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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 september 2020 op zoek naar: 
 

Stagiair onderwijs 
 
 
Jouw rol  
Je bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoer van projecttaken, je denkt mee op de inhoud van nieuwe 
onderdelen en lespakketten, en je zet zelfstandig of onder begeleiding kleine evenementen op. Je houdt van een 
uitdaging, bent flexibel en wilt ervaring opdoen op het gebied van projectmatig werken, planning en 
communicatie. Je werkt zelfstandig en functioneert goed binnen een klein, gemotiveerd team. 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: 

VRIEND&VIJAND is een digitaal interactief schoolbreed project van Critical Mass over sociale veiligheid op school. 
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. www.vriendenvijandindeklas.nl  
 
Het tweede project waar je onderdeel van wordt heet Code MBO. Dit project staat nog in de kinderschoenen en 
gaat in de periode dat jij stage loopt de tweede fase van ontwikkeling in. Code MBO bestaat uit een set van 
interactieve gespreksstarters, geïntegreerd in het burgerschaps-curriculum op mbo scholen. Door middel van 
ervaringen (films, games, apps etc.) werken docenten en studenten samen aan burgerschapsvaardigheden, zoals 
het innemen van verschillende conflicterende standpunten, het inleven in de belevingswereld van een ander en 
betrokken voelen bij elkaar . Jij ondersteunt het team bij de ontwikkeling van dit project door eventueel analyses 
te maken, kritisch te kijken naar de ontwikkeling van concepten en door stappen te zetten in de eerste acquisitie.  
 
Ten slotte word je ook betrokken bij de 
training Wij-zij-denken in de klas. Dit is een 
docententraining waarbij we inzicht creëren 
in de dynamiek van wij-zij-denken en 
docenten met een trainersacteur oefenen 
met depolariserende gesprekstechnieken. Jij 
speelt een rol in de acquisitie van deze 
training en bij het organiseren van 
halfjaarlijkse kwaliteits-bijeenkomsten.  
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Taken  
#    Uitvoer van een communicatie voor specifiek het project VRIEND&VIJAND, Training wij-

zij denken in de klas en code MBO 
#    Organisatie van en aanwezigheid bij events en congressen; 
#    Scholen en andere organisaties actief werven (warme en koude acquisitie);  
#     Schrijven van content voor facebook/ LinkedIn/ Instagram posts gebaseerd op 

media gebeurtenissen of andere ontwikkelingen 
# Ondersteuning in kwalitatieve analyses van Code MBO 
# Kritische evaluatie van concepten 
# De sociale impact van Critical Mass vergroten 
 
Profielschets 
# Student hbo/wo of pas afgestudeerd aan een lerarenopleiding of een studie 

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

# Ervaring met en/of interesse in communicatie en bijbehorende activiteiten; 
# 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; 
# Zelfstandig; 
# Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Utrecht. 

 
Wat bieden wij?  
# Een werkervaringsplek van 16-24 uur per week, met ingang van september 2020 voor een flexibele 

periode (minimaal 5 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;  
# De mogelijkheid om jouw creativiteit in de stage te benutten; 
# Stagevergoeding (max. 350 bruto per maand op fulltime basis) en reiskostenvergoeding  

 
Meer informatie en reageren 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Luc Lauwers (projectleider) via luc@criticalmass.nl.  
 
Wij staan met onze projecten midden in de samenleving en werken aan uiteenlopende maatschappelijke 
vraagstukken voor een brede doelgroep. Deze diversiteit en multiperspectiviteit zien we graag weerspiegeld in 
onze organisatie. Daarom zijn we op zoek naar talent. 
 
Presenteer jezelf op een creatieve manier via het communicatiemiddel dat het beste bij jou past uiterlijk vrijdag 
7 augustus 2020, t.a.v. Luc Lauwers: luc@criticalmass.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
maandagmiddag 17 augustus 2020. 


