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(Wat, waar, wanneer, 

beleidsstage- of 

onderzoeksstage?) 

 

Ik heb van midden april tot midden juli 2019 stage gelopen bij 

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), gevestigd in het 

gemeentehuis van Sliedrecht. Ik heb tijdens deze onderzoeksstage 

meegewerkt aan verschillende projecten van het OCD.  
 

Waarom heb je voor 

deze stage gekozen en 

hoe ben je aan de 

stage gekomen? 

 

 

 

 

Ik heb voor deze stage gekozen, omdat ik van plan ben een 

onderzoeksmaster te doen. Ik wilde daarom ervaring opdoen met 

het doen van onderzoek in de praktijk. Verder vond ik het OCD als 

stageorganisatie interessant, omdat het onderzoek dat zij doen 

meer toegepast is dan ik op de universiteit had gezien. De 

combinatie van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek sprak 

mij ook aan.  

Ik ben aan deze stage gekomen door een open sollicitatie naar het 

OCD te sturen voor een stageplaats. Hierna volgde een gesprek en 

zijn verdere afspraken gemaakt. 
 

Op welke manier heb 

je de geleerde 

sociologische kennis 

in de praktijk kunnen 

toepassen? 

 

 

 

 

Tijdens mijn stage heb ik gebruik gemaakt van de dingen die ik in 

de afgelopen twee jaar van mijn studie heb geleerd. Dit geldt dan 

vooral voor het vermogen om analytisch en kritisch na te kunnen 

denken, en voor de verworven statistische vaardigheden over de 

jaren heen. Ook heb ik gezien hoe onderzoek in de praktijk heel 

nuttig kan zijn. De opdrachtgevers van het OCD zijn vaak 

ambtenaren van een van de Drechtstedengemeenten, waardoor de 

resultaten van het onderzoek gelijk kunnen worden gebruikt bij de 

formulering of verandering van beleid. 
 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? 

Waarom wel/niet? 

 

 

 

 

Ik zou deze stage zeker aanraden aan anderen. Bij het OCD deden 

ze erg hun best om mij overal bij te betrekken, en ik voelde me 

echt onderdeel van de organisatie. Het lopen van een stage heeft 

me veel geleerd, zeker met betrekking tot de zakelijke kant van een 

organisatie, waar je tijdens je studie gewoonlijk niet mee in 

aanraking komt. Verder heb ik op een meer toegankelijke manier 

leren schrijven in het opstellen van vragenlijsten en duiden van 

onderzoeksresultaten. Ook het formuleren van een duidelijk advies 



 

aan een gemeente aangaande hun beleid op basis van onderzoek, 

was iets dat ik nog niet vaak had gedaan, maar als zeer leerzaam 

heb ervaren. Als laatste heb ik door middel van deze stage mijn 

netwerk uit kunnen breiden. 


