetbaarheid van 
mensen;  
Visie op muziekonderwijs: met jouw kennis van de branche lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling 
en kwaliteit van de Muziekschool Diemen;  
Creatief vermogen: Je adviseert over manieren en activiteiten om kinderen en volwassenen kennis te laten 
maken met muziek en de Muziekschool Diemen; 
Communicatieve vaardigheden: Je bent een verbinder en het aanspreekpunt voor docenten en bestuur. Je 
legt makkelijk contacten, bent toegankelijk en communiceert op een duidelijke en prettige manier, bij nieuwe 
activiteiten weet je draagkracht te vinden bij het team. 
 

Heb jij: 
• Kennis van muziekonderwijs 
• Ervaring met een groeiende en veranderende organisatie 
• Ervaring met werken met verschillende stakeholders, diverse projecten en het stellen van 

prioriteiten 
• Voorbeelden over je oplossingsgerichtheid en creatieve ideeën in praktische en inspirerende zin? 

 

Solliciteer dan gauw op deze functie 
Kijk voor meer informatie op www.muziekschooldiemen.nl of neem contact op met Liska Koekoek via 
voorzitter@muziekschooldiemen.nl.  
 
Je kunt reageren op de vacature tot 11 oktober met een actuele cv en motivatie.  

 


