
 

 
Erfgoed Centrum Tongerlohuys 

zoekt een 

stagiair projectmedewerker (m/v) 
  

In het vernieuwde Tongerlohuys beleef je het verhaal van Roosendaal. Vijf iconen nemen je op 
sleeptouw door de geschiedenis van Roosendaal en de omgeving.  
Wij zijn op zoek naar een stagiair die meewerkt met alle projecten die komen kijken bij het 
erfgoedmuseum in Roosendaal. 

 
Werkzaamheden 

• Je leert interactief rondleiden 
• Je helpt mee met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van educatieve programma’s voor 

groep 3 en 7 van het basisonderwijs. Deze programma’s sluiten aan bij de doorlopende leerlijn 
en de - in die periode - actuele tentoonstellingen in het Tongerlohuys.  

• Je helpt mee met de organisatie, uitvoering en evaluatie van een grootschalig project voor 
vmbo basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg, die aansluit bij de koers van 
ons museum.  

• Je helpt mee om de doorlopende leerlijn van ons museum voor het basis- en voortgezet 
onderwijs aan te passen aan de actualiteit van het museum en het onderwijs 

 
Profiel 

• Creatief 
• Kennis van musea en educatie 
• Studeert aan de Reinwardt academie of volgt de opleiding kunstgeschiedenis of een 

vergelijkbare studie aan de universiteit (Bachelor of Master) / HBO Docent Beeldende Kunst 
en Vormgeving  

• Affiniteit met verrichten van onderzoek 
• Liefhebber van (hedendaagse) kunst  
• Organisatietalent 
• Geen moeite met gelijktijdig werken aan verschillende projecten 
• Interesse in het ontwikkelen en uitvoeren van evaluaties met leerlingen en docenten 
• Interesse in samenwerking met de vrijwilligers van het Tongerlohuys 
• Ervaring met lesgeven/werken met jongeren is een pré 
• 3 tot 4 dagen per week beschikbaar voor een periode van minstens vier maanden 

 
 
 

 



 

Wij bieden  
Een uitdagende stage waarbij je samen met een jong en enthousiast team mede de basis legt voor de 
toekomst van dit bijzondere museum. Het is een baan waarin je hard gaat werken, maar ook een die 
veel afwisseling en verantwoordelijkheid biedt. Ook leuk: we bieden jou een marktconforme 
stagevergoeding en je mag als stagiair ook theatervoorstellingen van onze partner de Kring 
bezoeken.  

 
Geïnteresseerd?  
Stuur je motivatie en cv naar Janine Verster, directeur Tongerlohuys (janine@tongerlohuys.nl).   

Tongerlohuys vormt samen met CultuurCompaan en De Kring het Cultuurcluster Roosendaal.  
Wil jij weten hoe wij onze krachten bundelen en samen te werk gaan, bekijk dan hier het filmpje.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:janine@tongerlohuys.nl
https://vimeo.com/259686915

