
 

 
Trias, Centrum voor de Kunsten zoekt een stagiair 

ACTIVITEITEN ONDERWIJS EN/ OF VRIJE TIJD (20-36 uur)  
 
Meer over Trias 
Bij Trias ontplooit de jeugd haar creatieve talent in alle kunstdisciplines zowel in het 
onderwijs als in de vrije tijd. Trias is een levendig en innovatief centrum voor de kunsten 
en presenteert zich nadrukkelijk midden in de gemeenschap. Verbindingen naar andere 
domeinen horen daarbij, zoals samenwerking met bibliotheek, welzijn en zorg. Trias kent 
een ambitieuze strategische visie voor de komende jaren en werkt projectmatig.  
 
Inhoud stage 
De stage is minimaal 4 maanden in seizoen 2021-2022.  Je bent in een klein team actief 
in verschillende projecten van Trias. Je wordt gekoppeld aan een coördinator en draagt 
zo bij aan de culturele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je wordt overal bij 
betrokken zodat je een goed beeld krijgt van hoe de organisatie werkt. Werkzaamheden 
bestaan o.a. uit: 
 

- Organiseren van bijeenkomsten voor docenten. 
- Maken van projectplannen. 
- Contact met klanten en samenwerkingspartners. 
- Organiseren van activiteiten zoals vakantieactiviteiten, events, open podia 

workshops, presentaties en open lessen. 
- Visieontwikkeling op het gebied van cultuureducatie.  

 
Uiteraard is er ook ruimte voor het uitvoeren van opdrachten vanuit je opleiding. Al met al 
een zeer diverse stage die je van alles leert op het gebied van kunsteducatie. 
 
Wat vragen wij 
 Je bent een derdejaars HBO of WO student, bijvoorbeeld vrijetijdsmanagement 

(richting cultuur) of cultuurwetenschappen. 
 Je neemt initiatief en bent creatief en accuraat. 
 Je kunt zowel zelfstandig als in een (klein) team werken. 
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk. 

 
Wij bieden 
Een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving. Een stagevergoeding van 450 euro per 
maand bij 36 uur.  
 
Informatie 
Voor meer informatie over Trias verwijzen wij naar www.stichting-trias.nl. Voor vragen 
kun je contact opnemen met Lisanne Visser, coördinator vrije tijd: 06-33435732 of Patrick 
Tranquille, coördinator cultuuronderwijs, 06-44796741. 
 
Stuur je motivatiebrief met CV aan sollicitatie@stichting-trias.nl.  
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