
MuseuM De voorDe, zoeterMeer

 (meeloop- en kopieergedrag of afzetten tegen je   
 omgeving of je ouders). 
 Het eindproduct is een bijdrage aan het afsluitende 
 manifest, waarin we een nieuwe definitie van stoer 
 willen formuleren. 
-  stoer en gender onderzoeken, bijvoorbeeld door 
 te onderzoeken hoe de veranderende rolpatronen  
 tussen mannen en vrouwen vanaf de jaren 50 ons 
 beeld van stoer zijn heeft beïnvloed. Het eindproduct  
 is ook hier een bijdrage aan het afsluitende 
 manifest, waarin we een nieuwe definitie van 
 stoer willen formuleren. 

Startdatum
starten kan per direct en op elk moment in de 
periode t/m november 2021. De stage zal gedeeltelijk 
vanuit huis en in het museum plaatsvinden (binnen 
de beperkingen van de coronaregels). 

Enthousiast?
enthousiast geworden? Of heb je nog vragen? 
neem contact op met marjonne Kube, conservator 
museum De Voorde: mkube@museumdevoorde.nl 
of bel 079-3164735.

Stoer is een parapluterm. Iedereen vindt er wel 
iets van. Het heeft nog steeds vaak een stereotype 
masculiene connotatie. Maar past dat beeld nog bij 
de pluriforme samenleving van vandaag, waarin we 
steeds minder in hokjes denken?

Museum De Voorde staat in hartje Zoetermeer 
en gaat over jou en mij, hier en nu. Met het project 
STOER gaan we de term ‘stoer’ onderzoeken in 
drie tentoonstellingen, een participatieproject en 
een afsluitend ManifEST. 
We zoek daarom een enthousiaste bachelor-
student sociale wetenschappen die dat via een 
stage met ons wil onderzoeken. 

Stage
Voor de stage zijn er verschillende mogelijkheden, 
bijvoorbeeld:
-  Een bijdrage leveren aan de kunsttentoonstelling 
 ‘ZO STOER’ door mee te werken aan een onderzoek 
 naar stoere kunst en stoere kunstenaars. 
-  Een bijdrage leveren aan ‘STOER: hET ManifEST’. 
 We willen in het najaar dit project afsluiten 
 met een manifest waarin alle conclusies uit het 
 project STOER samenkomen. De taken bestaan 
 uit het meedenken over de vorm, maar ook het 
 samenbrengen van informatie en onderzoek voor 
 het uiteindelijke product. 
-  Stoer onderzoeken als maatschappelijk fenomeen,  
 bijvoorbeeld met als invalshoek ‘stoer voor de ander’ 

voor een impressie 
van het museum, kijk op

www.museumdevoorde.nl
Museum De Voorde: 

over jou en mij, hier en nu

enthousiaste stagiair 
voor project STOER!

zoekt     


