
 

Theaterschool Rabarber in Den Haag zoekt Theaterdocenten voor diverse uren 
op verschillende dagen in de week en ook in het weekend 

 
 
Ruim 35 jaar is Rabarber een grote en drukbezochte jeugdtheaterschool in Den Haag waar 
kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf theatraal en persoonlijk te ontwikkelen. Dit 
doet zij op basis van een lange leerlijn waarbij de school op vele jaren aan ervaring en 
kennis kan bogen. Er worden op alle dagen van de week cursussen, workshops, maakweken 
en productielessen gegeven. Bij sommige cursussen wordt toegewerkt naar een presentatie 
of productie in een professioneel geoutilleerde theater. Rabarber beschikt zowel over een 
interne theaterzaal (110 publieksplaatsen) als externe broedplaats. Ook is Rabarber actief op 
Haagse scholen BO en VO waar zij diverse educatieve programma’s aanbiedt. Rabarber 
heeft de ambitie om, naast haar eigen locatie, actief de samenwerking te zoeken met collega 
instellingen in de wijk om zo nog meer kinderen te bereiken met het prachtige en veelzijdige 
theater en drama vak.  
 
Wij zoeken voor de theaterschool jeugd & jongeren een Theaterdocent 

- Ben jij in staat om een veilige leeromgeving te creëren waarin leerlingen hun 
gedragsrepertoire kunnen vergroten door middel van theatrale vaardigheden?  

- Zet jij de leerling centraal en ben jij in staat om bij elke leerling een eigen ingang te 
vinden?    

- Ben je een inspirerende, creatieve docent met de juiste bagage om jonge leerlingen 
te begeleiden?  

 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij zoeken iemand die: 

- Een afgeronde relevante HBO opleiding heeft, theaterdocent is of andere relevante 
werkervaring heeft; 

- Affiniteit heeft met de leeftijdsgroepen; 
- Stevig in zijn/haar schoenen staat; 
- Pedagogisch en agogisch oog voor ontwikkeling heeft; 
- Uitstekend groepsprocessen kan begeleiden; 
- Theater als natuurlijke uitingsvorm beschouwd; 
- Ondernemend en verantwoordelijk is; 
- Als zelfstandige wil en kan functioneren. 

 
Wij bieden jou: 

- Diverse opdrachten op verschillende dagen in de week gedurende een heel seizoen.  
- Een informele, maar professionele werksfeer met eigen inbreng, zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid. 
- Een creatief lerende omgeving, met een toegewijd team (docenten en medewerkers) 

dat elke dag met veel plezier aan de slag gaat voor de kinderen van Rab! 
 
Herken jij jezelf in het profiel en lijkt het je leuk om deel uit te maken van Rabarber? 
Mail je motivatiebrief met CV z.s.m. Miranda van der Kooy, Afdelingsleider lesgroepen 
via: miranda@rabarber.net  
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