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Albeda MBO Theaterschool

•  MBO Topopleidingen (waarvan acteur voor  

het 8e jaar op rij).

•  Vier opleidingen onder één dak.

•  De enige opleiding in Nederland met een eigen 

theatergezelschap: Theatergroep Vers Vlees.

•  Hoge doorstroom.

•  Veel werkgelegenheid voor gediplomeerde technici  

en producenten.

•  100% stagegarantie.

•  Mogelijkheden tot specialiseren en excelleren voor acteur 

(Excellentiejaar interdisciplinair performer).

•  Co-producties en projecten met het professioneel 

(theater)netwerk.

Acteur
Bij de opleiding Acteur leg je in drie 

jaar tijd een sterke basis als acteur 

én leer je om zelf aan de slag te gaan 

als theatermaker. Begeleid door 

professionals uit de theaterwereld 

werk je aan je vaardigheden als 

acteur. Dat doe je binnen de lessen 

maar vooral ook door veel te spelen, 

bijvoorbeeld in co-producties met 

onze professionele partners en binnen 

ons eigen theatergezelschap Vers 

Vlees. Je hebt een passie voor acteren 

en theater. Je bent 100% gemotiveerd 

om je talent verder te ontwikkelen.  

Je kijkt met een open blik naar jezelf 

en de wereld om je heen. Met jouw 

visie op de wereld wil je theater 

maken en als acteur op toneel staan. 

We leiden je veelzijdig op via spel, 

stem en fysiek. Dit doe je onder 

leiding van een ervaren docententeam 

en met gastdocenten en regisseurs  

uit het werkveld. Zo bouw je tijdens  

je studie al aan je netwerk.

Allround podium- en 
evenemententechnicus
Je hebt een liefde voor licht, geluid 

en de nieuwste technologieën. Op de 

Albeda MBO Theaterschool leiden 

we je op tot Allround podium- en 

evenemententechnicus van de 

21ste eeuw. Je wordt een creatieve 

technicus die in staat is de wildste 

ideeën van een regisseur vorm te 

geven op het podium. Je bent niet 

alleen actief achter de schermen, 

maar ook een theatermaker met 

kennis van sounddesign, lichtontwerp, 

videomapping en beeldtechniek. In 

het werkveld zitten ze te springen 

om goed opgeleide technici. Na je 

opleiding kan je gelijk aan de slag.

Producent
Je bent de schakel tussen het 

creatieve idee en de praktische 

uitvoering. Als spin in het web van 

een (theater)productie ben je flexibel, 

stressbestendig en weet je grenzen om 

te zetten in mogelijkheden. We leren je 

alle facetten van het productievak; van 

planningen maken tot leidinggeven. 

Al tijdens je studie sta je met beide 

benen in het culturele werkveld zodat 

je een groot netwerk opbouwt. Bij de 

opleiding tot productieleider ben je in 

drie jaar een verbindende, creatieve 

regelaar die denkt in oplossingen. In 

het werkveld zitten ze te springen om 

goed opgeleide producenten die het 

(theater)vak begrijpen. Na je opleiding 

kan je gelijk aan de slag.

Theatervormgever
Je bent creatief en je werkt graag met 

je handen. Wij leren je om je talent als 

beginnend kunstenaar vorm te geven. 

Dit leer je vooral door het te doen. Je 

leert je eigen ideeën vorm te geven en 

in opdracht te werken, individueel en 

in projecten. Handen uit de mouwen 

dus. Zelf creëren. Van idee naar 

ontwerp naar uitvoering van decors, 

kostuums en grime. n

Welkom
bij Albeda MBO Theaterschool
Een bruisende plek vol creativiteit en werklust! Bij Albeda MBO Theaterschool 

is ruimte voor jouw ambities. We bieden plek aan ruim 300 studenten 

met een passie voor theater, techniek, productie en vormgeving. Wij zijn 

creatieve doeners die barsten van energie. Dat voel je meteen als je ons pand 

binnenkomt. Het is de enige mbo-opleiding in Nederland met een eigen 

theatergezelschap bestaande uit acteurs, technici, vormgevers én producenten. 

Als je de Albeda MBO Theaterschool binnenstapt, ontdek je een plek vol passie, 

creativiteit en ambitie. Een school vol jonge creatieven met een drang iets 

van zichzelf te maken. Wat wil je: allround podium- en evenemententechnicus, 

ruimtelijk vormgever, producent of acteur? Wil je aan de slag met geluid, 

licht en techniek? Ben je creatief en werk je graag met je handen? Ben jij een 

organisator met liefde voor kunst en cultuur? Wil jij schitteren op het toneel? 

