
 
 
 
 
 

Stageplek Sociale Wetenschappen/ 
Maatschappelijke Dienstverlening  
 
Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij per februari opzoek naar een 
maatschappelijk betrokken stagiair. Als stagiair ondersteun je 
vreemdelingen die vanuit vreemdelingendetentie op ons gratis 
nummer bellen. Wij betrekken je als stagiair bij alle facetten van het 
Meldpunt. Middels het Meldpunt Vreemdelingendetentie leveren wij 
een bijdrage aan de strijd voor betere detentieomstandigheden in 
vreemdelingenbewaring.  
 
Wij zijn op zoek naar een stagiair die affiniteit heeft met deze materie 
en zich in wil zetten voor mensen in vreemdelingendetentie. De 
werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
-  Het opnemen, registreren en verifiëren van meldingen van 

vreemdelingen in bewaring 
-  Het categoriseren en analyseren van de klachten en meldingen in 

een database 
-  Het bestuderen van trends in de binnengekomen meldingen 
-  De nieuwsbrief opstellen en website up-to-date houden 
-  Het onderhouden van contacten tussen advocaten en 

vreemdelingen naar aanleiding van de meldingen 
-  Het bezoeken van contacten in vreemdelingendetentie 
-  Het volgen van ontwikkelingen in de politiek en de maatschappij 

(het Wetsvoorstel  Terugkeer en Vreemdelingenbewaring) 
 
Functie eisen: 
- Maatschappelijke dienstverlening/sociale wetenschappen 

HBO/WO studie (Criminologie, Social Work, of vergelijkbaar) 
- Affiniteit met de doelgroep 
- Uitstekende Nederlandse- en goede Engelse taalvaardigheid, een 

derde taal is een pre 
- Minimaal drie dagen per week beschikbaar 
 
Deze stage kan in overleg zowel als "meeloopstage" of als 
"afstudeerstage worden ingevuld. Binnen het Meldpunt wordt 
gewerkt in een hecht team met leuke collega’s en een informele 
cultuur. Er is veel ruimte voor de ontwikkeling van eigen initiatieven. 
Deze functie leent zich goed voor een waardevolle invulling van jou 
stage en een bijzondere aanvulling voor je CV. 
 
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar: 
Revijara Oosterhuis 
e: revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl  
t: 010-7470156  

Vanwege de zowel 

nationaal als 

internationaal fel 

bekritiseerde 

vreemdelingendetentie is 

Stichting LOS in 2010 het 

Meldpunt 

Vreemdelingendetentie 

gestart. Het Landelijk 

Ongedocumenteerden 

Steunpunt zet zich in voor 

de basisrechten van 

mensen zonder 

verblijfsvergunning. 

Enerzijds vormt zij een 

landelijk steunpunt voor 

mensen en organisaties die 

hulp bieden aan deze 

groep en is zij actief in de 

politieke lobby omtrent dit 

thema. Anderzijds voert de 

stichting projecten uit 

rondom mensen zonder 

verblijfsvergunning. 

 

De omstandigheden 

binnen 

vreemdelingendetentie 

staan op gespannen voet 

met 

mensenrechtenverdragen. 

Vreemdelingen, 

medewerkers van de 

detentiecentra, nationale 

en internationale 

organisaties hebben 

bijvoorbeeld kritiek geuit 

over het sobere regime, de 

medische zorg, het eten, de 

behandeling in detentie, de 

mogelijkheden tot contact 

met de buitenwereld, 

enzovoorts. Deze kritiek 

heeft vooralsnog niet 

geleid tot substantiële 

veranderingen in de 

detentieomstandigheden. 

 


