
 

Stagiair Antieke Griekse munten 

 

De Nederlandsche Bank in Amsterdam zoekt een stagiair. 

Wil jij aan de slag met muntgeld uit de Oudheid? Als stagiair bij De 

Nederlandsche Bank krijg je een unieke kans om kennis te maken 

met een van de mooiste collecties Antieke munten ter wereld en 

meer te leren over munten en geld in het oude Griekenland. 

 

De Nederlandsche Bank (DNB) beheert de Nationale Numismatische 

Collectie (NNC). Dit is de grootste collectie in Nederland van munten, papiergeld en andere 

numismatische objecten (350.000 objecten). Tot de collectie behoort ook een internationaal 

vermaarde bibliotheek (50.000 banden).  

 

Inhoud van het “stageproject Griekse munten” 

Als stagiair Griekse munten zorg je er voor dat de verouderde beschrijvingen van de Antieke Griekse 

munten op orde worden gebracht en aan de laatste stand van wetenschap voldoen. Internationaal 

gezien bestaat van de kant van onderzoekers grote belangstelling voor deze munten omdat zich 

hieronder veel zeldzame en unieke exemplaren bevinden. Nadat de munten zijn gefotografeerd zullen 

de nieuwe databaserecords online worden geplaatst waarmee deze meteen goed ontsloten zijn.  

 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden als stagiair zijn 

- Determineren en beschrijven van Griekse munten. 

- Invoeren van gegevens in de collectiedatabase van de NNC. 

- Fotograferen van de gedetermineerde munten (optioneel). 

 

Profiel stagiair 

- Goede beheersing Nederlands, Engels en (Oud)Grieks (laatste passief). 

- Accuraat en zelfstandig. 

- Studierichting Oude Geschiedenis, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur of Klassieke Archeologie. 

 

Bijzonderheden 

- Stageduur: minimaal 3 en maximaal 6 maanden; 3 of 4 dagen per week (niet op woensdag). 

- Stagevergoeding. 

- DNB biedt een reiskostenvergoeding indien stagiair niet in bezit is van een studenten OV-kaart 

- Een screening zal deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Solliciteren 

Heb je interesse stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar Paul Beliën, Conservator Nationale 

Numismatische Collectie (p.a.m.belien@dnb.nl) en dat vóór 1 september 2019. Startdatum van de 

stage kan in overleg worden bepaald. 


