
   
 

   
 

   VACATURE STAGIAIR TWEEDE SEMESTER ‘21/’22 

/ (AFSTUDEER)STAGE HISTORISCHE ONTWIKKELING REGIONALE 
SAMENWERKING 

 Ben jij een geschiedenisstudent (bachelor of master) die geïnteresseerd is in het toepasbaar maken van 

historische kennis voor beleidsprocessen? En heb je in het tweede semester van 2021/2022 ruimte en 

tijd voor een (afstudeer)stage? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

 Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gevestigd in 

Leeuwarden. Door het verwerven en doorgeven van betrouwbare kennis willen wij bijdragen aan een 

toekomstbestendig Fryslân. Vanuit deze rol monitort het FSP onder andere de regiodeal in Zuidoost 

Fryslân. Dit is een overeenkomst tussen de rijksoverheid en verschillende regionale partners, waaronder 

vijf gemeenten, gericht op versterking van de brede welvaart in het gebied. Onderdeel van de monitoring 

is een verdiepend onderzoek naar de regionale samenwerking in Zuidoost Fryslân. Deze beschouwen wij 

vanuit historisch perspectief.  

 

 We stellen vragen als: hoe lang is die samenwerking eigenlijk al gaande? Waarom is er door de jaren heen 

samengewerkt? Welke partijen waren daarbij betrokken en welke niet? Wat waren succesfactoren en 

belemmeringen? En wat zeggen veranderende externe omstandigheden over de regionale samenwerking? 

Beantwoording van deze en andere vragen moet de regionale partners helpen een toekomstvisie te 

formuleren op de samenwerking in Zuidoost Fryslân.  

 

 Als stagiaire werk je actief mee aan het hierboven beschreven verdiepende onderzoek. Aan de hand van 

de behoeften van het FSP, de eisen vanuit je opleiding en jouw eigen interesses bepalen we je rol. Qua 

werkzaamheden kun je denken aan het doen van bron- en archiefonderzoek, het voorbereiden en 

afnemen van interviews, en het analyseren van beleid. Het schrijven van een scriptie behoort tot de 

mogelijkheden. Daarnaast krijg je de gelegenheid mee te kijken bij andere projecten, zodat je een beeld 

krijgt van wat het FSP zoal nog meer doet en je eventueel je kennis en vaardigheden kunt verbreden. 
 
Gewenste interesses en kennis (één of meerdere) 

//  Geschiedenis en/of sociologie van organisaties 

//  (Geschiedenis van) politiek en beleid  

//  Sociaaleconomische geschiedenis 

//  Oral history 

//  Leergeschiedenis 

 

Competenties 

//  Zelfstandigheid 

//  Sociale vaardigheid 

//  Assertieve houding 
 
 



   
 

   
 

Praktisch 

 //  Startdatum en duur van de stage worden in overleg bepaald 

 //  Je krijgt de mogelijkheid om deels thuis en deels op kantoor te werken 

 //  Het FSP kan geen stagevergoeding aanbieden, mogelijk wel een reiskostenvergoeding 

 //  Neem bij interesse contact op met onze stagecoördinator (shoekstra@fsp.nl) 

 

Wil je graag solliciteren? Stuur dan een korte motivatiebrief waarin jij jezelf voorstelt en benoemd welke 

passende kennis/interesses jij bezit (max 1 A4) naar de stagecoördinator.  
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