Voor het project ‘Safe & Sound’ - geïnitieerd en aangestuurd door Zuyd Hogeschool - zoeken wij op
korte termijn twee muziektherapeuten. Voor dit project is subsidie toegekend door ZonMw en wordt
de muziektherapeutische interventie ‘Safe & Sound’ op scholen toegepast en geëvalueerd.
Scholen en zorgverlenende instanties krijgen steeds meer te maken met vluchtelingenkinderen en
jongeren, ofwel jonge statushouders, en diens verleden. Statushouders hebben in hun land van
herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt, daardoor ervaren zij
vaak stress en onzekerheid. Leerkrachten op scholen geven aan dat de ervaren stress en onzekerheid
bij deze kinderen merkbaar is in het gedrag op school en in de klas, waardoor onder andere sociale
contacten, een positieve integratie in de klas en het goed kunnen participeren in het onderwijs
moeizaam verlopen. Hierdoor ontstaat vaak meer uitval bij deze kinderen. Een goede aanpak bij deze
kinderen vraagt om cultuursensitief handelen als ook het overbruggen van een taalbarrière. Interventies
met non-verbale aspecten en speelsere werkvormen zoals muziek bieden de mogelijkheid om zonder
taal te interveniëren en op een laagdrempelige manier een ontwikkeling bij het kind te realiseren en
psychosociale klachten te reduceren. Van de ontwikkelde preventieve interventies die ingezet worden
na het meemaken van schokkende gebeurtenissen zoals het beleven van geweld tijdens oorlog en
vlucht, voldoet de muziektherapeutische interventie ‘Safe & Sound’ aan deze kenmerken.

Muziektherapeut(en) (0,1 - 0,4 fte)
Wij zijn voor de periode september t/m december 2019 op zoek naar twee muziektherapeuten met
ervaring en/of affiniteit op het gebied van werken met vluchtelingenkinderen. In deze periode worden
groepssessies en individuele muziektherapiesessies gegeven op één basisschool (Echt) en één
middelbare school (Sittard-Geleen) volgens de methodiek van ‘Safe & Sound’. Elke muziektherapeut
wordt gekoppeld aan een school. Tijdens de duur van het project zal de ontwikkelaar van de methodiek
supervisie/begeleiding bieden. Ter voorbereiding op de sessies worden in juli en augustus 2019 twee
trainingsmiddagen kosteloos aangeboden.
Wij bieden een functie met onderstaand takenpakket:
Taken onder andere:
 Het geven van individuele en klassikale muziektherapie aan kinderen van basis- en middelbare
school.
 Overleg met de betrokken docenten, intern begeleiders, ouders en overige betrokkenen op
school.
 Training ‘Safe & sound’.
Wij verwachten dat de kandidaat:
 een afgeronde hbo-opleiding muziektherapie heeft;
 ondernemend en besluitvaardig is, tact en empathisch vermogen in de omgang met kinderen
en diens ouders heeft;
 Over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikt en het vermogen
tot multidisciplinaire samenwerking heeft;
 goed zelfstandig kan werken, waarbij verantwoordelijkheidsgevoel wordt combineert met een
grote mate van flexibiliteit en vrijheid;
 beschikbaar is voor de periode van september t/m december 2019 voor minimaal 5 uur per week.
Er zullen pieken en dalen zitten in het geven van muziektherapie, waardoor er een flexibele
inzet verwacht wordt. Een training vindt plaats op twee dagdelen in juli en augustus 2019.

In het kader van het project is het wenselijk, maar geen vereiste, dat je:
- ervaringen hebt met werken met jongeren;
- ervaring hebt met werken met trauma gerelateerde klachten;
- ervaring hebt met werken met vluchtelingen;
- ingeschreven bent in het kwaliteitsregister Vaktherapie;
- beschikt over een rijbewijs B en een eigen auto. Je zult zelfstandig de school bezoeken waaraan
je wordt gekoppeld. Reiskosten worden vergoed.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een tijdelijke functie met een omvang van minimaal 0,1 fte en maximaal 0,4 fte voor de duur
van het project tot januari 2020. De aanstelling zal via één van de projectpartners verlopen. Wij bieden
een vergoeding van je reiskosten en uren, op basis van een uurtarief van € 65,00.
Sollicitatie en interesse:
Je motivatiebrief en CV kun je tot 6 mei 2019 richten aan prof. dr. Susan van Hooren via mailadres
susan.vanhooren@zuyd.nl. Voor nadere informatie kun je ook contact met Susan van Hooren opnemen
via haar mailadres of via telefoonnummer 31 (0)45 400 64 84.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 9 mei 2019 in Heerlen.

