
 

 

 

Wij willen hoofden en harten in beweging brengen. Door verhalen te delen die je raken, inspireren 

en iets in gang zetten. Zodat je net iets anders naar huis gaat dan dat je kwam. De kunst van het 

leven is blijven bewegen, blijven veranderen, de kunst in ons leven draagt daaraan bij: ze brengt 

ons ervaringen die ons leven verrijken, soms heftig, soms ontroerend, soms oncomfortabel. Ze 

stelt ons in staat ons buiten onszelf te begeven, zodat we de wereld, die constant in beweging is, 

en onszelf, steeds opnieuw kunnen ervaren. 

In ons arthouse midden in hartje Nijmegen bieden we 365 dagen per jaar een breed scala aan 

films, theater- dans- en muziekvoorstellingen, debatten, evenementen, festivals en alle 

combinaties daarvan.  

Wil jij kinderen en jongeren inspireren met en over film? 

Voor het voorjaar (v.a. februari 2023) zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

MEEWERKSTAGIAIR(E) EDUCATIE  
(24-32 uur) 

Als stagiair(e) op de afdeling educatie ondersteun je het educatieteam met zowel uitvoerende als 

productionele taken en denk je inhoudelijk mee over verschillende educatieprogramma’s, 

festivals of projecten. Je onderhoudt contacten met scholen en je ontwerpt op basis van de 

wensen van de school of onderwijsinstelling programma’s op maat. Daarnaast ondersteun en 

begeleid je filmworkshops en geef je incidenteel een inleidend praatje of voer je een nagesprek in 

de zaal. Tijdens je stageperiode is er veel ruimte voor nieuwe ideeën, eigen initiatief en je 

ontwikkeling. 

 

PROFIEL 

• Affiniteit met het onderwijs, kinderen en jongeren;  

• Kennis van filmtechniek, digitale media en film-maken, of bereid zijn dit te willen leren;  

• Vindt film- en media-educatie belangrijk en leuk;  

• Kan kinderen en jongeren enthousiasmeren voor film(maken);  

• Cultuurliefhebber (arthouse films en theater);  

• Proactief en hands-on;  

• Zelfstandig;  

• Houdt van werken in een teamverband;  

• Beheerst Nederlandse taal uitstekend (mondeling en schriftelijk);  

• Relevante HBO- of WO-opleiding;  

• Woonachtig in Nijmegen (of in bezit studenten-ov). 

TAKEN 

De stage is gericht op het ondersteunen van de educatieafdeling en wordt grotendeels ingevuld in 

samenspraak met jou. bij de start van je stage stellen we samen een stageplan op met 

leerdoelen en kijken we samen hoe we jouw stageperiode het beste kunnen invullen, zodat je 

jouw leerdoelen en stageopdrachten zo goed mogelijk kunt uitvoeren.  



 

Educatieve activiteiten:  

• Ondersteunen en begeleiden tijdens filmworkshops, zaalprogramma’s en andere projecten;  

• Organiseren en produceren van randactiviteiten, educatieve projecten en educatiemateriaal; 

• Incidenteel geven van inleidende praatjes en het voeren van nagesprekken bij 

schoolvoorstellingen (optioneel).  

 

Programma:  

• Inzicht verkrijgen in het programma van LUX en inschatten welke onderdelen geschikt zijn 

voor een bepaalde doelgroep;  

• Inzicht verkrijgen in de activiteiten van LUX Educatie en contact leggen en onderhouden 

met de betreffende doelgroepen;  

• Inhoudelijk meedenken en ondersteunen in de organisatie van verschillende festivals 

(bijvoorbeeld Cinekid);  

• schrijven van persberichten en artikelen voor de nieuwsbrief en de website;  

• Deelname aan (interne) overleggen en uitvoeren van taken die daaruit voortvloeien;  

• Productionele taken: planning, organisatie en afstemming met afdelingen, collega’s en 

vrijwilligers.  

 

WIJ BIEDEN 

• Een leerzame stageperiode waarbij je kennis kan maken met allerlei aspecten binnen een 

culturele instelling: film-educatieve activiteiten, programma, productie en publiciteit; 

Daarnaast krijg je inzicht in de film(educatie)wereld en is het een kans om werkervaring 

op te doen; 

• De kans om ervaring op te doen in het werken met uiteenlopende doelgroepen;  

• Veel ruimte voor eigen initiatief en jouw ontwikkeling: we bepalen samen waar kansen en 

groeimogelijkheden liggen, zodat je je stageperiode optimaal kunt benutten;  

• Een informele werksfeer;  

• Een passe-partout voor gratis entree van het gehele LUX programma;  

• Een stagevergoeding van € 50,00 per maand; 

• Per maand 10 munten die te besteden zijn in Café LUX. 

 

INTERESSE? 

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, wij zijn van mening dat inclusie en 

diversiteit de sleutel is tot ons succes. We nodigen dus nadrukkelijk iedereen die zich hierin 

herkent en aansluiting vindt met het profiel van harte uit om te reageren.  

We bekijken samen met jou hoe we jouw stageperiode het beste kunnen invullen, zodat je jouw 

leerdoelen en stageopdrachten zo goed mogelijk kunt uitvoeren.  

Stuur je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@lux-nijmegen.nl t.n.v. Else Frieling (Medewerker 

Bedrijfsbureau).  

 

mailto:sollicitatie@lux-nijmegen.nl

