
 
 

 

 

VACATURE LEDEN VOOR RAAD VAN TOEZICHT  
St. Muziek- en Dansschool Heiloo 

Begin 2020 is de Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo overgestapt naar een besturingsmodel met 
een raad van toezicht. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. De 
raad van toezicht ziet erop toe dat dit gebeurt volgens de doelstellingen zoals beschreven in de 
statuten. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Op dit moment zoeken 
we nieuwe leden om ons team te versterken en te vernieuwen.  

Over de organisatie 
De Muziek- en Dansschool in Heiloo is met ruim 450 cursisten wekelijks dé plek voor muziek- en 
dansles in Heiloo. In de bijna 60 jaar van haar bestaan hebben hier tienduizenden leerlingen een 
instrument leren bespelen, gedanst en musicallessen gevolgd. De muziek- en dansschool biedt een 
stimulerende leeromgeving waar leerlingen met ambitie kunnen doorgroeien naar het 
conservatorium. Daarnaast moet het (samen) maken van muziek ook plezierig zijn. Dit bereiken wij 
door de talloze voorspeelavonden, wekelijkse speel- en zangbijeenkomsten met onze koren en 
ensembles. De cursisten waarderen de docenten met een gemiddeld rapportcijfer van 8,7.  

De muziek- en dansschool heeft een compacte organisatie met 27 professionele medewerkers 
(waarvan 20 in dienst en 7 zzp’ers) met kleine aanstellingen en enkele vrijwilligers. De instelling 
ontvangt naast inkomsten uit lesgelden structureel subsidie van de gemeente Heiloo. De school staat 
aan de vooravond van een ontwikkeling om door te groeien tot een brede culturele dienstverlener die 
naast reguliere muzieklessen, ook projecten organiseert waardoor verschillende doelgroepen in 
aanraking met elkaar komen en participeren in muziek en dans. 

De raad van toezicht 
De raad van toezicht vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:  
De toezichthoudende taak op beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de 
organisatie. Daarnaast dienen de leden van de raad over het vermogen en de attitude te beschikken 
om de directeur-bestuurder als adviseur en klankbord terzijde te staan. Ook vervult de raad de 
werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en treden zij op als ambassadeur voor de organisatie. De 
Governance Code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de 
Muziek- en Dansschool Heiloo. De samenstelling van de raad is divers met een spreiding aan 
deskundigheid en ervaring. De leden zijn in staat zijn om constructief en kritisch het beleid mede te 
helpen ontwikkelen en de werkwijze van de muziek- en dansschool te onderzoeken/bevragen. 
Tegelijkertijd dienen ze collegiaal te kunnen functioneren binnen de raad van toezicht. 

Relevante strategische thema’s 
Relevante strategische thema’s voor de komende jaren zijn de herontwikkeling van het 
muziekgebouw, samenwerking met andere aanbieders van cultuureducatie in Heiloo en daarbuiten 
en ontwikkeling van een aanbod voor het primair en secundair onderwijs.  

Een herkenbaar en vernieuwend lesaanbod, optimale dienstverlening, aantrekkelijke huisvesting, 
meer eigen inkomsten genereren en anticiperen op de wensen en behoeften die onder leerlingen en 
in de omgeving leven, zijn noodzakelijke voorwaarden om de ambitie te realiseren tot een van de 
beste muziekscholen van Noord-Holland te behoren.  



 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken raad van toezichtleden die bij voorkeur beschikken over: 

• een HBO/academisch denk- en werkniveau; 
• liefde/hart voor cultuur(-educatie); 
• affiniteit en ervaring met de muziekcultuur en/of leisure-/hospitality-branche; 
• een ondernemende houding, creativiteit en/of innovatief vermogen; 
• kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en toezichthouding; 
• een actief en relevant netwerk; 
• een brede maatschappelijke betrokkenheid; 
• binding met het werkgebied. 

Geboden wordt 
Aan een lid van de raad van toezicht bieden wij de mogelijkheid om een actieve en positieve bijdrage 
te leveren aan het culturele klimaat binnen Heiloo. De leden van de raad van toezicht ontvangen 
alleen een vergoeding voor onkosten. De raad vergadert minimaal vijf keer per jaar. Benoeming vindt 
plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming. 

Belangstelling 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van 
toezicht, mevrouw M. Zandvliet, mobiel bereikbaar onder nummer 06-51061837 of via e-mail via 
marjon.zandvliet@muziekendansschoolheiloo.nl. 

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder 
Pauline Folkerts via 06-27075291.  

Wanneer deze vacature u aanspreekt, kunt u per e-mail een motivatiebrief met curriculum vitae 
sturen ter attentie van mevrouw M. Zandvliet via marjon.zandvliet@muziekendansschoolheiloo.nl.  

 


