Drie onderzoekstages bij Het Kasboekje van Nederland – help ons een breed publiek te bereiken!
Financiële Geschiedenisgroep, Universiteit Utrecht
Voor studenten in Geesteswetenschappen en Maatschappijwetenschappen
52 werkdagen van 8 uur, verspreid over 4 of 5 maanden (15 EC), najaar 2017
Word jij enthousiast bij het idee om onderdeel uit te maken van een onderzoeksgroep die o.a. door
middel van interviews het financiële verleden van Nederland onderzoekt? En wil je je naast
inhoudelijke zaken ook bemoeien met de manier waarop we die interactie met ons publiek, ‘de
Nederlandse bevolking’ het beste vorm kunnen geven? Dan is deze stage bij de onderzoeksgroep
Financiële Geschiedenis van de UU misschien wat voor jou.
Achter de titel Het Kasboekje van Nederland schuilt een publieksonderzoek waarbij we bij mensen
‘op zolder’ gaan kijken om samen met hen de financiële geschiedenis van Nederland te onderzoeken.
De Financiële Geschiedenisgroep verzamelt persoonlijke documenten en verhalen van het publiek
middels een online platform. Op dit platform geven we ook betekenis aan de bronnen die we krijgen.
Het publiek leert zo het eigen verleden kennen, maar deze persoonlijke verhalen krijgen ook een plek
in de geschiedenis van Nederland. De NTR maakt samen met onze onderzoeksgroep de zesdelige tvserie ‘Het Kasboekje in Nederland’ die in 2018 uitgezonden zal worden.
In het stageproject ‘Kasboekje in beeld’ verken je het bewaard gebleven beeldmateriaal (foto en film)
over de financiële geschiedenis van Nederland. Je denkt mee over de vormgeving van ons digitale
platform. Doel is een rijke verzameling van aansprekende beelden te verzamelen die we kunnen
gebruiken in de communicatie met het publiek.
In het stageproject ‘Wat ligt er bij u op zolder?’ verken je het bewaard gebleven geschreven en
gedrukte materiaal dat door privépersonen, bedrijven, financiële instellingen, musea en archieven
bewaard is. Doel is een scherp beeld te krijgen van het soort documenten dat we kunnen verwachten
bij onze nationale zoektocht.
In het stageproject ‘De financiële kaart van Nederland in 1921’ verzamel je informatie over de
landelijke spreiding van (boerenleen)banken, postkantoren, spaarbanken,
verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen. Doel is om geschikte gegevens te
vinden voor een financiële atlas van Nederland.
We zoeken meerdere stagiairs, elk met een eigen taak, maar in alle gevallen geldt dat je onderdeel
wordt van onze onderzoeksgroep. Wij helpen je bij het nadenken over jouw deelproject en het
organiseren van je werk. Je gaat zelf research verrichten en je neemt deel aan bijeenkomsten waarin
jij zelf of anderen hun organisatorische of inhoudelijke werk presenteren. Ook denk je met de
projectcoördinator mee over creatieve invalshoeken om ons abstracte onderzoek via het platform en
de tv-serie dicht bij het publiek te brengen. Je gaat ook het land in, alleen of samen met andere leden
van de groep, om bronnenmateriaal op te sporen en contacten te leggen.
Onze wensen voor de stagiair:






Student in Geesteswetenschappen of Maatschappijwetenschappen, bij voorkeur MA of RMA;
ook BA-studenten met onderzoekservaring (minimaal BA-eindwerkstuk) nodigen we uit om
te reageren
Ervaring met het doen van (historisch) onderzoek
Belangstelling voor de geschiedenis van Nederland in de 20ste eeuw
Interesse in wetenschapscommunicatie







In staat complexe materie helder en eenvoudig uit te leggen
Nieuwsgierig
Zelfstandige werker die met eigen ideeën komt, maar tegelijkertijd …
Een teamplayer die van aanpakken weet
Online actief

We bieden een bescheiden stagevergoeding. Zie je er een uitdaging in te leren en ons te helpen een
breed publiek bij ons onderzoek te betrekken? Stuur je e-mail naar Oscar Gelderblom
(o.gelderblom@uu.nl).

