
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM                                                                      
 

 
Zoekt een enthousiaste stagiair marketing en communicatie (afstudeeropdracht) met de 

profielen Interaction design of Experience design. 

 

Inhoud stage 

Het museum is op zoek naar een stagiair die de ontwikkeling van een AR-beleving voor onze 

bezoekers voortzet en daarnaast het marketingteam kan ondersteunen. 

 
Afgelopen februari is er een student van de opleiding Communication & Multimedia Design 
gestart bij het Kröller-Müller Museum. De student is begonnen met het onderzoek naar visuele 
toepassingen in het museum. Op dit moment is de ontwikkeling van een prototype voor een AR-
beleving in volle gang.  
 
Wij hebben voor onderzoek de 'Epson Moverio BT-350' in gebruik en gaan graag vanaf 
aanstaande september verder met de ontwikkeling van een AR beleving voor onze bezoekers. 
Op dit moment wordt de software ontwikkeld met Unity 3D en een plug-in van Vuforia, maar dat 
mag ook met andere software. Kennis van software waarmee een AR-beleving ontwikkeld kan 
worden is geen vereiste, dat kan tijdens het project worden opgedaan. Ook gaat de student 
verder met het ontwikkelen van een applicatie voor zowel iOs en Android, waarbij hetzelfde 
concept voor een AR-beleving wordt doorgezet.  
 
De nadruk zal vooral liggen op het onderzoeken en ontwikkelen van een User Interface (UI) en 
User Experience (UX) waarbij de AR-beleving optimaal is en van toegevoegde waarde is op het 
bezoek aan het museum.  

 

Praktische informatie 

Wij vragen een stagiair voor een periode van minimaal vijf maanden. De stage is voor vier 

dagen per week, dagen en werktijden in overleg. De stage kan ingaan per 1 september 2018. 

Het museum biedt een passende stage- en reiskostenvergoeding. Een verklaring van goed 

gedrag is een vereiste.  

 

Interesse? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mandy Vermeer, manager trade – en 

online marketing, per e-mail mandyvermeer@krollermuller.nl.    

 

Lijkt jou dit een leuke afstudeeropdracht? Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 

curriculum vitae graag per e-mail naar liesboelrijk@krollermuller.nl, t.a.v. Lies Boelrijk, 

hoofd marketing en business development.  

 

 

 

Over het Kröller-Müller Museum 

Het Kröller-Müller Museum is een toonaangevend museum op het gebied van de moderne en 

hedendaagse kunst. Jaarlijks genieten bijna 400.000 Nederlandse en buitenlandse gasten van 

de wereldberoemde collectie van Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten en van toonaangevende 

kunstenaars uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. De combinatie van de schitterende 

collectie en de ligging in het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt het Kröller-Müller Museum 

uniek. Het museum telt ongeveer honderd zeer betrokken medewerkers en heeft een 

plezierige, informele werksfeer. 
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