Het Frans Hals Museum in Haarlem zoekt per 1 februari 2022 een

(24-32 uur per week voor minimaal 4 maanden)
Binnen deze stage maak je deel uit van het team Educatie en Publiek, binnen de afdeling
Publiek.

In het Frans Hals Museum ontmoeten oud en nieuw elkaar. Op twee schitterende historische
locaties in het centrum van Haarlem toont dit museum de grootste collectie werken van Frans
Hals, oude meesters én hedendaagse kunst in een spannende mix. In het Frans Hals Museum
staat de ontmoeting centraal: tussen oud en nieuw, verfstreken en pixels, kunstkenners en
inspiratiezoekers. Onze tentoonstellingen, (onderwijs)programma’s en activiteiten zijn erop
gericht om onze bezoekers anders te laten kijken en meer te laten zien. Het Frans Hals Museum
is dan ook een museum met een internationale reputatie, een lokale verankering en een
landelijke uitstraling.















Onderwijs: meewerken aan educatieprogramma’s voor scholen (zie
https://www.franshalsmuseum.nl/nl/verdiep/educatie/), inclusief meedenken,
(door)ontwikkelen en helpen uitvoeren van rondleidingen en workshops, met de
mogelijkheid tot het zelfstandig begeleiden van groepen
Families: Bijdrage leveren aan het bedenken van familieactiviteiten, zoals
familieopdrachten, familierondleidingen, kinderpartijtjes, materialen en evenementen
Publieksbegeleiding: Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van audiotours en
tentoonstellingsteksten
Participatie: bijhouden van de educatieve ruimtes in het museum
Publieksactiviteiten: meewerken aan de productie en begeleiding van diverse
activiteiten en evenementen, waaronder vakantieprogramma’s, rondleidingen (voor
diverse publieksgroepen) en workshops;
Evaluaties: verzamelen en analyseren van (boeking)gegevens en
feedbackformulieren;

Een student of net afgestudeerde van de opleiding Reinwardt Academie, Docent
Beeldende Vorming, Kunstgeschiedenis, met interesse in publiek, oude en hedendaagse
kunst
Een enthousiaste, flexibele aanpakker, die zelfstandig en proactief werkt
Je wil je kennis over (nieuwe) manieren om publieksgroepen bij het museum te betrekken in
de praktijk toepassen




Een creatieve teamplayer, die goed kan plannen en organiseren
Je communiceert vlot en foutloos in het Nederlands en Engels, in spraak en schrift






Een uitdagende en gevarieerde stage-/werkervaringsplek in een inspirerende
omgeving
Ruimte voor verdieping en ontwikkeling
Een stagevergoeding van €250, - per maand bij een fulltime werkweek of een
vrijwilligersvergoeding van €150,- per maand bij een full time werkervaringsplaats
De mogelijkheid een stage te combineren met een eigen (afstudeer)opdracht

Stuur je motivatiebrief met CV voor 12 december naar g.davelaar@franshalsmuseum.nl o.v.v.
21–S002. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Geert-Jan Davelaar, via
g.davelaar@franshalsmuseum.nl . De kennismakingsgesprekken zullen op maandag 20
december plaatsvinden.
Het Frans Hals Museum streeft ernaar om de diversiteit en veelzijdigheid van de stad
Haarlem terug te laten komen in het programma, bezoekers en medewerkers. Daarom zoeken
we ook actief naar een diversiteit aan perspectieven en achtergronden in onze medewerkers.

