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(Wat, waar, wanneer, 
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Van april 2018 tot en met augustus 2018 heb ik stage gelopen bij 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag. Tijdens 

mijn stage heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar de 

Nederlandse identiteit. Het doel van dit onderzoek was inzicht te 

geven in de betekenis van het begrip Nederlandse identiteit vanuit 

het burgerperspectief. Dit onderzoek maakt deel uit van het Sociaal 

en Cultureel Rapport.  

Waarom heb je voor 

deze stage gekozen en 

hoe ben je aan de 

stage gekomen? 

 

 

 

Eigenlijk was ik op zoek naar een stage die meer gericht was op 

beleid en die zich toespitste op criminaliteit. Ik heb aan Stefan 

Soeparman gevraagd of hij mij hierbij zou kunnen helpen. Stefan 

had verschillende lijntjes voor mij uitgezet en kwam als eerste met 

de optie om bij het SCP stage te lopen naar mij toe. Ik heb toen 

deze mogelijkheid aangegrepen en toch voor een onderzoeksstage 

gekozen bij het SCP omdat ik wilde kijken of onderzoek doen wel 

of niet bij mij past. Nadat Stefan voor mij het eerste contact heeft 

gelegd, volgde er al snel een gesprek.  

Op welke manier heb 

je de geleerde 

sociologische kennis 

in de praktijk kunnen 

toepassen? 

 

 

Ik heb tijdens mijn stage vooral mijn verworven 

onderzoeksvaardigheden kunnen toepassen en ook verder kunnen 

ontwikkelen. Vrijwel alle methoden die ik vanuit de studie heb 

geleerd, zijn aan bod gekomen tijdens de stage: 

literatuuronderzoek, kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse. 

Zo heb ik veel met SPSS gewerkt, maar ook met QDA Miner en 

Wordstat (programma’s om open antwoorden mee te analyseren). 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? 

Waarom wel/niet? 

 

 

 

Absoluut! Ik heb dankzij deze stage veel inzicht gekregen in de 

onderzoekswereld. Als stagiair bij het SCP word je serieus 

genomen en je krijgt veel verantwoordelijkheid. Daarbij bestaat er 

ook een mogelijkheid om bij overleggen buiten het SCP aan te 

schuiven. Zo mocht ik mee naar een overleg bij het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Het SCP is een ontzettend mooie plek om 

praktijkervaring op te doen in het sociologische werkveld en je 

bewust te worden van de richting waarin je jezelf wilt 

ontwikkelen.  


