
Vacature Student-assistent - Interactie (participatief) ontwerper 
  
Voor het project Samen Zichtbaar Duurzaam zijn we op zoek naar aanpakkers die het leuk vinden om 
met social media en fysieke zichtbare prototypes aan de slag te gaan. Voor dit project willen wij een 
interactief (participatief) systeem ontwikkelen (zoals twitter stream of social wall) om duurzame 
praktijken binnen de HvA zichtbaar te maken. 
 
Samen Zichtbaar Duurzaam  
De HvA heeft de ambitie om duurzame verandering teweeg te brengen. Best en worst practices 
worden echter nog te weinig zichtbaar met elkaar gedeeld. Dit project wil daar verandering in 
brengen. Het doel is om duurzame initiatieven, en de mate van duurzaamheid binnen de HvA (en 
vervolgens buiten), op creatieve en interactieve wijze zichtbaarder maken. 
  
Wat ga je doen?  
Je werkt samen met het projectteam van Samen Zichtbaar Duurzaam, waaronder onderzoekers, 
docenten en andere studenten van de HvA. Je zet je creativiteit in om ons te helpen op zichtbare 
wijze resultaten en output van dit project op een zo toegankelijke manier inzichtelijk te maken. De 
precies opdracht is bespreekbaar.  
  
Wat breng je mee?  

• Je bent een creatieve, oplossingsgerichte maker 
• Je hebt een praktische mindset gecombineerd met creativiteit  
• Je vindt het leuk om prototypes te maken en hebt interesse in participatief en 
interactief ontwerp 
• Je bent bekend met verschillende social media platformen 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed;  
• Je bent HvA student.  
• Ervaring met Adobe Suite (InDesign/Illustrator/Première), kennis van UX / UI is een 
pré.  

 
Waar ga je (thuis)werken?  
Het lectoraat Creative Media for Social Change van de Hogeschool van Amsterdam, is onderdeel van 
het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). In dit 
kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in 
opdracht van en in samenwerking met de creatieve industrie en de ICT-sector.   
Als student-assistent maak je deel uit van het lectoraat en werk je specifiek mee aan het project 
Samen Zichtbaar Duurzaam. Deze afdeling werkte in principe vanuit het Benno Premselahuis, maar in 
overleg kun je ook thuis werken. Op de dagen dat je vanuit huis werkt, heb je via videobellen contact 
met je collega’s.   
  
Waar ga je (thuis)werken?  
Het lectoraat Creative Media for Social Change van de Hogeschool van Amsterdam, is onderdeel van 
het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI). In dit 
kenniscentrum voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in 
opdracht van en in samenwerking met de creatieve industrie en de ICT-sector.  Als student-assistent 
maak je deel uit van het lectoraat Creative Media for Social Change. Hier word je warm ontvangen 
door de lector Tamara Witschge en zeven docent-onderzoekers en drie afstudeerstudenten. Dit team 
werkte in principe vanuit het Benno Premselahuis, maar vanwege de landelijke maatregelen nu 
voornamelijk vanuit huis. Op de dagen dat je vanuit huis werkt, heb je via videobellen contact met je 
collega’s.   
 



Wij bieden   
De functie is voor 4-8 uur per week (werkdagen in overleg) tot tenminste 31 december 2022. Aantal 
uren en dagen per week is bespreekbaar, bij voorkeur flexibel en mede afhankelijk van piektijden en 
bezetting binnen het project; wij houden op onze beurt ook graag rekening met piekuren in je 
onderwijs. Je werkt via Jobservice bij de HvA en het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en 
werkervaring, minimaal € 2.002,- en maximaal € 2.704,- bruto per maand bij een 38-urige werkweek.  
 
Diversiteit   
De Hogeschool van Amsterdam hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag 
sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.  
  
Word jij onze nieuwe collega?  
Past bovenstaand profiel perfect bij jou? Stuur dan een CV en motivatiemail of een videoboodschap 
met je motivatie naar Marije Kanis creativemedia@hva.nl Weet je het nog niet zeker en/of heb je 
vragen? Mail ons om even te overleggen!  
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