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GEZOCHT: een student-assistent (meewerkstage) 

 

Bureau Bervoets is een onderzoeksbureau, gericht op toegepaste 
criminologie en veiligheidskunde (www.bureaubervoets.nl). We bestaan 
sinds 2009 en werken veelal in opdracht van rijksoverheid, gemeenten, 
politie en justitie. We zoeken daarbij de samenwerking met hoger onderwijs 
en andere onderzoeksinstituten en -bureaus. Denk ook aan Politieacademie 
en NLDA.   

Ons bureau is al enige jaren partner van studievereniging C.I.A. in 
Rotterdam. In het verleden hebben enkele studenten criminologie ons met 
succes bijgestaan tijdens onze onderzoeksprojecten. Denk aan een 
onderzoek naar recherchewerk in gesloten gemeenschappen, militaire 
bijstand, een criminele jeugdgroep, drugsgebruik onder scholieren en jonge 
aanwas bij drugscriminaliteit. Ook boekprojecten (bv samen met 
Defensieacademie) maken deel uit van onze werkzaamheden.  

We zoeken vanaf 1 juni 2022 tot 1 december 2022:  

 Een gemotiveerde student criminologie die ons als student-assistent 
bijstaat met projecten bij wijze van een meewerkstage.  

 Liefst iemand die ook affiniteit heeft met groene criminologie, 
georganiseerde criminaliteit en/of organisatiecriminaliteit.  

 Iemand die tevens gedisciplineerd, zelfstandig en proactief kan 
werken; 

 Iemand die affiniteit heeft met toepast onderzoek; 
 Iemand met uitstekende zoekvaardigheden en analytische 

vaardigheid;  
 Die niet bang is om ook zelf het veld in te gaan (bv observaties); 
 Met goede schriftelijke vaardigheden.  
 I.v.m. onze huidige projecten hebben kandidaten die de Spaanse of 

Portugese taal beheersen de voorkeur. Maar laat je er niet van 
weerhouden te solliciteren als je die talen niet/minder beheerst.  

 Voor gemiddeld 8 uur in de week, in overleg.  

 



We bieden:  

 Een mooie, leerzame stageperiode waarin je alle facetten van 
opdrachtonderzoek tegenkomt.  

 Een opstap naar je verdere carrière als 
criminoloog/veiligheidsprofessional. 

 Een vaste stagevergoeding (hoogte afhankelijk van reisproduct DUO) 
 Je maakt deel uit van een team, goede begeleiding, maar werkt wel 

voornamelijk vanuit huis.  

 

Interesse? Mail je CV en motivatie naar comext@svcia.nl Zij verzorgen de 
briefselectie. Wij doen de uiteindelijke sollicitatiegesprekken zelf.  


