
 

 

Vacature Onderzoeksstudent (vrijwilliger) 

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen zoekt per direct een onderzoeksstudent voor ons Project Activering 
Ongedocumenteerden voor circa 8 uur per week  

 
Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van 
met name uitgeprocedeerde vluchtelingen. Ze biedt juridische, materiële en psychosociale hulp en voert 
actie voor een humaan vluchtelingenbeleid. 
 
 
Vacature:  
Periode: Zes maanden (op vrijdag)  
Startdatum: z.s.m.   
Vergoeding: € 60,- per maand 
 
Het Project Activering Ongedocumenteerden is een nieuw initiatief van het ASKV. Het doel van dit driejarig 
project is om het toekomstperspectief van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning te vergroten. We beogen 
dit doel o.a. te bereiken door landelijke en lokale lobby in te zetten en diverse cursussen en 
praktijkleertrajecten te organiseren voor de doelgroep. Afgelopen september is het ASKV van start gegaan 
met een gestructureerd onderzoek (monitoring, evaluation and learning) naar de impact van de cursussen 
en praktijkleertrajecten. .  

 
Werkzaamheden 
Als onderzoeksstudent bij het PAO werk je nauw samen met de twee projectmedewerkers en een 
vrijwilliger. Je helpt bij het uitvoeren van het impactonderzoek door interviews af te nemen met de 
deelnemers van onze cursussen en praktijkleertrajecten – voorafgaand aan het traject en na afloop van het 
traject. Daarnaast help je met het invoeren van bestaande informatie over oud-deelnemers in een algemene 
database.  
 

Functie-eisen: 

• Affiniteit met de doelstellingen van het ASKV 

• Universitair-denkniveau 

• Zelfstandig 

• Accuraat 

• Spreekt meerdere talen (naast Nederlands ook vloeiend Engels, derde taal is een pre); 

• Is ten minste zes maanden beschikbaar op vrijdag.   
 

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen biedt: 

• Prettige werksfeer in kleine organisatie met gemotiveerd team van vaste medewerkers en       
Vrijwilligers; 

• Een uitdagend, leerzaam project waarin je kennis kunt maken met alle aspecten van       
projectmatig werken en impactonderzoek; 

 
Belangstelling 
Een korte motivatie en CV kun je sturen naar pao@askv.nl, ter attentie van Arja Oomkens.  
Voor vragen kun je bellen met 06 407 13 599 
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