Gezocht: Stagiair(e) voor een e-Learning project over Intelligence (Marktverkenning en
eventueel vooronderzoek)
In september 2017 zullen Boom Uitgevers Amsterdam en Universiteit Utrecht (Prof. Bob de Graaff) van
start gaan met de ontwikkeling van een e-Learning programma over intelligence. We zoeken een stagiair
die hier in de periode van september 2017 tot januari 2018 (exacte periode en uren/week in overleg) aan
bij kan dragen.
Vijftig jaar geleden was de vergaring van intelligence vrijwel volledig een overheidsmonopolie,
vergelijkbaar met het monopolie op geweld. Tegenwoordig is dit ondenkbaar. Zaken die voorheen waren
voorbehouden aan nationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden tegenwoordig op grote schaal
door de geprivatiseerde veiligheidseconomie of zelfs individuele burgers gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan
het Bellingcat onderzoek naar de ramp met MH17 of een middelbare scholier die kaarten maakt van de
frontverschuivingen in Syrië. Tegelijkertijd maakt het inlichtingenwerk grote veranderingen door. Het
onderscheid tussen binnenlandse veiligheid en buitenlandse inlichtingenvergaring vervaagt. Hetzelfde
geldt voor het traditionele onderscheid tussen de geheime diensten, politie en justitie. Om in deze
veranderende wereld kennis en context over intelligence te bieden willen de Universiteit Utrecht en
Boom Uitgevers Amsterdam een e-Learning module ontwikkelen voor professionals.
De beoogde stagiair(e) wordt een spil in het web tijdens de start-up fase van dit project. Hij/zij zal een
belangrijk lid van het team worden en meewerken aan de initiële marktverkenning om de afzetmarkt van
de e-Learning module in kaart te brengen. Je krijgt veel vrijheid om een waardevolle bijdrage aan het
project leveren en kunt creatief meedenken. Daarnaast is er, mede afhankelijk van de stagevereisten van
de opleiding, mogelijkheid om een inhoudelijk vooronderzoek te doen over intelligence of de stage te
combineren met een afstudeerproject.
De ideale kandidaat
- Studeert aan een universiteit of hogeschool in Nederland en heeft bij voorkeur aantoonbare
affiniteit met het onderwerp intelligence;
- Heeft een proactieve houding en pragmatische instelling; is initiatiefrijk en ondernemend;
- Is een aanpakker, sociaal- en communicatief vaardig en kan zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
- Vindt het leuk om nieuwe zaken op te pakken en uitdagingen aan te gaan;
- Vindt het leuk om vanaf de eerste stap betrokken te zijn bij dit project en invloed te hebben op
de processen en uitkomsten;
- Kan discreet omgaan met vertrouwelijke informatie;
- Is tussen september 2017 en februari 2018 beschikbaar. De exacte periode en uren kunnen in
overleg worden vastgesteld.
Meer informatie en solliciteren
Solliciteer uiterlijk 20 augustus 2017 door een brief (max. 1 A4) en CV (max. 2 A4) te sturen aan Susanne
Keesman (projectcoördinator) S.J.Keesman@uu.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Susanne
Keesman via e-mail of telefoon: 030-253 84 70. N.B. Mw. Keesman is tot 14 augustus op vakantie en
reageert op alle vragen na haar terugkomst.

