Stagiair(e) Learning & Development in Organisations (L&D)
Heb jij een passie voor verhalen?
De Vertelacademie in Utrecht zoekt voor het studiejaar 2022-2023 een stagiair(e) Learning
& Development in Organisations.
De Vertelacademie organiseert cursussen, workshops en activiteiten voor iedereen die zich
wil ontwikkelen als storyteller. We helpen deelnemers hun unieke leerweg te vinden om het
vertellen van verhalen toe te passen in hun eigen werksituatie.
Naast ons eigen lesaanbod voor zowel beginnende als gevorderde verhalenvertellers,
begeleiden we regelmatig in opdracht groepen op hun werkplek.
Omdat verhalen bij ons centraal staan, zijn we op zoek naar een stagiair(e) die niet alleen
weet hoe je werkt aan een L&D-vraagstuk, maar die vooral ook interesse heeft in het
persoonlijke en verbindende aspect van storytelling.
De Vertelacademie als lerende organisatie
Achter het leerproces van al onze cursusdeelnemers zit een individueel verhaal. Dit verhaal
en de vragen die hieruit voorkomen zijn voor ons vertrekpunt in het ontwikkelen en
aanbieden van cursussen en traingen.
In oktober 2022 brengt de Vertelacademie de Nederlandse vertaling uit van een
internationaal competentiemodel voor scholing op het gebied van storytelling dat is
ontwikkeld door de Federation for European Storytelling (FEST). Het voorbereiden van de
uitgave van dit model en de implementatie in ons curriculum en organisatie was afgelopen
schooljaar een mooie opdracht waaraan een derdejaars stagiaire L&D heeft gewerkt.
Komend seizoen zullen we nog de nodige aandacht besteden aan de implementatie van het
competentiemodel. Daarnaast willen we een professionaliseringsslag maken binnen onze
meerjarige Leerroutes en ons docententeam. Er liggen mooie taken voor een derdejaars
stagiair(e) die affiniteit heeft met storytelling.

Wat ga je exact doen?
Wij vinden het belangrijk dat een stage persoonlijk is en dat je jouw talenten kunt
ontplooien. Dit betekent dat we je takenpakket zullen aanpassen aan jouw persoonlijke
interesses. Er is altijd ruimte voor het inbrengen van eigen suggesties. De opdrachten die je
als derdejaars student L&D vanuit de opleiding krijgt zijn goed te combineren met een aantal
werkzaamheden uit het overzicht hieronder. Je (mogelijke) taken zijn:
Adviseur
•
•

Het schrijven van een advies over de mogelijkheden van het competentiemodel
m.b.t. de persoonlijke leerweg van cursusdeelnemers.
Een deelonderzoek rond leereffectiviteit binnen onze meerjarige Leerroutes.

Ontwerper/ Ontwikkelaar
•
•

•

Het ontwikkelen van een blended terugkomdag voor deelnemers aan onze populaire
basiscursus verhalen vertellen.
Het ontwikkelen van een evaluatietool gebaseerd op het competentiemodel,
waarbij cursusdeelnemers aan de hand van hun ontwikkelingsvraag aan het eind van
een gevolgde training op een laagdrempelige manier hun vervolgstap kunnen
bepalen.
Het ontwikkelen van verwerkingsopdrachten voor scholing binnen en buiten de
Vertelacademie.

Trainer/ Coach
•
•
•

Het begeleiden van de intervisiebijeenkomsten binnen onze meerjarige Leerroutes
en het geven van de online workshop over reflectie.
Het trainen en ondersteunen van de eigen docenten in het werken met het
competentie model.
Het trainen van deelnemers aan onze meerjarige leerroute in het werken met het
competentiemodel en de toolbox ten behoeve van de reflectie op hun eigen
creatieve ontwikkeling.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt de opleiding Learning and Development in Organisations of een andere
relevante opleiding aan hbo of universiteit.
Je hebt affiniteit met storytelling.
Je kunt zelfstandig werken maar je weet ook wanneer je om hulp moet vragen.
Je bent en denkt creatief.
Je communiceert gemakkelijk, zowel sprekend als schrijvend.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Je bent minimaal 2 dagen in de week beschikbaar.

Deze stage is beschikbaar voor studenten in het 3e jaar van hun hbo-studie.
Wat biedt de Vertelacademie?
•
•
•

•
•
•

Je krijgt bij ons geen ‘klusjes’, maar een zelfstandige, leerzame en creatieve baan
waar jij kunt groeien.
Je krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en een professionele begeleiding.
Storytelling is een essentieel onderdeel binnen ons bedrijf. Je leert hoe wij mensen
in deze vaardigheid trainen, maar je leert ook hoe je storytelling als middel kunt
inzetten bij kennisoverdracht en hoe je storytelling kunt toepassen binnen een
intern veranderingsproces.
Je mag onze basiscursus verhalen vertellen volgen zodat je jouw mondelinge
communicatie skills kunt versterken!
Uiteraard krijg je een stagevergoeding.
Je werkplek is in het hartje van Utrecht en is goed te bereiken.

Meer informatie en solliciteren
Meer informatie over de Vertelacademie als organisatie, je werkplek en de begeleiding, kun
je vinden op onze website, op de informatiepagina voor stagiairs.
Heb je na het lezen nog vragen? Dan kun je bellen met Raymond den Boestert,

telefoonnummer: 030 32007 66.
Wil je sparren met Lena Janssen die momenteel haar derdejaars stage bij de Vertelacademie
aan het afronden is? Je kunt haar mailen op: LMW.Janssen@student.han.nl
Enthousiast? Stuur dan een motivatiebrief en/of -video met CV naar info@vertelacademie.nl
t.a.v. Raymond den Boestert. Vertel ons waarom je denkt dat jij geschikt bent voor deze
functie.
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