Vacature docent crossmediale communicatie

De MBO theaterschool
Locatie: Pieter de Hoochweg 222, Rotterdam
en
Leerwerkplaats: W. Buytewechstraat 28, Rotterdam
De MBO Theaterschool
De MBO Theaterschool is dé Rotterdamse opleiding voor jongeren met een passie voor theater en
een grote ambitie om te werken in het theaterbedrijf. Voor of achter de schermen. De opleiding
komt voort uit een unieke samenwerking tussen Albeda en Jeugdtheater Hofplein. De MBO
Theaterschool biedt drie vakopleidingen op niveau 4: Acteur (Artiest), Technicus (Podium- en
evenemententechnicus) en Vormgever (Mediavormgever). Drie kunstvakopleidingen midden in de
stad en midden in de praktijk van het theaterbedrijf en Jeugdtheater Hofplein. De MBO
Theaterschool is een bruisende plek vol creativiteit en ambitie.
Missie
Het opleiden van open, maatschappelijk betrokken jonge mensen die eigen zijn en boeiend om naar
te kijken en luisteren. Daarin is de MBO Theaterschool een brug tussen het Vmbo en de Hbokunstvakopleidingen of het werkveld. Dit doen wij door de studenten tools te bieden om hun talent
vorm te geven. Ze zijn daarbij regisseur van hun eigen leren en leven.
Visie
Onze studenten halen alles uit zichzelf en uit onze opleidingen. Beleving, passie, nieuwsgierigheid,
zelfdiscipline, ondernemingsgeest, artisticiteit en zelfvertrouwen zijn de motoren om te ontwikkelen
en te leren. Wij zijn een theaterschool waar acteren, vormgeven en techniek verbinding met elkaar
aangaan. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van een eigen theatergezelschap (TG Vers
Vlees).
Onze studenten mogen van de docenten verwachten dat ook zij alles uit zichzelf halen om hen te
voeden, te inspireren, te bevragen en uit te dagen. Als school zullen we meebewegen, ontwikkelen
en groeien waarbij we verbinding maken met wat het toekomstige werkveld, Hbokunstvakopleidingen en de samenleving van onze studenten vragen.
Wij zoeken een bevlogen docent voor het vak crossmediale communicatie in leerjaar 1. Vanuit deze
basis volgt in jaar 2 en 3 een lijn naar grafisch ontwerp met een aantal programma’s uit het Adobe
pakket en ook vaardigheden in filmpjes maken en hoe deze te bewerken.
Veel lessen zijn gekoppeld aan projecten, vooral in jaar 2 en 3. Digitale ontwerpskills zijn naast het
werken met de handen onderdeel van een breed pakket aan ontwerpskills die de studenten hier
leren.
Het gaat om lessen op de woensdag.
Crossmediaal communiceren aan twee vormgevingsklassen, jaar 1, maximaal 16 studenten per keer.
4-6 uur p/w, afhankelijk van de periode.

De overige lessen worden gegeven aan 2e en 3e jaars vormgevers verspreid over periode 2 en 4, 1,5
uur p/w, max. 16 studenten.
We vinden het belangrijk dat je ook meedenkt en meebeweegt met het ritme van de studenten en
de opleiding, dat je aanwezig bent op lespresentaties, voorstellingen, vergaderingen en andere
evenementen waar onze studenten aan deelnemen.
Naast de lesuren krijg je hiervoor ook taakuren. Dit doen we in gezamenlijk overleg.
Met de lesuren en taakuren bij elkaar opgeteld kom je gemiddeld uit op rond de 6 uur per week.
Onze vakgroep is in beweging, staat open voor vernieuwing en ideeën. We vragen ook jouw mening
en inbreng om zo ons onderwijs beter te maken. Voor de studenten.
Hieruit volgt dat we van je vragen:
 affiniteit met de doelgroep (jongeren) en voldoende kwalificaties betreffende
kunstvakonderwijs;
 affiniteit met theater;
 bevlogenheid;
 een open mindset voor samenwerking met andere disciplines binnen vormgeving en theater,
zoals grime, kostuumontwerp, decorbouw, schilderen en tekenen;
 ervaring in digitaal werken;
 beheersing van de Adobe programma’s;
 verstand van zaken m.b.t. ontwikkeling van media en communicatie;
 het delen van je vakmanschap;
 ervaring met lesgeven aan groepen;
 een lesbevoegdheid.
Wat kun jij van ons verwachten?
Wij bieden je een inspirerende en dynamische werkomgeving bij een opleiding vol met creativiteit en
werklust. Een opleiding volop in beweging, met grote ambities en mooie toekomstplannen. Een
school met creatieve en ondernemende studenten met een grote passie voor hun toekomstig
vakgebied.
Je versterkt met je lessen een betrokken en gepassioneerd (docenten)team. Je bent onderdeel van
een leuk team!
Contact- en vacature-informatie
Geïnteresseerd? Stuur een motivatiebrief met cv naar:
e.viersen@hofpleinrotterdam.nl
Graag reageren voor 1 juli 2019.

