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Critical Mass ontwikkelt tentoonstellingen, installaties, films en games die ogen openen en mensen laten 

reflecteren op hun eigen houding en gedrag. Zo brengen we gesprekken op gang en activeren we 

mensen om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving.  

Voor onze onderwijsprojecten zijn wij per 1 september 2019 op zoek naar: 

 

Stagiair communicatie 
 

Jouw rol  

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie die past bij de thematiek 

en het werkveld van het project, en ondersteunt de projectleider in het neerzetten van een goed lopend project. 

Je houdt van een uitdaging, bent flexibel en wilt ervaring opdoen op het gebied van projectmatig werken, planning 

en communicatie. Je werkt zelfstandig, maar binnen een gemotiveerd team met diverse achtergronden en 

uiteenlopende, creatieve projecten over maatschappelijke thema’s. Je draagt zorg voor administratieve en 

planningsmatige activiteiten, acquisitie en werving van scholen, en bent verantwoordelijk voor creatieve en 

verrassende communicatie die de doelen van het project versterken.  

Je wordt actief onderdeel van twee projecten: 

Verhaal van een vluchteling is een schoolbreed en vakoverstijgend project voor het voortgezet onderwijs, mbo en 

lerarenopleidingen. Binnen het lesprogramma komt een Syrische vluchteling in de klas vertellen waarom hij/zij is 

gevlucht. Om zich voor te bereiden op dit bezoek, spelen leerlingen eerst een online serious game. Ook docenten 

bereiden zich voor: voor hen is er een speciale training om het voeren van beladen gesprekken in goede banen te 

leiden. Het project wordt afgesloten met een nagesprek in de klas en een follow-up met docenten en schoolleiding. 

Het project bevat ook een openbare, individueel te spelen serious game en de docententraining wordt ook op 

studiedagen en congressen gegeven. Kijk op www.verhaalvaneenvluchteling.nl voor meer informatie over het 

project. 

De doelgroepen waar jij tijdens je stage mee te maken krijgt, zijn: docenten van VO en mbo-scholen, leerlingen 

van VO en mbo-scholen, en samenwerkingspartners van Critical Mass. Voor het project Verhaal van een vluchteling 

is dit specifiek onze partner Vredesorganisatie PAX. 

 

Het tweede project waar je actief onderdeel van bent is VRIEND&VIJAND. Dit is een digitaal interactief 

schoolbreed project van Critical Mass over sociale veiligheid op school. Het project stimuleert de actiebereidheid 

bij leerlingen, docenten en school-leidingen om sociale veiligheid op school te vergroten. Daarnaast geeft het 

leerlingen een stem en krijgen ze handvatten om zelf aan de slag te gaan. Het project bestaat uit 4 games en 15 

opdrachten die docenten samen met hun leerlingen in de klas uitvoeren. Samen met hun leerlingen geven docenten 

betekenis aan gemeenschappelijke waarden en normen en bepalen ze samen hoe ze als klas met elkaar om willen 

gaan.  

 

 

 

Taken  

#    Opzetten en uitvoeren van een communicatiestrategie voor specifiek het project Verhaal van een 

vluchteling en VRIEND&VIJAND 

#    Organisatie van en aanwezigheid bij events en congressen; 

#    Scholen actief werven (warme en koude acquisitie);  

#    Organiseren van open middagen VRIEND&VIJAND in de klas 

#    Opzetten van landelijke campagne VRIEND&VIJAND in de klas 

#     Schrijven van content voor facebook/ LinkedIn/ Instagram posts gebaseerd op media gebeurtenissen of 

andere ontwikkelingen 

#     Ondersteuning bij het schrijven van onderzoeksrapporten (schoolscans) 

#     Organiseren congresworkshops voor docenten (studiemiddagen) 

http://www.criticalmass.nl/
mailto:info@criticalmass.nl
http://www.verhaalvaneenvluchteling.nl/
http://www.paxvoorvrede.nl/
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Profielschets 

# Student hbo/wo of pas afgestudeerd aan een lerarenopleiding of een studie 

communicatie(wetenschappen), onderwijs(wetenschappen), journalistiek en marketing; 

# Ervaring met en/of interesse in communicatie en bijbehorende activiteiten; 

# Affiniteit met de vluchtelingendoelgroep en -thematiek; 

# Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en schrift;  

# Enthousiaste persoonlijkheid en leergierige instelling;  

# Hands-on, niet belverlegen en positief ingesteld;  

# Goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

# Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Utrecht. 

 

Wat bieden wij?  

# Een werkervaringsplek van 24-32 uur per week, met ingang van september 2018 voor een flexibele 

periode (minstens 3 maanden, bij voorkeur langer); 

# Een leerzame stageperiode binnen een dynamische organisatie met uiteenlopende projecten;  

# Ervaring met projectmatig werken binnen het onderwijs en het maatschappelijk middenveld; 

# Intensieve, persoonlijke begeleiding; 

# Een divers, professioneel en gezellig team van collega’s en samenwerkingspartners;  

# Stagevergoeding (max 350 bruto per maand afhankelijk van aantal uren) en reiskostenvergoeding  

 

Meer informatie en reageren 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Roos Scholten (projectmedewerker) via 06-39122419 of 

roos@criticalmass.nl. Bereikbaar op ma, di, wo en do.  

 

Critical Mass hanteert een aannamebeleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met een cultureel 
diverse achtergrond daarom graag actief uit te solliciteren. 
 

Presenteer jezelf op een creatieve manier via het communicatiemiddel dat het beste bij jou past uiterlijk 3 juli 

2019, t.a.v. R. Scholten. Sollicitatiegesprekken vinden in de week van 8 juli 2019 plaats.  

 

http://www.criticalmass.nl/
mailto:info@criticalmass.nl

