
  

  

  

   

 

 

Het bestuur van het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo roept sollicitanten op 

voor de functie van  

 

Dirigent / Muziekdocent  

 

voor ca. 12 uur per week.   

  

 

Wie zijn wij:  

Het Muziekinstituut van de Kathedraal St Bavo kent twee belangrijke pijlers, te weten 

de Koorschool Haarlem (basisschool groep 5 t/m groep 8) en het (gemengde) 

Kathedrale Koor, bestaande uit circa 90 leden in de leeftijd van 8 – 60 jaar.  

   

Vanuit een lange traditie is de Koorschool Haarlem een moderne, op muzikale cultuur 

gerichte basisschool, waar inspiratie, bezieling en plezier in onderwijs en muziek 

voorop staan. Naast de reguliere vakken wordt veel aandacht besteed aan de zang- 

en muziekopleiding van de leerlingen. De muzikale opleiding omvat stemvorming, 

solfège, algemene muziekleer en repertoirestudie.  

   

Vanuit het Kathedrale Koor worden afzonderlijke deelkoren samengesteld: de 

Meisjescantorij, het Jongenskoor, het Mannenkoor en de Bavocantorij. De 

koren van het Muziekinstituut verzorgen de wekelijkse Hoogmis en andere 

bijzondere vieringen in de Kathedraal St. Bavo.   

   

Wij geven onze levensbeschouwelijke grondslag vorm in de waarden zorgzaamheid, 

betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapszin. Met het 

Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo waar de Koorschool Haarlem onderdeel 

van is, geven wij onze leerlingen een brede muzikale vorming op hoog niveau gericht 

op het leveren van een bijdrage aan de koorcultuur in Nederland, onder meer door 

het geven van concerten in binnen- en buitenland, het maken van tournees en het 

meewerken aan radio-, tv-, en CD opnamen.  

     
 

 



De muzieksectie van het Muziekinstituut bestaat thans uit een ervaren dirigent, tevens 

docent muziekonderwijs en twee stempedagogen. Ter completering van de 

muzieksectie zijn wij op zoek naar   

  

een dirigent / muziekdocent  

die  

  

 ervaring heeft met meerstemmige muziek voor de liturgie,   

 ervaring heeft met het muziekonderwijs aan kinderen in het primair onderwijs,  

 beschikt over goede pedagogische en didactische kwaliteiten,  

 goed kan werken in teamverband,  

 een aanstekelijk en “wervend” enthousiasme uitdraagt,  

 affiniteit heeft met de verschillende kerkmuzikale tradities, waaronder het 

gregoriaans,   

 op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen van de kerkmuziek,  

 kennis heeft van de liturgie van de R.K. Kerk.  

  

Gezien de aard van het Muziekinstituut zoeken wij een musicus die affiniteit heeft met 

kerkmuziek en met het kerkelijk leven. De combinatie van diploma’s koordirectie en 

schoolmuziek strekt tot aanbeveling.  

   

Wat bieden wij:   

 unieke koren in een unieke organisatie die volop in ontwikkeling is,  

 een enthousiast team, betrokken ouders, koorleden en bestuur,  

 een instituut dat zich in de komende jaren verder wil ontwikkelen als een culturele 

factor van betekenis in Haarlem en Nederland.  

  

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

   

Wij verzoeken belangstellenden uiterlijk 31 oktober 2021 te reageren. U kunt uw 
brief richten aan het bestuur van het Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, 
Westergracht 61, 2013 ZL Haarlem en/of mailen naar info@koorschoolhaarlem.nl  

 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met   

Anthony Zielhorst, Hoofd Muziekteam a.i., telefoon 06-53611937 of met Constance 
Huveneers, adjunct-directeur Muziekinstituut, telefoon 06-24934772  

 

  


