
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 

Gemotiveerd wil meewerken 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 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) die
interesse heeft in een boeiende en uitdagende stage,
waarin je leert: 

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

Kom jij bij ons stage lopen?

PARTICIPATIEF
JEUGDONDERZOEK

PARTICIPATIE

JONGEREN-
ONDERZOEKSTEAM

EDUCATIE
INVLOED
KENNIS



CHECK WWW.ST-ALEXANDER.NL VOOR ACTUELE PROJECTEN EN ONS TEAM

Stichting Alexander is specialist in participatief,

kwalitatief, praktijkgericht onderzoek: met, door en

voor jongeren. Dit heet participatief jeugdonderzoek

(PJO). Jongeren worden in onze onderzoeksprojecten

actief betrokken. Ze denken mee over de

onderzoeksvragen, hebben invloed op de

instrumenten die we inzetten, worden getraind als

co-onderzoeker en interviewen leeftijdsgenoten en

andere betrokkenen. Ook beoordelen ze of de

resultaten van ons onderzoek wel echt kloppen, en

maken ze adviezen. 

We maken gebruik van creatieve werkvormen, die ook

voor minder talige jongeren heel geschikt zijn. Als de

situatie er om vraagt werken we online met de tool

Miro.

#educatie #kennis #invloed
F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T

5-6 maanden stage 

3 dagen in de week 

€180,- stagevergoeding (bij 24

uur) 

Reiskostenvergoeding 

Vaste begeleider 

Werkplek op kantoor in

Amsterdam en hybride

Praktisch

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.

Je woont regelmatig bijeenkomsten

(ergens in het land of digitaal) bij. In

overleg kan de stage gecombineerd

worden met een afstudeeropdracht/

masterthesis.

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.

Geeske Strating (stagecoördinator)
strating@st-alexander.nl / 06 2909 3011


