
 

Format ervaringen bachelorstage  

Sociologie Universiteit Utrecht 
 

Naam 
 

Iris van de Ven 
 

Beschrijving stage 

(Wat, waar, wanneer, 

beleidsstage- of 

onderzoeksstage?) 

 

 

 

Stage communicatie bij de gemeente Woudenberg in de periode van 

05-08-2013 tot 23-08-2013 en van 09-09-2013 tot 08-11-2013. In 

totaal dus een periode van 12 weken voor 36 uur per week. Het was 

een beleidsstage in mijn vierde jaar van mijn bachelor sociologie. 

 

Waarom heb je voor 

deze stage gekozen en 

hoe ben je aan de 

stage gekomen? 

 

 

 

 

Ik heb voor deze stage gekozen omdat de werkzaamheden van de 

stage communicatie mij aanspraken. Je moest communicatief sterk 

zijn maar ook je schriftelijke vaardigheden waren erg belangrijk bij 

de stage. Daarnaast was het een stage bij de gemeente, dit sprak mij 

erg aan. Ik ben aan de stage gekomen via overheid.nl. Op die site 

worden alle stages aangeboden die betrekking hebben op de 

overheid. 
 

Op welke manier heb 

je de geleerde 

sociologische kennis in 

de praktijk kunnen 

toepassen? 

 

 

 

 

Voor mijn stage heb ik medewerkers geïnterviewd, de vaardigheden 

om een goed interview op te stellen heb ik verworven bij het vak 

Leeronderzoek. Ook kwamen de vaardigheden debatteren en 

presenteren van pas. Tot slot waren beleidvaardigheden goed toe te 

passen om communicatieplannen op de langere termijn. Toch moet 

ik zeggen dat niet al mijn sociologische kennis makkelijk was toe te 

passen in deze stage communicatie, maar dat was ook van tevoren 

mijn insteek aangezien ik nieuwe dingen wou leren. 

 

 
 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? 

Waarom wel/niet? 

 

 

 

Ik zou deze stage zeker aanraden. Ik heb me veel beter kunnen 

verdiepen op schriftelijke vaardigheden waar ik de rest van mijn 

loopbaan profijt van heb. Daarnaast was een stage bij de gemeente 

erg leerzaam en heb ik een veel beter beeld gekregen van deze 

ambtelijke wereld. Toch zou ik medestudenten wel aanraden op een 

beleidsstage te lopen bij de gemeente (mocht je de kans krijgen), 



Contactpersoon voor Usocia – Jos Beeuwkes: onderwijs@usocia.nl  

Contactpersoon stage coördinatie – Leonard van ’t Hul: stage.sociologie@uu.nl  

 

 

 

 dan ga je inhoudelijk nog dieper in op kennis verworven door de 

studie sociologie. 
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