
 

 

 

 

 

Vacature: Theatercoach 

Jeugdtheater Hofplein is een warm Huis waar elk kind welkom is. Waar elk kind de kans krijgt om van 
podiumkunst te proeven en daardoor zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Of je nu netjes 
door de voordeur binnenwandelt, of via het raam naar binnen waait. Of je nu bulkt van het 
zelfvertrouwen of als een schaduw langs de muren schuurt. Jeugdtheater Hofplein koestert de droom 
dat wie binnenkomt op een andere manier ons Huis weer verlaat. Voller. Sterker. Groter. Meer 
verzekerd van gelijke kansen en met een open en kritische blik de grote wijde wereld in.  
 
Hofplein wil zo veel mogelijk kinderen en jongeren met theater in aanraking laten komen. De kinderen 
en jongeren zijn bij Jeugdtheater Hofplein onze artistieke partners in elk creatief proces. Of het nu om 
een eindpresentatie op school gaat, een voorstelling in een wijkgebouw of de kerstproductie in de grote 
zaal van ons theater. Ons motto is: verbeeld, verrijk, verwonder. En dat doen we met theater in vele 
verschijningsvormen. Jeugdtheater Hofplein begeeft zich zowel in de vrije tijd- als binnenschools in het 
PO, VO en MBO.  
 

Voor seizoen 2019-2020 zijn we op zoek naar gemotiveerde, bevoegde theatercoaches, makers, 
docenten die zich kunnen vinden in onze visie en bij willen dragen aan onze missie.  

Wij zijn op zoek naar onafhankelijke makers en coaches die willen werken op projectbasis, als 
invalkracht of die zich een heel seizoen aan ons willen binden. 

 
We zoeken theatercoaches die: 
 

o Theater willen geven binnen het primair en/of voorgezet onderwijs en een 
onderwijsbevoegdheid hebben. 

o Theater willen geven op één van onze locaties in de vrije tijd (na schooltijd, in het weekend of in 
vakanties). 

o Affiniteit hebben met kinderen en jongeren tussen 4 en 24 jaar, met een voorkeur voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 

o Graag meedenken en samenwerken.  
o Alle overige werkzaamheden willen verrichtten die bij de uitoefening van de functie horen (o.a. 

bijwonen van teambijeenkomsten, communicatie met kantoor, het zorgdragen voor de invulling 
van kijkdagen en eventuele presentaties). 

o Geen 9-tot-5-mentaliteit hebben. 
 

Ervaring in het geven van theater binnen een schoolsituatie in het PO en VO is gewenst. Ervaring en 
affiniteit in het werken met kinderen binnen een grootstedelijke context met de uitdagingen die dat met 
zich meebrengt is een pre.  
Bij voorkeur woonachtig in Rotterdam/regio Rijnmond. 
 
Honorarium op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van Jeugdtheater Hofplein.  
Sollicitatiebrieven met motivatie en voorzien van cv worden in behandeling genomen. Stuur dit vóór 
woensdag 16 oktober naar Jacqueline Boot. 
j.boot@jeugdtheaterhofplein.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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