Stagiair(e) Onderwijs
Team publiek en educatie
Stageplaats – 32 uur per week
Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad: over toen, nu en straks. We brengen inzicht,
verwondering en verbinding tot stand bij bezoekers en bewoners. Dat doen we met tentoonstellingen,
evenementen, publicaties en andere publieksproducten, zowel in onze musea als online. Innovatie,
gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en kennisdeling staan bij ons hoog in het
vaandel.
Jaarlijks ontvangen we op onze vaste locaties aan de Kalverstraat, Herengracht en aan de Amstel
circa 500.000 bezoekers. In de nabije toekomst zal het museum ook op andere plekken steeds
zichtbaarder zijn.
De afdeling publiek & educatie houdt zich bezig met de ontwikkeling en uitvoering van
publieksactiviteiten, evenementen, tentoonstellingen, familieprogrammering, outreach programmering
en educatieve programma’s.
Ter ondersteuning van het team publiek & educatie zoeken wij een stagiair(e) ‘onderwijs’ voor
32 uur per week.
Als stagiair(e) houd je je bezig met de inhoudelijke én praktische kant van de ontwikkeling en
uitvoering van educatieve programma’s. Tijdens deze specifieke stageperiode kun je bijdragen aan
een nieuw onderwijsprogramma en werk je mee aan een tentoonstellingsapp. Voorbeelden van de
werkzaamheden zijn het meedenken en –werken aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering
van onderwijsprogramma’s, het samenstellen van inwerkmappen voor museumdocenten,
ondersteuning bieden op zaal en bij de opzet, uitvoering en evaluatie van programma’s en het
aannemen van boekingen.
Wij vragen
 minimaal HBO werk- en denkniveau (bv. Reinwardtacademie/lerarenopleidingen);
 zeer goede communicatieve, organisatorische en administratieve vaardigheden;
 zeer goede schriftelijke vaardigheden in het Nederlands;
 een resultaatgerichte en ‘hands-on’ werkstijl;
 kennis/ervaring van het onderwijsveld (PO en VO);
 affiniteit met de museale sector;
Beschikbaarheid en vergoeding
Wij zoeken bij voorkeur iemand van september t/m januari waarbij je 4 dagen per week als stagiair
werkzaam bent. Andere perioden zijn bespreekbaar. Je ontvangt een stagevergoeding afhankelijk
van je opleiding. Er is ruimte voor een eigen onderzoek.
Geïnteresseerd?
Wil je in aanmerking komen voor deze stage bij het Amsterdam Museum? Stuur dan je motivatie en
curriculum vitae voor 1 september naar Nikita Gerritsen: n.gerritsen@amsterdammuseum.nl
Om in aanmerking te komen voor deze stage dien je als student verbonden te zijn aan een
opleiding.

Amsterdam Museum wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt
aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te
halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het
personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar
aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

