
Vacature Vrijwillige Publieksassistent Educatie bij Rijksmuseum
Boerhaave
min. 16 uur per week | in Leiden | vanaf heden

Wil jij je inzetten om leerzame workshops te begeleiden tijdens de schoolvakanties? Lees dan verder!

Waar ga je werken?
Rijksmuseum Boerhaave daagt iedereen, van jong tot oud en met verschillende achtergronden uit,
om te ontdekken hoe relevant wetenschap en technologie zijn. We laten zien hoe bijzonder
alledaagse dingen zijn en welke rol de wetenschap daarin speelt. Op deze manier maken we kennis
voor een breed publiek toegankelijk en brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we door het
aanbieden van veel verschillende onderwijsprogramma’s, tentoonstellingen, activiteiten en
evenementen. Zowel binnen als buiten het museum.

Je werkt bij de afdeling Publiek & Presentatie en het team educatie. Op de werkvloer is een
toegankelijke sfeer waar je allerlei collega’s tegenkomt. Iedereen zet zich er gezamenlijk voor in dat
onze bezoekers een interessante kijk krijgen in de wereld van de wetenschap. Daarnaast zijn er ook
informele momenten, zoals uitjes, waar je je collega’s nog beter leert kennen.

Bij Rijksmuseum Boerhaave willen wij een museum zijn waar iedereen zich gerepresenteerd en
welkom voelt. Door onze passie voor de wetenschap laten wij verschillende mensen ontdekken dat de
wetenschap van grote waarde is voor het dagelijks leven. Naast onze verschillende bezoekers zien wij
als museum ook de meerwaarde van een diverse en inclusieve organisatie. Herken jij jezelf in het
functieprofiel? Ongeacht je gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft:
we nodigen je van harte uit om te reageren!

Wat ga je doen?

Als vrijwillige Publieksassistent help jij in de schoolvakanties mee aan de leukste workshops! 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 een
pestmasker. Hierbij begeleidt je onze bezoekers met de activiteit, zorgt samen met jouw collega
museumdocent ervoor dat alle materialen op orde zijn en houdt de ruimtes opgeruimd.



De werkzaamheden vinden doordeweeks en/of in het weekend plaats op een dag die jou het beste

uitkomt. Houdt er rekening mee dat deze diensten in de schoolvakanties (noord, midden en zuid)

plaatsvinden. Graag kom je minimaal 16 uur per week of meer en ben je hele dagen beschikbaar.

Wie ben jij?
● Je bent proactief, sociaal en bent makkelijk in de omgang met kinderen vanaf 4 jaar en hun

ouders/verzorgers;
● Samenwerken met jouw collega’s van Educatie vind jij het allerleukst;
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Mocht je nog een andere aanvullende

taal spreken is dat altijd welkom;
● Bent beschikbaar in de schoolvakanties en bij voorkeur ook in de weekenden tijdens de

schoolvakanties.

Wat bieden wij jou?
● Een leuke en interessante werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s;
● Je leert veel over onze vakantieworkshops, evenementen, collectie en wetenschap en

techniek;
● Een functie voor hele dagen in de week tijdens de schoolvakanties (noord, midden en zuid);
● Je bent welkom op alle personeelsuitjes, borrels en bij andere activiteiten voor het personeel.

Ben jij geïnteresseerd?
Kom jij ons team versterken als vrijwillige Publieksassistent? Mail dan een korte motivatie en jouw cv
naar manonkoster@rijksmuseumboerhaave.nl. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Anniek
Mueller, medewerker Evenementen, via e-mail anniekmueller@rijksmuseumboerhaave.nl.
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