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Ik heb van april tot juli stage gelopen bij SEOR BV. Dit is een 

zelfstandig sociaaleconomisch onderzoekbureau dat opereert onder 

de paraplu van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn 

stage heb ik voornamelijk geholpen bij het lopende onderzoek 

‘Evaluatie ESF regeling duurzame inzetbaarheid regio's en 

sectoren’. Hiervoor heb ik bestaande projectdocumentatie 

systematisch op een rij gezet en geassisteerd in de opzet en 

organisatie van telefonische interviews en de verslaglegging 

hiervan. Ook heb ik voor andere onderzoeken de verslaglegging 

van een groepsgesprek gedaan en twee literatuuronderzoekjes.  
 

Waarom heb je voor 

deze stage gekozen en 

hoe ben je aan de 

stage gekomen? 

 

Ik heb voor deze stage gekozen omdat ik hiermee hoopte een goed 

beeld te krijgen van de onderzoekswereld en te kijken of het doen 

van onderzoek bij me past of niet. De vacature kwam ik tegen op 

https://uu.jobteaser.com/nl/dashboard. 
 

Op welke manier heb 

je de geleerde 

sociologische kennis 

in de praktijk kunnen 

toepassen? 

 

 

 

 

Tijdens sociologie leer je veel over SPSS, wat goed van pas kwam 

tijdens mijn stage omdat er al een SPSS database van fase 1 was, 

waar ik dus makkelijk mee overweg kon en informatie uit kon 

halen. Ook moet je bij sociologie geregeld literatuuronderzoek 

doen, wat dus ook terug kwam in mijn stage. Wel houden we ons 

binnen sociologie vaak meer bezig met kwantitatief onderzoek, 

terwijl tijdens mijn stage het kwalitatief onderzoek juist veel aan 

bod kwam. Tijdens het vak Policy and Evaluation Research had ik 

al wel enigszins kennis gemaakt met het doen van interviews wat 

zeker handig was tijdens mijn stage.  
 

Zou je deze stage 

aanraden aan 

medestudenten? 

Waarom wel/niet? 

 

Ik zou deze stage zeker aanraden aan medestudenten omdat het je 

een goed beeld geeft van hoe het er aan toe gaat binnen de 

onderzoekswereld. Deze stage is zeker aan te raden wanneer je nog 

niet zeker weet of het doen van onderzoek iets voor je is of niet. 

Ook is het een hele leuke (kleine) organisatie waar naast het 

leerzame aspect het sociale aspect ook zeker terug komt.   


