
Gezocht: Stagiair (m/v/x)

Wil jij leren hoe je maatschappelijke vraagstukken van alle kanten aanpakt? Kom
bij ons stage lopen en werk mee aan een sociale, lerende, inclusieve en duurzame
samenleving. We maken waar wat we uitdragen, daarom doen we alles samen
met de mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten: van bewoners, jongeren,
leraren en verpleegkundigen, tot wetenschappers, ambtenaren en beleidsmakers.
Samen met hen leren en experimenteren we om tot toekomstbestendige, positieve
verandering te komen waar de hele samenleving van profiteert, in plaats van
alleen de happy few. Spreekt dit je aan? Reageer dan op deze vacature!

Kennisland is een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. We
zetten ons al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een
open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We
experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst,
samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk. En we leren
mensen zelf vernieuwen. Draag je hier graag aan bij en ben je op zoek naar een
uitdagende en inspirerende stageplek? We horen graag van je!

Wat ga je doen?

We zoeken een gemotiveerde, onderzoekende en creatieve stagiair die meeloopt in ons
team en ondersteunt bij:

● actieonderzoek;

● redactiewerkzaamheden;

● voorbereiden van presentaties en bijeenkomsten;

● begeleiden van workshops en teams van vernieuwers.

Wat vragen we?

● je doet een hbo- of wo-opleiding;

● je bent ambitieus, creatief en kritisch;

● je durft initiatief te nemen en vragen te stellen;

● je bent accuraat en een teamspeler;

● je bent flexibel en zelfstandig;

● je hebt ervaring met teksten schrijven voor websites en sociale media.
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De stage duurt bij voorkeur minimaal vier maanden (liefst 32 uur per week), maar we
stemmen dit zoveel mogelijk af op jouw wensen en die van je opleiding.

Wat krijg je daarvoor terug?

Kennisland biedt je alle mogelijkheden om je te ontwikkelen in een informele en veilige
werkomgeving. Gemotiveerde, onderzoekende studenten die bij ons stage lopen,
krijgen uitgebreid de tijd om alle KL’ers te leren kennen en ze uit te horen over alle
thema’s, projecten en methodes die Kennisland rijk is. Stages bij KL zijn een sprong in
het diepe, maar we laten je niet kopje onder gaan natuurlijk. Afhankelijk van jouw
leerdoelen, interesses en ontwikkelpunten en de eisen die je opleiding aan een stage
stelt, helpen we je om zoveel mogelijk te leren. Je krijgt een stagebegeleider met wie je
een stageplan opstelt waarin wederzijdse verwachtingen zijn vertaald naar duidelijke
ontwikkelvragen en activiteiten.

We zijn trots op alle stagiairs die je zijn voorgegaan. Zij kunnen zelf het beste vertellen
hoe ze hun stage bij KL hebben ervaren. Lees daarom hun verhalen op deze pagina.

Een greep uit de ervaringen van stagiairs:

“Ik kreeg alle vrijheid om mijn ideeën in te brengen en uit te werken. Dit vond
ik in het begin nog wel eens spannend, maar het werd altijd beloond.”

“De enthousiaste, aanmoedigende en open houding van alle KL’ers zorgde
ervoor dat ik me op mijn plek voelde, me kwetsbaar durfde op te stellen en me
op verschillende vlakken heb kunnen ontwikkelen.”

“Iedere dag ziet er anders uit bij KL. Daardoor kon ik veel verschillende dingen
doen, zien en leren. Van een groep leraren uit Hongkong begeleiden tijdens
hun bezoeken aan Nederlandse scholen, tot het organiseren van een
documentaire-avond.”

Je krijgt een laptop in bruikleen. De stagevergoeding is 400 euro bruto per maand op
basis van 32 uur.

Neem contact met ons op

Ben je op zoek naar een inspirerende, leerzame en uitdagende stage? Stuur een mail
met daarin je cv en een motivatiebrief naar Tamara Mangelaars via werk@kl.nl. Voor
vragen over de stage kun je ook contact opnemen met Tamara via e-mail of
020-5756720.

Kennisland werkt steeds inclusiever en gelooft dat verschillen onze samenleving sterker
maken, en ons werk beter. We streven naar een zo divers mogelijk team op het gebied
van inhoudelijke expertise, kennis en ervaring, maatschappelijke en culturele
achtergrond, gender, leeftijd, huidskleur, persoonlijkheidstype etc.
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