
 
Het Stedelijk Museum Coevorden is per september/oktober 2017 
op zoek naar een: Stagiair Assistent-Directeur Educatie  
 
Over de organisatie  
Het Stedelijk Museum Coevorden is een echt belevingsmuseum, waar de bezoeker zelf op zoek kan 
naar de verhalen over de geschiedenis van de vestingstad. Het is ondergebracht in het historische 
Arsenaal, waarin naast het Stedelijk Museum ook het Toeristisch Informatiecentrum (ToReCo), de 
Openbare Bibliotheek en de Historische Vereniging Coevorden gehuisvest zijn. Het museum is in 
2013 opnieuw geopend en richt zich op innovatieve ideeën en wil hiermee ook buiten haar eigen 
muren treden.  
 
Omschrijving  
De Stagiair Assistent-Directeur Educatie ondersteunt de Directeur/Conservator in de dagelijkse 
organisatie en bij externe projecten. Wij zoeken een stagiair die voor circa 15-20 uur per week (in 
overleg) beschikbaar is. 
 
Opleiding  
Je studeert een relevante HBO of Universitaire educatieve opleiding.  
Ook studenten die een van de volgende opleidingen volgen zijn welkom om te solliciteren. 

• (Kunst)geschiedenis, Archeologie, Kunst, Cultuur en Media of Cultuureducatie 

• Bedrijfskunde 

• PR en Marketing 

• Vrijetijdsmanagement/Toerisme 
 

Profiel 

• Je hebt goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk. 

• Je hebt ervaring in het schrijven educatieve lespakketten.  

• Je bent collegiaal, gastgericht, flexibel en enthousiast. 

• Je kunt voor een grote groep volwassenen of kinderen spreken en activiteiten begeleiden. 

• Je hebt belangstelling voor de culturele sector en de historie van Coevorden. 

• Je vindt het leuk om je creatieve ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. 

• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Coevorden. 

• Je bent bereid om af en toe in het weekend aanwezig te zijn. 

• Je heb ervaring in Microsoft Office. 

• Ervaring in Adlib is een pré. 
 

Taken 
• Contact onderhouden met scholen en museumdocenten. 
• Organiseren en inplannen van schoolbezoeken. 
• Onderzoek doen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe educatieve programma’s en 

producten. 
• Educatieve activiteiten in de opzetten en uitvoeren 
• Evaluaties uitvoeren van de educatieve activiteiten 

• Notuleren bij vergaderingen/bijeenkomsten. 

• Meehelpen in de organisatie van diverse activiteiten en tentoonstellingen. 
 
Aanstelling  
De aanstelling is bij voorkeur voor een half jaar en kan eventueel ingezet worden als afstudeerstage.  
 
 



 
 
Wij bieden 
Een afwisselende en unieke stage in een klein museum dat veel nieuwe projecten op wil zetten, waar 
jij deel uit van kunt maken. Je krijgt de vrijheid om in overleg met de directeur zelfstandig projecten 
en een eventueel afstudeeronderzoek af te ronden. Geen stagevergoeding. Reiskostenvergoeding in 
overleg. 
 
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Stefanie Horneman-Ottens en mailen naar 
s.ottens@museumcoevorden.nl 
 
Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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