
 

 
Het Rijnland Instituut is op zoek naar jou! (m/v/x) 

Ben jij een vaardige onderzoeker? Heb je affiniteit met Duits-Nederlandse betrekkingen? 
Spreek je ook nog beide talen en lijkt het je wel wat om een bijdrage te leveren aan één 

van de bouwstenen van competentiegericht grensoverschrijdend onderwijs? Kom het 
Rijnland Instituut dan helpen bij het vervullen van haar missie; de ontwikkeling tot 
expertisecentrum voor binationale competentie- en curricula-ontwikkeling! 

Als kennisinstituut voor grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsorganisaties 
willen wij een volgende stap zetten in onze ontwikkeling tot expertisecentrum om zo onze 
bijdrage te kunnen leveren aan het netwerk van grensoverschrijdende 

onderwijsinstellingen. We kunnen daarbij jouw hulp goed gebruiken!  

Een interessante stageopdracht 
Heb je interesse om je in een uitdagende werkcontext als onderzoeker verder te 
ontplooien? Ben je geïnteresseerd in onderwijs en wil je een steentje bijdragen aan de 
360-graden-arbeids- en onderwijsmarkt? Je gaat in Emmen bij het Rijnland Instituut aan 
de slag met een onderzoek naar Euregionale competenties, waarbij een focus ligt op de 
bestaande curricula aan beide zijden van de grens. Je krijgt daarbij de nodige begeleiding, 
vanuit zowel Hochschule Osnabrück, Campus Lingen, als vanuit NHL Stenden hogeschool 
(beide partners in het Rijnland Instituut). Ook moet er aandacht zijn voor de context 
waarin dit onderzoek plaatsvindt; er zijn betrokkenen vanuit alle partijen van de triple-
helix. Naast je onderzoek zul je ook veel meekrijgen van de dagelijkse gang van zaken 
binnen het Rijnland Instituut en kennisnemen van alle aspecten van de Duits-Nederlandse 
betrekkingen. Verder ondersteun je tijdens je stage bij het onderhouden en vullen van de 

website en schrijf je over je ervaringen.  

Doe je een bachelor- of masteropleiding Europese studies, Nederland-Duitsland-Studies, 
International Relations of een aanverwante studie en heb je interesse in deze opdracht? 
Stuur dan snel je motivatie en cv naar info@rijnlandinstituut.eu. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met annick.bakker@nhlstenden.com.  

Meedoen op de werkvloer 
Het Rijnland Instituut leidt op voor Europa. Het Rijnland Instituut bevordert dankzij een 
krachtenbundeling van de beroepsonderwijsinstellingen aan beide kanten van de grens de 
arbeidsmarktrelevante opleiding in de Euregionale kenniseconomie en draagt hierdoor bij 
aan het grensoverschrijdend wonen, werken, leven en studeren. Het is een 
samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, 
Alfa-college, Drenthe College, Hochschule Osnabrück, Berufsbildende Schulen Lingen en 

Berufsschulzentrum am Westerberg.  

Het Rijnland Instituut geeft je alle ruimte om proactief mee te denken en mee te werken. 
Je wordt actief op sleeptouw genomen om het team en de organisatie te leren kennen. 
Daarnaast krijg je bij het Rijnland Instituut de kans de verschillende kennisinstellingen en 
de daaraan verbonden partnerorganisaties in de Euregio te leren kennen. Verder krijg je 
concrete taken toegewezen en daarmee ook eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op 
het gebied van marketing en communicatie. Daarnaast krijg je de ruimte die nodig is om 

aan je stageopdracht te werken.  

Naar wie zijn wij op zoek?  
We zijn op zoek naar een proactieve student met sterke communicatieve vaardigheden. 
Bij voorkeur iemand die ook de Duitse taal machtig is. Een nieuwsgierig talent dat 
beschikt over creatieve vaardigheden en dat goed in teamverband kan werken.  

Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een aantrekkelijke stageplek voor de periode van 1 september 2021 tot en met 
31 januari 2022 (of in overleg) in een Nederlands-Duits team met een marktconforme 
stagevergoeding. Wij verheugen ons op je reactie, stuur ons deze voor 2 juli 2021 toe.  
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