
Stagiair Educatie en participatie bij het Zaans Museum 
Voor een periode van 6 maanden, 3 tot 4 dagen per week vanaf september 2022 
 
Wil jij groepen rondleiden, workshops ontwikkelen, research doen voor een podcast, onlinevideo’s 
maken of activiteiten organiseren voor een pop-up museum in de wijk? Dan is deze stage iets voor 
jou! 
 
Over het Zaans Museum 
Het Zaans Museum wil vertellen en laten ervaren dat de Zaanstreek een bijzondere plek is. De 
Zaanstreek is al eeuwenlang het knooppunt van wereldhandel door innovatie en de vele industrieën. 
Hier trekken nog steeds méér mensen naar toe dan dat er weer verhuizen en het is een plek waar je 
kunt voelen hoe jouw moderne leven zich heeft ontwikkeld.  
Het Zaans Museum vaart een nieuwe koers door kunst, geschiedenis, filosofie en wetenschap centraal 
te zetten. Het museum streeft ernaar een plek te zijn waarin een brede en diverse groep 
(inter)nationale bezoekers zich welkom voelt en zichzelf herkent. Dat doen we in onze zes 
museumlocaties, in de streek en online.  

 
Over de afdeling Museale Zaken 
De afdeling Museale Zaken bestaat uit tien vaste medewerkers plus een vaste pool van gidsen en 
(vrijwillige) museumdocenten die gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van 
tentoonstellingen, evenementen, educatieve programma’s en participatieprojecten. 
 
Taakomschrijving 

• Schoolklassen en andere publieksgroepen begeleiden tijdens het museumbezoek in het 
museum, in de wijk of op school 

• Meewerken aan verschillende projecten zoals een pop-up museum in de wijk Peldersveld  
• Educatieve activiteiten in de schoolvakanties (mede)ontwikkelen en uitvoeren 
• Zorg dragen voor het beheer van de educatieve materialen en de aankleding van de 

educatieve ruimte van het museum 
 
Wie ben jij? 

• Je bent sociaal en kunt goed samenwerken  
• Je bent nieuwsgierig 
• Je hebt affiniteit met kunst- en cultuureducatie 
• Je bent proactief en neemt graag het initiatief 
• Je bent flexibel en kunt goed improviseren 
• Je hebt bij voorkeur enige ervaring in het begeleiden van groepen 

 
Wat bieden wij? 

• Een stage voor 3 tot 4 dagen per week, voor een periode van 6 maanden 
• Een stagevergoeding van 200 euro per maand 
• Een interessante, afwisselende en inspirerende werkomgeving 
• Veel ruimte voor eigen initiatief 

 
Geïnteresseerd? 
Mail jouw motivatie en CV naar Inge Stegeman, HR-adviseur, sollicitaties@zaansmuseum.nl. Voor 
meer informatie over de functie kun je terecht bij Joy Rikkers medewerker Inclusie 
j.rikkers@zaansmuseum.nl (0)75 681 00 00. 
 


