
Trias, Centrum voor de Kunsten in Rijswijk zoekt
met ingang van het cursusjaar 2021-2022:

Docent Theater
In het primair basisonderwijs

Voor het onderwijs in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is Trias op zoek naar theater
docenten voor 1 á 2 dagen in de week. De lessenreeksen bestaan uit ongeveer 10 lesdagen
met wekelijks 1 lesdag. De lessen worden gegeven aan zowel onder- als bovenbouwklassen.
Ben jij een enthousiaste theaterdocent en sta je stevig in jouw schoenen? Reageer dan op
deze vacature!

OMSCHRIJVING TAKEN
● Je werkt op een school in Rijswijk en/of Leidschendam-Voorburg aan een doorlopende

leerlijn theater.
● Als vakdocent theater geef je les aan kinderen van alle leerjaren, in volledige klassen.
● In nauwe samenwerking met de scholen en onder begeleiding van een coördinator

ontwikkel je de leerlijn en voer je deze uit.
● In het speciaal basis onderwijs ben je in staat om structuur te bieden en een lesklimaat te

creëren waar kinderen zich veilig voelen én worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen.
● Je neemt eigen initiatieven rond innovatieve werkvormen, lessen en/of projecten.
● Je bent in staat om, naast je pedagogische en didactische kennis, ook je

kunstenaarschap in te zetten om je lessen creatief en inspirerend te maken.
● Je werkt actief mee aan de ontwikkeling van leerlijn en aan de verankering van

cultuureducatie op de scholen

WAT VRAGEN WIJ
● Je hebt een hbo-opleiding tot vakdocent afgerond en hebt oog voor de artistieke

ontwikkeling van kinderen.
● Je hebt ervaring in het samenwerken met het primair onderwijs
● Je bent gewend hele klassen les te geven.
● Je bent woonachtig in Zuid-Holland.
● Competenties: kunst vakinhoudelijke competenties; innovatief; pedagogisch-didactische

vermogens; representatief; communicatief.
● In ieder geval inzetbaar op woensdag of vrijdag

SOLLICITEREN
Een aanstelling vindt plaats volgens de CAO kunsteducatie schaal 8 indien breed inzetbaar of
marktconform op ZZP-basis. Solliciteren doe je met een sollicitatiebrief (inclusief beschikbare
dagen) en cv per e-mail vóór 30 november 2021 naar fienkester@stichting-trias.nl o.v.v.
sollicitatie docent theater.

OVER TRIAS
Bij Trias ontplooit de jeugd haar creatieve talent in alle kunstdisciplines zowel in het onderwijs als
in de vrije tijd. Trias is een levendig en innovatief centrum voor de kunsten en presenteert zich
nadrukkelijk midden in de gemeenschap. Verbindingen naar andere domeinen horen daarbij,
zoals samenwerking met de bibliotheek, welzijn, zorg en opvang van vluchtelingen. In het primair
en voortgezet onderwijs biedt Trias leerlijnen muziek, dans, theater, musical, beeldend en nieuwe
media aan.
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