
Vrijwilligersvacature publieksbegeleider vakantieworkshops

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is een plek voor verwondering, waar vijf eeuwen
Nederlandse wetenschapsgeschiedenis op interactieve wijze zichtbaar en tastbaar wordt
gemaakt. Rijksmuseum Boerhaave streeft ernaar om een divers en inclusief museum te
zijn waar iedereen zich welkom voelt. Het museum zoekt per direct vrijwilligers die als
publieksbegeleider tijdens de schoolvakanties en weekenden een museumdocent
ondersteunen bij het begeleiden van onze vakantieworkshops en andere
familieactiviteiten zoals de MaakStudio.

De vakantieworkshops zijn voor kinderen vanaf 4 jaar en worden tijdens de schoolvakanties
gegeven. De activiteiten variëren en sluiten aan bij de inhoud van het museum. Voorbeelden
van workshops zijn het maken van hoestdrank, het solderen van een knipperende spin en het
knutselen van geometrische kerstballen.

De MaakStudio is een fascinerende doe-omgeving waarin kinderen hun creativiteit de vrije loop
laten en ontdekken wat ze kunnen maken. De MaakStudio is ivm Covid-19 voorlopig nog
gesloten, maar zal te zijner tijd wel tot de mogelijkheden behoren om ook daar ondersteunend
vrijwilligerswerk te doen.

Tijdens beide type workshops werk je altijd met een ervaren museumdocent samen.

Takenpakket

● Het ontvangen en begeleiden van families die deelnemen aan onze vakantieworkshops.
● Praktische werkzaamheden zoals het voorbereiden, ordenen en aanvullen van

materialen en registreren van bezoekers. Soms helpen met de op -en afbouw.
● Inhoudelijke werkzaamheden zoals het toelichten van de workshops, beantwoorden van

vragen en bezoekers uitnodigen om verder na te denken over diverse onderwerpen.

Functie eisen

● Je bent sociaal en klantvriendelijk.
● Je hebt een open en uitnodigende houding voor elke bezoeker.

https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/herfstvakantie/
https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/maakstudio/


Vrijwilligersvacature publieksbegeleider vakantieworkshops

● Je bent enthousiast en flexibel.
● Je hebt affiniteit met families met jonge kinderen vanaf 4 jaar.
● Affiniteit met wetenschap en technologie is een pré.
● Je bent zelfstandig en bent pro-actief.
● Je bent woonachtig in Leiden of directe omgeving.
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Beschikbaarheid

De workshops zijn tijdens de schoolvakanties (ook op maandagen) en/of weekenden met als
eerstvolgende vakantie de zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021.

● Minimaal 1 tot 2 dagdelen (of een hele dag) per week.
● Inroostering gebeurt minimaal 1 maand voor de start van een vakantie.
● Data voor trainingen in overleg.

Rijksmuseum Boerhaave biedt je een bijzondere, interessante en gezellige werkomgeving plus
enthousiaste collega’s. Herken je je in dit profiel en ben je enthousiast geworden van de
werkzaamheden dan gaan we graag met je in gesprek. Stuur je brief met een beknopt c.v. per
mail naar rosalieblom@rijksmuseumboerhaave.nl (vrijwilligerscoördinator) en naar
anniekmueller@rijksmuseumboerhaave.nl (medewerker evenementen).

mailto:rosalieblom@rijksmuseumboerhaave.nl
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