STAGE - SEPTEMBER 2022

PRAKTISCH:
5 - 6 maanden stage
3 dagen in de week
€135,- stagevergoeding (bij 24 uur)
Reiskostenvergoeding
Vaste begeleider
Werkplek op kantoor in
Amsterdam

JONGEREN ACTIEF IN
ONDERZOEK & BELEID
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die interesse
heeft in een boeiende en uitdagende stage, waarin je leert:
Kwalitatief onderzoek methodisch op te zetten en uit
te voeren
Jongerenparticipatie vorm te geven
Trainingen, werkgroepen en workshops rondom het
thema participatie te ontwikkelen en uit te voeren
Je wordt betrokken bij, en werkt als lid van ons team mee
tijdens alle fasen van ons werk, van opzet via werving en
begeleiding van jongeren, van dataverzameling tot
rapportage. In overleg kan de stage gecombineerd worden
met een afstudeeropdracht/ masterthesis.

JOUW PROFIEL

De organisatie

Wij zijn zoeken een HBO of Universitair student die voor een
periode van 5 á 6 maanden:

Stichting Alexander is een non-

Gemotiveerd wil werken aan de doelstelling van de
stichting
Zowel graag in teamverband als zelfstandig werkt
Participatief onderzoek en participatieve projecten met
jongeren mee vorm wil geven
Het leuk vindt om met jongeren, ouders en professionals in
verschillende jeugddomeinen te werken
Die vanaf september 2022 beschikbaar is voor +/- 3 dagen
per week
Je krijgt een eigen werkplek bij ons op kantoor in Amsterdam en
woont regelmatig bijeenkomsten (ergens in het land of digitaal)
bij.

profit organisatie voor
jeugdparticipatie en
actiegericht
jongerenonderzoek. Met een
klein en enthousiast team van
medewerkers werken we voor
uiteenlopende opdrachtgevers
binnen de sectoren welzijn,
zorg, onderwijs, gezondheid,
arbeid en kunst/cultuur.
Wetenschap, beleid en praktijk
worden bij Stichting Alexander
gecombineerd. We doen

ACTUELE PROJECTEN
Jeugdplatform Amsterdam
PAR in het Hoger Beroeps Onderwijs
Onderzoek naar studiekeuze onder VMBO-ers
Participatief monitoren Maatschappelijke Diensttijd

onderzoek (samen met de
doelgroep), voeren
participatieprojecten uit, en
delen onze kennis en expertise
rondom participatie via
coaching, training, colleges,
workshops en publicaties.

INTERESSE OF VRAGEN?
Wil je nog even sparren om te kijken of de stage iets voor je is of
heb je andere vragen? Je mag altijd contact met ons opnemen.
Nickey van den Berg (stagecoördinator)
vandenberg@st-alexander.nl
06-12229437
www.st-alexander.nl

