
 

 Sociologie Universiteit Utrecht 

 Naam Esmee Heijstek 

Beschrijving stage(Wat, 

waar, wanneer, 

beleidsstage- of 

onderzoeksstage?)  

In mijn derde jaar (1e blok) heb ik 10 weken stage gelopen bij het anti-

discriminatiebureau ‘RADAR’ te Rotterdam. Dit werd gezien als een 

onderzoekstage maar het was tegelijkertijd ook een beetje een beleidsstage. Ik 

mocht mee naar veel bijeenkomsten met gemeentes, er was veel overleg over 

verschillende onderzoeken (Polarisatie, ‘Roze’ Ouderen) en daarnaast moest ik 

de klachten over discriminatie ordenen. 

Waarom heb je voor deze 

stage gekozen en hoe ben 

je aan de stage gekomen?  

Ik heb via het internet gezocht op de termen die mij interessant leken, zoals 

ongelijkheid, discriminatie, rechten van de mens en ga zo maar door. Toen kwam 

ik toevallig uit bij RADAR en heb besloten om mijn eerste mailtje te sturen. Heel 

toevallig was het meteen raak en kon ik gelijk langskomen. 

Op welke manier heb je de 

geleerde sociologische 

kennis in de praktijk 

kunnen toepassen?  

De overlap met sociologie was opvallend groot, dat had ik namelijk echt niet 

verwacht! Veel onderwerpen waar RADAR onderzoek naar doet hebben 

sociologische tinten. Zo is het Polarisatie onderzoek een goed voorbeeld. 

Daarnaast werd vooral kwantitatief onderzoek gedaan wat overeenkomt met 

Sociologie. Ik was zelf ook zo iemand die geen idee had wat ik met mijn kennis 

aan moest maar tijdens deze stage heb ik zeker gemerkt dat er genoeg 

raakvlakken zijn. 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? Waarom 

wel/niet? 

Ik zou deze stage voor de volle 100% aanraden, je leert er heel veel van en het is 

ook nog eens ontzettend leuk. Ik kreeg heel veel vrijheid in mijn taken, veel leuke 

en slimme collega’s waar ik heel veel van kon leren en ik heb er ook nog een 

bijbaan aan overgehouden! Er zijn genoeg anti-discriminatiebureau’s in Nederland 

dus ik zou het zeker proberen. 


