
 

 
Ervaring bachelorstage  

Sociologie Universiteit Utrecht 

 
Naam 

 
Debora Doubli 

 
Beschrijving stage 
(Wat, waar, wanneer, 
beleidsstage- of 
onderzoeksstage?) 
 
 
 

 
Ik heb in het derde jaar van mijn bachelor een beleidsstage 
gelopen in Den Haag. Dit heb ik gedaan bij het 
bestuursdepartement van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Zoals iedereen waarschijnlijk weet werkt dit ministerie aan een 
veiliger en rechtvaardiger samenleving. De opdracht was om een 
inventarisatie te maken voor de effectmeting van de aanpak van 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Nederland. Ik vond 
het een hele interessante stage en ben erg blij met de begeleiding 
die ik vanuit het ministerie tijdens mijn stageperiode gehad heb.  

 
Waarom heb je voor 
deze stage gekozen en 
hoe ben je aan de 
stage gekomen? 
 
 
 

 
Ik heb gekozen voor deze stageplek omdat het goed aansluit bij 
mijn interesses. Ik volg de bachelor (beleids)sociologie, met 
daarbij de minor bestuurskunde en de minor criminologie 
waardoor ik veel van mijn opgedane kennis kon toepassen in de 
praktijk. Ik heb al eerder stage gelopen tijdens mijn bachelor, dus 
het zoeken van deze stageplek was op eigen initiatief en staat los 
van de Universiteit. Dit heb ik vooral gedaan omdat ik in 2018  
mee wil doen met het Rijkstraineeprogramma en op deze manier 
alvast ervaring op kan doen binnen de Rijksoverheid met een 
opdracht vanuit het ministerie. 

 
Op welke manier heb 
je de geleerde 
sociologische kennis 
in de praktijk kunnen 
toepassen? 
 
 
 

 
De bachelor sociologie in Utrecht is een combinatie van 
onderzoek en beleid waarbij ik veel geleerd heb over het 
analyseren van literatuur en het objectief en formeel opschrijven 
van informatie. Daarnaast heb ik tijdens mijn bachelor geleerd om 
maatschappelijke vraagstukken en sociale problemen op een 
wetenschappelijke manier te bestuderen. Samen met mijn 
achtergrondkennis van de minor bestuurskunde en de minor 
criminologie is het ministerie van Veiligheid en Justitie een goede 
plek om de eerste ervaringen op te mogen doen binnen de 
Rijksoverheid. 

 
Zou je deze stage 
aanraden aan 
medestudenten? 
Waarom wel/niet? 
 
 
 

 
Ik zou iedereen aanraden een stage te doen. In de praktijk leer je 
de kennis uit boeken op een geheel andere manier bekijken. Het 
mooie van een stage is dat je dit geheel naar eigen interesses kan 
vormen en je hierdoor ervaring op kan doen bij een plek waar jij 
(misschien) wilt werken.  Doordat ik eerder heb stage gelopen in 
opdracht van de Universiteit weet ik dat zij ook open staat voor 
ideeën en je van hen ook de mogelijkheid krijgt om je stageplek 
zelf te vormen mits je de relevantie ervan goed onderbouwt. Ik 
heb tijdens mijn stageperiode nieuwe leuke mensen ontmoet die 
mij veel hebben verteld over hun werkervaringen en mij tips 
hebben gegeven waar ik later veel aan kan hebben.  


