
Wij zijn voor de Muziekfabriek per 15 november 2021 op zoek naar een 

 

Teamleider Muziekfabriek 0,75 FTE voor de duur  

van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging 
 

voor 27 uur per week  

 

Locatie: Middelburg 

 

De Muziekfabriek is een belangrijk onderdeel van Muziekschool Zeeland. De Muziekschool 

Zeeland heeft een brede maatschappelijke functie waarbij honderden mensen, maar ook veel 

van de verenigingen, scholen, koren en orkesten worden ondersteund in heel Zeeland. Daarmee 

levert de muziekschool een belangrijke bijdrage aan de grote culturele rijkdom van de provincie 

Zeeland.  

Muziek is de taal van jong en oud. Deze doelgroepen voeren dan ook de boventoon bij de 

Muziekfabriek. De Muziekfabriek verzorgt een breed aanbod speciaal voor scholen en 

zorgcentra, zoals onder meer muziek, zang en instrumenten. Scholen die goed 

muziekonderwijs willen geven tot het bevorderen van het welbevinden van senioren en 

dementerenden. Dit team bestaat uit 5 medewerkers die onze klanten ondersteunen. 

 

Doel van de functie 

Als teamleider zorg je voor de interne coördinatie en realisatie van projecten van de 

Muziekfabriek. Ook de ontwikkeling en uitvoering van het beleid behoren tot jouw taken. Bij de 

Muziekfabriek worden muzikale producten ontwikkeld en uitgevoerd voor de domeinen 

onderwijs en het sociaal domein. 

 

Plaats in de organisatie 

De teamleider geeft leiding aan de Muziekfabriek. Als teamleider leg je verantwoording af en 

rapporteer je aan de directeur als directe leidinggevende 

 

Resultaatgebieden & Hoofdactiviteiten 

 

1. Je geeft leiding aan de Muziekfabriek: 

• Stimuleert en coacht medewerkers van de Muziekfabriek gericht op zelfsturing en 

professionalisering. 

• Voert functioneringsgesprekken en houdt teamoverleggen. 

• Ziet toe op de uitvoering van de projecten. 

• Ziet toe op de naleving van de (team)afspraken en procedures. 

• Bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het team (projecten). 

• Bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur en het gewenste pedagogisch klimaat van 

Muziekschool Zeeland. 

 

2. Je initieert en coördineert de invulling en uitvoering van onderwijskundige beleidskaders 

van de Muziekfabriek door: 

• Het opstellen van uitvoeringsplannen waarin de benodigde aanpak, werkwijze en 

werkverdeling binnen de Muziekfabriek staan beschreven. 

• Het vertalen van projecten naar jaarplannen, waarin de benodigde aanpak en werkwijze 

voor de Muziekfabriek staan beschreven. 



3. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de Muziekfabriek door: 

• Het analyseren van projectresultaten en het naar aanleiding daarvan ondernemen van 

actie. 

• Je volgt en signaleert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en op gebied van 

muzikaal onderwijs. 

• Je ontwikkelt onder meer beleidsvoorstellen, procedures en protocollen. 

• Je geeft uitvoering aan het gehele subsidieaanvraagtraject. 

• Je neemt deel aan het MT(-overleg). 

• Je gaat in overleg met collega-teamleiders over het coördineren en afstemmen van (de 

ontwikkeling van) onder meer projecten, leermiddelen en lesmaterialen. 

• Je voert één of meerdere (coördinerende) taken uit op projectniveau zoals pr-taken in 

overleg met de pr-adviseur of kwaliteitszorg. 

 

Functie-eisen 

• HBO denk- en werkniveau 

• Ervaring als leidinggevende 

 

Kennis en vaardigheden 

• Je hebt inzicht in en visie op de organisatie van het muziekonderwijs (PO/VO en overige 

projecten). 

• Je hebt brede kennis van didactische methoden, technieken en vaardigheden in het 

toepassen ervan. 

• Je hebt kennis en vaardigheid op het gebied van financiële zaken (begroting en 

budgetbewaking). 

• Je hebt leidinggevende vaardigheden (zoals coachen, functioneringsgesprekken en 

aansturen van professionals). 

• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Je bent vaardig in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen en initiatieven. 

 

Competenties 

• Je beschikt over leidinggevende ervaring. 

• Je bent flexibel, resultaatgericht en staat stevig in je schoenen. 

• Je kan strategisch denken, ziet zaken in breed verband en op lange termijn. 

• Je kan inspireren, analyseren, relativeren en verbinden. 

• Je bent ondernemend, proactief en oplossingsgericht. 

• Je kan goed samenwerken en reflecteren op je eigen functioneren en dat van anderen. 

• Strategische visie, innovatief en goed in het begeleiden van veranderprocessen. 

 

Wat wij bieden 

• Aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een verlenging. 

• Salaris conform CAO-SGO. 

 

Sollicitatie en Informatie:  

Solliciteren kan tot en met 18 oktober a.s. aan de hand van een motivatiebrief en CV naar 

mevrouw J.W. Harders (adviseur P&O) via w.harders@muziekschoolzeeland.nl. Informatie kan 

worden ingewonnen bij Willie Harders  telefoonnummer 088-4700000 / 06-18052186. 

 
Muziekfabriek is empowered by Muziekschool Zeeland 

 
   


