
 
 
 

 
 
 
 

Vacature Stagiair(e) Programma & Educatie 
 
In het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips, het Natlab, realiseren Plaza Futura en 
andere partners een culturele ontmoetingsplaats van actuele kunsten met film als basis. Naar Natlab 
ga je voor actuele cinematografie, van arthouse tot Youtube, voor de betere film, voor een 
interessante ontmoeting, voor de nieuwste ontwikkelingen binnen theater en podiumkunsten, voor 
eerlijk eten en drinken in het café-restaurant, voor inspiratie, voor een leuke avond in goede sfeer, 
voor een vernieuwend en verdiepend kunstprogramma.  
 
Ter ondersteuning van de afdeling Programma & Educatie zijn wij op zoek naar een:  
 
    Stagiair Programma & Educatie 
Samen met de programmamedewerker draag je zorg voor de ondersteuning van Programma en 
Educatie in het Natlab.  
 
Taken 

o Uitvoeren en begeleiden van diverse programma-onderdelen zoals de Filmquiz, Club Natlab 
en programma’s op het gebied van nieuwe media en games; 

o Uitvoeren en begeleiden van activiteiten voor het onderwijs, studenten en andere 
geïnteresseerden jongeren;  

o Meedenken over en realiseren van programma’s voor: 
 kinderen en jongeren, bijzondere doelgroepen en op het gebied van nieuwe media, gaming en  
 technologie 

 
Wat vragen we? 

o Je volgt een opleiding op minimaal HBO-niveau (media, theater, film, kunst, cultuureducatie); 
o Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk. Beheersing van 

de Franse taal is een pre; 
o Je hebt gedegen kennis van film, kunst en (digitale) cultuur en bent in staat deze kennis over 

te brengen aan een breed publiek; 
o Je hebt bijvoorkeur affiniteit met kinderen en jongeren; 
o Je bent creatief en ondernemend, je draagt nieuwe ideeën aan en bent in staat deze deels 

zelfstandig uit te voeren; 
o Je bent leergierig en kunt goed samenwerken; 
o Je bent bereid ook in avonden en weekenden te werken (ongeveer 2 keer per maand). 

 
Wat bieden wij? 
Een volwaardige werkplek voor 24-32 uur in een leuk en hardwerkend team bij een organisatie die 
sterk in ontwikkeling is. Er is een stagevergoeding en uiteraard krijg je gratis toegang tot het 
programma van Natlab. Binnen de stage is ruimte voor het uitvoeren van een eigen 
(onderzoeks)opdracht. We denken graag met je mee. 
 
Contact 
Mail je cv en motivatie naar: Natlab door Plaza Futura, t.a.v. Rafke Engels, via rafke@plazafutura.nl 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op via 040-294 68 48. 
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