
 
 
 
Aslan Muziekcentrum verzorgt activiteiten op het gebied van (wereld)muziek, -theater en -
dans in Amsterdam en is één van de toonaangevende Nederlandse instellingen voor muziek 
en dans uit het nabije Oosten. Onze passie is om zoveel mogelijk kinderen hun talent te 
laten ontdekken, ongeacht hun achtergrond en financiële situatie. We proberen voor ieder 
kind een inspirerende creatieve omgeving te creëren op onze eigen locatie, op scholen en 
in de wijken. Voor het verder ontwikkelen en professionaliseren van de afdeling voortgezet 
onderwijs VO en digitale media zijn we per direct op zoek naar een innovatieve en 
resultaatgerichte: 
 

Stagiair Games and Music m/v 
Per september 2017 
Dag(en) in overleg 

 
Functieomschrijving 
De stagiair zal de muzikale lesprogramma’s en leerlijnen voor het voortgezet onderwijs 
(VO) mede digitaliseren, van spelelementen voorzien en vormgeven, en helpen verder 
digitaal te ontwikkelen. De stagiair staat voor inhoud en kwaliteit, is creatief, en kan snel 
reageren op (landelijke) culturele ontwikkelingen.  
 
Taken 
• Draagt bij aan de totstandkoming en het verder uitbouwen van een vernieuwende 

en innovatieve digitale methode voor het VO; 
• Helpt mee deze methode te voorzien van games in een app binnen de leerlijn; 
• Vormt mede met educatief medewerkers het (les)programma voor VO in een 

digitale leeromgeving en de leerlijnen; 
• Volgt, signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen in de maatschappij en 

muziek en VO omtrent digitale media in het bijzonder. 
• Denkt mee over de voortgang en vernieuwing van het digitale aanbod van Aslan; 
 
Gevraagd 

• Je volgt een MBO of HBO Game art, Game design, Muziek Technologie, Game and 
interactie of vergelijkbare studie; 

• Je hebt brede kennis, ervaring in technologie en passie voor muziek; 
• Je bent ondernemend, proactief, zelfstandig, kritisch en oplossingsgericht; 
• Je bent communicatief en stressbestendig; 
• Je bent per september (of eerder) beschikbaar en flexibel in werktijden;  
• Je hebt kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook en PowerPoint) en 

diverse sociale media kanalen; 
 
Geboden 
Een prettige, inspirerende en informele werkomgeving; je gaat werken in een jong, 
enthousiast team.  
 
Interesse? 
Motivatiebrieven met CV kunnen vóór 12 mei verstuurd worden naar email: 
roosjeblenckers@aslanmuziek.nl.  


