
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

zoekt stagiaire(s) BA of MA Geschiedenis voor 

ONDERZOEK NAAR MIGRATIE IN DE ACHTERHOEK EN LIEMERS   

 

Onze organisatie 
Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) beheert de archieven van de gemeenten Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De 

archieven en ook beeldcollecties, boeken en documentatie zijn een rijke bron van informatie over de 

streekcultuur en – historie. 

Het Erfgoedcentrum zet zich actief in om bij publiek de interesse te wekken in de regionale 

cultuurhistorie door middel van aansprekende activiteiten. 

 

Het onderzoek 
In opdracht van het Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek wordt er door het ECAL in 2022-2023 

onderzoek gedaan met betrekking tot het thema Migratie in de periode vanaf de zestiende eeuw.  

Het doel van dit onderzoek is om een tijdlijn samen te stellen waarin een zo volledig en evenwichtig 

mogelijk beeld wordt geschetst over migratie in deze regio. Deze informatie, over het migratieverleden 

en over hoe dit verleden haar sporen nalaat in het heden, zal op een duidelijke en aansprekende manier 

worden gedeeld diverse partijen; gemeenten, cultuurhistorische organisaties zoals musea en 

historische verenigingen maar ook sociaal maatschappelijke en educatieve organisaties. De 

onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt bij ontwikkeling van tentoonstellingen, educatieve of 

participatie projecten, toeristische activiteiten, etc.   

 

De werkzaamheden 
Je werkt mee in het onderzoeksteam en je hebt daarnaast de opdracht om binnen het thema Migratie 

samen met de stagebegeleider te zoeken naar een eigen onderzoeksvraag waarmee je aan de slag gaat. 

Je maakt hierbij gebruik van aanwezige archieven en collecties. Hierbij houd je rekening met de 

beschikbare bronnen en de juiste doelgroep. Je doet onderzoek en maakt daarna een vertaalslag naar 

het juiste publiek. Je toont eigen initiatieven en gaat zelfstandig te werk. Er is ruimte voor inzichten 

en ideeën.  

 
Voorbeelden van onderwerpen voor onderzoek:  

- Onderzoek naar de vluchtelingen, zoals Hugenoten, die in naar de Achterhoek en Liemers kwamen in de zestiende-eeuw aan 
de hand van de lidmatenboeken van de kerk. 

- Onderzoek in 19e-eeuwse bronnen naar de omstandigheden waarin migranten leefden of naar emancipatie van migranten.  

- Inzetten van statistiek-vaardigheden voor het verzamelen van data uit de verschillende bronnen om aan de hand daarvan een 
echt beeld kunt schetsen van de aantallen migranten in een bepaalde of in verschillende periodes. 

 

Wat we bieden 
- De kans om praktijkervaring op te doen met archiefonderzoek en publieksgeschiedenis.  

- Samenwerking met erfgoedpartners, afhankelijk van je stageopdracht en onderwerp. 

- Een werkplek in een kleine organisatie met betrokken en behulpzame collega’s.  

- Er is een bescheiden vergoeding beschikbaar.  

- Periode: 2022-2023, duur/omvang stage in overleg binnen genoemde periode. 

 

Solliciteren  
Ben jij een zelfstandige gedreven student die graag aan de slag gaat bij om praktijkervaring op te 

doen met publieksgeschiedenis en archiefonderzoek? Wil je graag als historicus een bijdrage leveren 

aan het denken over vraagstukken en jouw kwaliteiten en interesses als historicus inzetten voor 

jouw eigen onderzoek? Dan is deze stageplaats bij het ECAL misschien iets voor jou.  

 

Mail je CV en motivatiebrief voor 1 juli 2022 naar info@ecal.nu met als onderwerp ‘onderzoeksstage 

migratie’. Het is ook mogelijk om voor vragen te bellen naar het Erfgoedcentrum (0314-787078). Heb 

je geen mogelijkheid voor een individuele stage maar heb je wel interesse om je bachelor- of 

masterscriptie op een praktijkgerichte manier in te richten? Neem dan ook gerust contact op en 

vraag naar de mogelijkheden.  
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