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Ben je creatief, jezelf, serieus, gezellig, begaan en pedagogisch sterk? Zorg je voor 

een goede lesvoorbereiding en inspirerende lessen binnen je vakexpertise? En durf je 

buiten de lijntjes te denken zonder de kwaliteit van de lessen uit het oog te verliezen? 

..dan is Moments4Kids op zoek naar jou! 

Moments4Kids verzorgt professionele, creatieve en mooie momenten voor kinderen 

in de kinderopvang, BSO’s en scholen in Amsterdam en Amstelveen. Van yoga, 

muziek en dansen tot drama en creativiteit. Ons team bestaat uit artiesten, 

kunstenaars, muzikanten, pedagogen en experts. De lessen van Moments4Kids zijn 

buiten de lijntjes en worden daardoor als inspirerend en fantasierijk ervaren. Voor een 

aanvulling op de groep docenten zijn we op zoek naar: 
 

Creatieve Moments4Kids-docenten (M/V) 
met specialismen in de volgende leeftijdsgroepen 

Baby-dreumes 0-2 

Peuter 2-4 

Lessen voor kinderen 4-12 

 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die al ervaring heeft met kinderen en graag werkt vanuit zijn of 

haar discipline. Werktijden zijn flexibel en de docent werkt als ZZP’er met een modelovereenkomst. 

De docent is: 

 het visitekaartje van Moments4Kids 

 Draagt de visie van Moments4Kids uit. 

 is verantwoordelijk voor de lessen, op het gebied van toneel, muziek, dans, beweging of beeldende 

vorming, die gegeven worden op zowel kinderdagverblijven, BSO’s en scholen en bereidt deze 

gedegen voor.  

 schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen zich 

verder te ontwikkelen. 

 begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht. 

 observeert kinderen op het gebied van de creatieve, sociale en expressieve ontwikkeling en signaleert 

zaken die opvallen in de ontwikkeling. 

 Zorgt voor goede communicatie met de klant en rapporteert hierover aan het M4K kantoor. 

Functie-eisen: 

 Afgeronde opleiding tot kunstvakdocent (theater, muziek, dans, yoga, creatief) en/of tot 

bewegingsdocent en/of tot leraar basisonderwijs (met kunstzinnige inslag); 

 Aantoonbare ervaring met het geven van creatieve lessen aan kinderen; 

 Liefst woonachtig in Amsterdam of Amstelveen.     
 
Je CV of je vragen kun je mailen naar Nadya Bos: n.bos@moments4kids.nl 
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