Draj Den Haag
Draj is een initiatief van Direct Dutch Publications in samenwerking met het Museon, het Koorenhuis
en de Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag. www.draj.nl heeft tot doel om kinderen tussen acht en
dertien jaar enthousiast te maken voor kunstzinnige en wetenschappelijke uitingen in Den Haag en
omgeving. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar kinderen die van huis uit niet zo veel in
aanraking komen met uitingen van kunst en cultuur.
Het project Jeugdredacties van Stichting Draj is ontwikkeld om kinderen, door ze recensies te laten
schrijven, langer te laten stilstaan bij uitingen van kunst en cultuur. Het project is, via een website,
gericht op culturele en kunstzinnige bewustwording. Zowel de praktische uitvoering als het
bijbehorende management ligt bij jou. Dit betekent dat je:









zorgt dat er voldoende Jeugdredacties op Haagse basisscholen zijn (conform eisen van de
subsidiegevers),
zorgt dat de groepen met jonge reporters (11-12 jaar) zijn voorzien van de
projectmaterialen en de juiste briefings,
efficiënt planningen maakt voor de bezoeken van de reporters aan de culturele
instellingen van Den Haag,
afspraken maakt met de relevante groepen (scholen, culturele instellingen, kinderen,
eventueel ouders),
met de reportersgroepen meegaat naar de culturele instellingen en ze begeleidt bij het
schrijven van hun recensies,
de reporters educatief begeleidt met behulp van de materialen die door Draj zijn
ontwikkeld,
de resultaten op www.draj.nl publiceert.
Het project zal aan het einde worden geëvalueerd. De stagiair zal samen met de
algemeen coördinator van Stichting Draj dit evaluatierapport opstellen. Eventueel zal de
stagiair meeschrijven aan een subsidieaanvraag voor het vervolg van het project.

Profiel:






Ondernemend
Journalistiek en/of cultureel geïnteresseerd
Graag met kinderen werken
Bezig met een relevante opleiding op bachelor- of masterniveau (cultuurwetenschap,
journalistiek, communicatie of PABO).
De verdeling uitvoering / management verhoudt zich als 60/40.
De lengte van de stage en de stagetijden zijn in overleg te bepalen.

Bij Draj krijg je de kans om je breed te ontwikkelen in het veld van de cultuureducatie. Aan het einde
van je stage zul je werkervaring hebben opgedaan in de sectoren onderwijs, cultuur, journalistiek en
e-media.
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