
 
 

Platform C wil alle inwoners van de stad Amstelveen en de regio Amstelland in staat stellen zich 
optimaal op het brede vlak van kunst, kennis en cultuur te ontwikkelen. Ongeacht herkomst, 
achtergrond en levensfase. Platform C vergroot de toegankelijkheid van kunst, kennis en cultuur en 
opent de deur naar de kracht van verbeelding en creativiteit. Dit voor iedereen bereikbaar maken is 
onze missie.  
 
De afdeling Muziek-, Dans en Theater van Platform C heeft als uitgangspunten jong beginnen – veel 
samenspelen – veel optreden. De bruisende afdeling pop/jazz kent een rijke geschiedenis, 
vormgegeven door een collegiaal en hecht team van docenten. De gedeelde passie voor 
muziekonderwijs vormt daarvoor de basis. Met een keur aan popbands, diverse slagwerkgroepen en 
blaasensembles, een eigen bigband en jaarlijks een hele maand ingeruimd voor samenspel, wordt 
een divers en hoog niveau van muziekonderwijs gerealiseerd. 

In verband met de aanstaande pensionering van onze trompetdocent, zijn wij vanaf 1 augustus 2022 
op zoek naar een ervaren: 

Docent trompet pop/jazz  (circa 3 lesuren per week) 

Lesdagen in overleg. 

Je profiel: 

• Je bent in het bezit van een afgeronde vakopleiding met een gedegen kennis van de didactiek 
en methodiek op het gebied van trompet, met het accent op pop/jazz 

• Je beschikt over een teammentaliteit waarmee je een actieve bijdrage wil leveren binnen het 
docententeam in het algemeen en de pop/jazz sectie in het bijzonder 

• Je hebt ervaring in het werken met groepen en met het lesgeven aan leerlingen op alle 
niveaus 

• Je hebt affiniteit met het lesgeven aan (jonge) kinderen 

• je hebt een ondernemende instelling, om binnen de zich ontwikkelende organisatie actief 
met vernieuwingen aan de slag te gaan 

• je hebt een duidelijke visie op de didactiek van kunsteducatie in het algemeen en 
trompetonderwijs in het bijzonder 

• Je hebt affiniteit mét en bent bereid werkzaam te zijn binnen onderwijsprojecten in/voor het 
primair en voortgezet onderwijs 

• De bereidheid (en mogelijkheid) om desgewenst ook voor andere koperblaasinstrumenten 
onderwijs te verzorgen in een pré. 

 
 
 



 

Je beschikt over: 

• affiniteit met de uitgangspunten van de organisatie 

• goede communicatieve vaardigheden 

• zelforganiserend vermogen 

• gevoel voor ondernemerschap binnen de context van een vaste organisatie  

• een flexibele instelling 

• het vermogen tot persoonlijke reflectie en groei 

Wij bieden een Overeenkomst van Opdracht voor een jaar. 

Interesse? 

Je komt te werken in een team van enthousiaste en gedreven collega-docenten/musici, op een 
mooie locatie binnen een gemeente met hart voor cultuur. 

Geïnteresseerd? Mail dan je motivatiebrief + cv vóór 31 mei naar vacature@platform-c.nu. 
 

Sollicitatiegesprekken zijn ingepland op 13 en 15 juni. Het geven van een proefles (datum/tijd in 

overleg) behoort mogelijk tot de sollicitatieprocedure. 


