
 
 
 
 

 
 

Werken bij: 
  
 
 

Op dit moment zijn alle plekken bij het team voorzien. Echter de Kooracademie 
Breda is een sterk groeiende organisatie en we zijn altijd opzoek naar enthousiaste 
mensen die willen bijdragen aan onze doelstelling, namelijk: 
 

Kinderen opleiden in de klassieke koormuziek.  
 

Zodra we voldoende inschrijvingen hebben starten we meteen een nieuwe groep 
waardoor er ruimte ontstaat binnen het artistieke team. Om hier goede invulling aan 
te geven willen we graag weten wie bij ons zou willen werken. 
 
Bij uitbreiding van het team wordt voornamelijk gezocht naar:  
- Docent/dirigent voor de Vooropleiding A/B en Koorklas A. Je werkt hier met kinderen 
in de leeftijd 4 t/m 8 jaar; 
- Solfège & Theoriedocent. Hier werk je met kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder. 
- Zangdocent. Hier werk je met kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder. 
 
Voor Solfège & Theorieles wordt gewerkt met de methode Nachtegaal van Caro 
Kindt. Bij de groepslessen en zanglessen is er afstemming m.b.t. het curriculum 
tussen de docenten van vergelijkbare groepen en je lesprogramma wordt gemaakt in 
overleg met Artistieke leider. Uiteraard geef je een eigen inbreng aan op de inhoud 
van de lessen. Zo heb je zelf de verantwoordelijkheid voor de groep en leg je 
eindverantwoordelijkheid af aan de Artistiek leider van de Kooracademie. 
 
Herken je jezelf in onderstaande kenmerken? 

- In het bezit van: HBO/WO— conservatorium zang of/en 
schoolmuziek/Algemene Muziektheorie. 

- Affiniteit met het begeleiden en opleiden van jonge kinderen.  
- Kunnen werken met een vaste methode Nachtegaal (met mogelijkheden voor 

een eigen invulling). 
- Je bent een teamspeler. 
- Beschikt over eigen vervoer i.v.m. diverse locaties. 
- In het bezit van een VOG. 



 
Wij vergoeden onze teamleden volgens landelijke richtlijnen. Hierop maken wij 
geen uitzondering. 
 
Extra aandacht. 
Onze extra aandacht gaat uit naar mensen die voldoen aan bovenstaand profiel maar 
ook instaat zijn om binnen hun eigen sociale netwerk hun groepen / de 
Kooracademie  te kunnen laten groeien. 
 
Voel jij je aangesproken en lijkt het je leuk om ons team te komen versterken, dan 
ontvangen wij graag je motivatiebrief met CV. Bij geschiktheid nodigen we je graag uit 
voor een kennismakingsgesprek. Een meeloop repetitie of een stageplek behoort ook 
tot de opties. 
 
Reacties kunt u sturen naar info@kooracademiebreda.nl 
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