
 

KunstenHuis Idea is dé plek voor kunst en cultuur in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest 

en Zeist. We zijn een bruisend cultuurcentrum met zes bibliotheekvestigingen, een 

professioneel cursusaanbod theater, beeldende kunst, dans en muziek, twee theaters, 

een poppodium, projecten in het onderwijs en maatschappelijke projecten. Er werken 

door het jaar heen meer dan 350 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers aan de 

uitvoering van onze missie: kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuur op een 

laagdrempelige manier toegankelijk maken voor iedereen in onze regio. 

De afdeling theater van KunstenHuis Idea bestaat uit ruim 400 cursisten die wekelijks 

theater- en musicalonderwijs komen volgen bij een enthousiast team van docenten. 

 

De theaterschool van KunstenHuis Idea is op korte termijn op zoek naar een  

Docent Theater, m/v/x 

voor verschillende klassen  

 

Wat ga je doen?  
Je geeft les aan de volgende klassen: 

1: Theaterklas kinderen (9-11 jaar) en Theaterklas jongeren (12-14 jaar). De lessen 

vinden plaats in Zeist op dinsdagmiddag (15:30 – 18:45) 

2: Theaterklas jongeren (12-14 jaar). Deze les vindt plaats in Zeist op 

donderdagmiddag (1,5 uur – tijd in overleg).  
 

Je regisseert de kinderen in de eigen voorstelling ‘Peter Pan’. De voorstelling wordt 

eind juni 2022 opgevoerd in theater Figi in Zeist. Het repetitieproces wordt 

ondersteund door een Projectmedewerker Theater die zorg draagt voor  de 

productionele aspecten. Publiciteit wordt verzorgd door onze eigen afdeling 

Marketing. 

 

Wat vragen wij? 

• Je bent een bevlogen professional die op de hoogte is (en blijft) van relevante 

ontwikkelingen binnen de kunsteducatie. 

• Je hebt ervaring in het werken naar eindpresentaties en/of -voorstellingen met 

kinderen en jongeren. 

• Je bent breed inzetbaar en wilt je zelf graag blijven ontwikkelen. 

• Je bent nieuwsgierig in het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere 

(kunst)disciplines. 

• Je bent eigenzinnig met bij voorkeur een eigen stijl of specialisatie.  

• Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Midden-Nederland.  

 

Wat bieden wij jou? 
• Een leuke en uitdagende functie in een moderne en professionele organisatie 

met een fijne en informele werksfeer, waar geen dag hetzelfde is.  

• Een ZZP tarief tussen €35,- en €41,50 per uur, afhankelijk van ervaring.  

• Een overeenkomst voor de rest van dit seizoen (tot medio 2023) met de 

mogelijkheid tot verlenging in het seizoen 2023-2024.  

• Leuke extra’s als: een gratis bibliotheekabonnement, korting op cursussen en 

gratis bezoek van onze voorstellingen met introducée.  



 

 

 

Heb jij belangstelling in deze functie? 
Ben jij de enthousiaste theaterdocent die wij zoeken, mail dan voor 15 december 

2022 je motivatie samen met je cv (bij voorkeur vergezeld van relevant 

beeldmateriaal) naar: hr@kunstenhuisidea.nl o.v.v. sollicitatie docent theater.  

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Timon Blok, teamleider Theater op 

tblok@kunstenhuisidea.nl of 06-51604554. Het is ook mogelijk om op een deel van de 

vacature te solliciteren.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.  
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