[social issues, education, diversity and migration, youth]
Mapping issues of concern faced by schools, policy makers, parents with migration background
in relation to children’s school performance and integration.
VACATURE ONDERZOEKSSTAGE
Van sociaal werkers, onderwijzers, pedagogen en andere professionals wordt verwacht dat zij goed om
kunnen gaan met een brede doelgroep, waaronder nieuwe migranten.
Stichting Kreda wil onderzoek doen naar kinderen van (arbeids)migranten. De activiteiten van Kreda
richten zich op onderwijs, jeugdzorg en het welbevinden van migrantenkinderen.
In vergelijking met andere Europese landen geven de arbeidskansen en onderwijsprestaties van
migrantenkinderen in Nederland het minst gunstige beeld, zelfs als dit gecorrigeerd wordt voor het
onderwijsniveau van de ouders. Bestaand onderzoek richt zich met name op kinderen van Turkse en
Marokkaanse migranten uit de vorige eeuw, en bovendien vooral op migranten die in de stad wonen.
Er is helaas nog steeds weinig bekend over de prestaties van kinderen van nieuwe arbeidsmigranten, die
niet in de stad wonen en werken. Daarnaast zijn er buiten stedelijk gebied minder hulporganisaties waar
migranten en scholen gebruik van kunnen maken.
Door recente migratie neemt de culturele diversiteit in de regio Bollenstreek toe. Als lokale
migrantenorganisatie zet Stichting Kreda haar expertise in voor onderwijs aan en het welzijn van
migrantenkinderen met het doel hun integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen en zo hun
kansen op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste stagiair met een brede interesse op het gebied van culturele
diversiteit, onderwijs en integratie van migranten, die bereid is om onderzoek uit te voeren naar:
- uitdagingen en dilemma’s van scholen, die gerelateerd kunnen zijn aan integratie en het bevorderen
van schoolprestaties van kinderen uit de nieuwe migrantengroepen;
- behoeften van scholen t.o.v. ondersteuning voor docenten, leerlingen met migratieachtergrond en hun
ouders die de (interculturele) communicatie tussen de school en de nieuwe migranten groepen kunnen
verbeteren;
In samenspraak kan de opdracht en dataverzameling aangepast worden conform de eisen vanuit de
opleiding van de stagiair.
We bieden:
- een stageplek (stageovereenkomst, eigen werkplek, stagevergoeding);
- een stagebegeleider vanuit de organisatie (docent, lid van het Kreda bestuur);
- een onderzoeksbegeleider (wetenschapper, werkzaam bij de Universiteit van Utrecht).
De stageperiode en het aantal uren worden nader bepaald conform de eisen vanuit de opleiding van de
stagiair.
De begeleiding van het onderzoek wordt gedaan door dr . D. Lepianka, onderzoeker en docent van
Interdisciplinary Social Science aan de Universiteit van Utrecht.
Stuur de CV met een motivatiebrief naar mevrouw. K. Eckardt, voorzitter van Stichting
Kreda: voorzitter@kreda.nl tot 9 december 2018. De kandidaten worden uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek tussen 9 en 21 december. Het is tevens mogelijk in onderzoekduo’s te werken.
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