
 
 
 
Aslan Muziekcentrum verzorgt activiteiten op het gebied van muziek, dans en theater in Amsterdam 
en is één van de toonaangevende Nederlandse instellingen. Onze passie is om zoveel mogelijk 
kinderen hun talent te laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We 
proberen voor ieder kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren op onze eigen locatie, op 
scholen en in de wijken. Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de afdeling Dans zijn 
we per direct op zoek naar een innovatieve en resultaatgerichte: 
 

Coördinator dansonderwijs m/v 
1 fte  

 
Functieomschrijving 
De coördinator dansonderwijs is verantwoordelijk voor het vormgeven van de lesprogramma’s en 
leerlijnen, de aansturing van het docententeam en het mede ontwikkelen van het beleid voor 
talentgroepen en de doorstroming van leerlingen. De coördinator staat voor inhoud en kwaliteit, 
draagt verantwoordelijkheid voor het budget en kan snel reageren op (landelijke) culturele 
ontwikkelingen.  
 
Taken 
• Vormt het (les)programma en de leerlijnen op het gebied van danseducatie, coördineert 

cursussen en activiteiten, zoals inroostering en trainingen. 
• Vernieuwt de inhoud van het onderwijs, werkplannen, kwaliteitssystemen etc., is in staat om 

doelen te stellen en indien nodig bij te sturen. 
• Ontwikkelt mede het organisatiebeleid, zorgt ervoor dat marktontwikkelingsplannen 

succesvol worden uitgerold binnen de organisatie en daarbuiten. 
• Volgt, signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en kunstzinnige 

vorming in het bijzonder. 
• Geeft leiding aan het docententeam, stuurt, inspireert en motiveert hen op inhoud en taken. 
• Geeft dansles voor Aslan Muziekcentrum in PO en VO. 
• Heeft inzicht in lesgeven en is in staat docenten daarop aan te sturen en lessen, programma’s 

en leerlijnen te beoordelen. 
• Bewaakt de voortgang, de kwaliteit, het budget en de resultaten. 
• Is aanspreekpunt voor scholen, ouders en leerlingen, kan inspelen op de vraag en breed 

adviseren op basis van wensen. 
• Draagt bij aan de totstandkoming en het verder uitbouwen van het relatienetwerk en is in 

staat te verbinden. 
 
Gevraagd 

• Je hebt een afgeronde HBO kunstvakopleiding Dans; 
• Je hebt brede kennis, ervaring en passie voor kunst- en cultuureducatie; 
• Je hebt kennis van werelddansrepertoire en het lesgeven hierin; 
• Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare en vergelijkbare werkervaring; 
• Je bent ondernemend, proactief, zelfstandig, kritisch en oplossingsgericht; 
• Je bent representatief, communicatief, sociaal vaardig, klantgericht, assertief, integer en 

stressbestendig; 
• Je bent per september beschikbaar en flexibel in werktijden;  
• Je hebt kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook en PowerPoint) en ervaring met 

diverse sociale media kanalen is een pré; 



 
Geboden 
Een prettige, inspirerende en informele werkomgeving; je gaat werken in een jong, enthousiast team. 
Het salaris bedraagt tussen de € 2964,-- en € 3155,-- bruto per maand bij 1 fte dienstverband en is 
afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
 
Interesse? 
Motivatiebrieven met CV kunnen vóór 7 september verstuurd worden t.a.v. Zuhal Gezik naar email: 
vacature@aslanmuziek.nl. U krijgt i.v.m. de vakantieperiode mogelijk pas na 15 augustus bericht. 
Gesprekken worden bij voorkeur ingepland op dinsdag 11 september tussen 10:00 en 14:00 uur. 
 


