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CULTUURPARTICIPATIE. HELP JIJ MEE?
wij bieden

EEN STAGEPLEK
Het Tropenmuseum te 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 en laten zien wat ons wereldwijd als
mensen verbindt. Het Research Center for Material Culture (RCMC) is het
onderzoeksinstituut dat verbonden is aan het Nationaal Museum van
Wereldculturen. Het RCMC streeft de missie van het museum na door te
bevragen wat het betekent om wereldburger te zijn en vanuit die positie op
verantwoorde manier naast elkaar te leven. Zowel binnen als buiten het
museum treedt het RCMC op als de discouranalist met als doel om
veranderingen te verbeelden en te verwezenlijken die wij nodig achten om de
missie te bereiken.
WIE BEN JIJ?
Je bent op zoek naar een stageplek met veel creativiteit, intellectuele uitdaging en
verantwoordelijkheid. Houd je van aanpakken, heb je kennis van musea en erfgoed en
vind je het leuk om culturele netwerken te bouwen en onderhouden? Dan is dit je kans!
WAT GA JE DOEN?
Voor het cultuurparticipatieproject ‘Buurtsalon 1e Van Swinden’ is het Research Center
for Material Culture per 1 september 2019 op zoek naar een stagiair(e). Het
Tropenmuseum wil graag toegankelijker worden voor haar directe omgeving:
Amsterdam-Oost.

Het doel van de Buurtsalon is om de drempel van het museum te verlagen voor
buurtbewoners én om te onderzoeken wat we als museum voor de buurt kunnen
betekenen. We betrekken daarom 6 maanden lang een projectruimte middenin de buurt,
waar mensen kunnen binnenlopen om een tentoonstelling te bekijken, mee te doen aan
een van de activiteiten en hun wensen/behoeften ten aanzien van het museum kenbaar
kunnen maken.
Cultuurparticipatie en co-creatie van erfgoed liggen aan de basis van de Buurtsalon.
Buurtbewoners vertellen zélf hun verhaal en delen dit met bezoekers van de plek. Zo
worden buurtbewoners lokale ambassadeurs van levend erfgoed in hun wijk.
WERKZAAMHEDEN
•
Je bent medeverantwoordelijk voor ontwikkeling, productie en communicatie
van activiteiten die in de Buurtsalon plaatsvinden;
•
Je onderhoudt communicatie met samenwerkingspartners in de buurt;
•
Je assisteert bij planning;
•
Je assisteert bij het schrijven van teksten, onder andere voor social media.
WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde student met een hands-on mentaliteit.
Naast affiniteit met onze missie herken je jezelf in het onderstaande profiel:
•
•
•
•
•

HBO of WO-opleiding in erfgoed / museumstudies / antropologie /
cultuurwetenschappen / cultureel ondernemerschap;
Affiniteit met cultuurparticipatie en inclusiviteit;
Je werkt graag in een creatieve en dynamische omgeving waar elke dag
anders is;
Je werkt georganiseerd en zelfstandig;
Je hebt een goede pen en weet een project met de juiste woorden onder de
aandacht te brengen bij de juiste doelgroep.

WAT BIEDEN WIJ?
•
Een leerzame stage bij een grote museale organisatie;
•
Een inspirerende werkplek waar kennis en creativiteit samenkomen en waar je
de kans krijgt om ervaring op te doen binnen een dynamisch team;
•
Persoonlijke begeleiding, veel zelfstandigheid en de mogelijkheid om mee te
bouwen aan de Buurtsalon;
•
Een unieke werkplek in Amsterdam;
•
Goede werksfeer en 175 enthousiaste collega’s.
PERIODE
De stage start per september 2019 voor een periode van 3-4 maanden, minimaal 2
dagen per week (andere invulling mogelijk in overleg).
Als je geïnteresseerd bent in deze stageplaats kun je dat kenbaar maken door direct je
motivatiebrief en CV te sturen naar: rcmc@wereldculturen.nl. We horen graag van je!

