Word jij onze stagiair educatie en participatie (m/v) voor 24 tot 36 uur per week?
Stedelijk Museum Breda
Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. We staan open voor
ideeën, dialoog en samenwerking, brengen de stadsgeschiedenis tot leven en maken
eigenzinnige tentoonstellingen over geschiedenis en actuele (digitale) kunst. We zetten jong
en oud aan het denken door vragen te stellen en naar antwoorden te zoeken en betrekken
daar actief publiek en partners bij.
Het museum realiseert jaarlijks een afwisselend programma van tentoonstellingen, waarbij de
collectie - historisch, beeldende en digitale kunst - een belangrijk vertrekpunt vormt. De
tentoonstellingen zijn onderscheidend in kwaliteit, waarbij betekenis en context wordt gegeven
aan de getoonde objecten.
Daarnaast ontwikkelt het museum een educatieaanbod en een participatieprogramma samen
met de stad onder de noemer I.S.M. Breda. Dit alles aangevuld met een doorlopend aanbod
aan events zorgt ervoor dat er voor elk type bezoeker altijd iets interessants of gewoon iets
leuks te doen is.
Voor de afdeling educatie en participatie zoeken wij een stagiaire educatie en participatie
(m/v) voor een periode van minimaal 3 maanden voor zo’n 24 - 36 uur per week.
Exacte startdatum in overleg.
Wat houdt het in?
Wij zoeken iemand die:
- Affiniteit met kunst en cultuur;
- Zijn kennis wil verdiepen op het gebied van educatie en participatie;
- Al enige ervaring heeft met rondleidingen en workshops met verschillende
doelgroepen;
- Graag zelf initiatief neemt, enthousiast is en zelfstandig kan werken;
- Al enige ervaring heeft met projectplanning en goed kan organiseren;
- Sociaal vaardig is en makkelijk communiceert;
- Helder en toegankelijk kan schrijven in foutloos Nederlands en Engels;
- Een opleiding aan bijvoorbeeld de Pabo, docentenopleiding, CMV, Reinwardt
Academie; Kunsteducatie of soortgelijk is een pré.
Werkzaamheden:
- Meedenken en ideeën vormen over workshops en programma’s voor verschillende
doelgroepen;
- Meedenken en ideeën vormen over educatieve activiteiten die aansluiten bij de
tentoonstellingsprogrammering van het museum;
- Begeleiden en assisteren bij groepsbezoeken;
- Onder supervisie zelfstandig begeleiden van primair onderwijs groepen

Wij bieden jou:
- Een zelfstandige stage met veel eigen verantwoordelijkheid;
- Een leer- en ervaringsplek in een ambitieuze organisatie;
- De mogelijkheid om je vaardigheden op het gebied van educatie en participatie te
versterken;
- Een stagevergoeding van 250 euro (bruto bij een fulltime werkweek).
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en CV onder vermelding van stage educatie naar
sollicitatie@stedelijkmuseumbreda.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Cindy Beck,
hoofd educatie en participatie, 076 5299905.
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