Stagiair(e)s afdeling Programma
Standplaats Tropenmuseum / Tropenmuseum Junior, Amsterdam
Standplaats Afrika Museum, Berg en Dal
Standplaats Museum Volkenkunde, Leiden

WIJ WILLEN ONZE BEZOEKERS NOG MEER INSPIREREN
HELP JIJ MEE ALS ONZE NIEUWE STAGIAIR(E)?
Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum
Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Onze missie is inspireren tot een open
blik op de wereld. Wij tonen de meest cultureel diverse collectie van Nederland en
hebben oog voor wat ons wereldwijd als mensen verbindt. Culturele diversiteit zien we
ook graag weerspiegeld in onze organisatie en bezoekers. Daarom zijn we op zoek naar
talent.
Wie ben jij?
Je bent bij voorkeur student CMV, student publiek & presentatie aan de Reinwardt
Academie of docent in opleiding aan de Pabo. Voor het Afrika Museum komen studenten
communicatie of Docent Beeldende Vorming ook in aanmerking. Je kunt makkelijk
inspelen op de behoeften en vragen van diverse groepen en individuen: van
schoolkinderen tot families, van bedrijfsmensen tot kenners. Je hebt interesse en inzicht
in diverse culturen. Je bent in staat om mensen actief met cultuur te verbinden op een
persoonlijke manier. Je kunt complexe inhoud helder overbrengen en je bent cultureel
sensitief. Je hebt een flexibele en open werkhouding, bent zeer zelfstandig, pakt nieuwe
kennis snel op en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wie zijn wij?
De afdeling Programma bestaat uit 12 vaste medewerkers die samen zorg dragen voor
de ontwikkeling en realisatie van onderwijs- en publieksprogramma’s, evenementen en
participatieprojecten bij drie musea. Daarnaast is er voor iedere locatie een pool van
oproepkrachten die een deel van deze programma’s (o.m. rondleidingen en workshops)
uitvoeren.
Wie wij zoeken?
Wij zoeken een gemotiveerde student met een hands-on mentaliteit.
Naast affiniteit met onze missie herken je jezelf in het onderstaande profiel:
Je hebt HBO werk- en denkniveau
Je zit minimaal in het 3e of 4e jaar van de studie CMV, Pabo, Reinwardt Academie,
communicatie of docent Beeldende Vorming (voor stage Afrika Museum Berg en Dal)
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Je hebt goede computervaardigheden (Word, Excel, Outlook)
Je bent zeer zelfstandig
Je bent goed in plannen en organiseren
Je bent flexibel en stressbestendig; enthousiast en creatief
Je hebt affiniteit met musea, kunst en cultuur

Periode
De stage start in augustus/september of januari/februari voor een periode van minimaal 5
maanden, vier dagen per week (andere invulling mogelijk in overleg).
Tijdens publieksactiviteiten kunnen werkzaamheden ook buiten kantooruren, ’s avonds en in
het weekend plaatsvinden.
1. Stagiair(e) Educatie
Als stagiair(e) ondersteun je de Coördinator Educatie en ben je onder andere
verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

Ondersteunende werkzaamheden voor de educatieve programma’s (voorraden
bijhouden, teksten schrijven, administratie, assisteren museumdocenten);
Planning & organisatie van de creatieve activiteiten;
Mede-ontwikkelen van lesmateriaal en creatieve activiteiten;
Evalueren van verschillende onderwijsprogramma’s en producten.

Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie standplaats Amsterdam, Tropenmuseum
kun je sturen naar: lisa.kleeven@wereldculturen.nl
Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie standplaats Berg en Dal, Afrika Museum
kun je sturen naar: marieke.pompe@wereldculturen.nl
Je motivatiebrief en CV voor de stage educatie standplaats Leiden, Museum Volkenkunde
kun je sturen naar: esther.vanzutphen@wereldculturen.nl
2. Stagiair(e) Evenementen
Als stagiair(e) ondersteun je de Coördinator Evenementen en ben je onder andere
verantwoordelijk voor:
•
Ondersteuning bij ontwikkeling van (inhoudelijke) programma’s voor festivals,
vakanties en evenementen met externe partners;
•
Communiceren over en vastleggen van de opdracht naar interne partijen;
•
Productiewerkzaamheden van events; contact leggen met artiesten en andere
betrokkenen, maken van een planning, logistieke uitvoering, afstemming
programma’s met afdeling Marketing, maken van een begroting en overeenkomsten;
•
Opstellen en uitvoeren van operationele draaiboeken;
•
Opvolgen van afspraken met interne en externe leveranciers en partijen;
•
Fungeren als gastvrouw/-heer in voorkomende gevallen.
Je motivatiebrief en CV voor de stage evenementen standplaats Tropenmuseum,
Amsterdam kun je sturen naar: carmen.abels@wereldculturen.nl
Je motivatiebrief en CV voor de stage evenementen standplaats Afrika Museum, Berg en
Dal kun je sturen naar: petra.kooistra@wereldculturen.nl
Je motivatiebrief en CV voor de stage evenementen standplaats Leiden, Museum
Volkenkunde kun je sturen naar: paulien.burgering@wereldculturen.nl
3. Stagiair ZieZo Marokko
Als stagiair(e) ondersteun je de senior medewerker Tropenmuseum Junior en ben je onder
andere verantwoordelijk voor:
 Ondersteunende werkzaamheden (planning & organisatie) Bus project ZieZo
Marokko;
 Ondersteunende werkzaamheden tentoonstelling ZieZo Marokko (fungeren als
gastvrouw/heer en onderhoud tentoonstelling);
 Ondersteuning bij de ontwikkeling van buurtproject;
 Ontwikkelen nieuwe werkvormen.
Je motivatiebrief en CV voor de stage Tropenmuseum Junior standplaats Tropenmuseum,
Amsterdam kun je sturen naar: karlien.pijnenborg@wereldculturen.nl

Wat wij bieden?
• Een leerzame stage bij het grootste volkenkundige museum van Nederland.
• Mogelijkheid om te bouwen aan dynamische onderwijs-en publieksprogramma’s, die wat
betreft publieksbereik nu al behoren tot de top 10 van de Nederlandse musea.
• Unieke werkplek in het Tropenmuseum, Afrika Museum of Museum Volkenkunde.
• Een leuke werksfeer en 170 enthousiaste collega’s.

