
 

Vacature 141 theaterdocent 

 

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark is in verband met een zwangerschapsvervanging per start van het nieuwe 

schooljaar tot half november op zoek  naar een: 
 

theaterdocent 

 (0,2 FTE) 
 

 

 

Ben je… 
 

● een bevlogen docerend theatermaker met kennis van teksttoneel en speelstijlen; 

● een theaterdocent met oog voor de individuele ontwikkeling van leerlingen; 

● een motivator die leerlingen inspireert en uitdaagt; 

● een docent die graag samenwerkt met theatercollega’s Stemvorming en Beweging; 

● iemand die ervaring heeft in het beoordelen van leerlingen en zijn hand niet omdraait voor het 

schrijven van voortgangsrapportages; 

● beschikbaar op woensdagen. 

 
Heb je… 

 

● een afgeronde opleiding HBO theater of studerende hiervoor; 

● een onderwijsbevoegdheid 

● actuele kennis van onderwijsontwikkelingen in het voortgezet onderwijs 

 

 

  Dan ga je… 

 
● tot en met half november aan de slag met een team van theaterdocenten om relevant kunstzinnig 

onderwijs te maken en te geven; 

● aan het werk met  gemotiveerde theater leerlingen uit leerjaar 2 en de voor-examenklas 

 

 

 

 



 

Vacature 141 theaterdocent 

 

Je nieuwe werkomgeving 
 

De Kunstklas Theater is een talentklas voor leerlingen met een bijzondere interesse in kunst en theater in het 

bijzonder. Kunstklas Theater Leerlingen en -docenten hebben een heleboel lol in theater, zijn nieuwsgierig en 

onderzoekend, (zelf)kritisch, creatief en werken en denken procesmatig.  

 

De Kunstklas Theater valt volledig onder de organisatie van het Stedelijk Lyceum Kottenpark.  

 

 

Wat bieden wij? 
 

De functie is ingeschaald in LB van de CAO VO. Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 

4301,- bij een volledige werkweek.  

 

Extra's: een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, uitstekende pensioenregeling, reiskostenvergoeding, 

korting op premie ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en diverse andere voordelen. 

Tevens wordt er een chromebook en een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. 
 

Aanvullende informatie 

 
De vacature wordt eerst intern opengezet. Herken je jezelf in de harde criteria van de profielschets en de 

benoemde kwaliteiten, dan word je van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

 

 

Overweeg je om te solliciteren? 
 

Dat kan tot en met uiterlijk 22 juni 2021 door jouw sollicitatiebrief met cv te sturen naar 

pz@hetstedelijk.nl t.a.v. Gerrie Lansink. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Maartje Wikkerink, coördinator Kunstklas Theater (Aanwezig op woensdag) op 

telefoonnummer: 053-4821200. 

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de 

aanstellingsprocedure.  

 

Belangrijk voor uw agenda: 

 

De gesprekken zijn gepland op 30 juni 2021. 

 

 