Dan is de Albeda MBO Theaterschool dé plek voor jou!

in het kort
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vol creativiteit.”

    is een 
  bruisende plek

WWelk niveau
Bij de Albeda MBO Theaterschool 

volg je de opleidingen op niveau 4. 

De toelatingseisen zijn per opleiding 

verschillend, net als de mogelijkheden 

voor een vervolgopleiding. Voor meer 

informatie bekijk je de opleiding van 

je keuze via albeda.nl of kijk ook eens 

op mbotheaterschool.nl.

Beroepsopleidende 
leerweg (bol)
Kies je voor een opleiding aan de 

Albeda MBO Theaterschool dan 

kies je voor de beroepsopleidende 

leerweg (bol). Je gaat vijf dagen 

per week naar school en je loopt 

regelmatig stage. Daarnaast doe  

je veel praktijkprojecten binnen  

en buiten school. Onder meer bij  

onze Theatergroep Vers Vlees.  

Je bent in de laatste jaren van de 

opleidingen regelmatig in de avonden 

met je opleiding bezig, net als later in 

je werk. 

Opbouw opleidingen
De opleiding bestaat uit een 

basisdeel, een profieldeel en een 

aantal keuzedelen. Met keuzedelen 

kun je je opleiding verbreden, 

verdiepen en je richten op 

doorstroom mogelijkheden.  

Zo sluit je opleiding nog beter  

aan op de praktijk. 

Naast de beroepsgerichte lessen krijg 

je de vakken Nederlands, rekenen, 

loopbaan & burgerschap en Engels. 

(Internationale) stage
Een stage is een belangrijk onderdeel 

van een mbo-opleiding in de 

bol-variant. Wij hebben hiervoor 

nauwe banden met bekende en 

bijzondere theaterbedrijven en 

productiemaatschappijen. Ook loop 

je stage binnen Theatergroep Vers 

Vlees. Daarnaast kun je stage lopen 

in het buitenland. Het Europees 

Fonds Erasmus Plus betaalt soms 

mee aan de kosten voor een stage 

in het buitenland. De Albeda 

MBO Theaterschool biedt 100% 

stagegarantie.

Kans op een baan
Natuurlijk is het belangrijk dat je een 

opleiding kiest die bij je past. Toch 

is het ook verstandig om alvast te 

kijken hoe groot de kans op werk is 

na je opleiding. Kijk op KiesMBO.nl 

welke kansen er zijn. Wil je weten 

waar onze studenten allemaal terecht 

komen, kijk dan op onze website en 

social media. Veel van onze studenten 

gaan als zelfstandige aan de slag. 

Tijdens de opleiding leer je om jezelf 

in de markt te zetten en met jouw 

specifieke kwaliteiten je geld te 

verdienen. n



durfjezelf te zijn



Opleidingsniveau 4 Leerweg Locatie

• Acteur bol 1

• Allround podium- en  

evenemententechnicus bol 1

• Excellentiejaar interdisciplinair performer* bol 1

• Producent bol 1

• Theatervormgever bol 1

*  Het excellentiejaar interdisciplinair performer is bedoeld voor studenten die 

al een diploma Artiest (profiel Acteur) in bezit hebben óf in bezit zijn van 

een havo- of vwo-diploma van een school met theater als onderdeel van het 

curriculum.

Locatie

1   Pieter de Hoochweg 222, Rotterdam

Aanmelden en intake
Op albeda.nl vind je hoe je je kunt 

aanmelden. Na je aanmelding volgt 

de intakeprocedure. Elke opleiding 

kent een eigen intakeprocedure. 

De opleiding Acteur kent twee 

auditieweekenden. De opleidingen 

Podium- en evenemententechnicus, 

Vormgever en Producent kennen 

selectiedagen.

Meer informatie
Meer informatie over de Albeda MBO 

Theaterschool en de opleidingen vind 

je op albeda.nl of kijk ook eens op 

mbotheaterschool.nl. 

Heb je vragen over opleidingen, 

studiekeuze en alles wat daarmee 

te maken heeft? Dan kun je 

terecht bij het Studie info punt. 

Kijk op albeda.nl/stip voor de 

contactgegevens en openingstijden.

Nieuwsgierig
Kijk op albeda.nl/mbo-theaterschool 

voor alle informatie over de 

opleidingen of bezoek één van onze 

open dagen. n

OnzeopleidingenOnze
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MBO Theaterschool

12
2
2


