
      
 

 
De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie biedt 
een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater, 
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit een uniek gebouw in 
Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een organisatie met veel gezichten en 
zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met 130 professionele medewerkers en 500 
betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en ontmoeting.  
 
Stichting De Meerpaal (met ruim 100 medewerkers en 400 vrijwilligers) is een unieke multifunctionele 
organisatie die een breed scala aan activiteiten aanbiedt voor jong en oud op het gebied van 
cultuureducatie, welzijn, theater, bioscoop, Grand Café, evenals congressen, exposities en 
evenementen in Dronten en omgeving. De instelling functioneert nadrukkelijk binnen de gemeentelijke 
culturele en maatschappelijke infrastructuur.  
 
Onze academie bestaat uit een hecht, professioneel en bevlogen docententeam. Met o.a. onze zeer 
goed uitgeruste leslokalen en twee eigen concertzalen in huis zijn de faciliteiten fantastisch: 
regelmatig worden er door de docenten jamsessies en andere optreed-momenten voor de leerlingen 
georganiseerd – ook met en voor die van jou dus – waarbij we een collegiale en proactieve inzet 
verwachten!  
 

 

De Meerpaal Academie is per direct op zoek naar een  

Docent Klassieke Zang 
voor ca. 7 uren per week, met mogelijkheid tot uitbreiding. 

 

 
Ben jij onze enthousiaste nieuwe collega die: 

 Oprecht gelukkig wordt van het – naast zelf optreden – kennis en ervaring doorgeven aan 
beginnende t/m gevorderde leerlingen van alle leeftijden? 

 De kennis en kunde heeft voor het opstellen van een gestructureerd lesplan: voor alle niveaus van 
Klassieke Zang? 

 De kunst van het loslaten (en opnieuw kijken) verstaat als een lessituatie of leerling daarom 
vraagt? 

 In staat is om verbinding te maken met de leerling en het leuk vindt om samen 
op  ontdekkingstocht te gaan vanuit de vraag: ”Wat zoek jij in de zangles?” 

 Een Conservatoriumopleiding (hoofdvak Klassieke Zang) met succes heeft afgerond? 

 Een collegiale instelling heeft en ook interdisciplinair kan werken? 

 Zichzelf op de terugweg nog regelmatig de vraag stelt : “was dit een goede lesdag of kon het 
beter?” 
 

Wij bieden 

 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie; 

 Werken binnen een unieke, informele en dynamische organisatie; 

 Een goed pakket arbeidsvoorwaarden, conform de cao KE; 

 Een passend salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 
 

Als je jezelf herkent in dit profiel: wacht niet langer en stel jezelf aan ons voor!  
  



 
Stuur een korte motivatiebrief en CV naar personeelszaken@meerpaal.nl.   
 
Heb je beeldmateriaal van jezelf in actie, docerend of uitvoerend? Schroom niet om een linkje mee te 
sturen! 
 
Liever per post solliciteren? 
Je schriftelijke reactie met motivatie en CV kun je uiterlijk 20 december 2022 sturen aan: 

De Meerpaal, t.a.v. Leonie de Gruiter, Personeelszaken, Postbus 92, 8250 AB DRONTEN 

 

Benieuwd naar je toekomstige collega’s? Hier kun je ze vinden: www.meerpaal.nl/cursussen/docenten 
 
We kijken uit naar je sollicitatie! 
 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Mariëlle Mud, 

Coördinator Muziek, marielle.mud@meerpaal.nl 

 

De gesprekken vinden plaats in de week van 27 tot en met 30 december 2022. 

 

http://www.meerpaal.nl/cursussen/docenten

