
                                        
 

VACATURE: STAGIAIR(E) MEDIAREDACTIE (MBO 4, 32u p/w, Utrecht) 

De organisatie 

De School-vAK is een jong opleidingsinstituut, gevestigd in Utrecht, dat onderwijs aanbiedt vanuit 

een antroposofische benaderingswijze. Wij zijn in 2018 opgericht vanuit de visie dat opvoeden de 

kunst is van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te scheppen waarin kinderen 

zich kunnen ontplooien in een eigen tempo.  

Onder de School-vAK vallen twee MBO4 opleidingen: de School voor Antroposofische Kinderopvang 

en de School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool. Onze opleidingen bieden wij aan in 

samenwerking met ROC Midden Nederland. In totaal studeren momenteel zo'n vijftig studenten aan 

de School-vAK. Naast de MBO4-opleidingen verzorgt de School-vAK ook losse opleidingsmodules 

voor de antroposofische kinderopvang en vrije scholen.  

Omschrijving stage-opdracht 

De School-vAK wil via haar communicatiekanalen meer mensen uit de doelgroep bereiken, om 

uiteindelijk het aantal studenten te laten toenemen. De stagiair(e) wordt gevraagd een 

communicatieplan te maken waarin de School-vAK als online merk steviger wordt gepositioneerd en 

waarmee de visie en het verhaal van onze organisatie op krachtige wijze wordt vormgegeven. Naast 

het maken van een plan ga je ook zelf content produceren en plaatsen (website, nieuwsbrief, 

Facebook, Instagram). Je krijgt alle ruimte om hier op een creatieve manier invulling aan te geven. 

Functie-eisen 

Wij vragen een doelgerichte en ondernemende student die autonoom en zelfstandig te werk gaat. Je 

vindt het leuk om aansprekende communicatieproducten te bedenken én te maken. Je wacht niet 

totdat je iets gevraagd wordt, maar bent proactief en ziet kansen voor verbetering. Je hebt affiniteit 

met de antroposofische benaderingswijze en vindt het leuk om contact te leggen met 

kinderopvangorganisaties en vrije scholen. 

Wat bieden wij jou? 

- Een stageplek voor minimaal 32 uur per week voor de duur van vijf maanden; 

- De mogelijkheid om een communicatieplan en verschillende communicatieproducten te maken; 

- De mogelijkheid om je te verdiepen en een netwerk op te bouwen in de wereld van vrije scholen, 

antroposofische kinderopvangorganisaties en ROC Midden Nederland; 

- De mogelijkheid om nieuwe communicatieconcepten te bedenken en te implementeren; 

- Begeleiding op de werkvloer; 

- Een marktconforme stagevergoeding.   

Meer informatie  

Voor meer informatie over de stage kan contact worden opgenomen met Roel Notten, 

opleidingsmanager bij de School-vAK via +31 6 34836386 & info@school-vak.nl. Meer informatie 

over de School-vAK is te vinden op onze website. De vacature is geldig tot 15 oktober 2021. 
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