
Stageplaats afdeling Onderzoek & Analyse bij de IND (Den Haag) 
 
Ben of ken jij iemand die affiniteit heeft met asiel- en migratiebeleid en graag ervaring 

opdoet bij de Rijksoverheid? Bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst komt binnenkort een stageplaats vrij!  

 

Onderzoek & Analyse 

Om in te kunnen spelen op de snelle veranderingen binnen het migratiedomein 

signaleert de afdeling Onderzoek & Analyse (O&A) politieke, maatschappelijke, 

wetenschappelijke, beleidsmatige en operationele ontwikkelingen die op de IND 

afkomen. O&A maakt op basis hiervan verschillende objectieve onderzoeks- en 

analyseproducten. Voorbeelden van deze producten zijn trendanalyses, prognoses, 

(beleids)monitors en  beleidsevaluaties. 

 

Wat bieden wij jou? 

Een stage binnen het taakveld Asiel en Bescherming van O&A biedt de kans om jouw 

wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te passen en je te verdiepen in 

uiteenlopende dossiers door middel van onderzoek. In een korte tijd ervaar je hoe het is 

om voor een uitvoeringsorganisatie van de overheid te werken en krijg je inzicht in de 

migratieketen. Binnen het taakveld Asiel en Bescherming houd jij je onder andere bezig 

met de volgende werkzaamheden:  

 monitoren van relevante internationale, Europese en nationale ontwikkelingen op 

het gebied van asiel en migratie  

 meeschrijven aan de Migratieradar, een tertaalrapportage met trends en analyses 

van asielmigratiestromen naar Nederland  

 assisteren in lopende onderzoeken door onder meer: 

o het meedenken bij het opzetten van onderzoeken en meeschrijven aan 

onderzoeksvoorstellen 

o het uitvoeren van dossieronderzoek, het afleggen van interviews en het 

analyseren en duiden van cijfers 

o het schrijven van onderdelen van onderzoeksrapporten 

o het kritisch meelezen van rapporten 

 

De stagevergoeding bedraagt €628,- bruto per maand op basis van een 40-urige 

werkweek. 

 

Vereisten:  

- WO-masterstudent(e) 

- (aantoonbare) interesse voor migratie gerelateerde vraagstukken 

- Beschikbaar voor 32-40 uur per week vanaf januari/februari voor de duur van 

ongeveer zes maanden  

 

 

Enthousiast?  

Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 14 november 2019 op 

INDOA@ind.nl onder vermelding van “Stageplaats Asiel & Bescherming”. Voor meer 

informatie kan contact opgenomen worden met Samira Valkeman (s.valkeman@ind.nl).  
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