Junior onderzoeker in het
opvolgingsonderzoek geheimhouding
(stage) bij de Rekenkamer Amsterdam
Omschrijving van de functie
De Rekenkamer Amsterdam zal in 2018 een opvolgingsonderzoek starten naar de opgelegde
geheimhouding en gevolgen voor en de mogelijkheden van raadsleden. De doelen van de stage
zijn:
 Het mede actualiseren van de Handreiking geheimhouding - Nadere informatie over het
opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding (februari 2012)
 Het mede bepalen van het normenkader voor het opvolgingsonderzoek geheimhouding
van de Rekenkamer Amsterdam
 Het mee uitvoeren van het opvolgingsonderzoek geheimhouding en daarover rapporteren
aan de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam.
Werkzaamheden
Stagewerkzaamheden omvatten het doen van een literatuurstudie waaronder jurisprudentie,
het houden van interviews, dossierstudies en rapporteren ten behoeve van de publicatie en
training on the job.
Scriptie
Het behoort ook tot de mogelijkheden om een scriptie te schrijven als het onderwerp voldoende
aansluit bij het werk van de rekenkamer. De scriptie wordt geschreven onder
verantwoordelijkheid van de universiteit. De directeur moet echter wel de opzet goedkeuren
en bepaalt ook welke gegevens van de rekenkamer in de scriptie mogen worden gebruikt.
Overige eisen profiel kandidaat
 kennis van onderzoeksmethoden;
 kennis van bedrijfsvoering- of beleidsonderzoek;
 bereidheid en vaardigheid om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 kennis van en affiniteit met bestuursrecht (bij voorkeur de gemeentewet);
 opleidingsniveau: Bachelor afgerond, of master student, of master afgerond.
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Eigenschappen functie
Integer, analytisch, flexibel, oplossingsgericht, zelfstandig en gevoel voor politieke en
bestuurlijke verhoudingen.
Arbeidsvoorwaarden:
Een stage bij de rekenkamer duurt in de regel tenminste 4 maanden voor tussen de 24 en 32
uur per week. Stagiairs komen in aanmerking voor een stagevergoeding. Zie hiervoor
uitgebreid www.amsterdam.nl/nrga/25-stagiairs
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van één van de onderzoekers.
De stagiair(e) werkt aan de hand van een stageplan. Aan het eind van de periode wordt de
stage beoordeeld met behulp van een evaluatieformulier.
Sollicitatie
Interesse in deze stage? Mail je reactie naar info@rekenkamer.amsterdam.nl t.a.v. de heer
J.A. de Ridder (directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam).
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