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Wij zijn Kunstkwartier. 

Kunstkwartier geeft je de ruimte om zélf kunst te maken en kunst te beoefenen. Wij zijn er 

voor iedereen. Onder begeleiding van professionele en inspirerende docenten kun je je 

creatieve vaardigheden ontwikkelen. Het cursusaanbod van Kunstkwartier is zeer divers.  

Tientallen theatergezelschappen, harmonieën, fanfares, koren, bandjes en vele cursisten 

maken wekelijks gebruik van de ruimten van Kunstkwartier en professionele begeleiding van 

onze docenten. In samenwerking met verschillende (Helmondse) basisscholen en 

kinderopvangorganisaties biedt Kunstkwartier ook een naschools lesprogramma aan. 

Daarnaast is Kunstkwartier ook actief in het maatschappelijk domein.  

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een:  

 

Docent theater (musical) 
 

Wij zoeken een docent theater en musical (deelvak theater) die leerlingen wil inspireren en 

uitdagen en ze iedere les iets unieks wil laten meemaken. Jij werkt graag samen met je zang- 

en danscollega’s om de musicals tot een knap stukje eigen werk te maken. In je 

theaterlessen heb jij plek én oog voor iedereen. Daar kan iedereen zijn of haar muur laten 

zakken en gewoon dingen uitproberen. Je lessen zijn veilig en gericht op de ontwikkeling van 

de leerling zelf. Je ziet en voelt aan wat leerlingen nodig hebben om zichzelf te ontplooien en 

ontwikkelen. Jezelf kunnen en durven zijn is de fundamentele basis van de lessen. En dat 

geldt ook jou als docent. Creativiteit en energie heb je te over en daarom zoeken wij jou!  

 

Bij Kunstkwartier kun je jezelf ontwikkelen door met collega’s samen te werken. We staan 

voor het beste halen uit iedereen. Leerlingen, collega’s, partners, e.a. die ons pand in 

Helmond, Geldrop en Nuenen betreden. Met het team maken we plezier en zijn we er ook 

voor elkaar als het even lastig is. Door de verschillende disciplines in huis is het makkelijk om 

collega’s van andere disciplines aan jouw ideeën of voorstellingen te koppelen. Er zijn 

mogelijkheden om projecten te draaien en te organiseren. Daar waar jouw behoefte tot 

eigen talentontwikkeling ligt zien wij kansen. Kortom, een bruisend team waar we jouw 

theater expertise graag in verwelkomen.  
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Wij vragen: 

• Een eerstegraads bevoegdheid voor het vak theater 

• Vaardigheid om samen te werken met collega’s 

• Mentaliteit van aanpakken 

• Ervaring met het leiden van producties en het schrijven van eigen materiaal (evt. 

gebaseerd op bestaand materiaal) 

• Bij voorkeur ervaring in het lesgeven aan verschillende doelgroepen (jong tot oud) 

• Beschikbaarheid op de dinsdag (avond), woensdag (middag/avond) en vrijdag 

(middag/avond) 

Wij bieden: 

Een leuke dynamische werkomgeving en een betrokken team van docenten. De mogelijkheid 

om zelf aan groei en ontwikkeling te werken en je van je beste kanten te laten zien. 

Inschaling conform CAO Kunsteducatie 

 

Functieomvang en -waardering 

De functie heeft een omvang van 0,38 fte en is ingedeeld in schaal 8 van de CAO 

Kunsteducatie. 

 

Solliciteren: 

Heb je interesse en voldoe je aan de functie-eisen, mail dan uiterlijk vrijdag 24 september 

a.s. je motivatie en CV naar vacatures@kunst-kwartier.nl t.a.v. mevrouw Fransje Snoeren,  

medewerker personeelszaken. 
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