
 

Stageplaats LeidenAsiaCentre, LIAS, Leiden 

Periode december 2018 – februari 2019, drie dagen per week 

Periode 

LeidenAsiaCentre is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode december 2018 - februari 2019. 

Aspirant-stagiaires staan ingeschreven bij een Nederlandse universitaire instelling. De voorkeur 

gaat uit naar studenten of junior onderzoekers met een achtergrond in politicologie, antropologie, 

STSS, media studies of Azië studies.  

 

LeidenAsiaCentre 

LeidenAsiaCentre is het internationale expertisecentrum voor het moderne Oost-Azië in Nederland. 

Het doel van het centrum is het bevorderen van de verwerving, toepassing en verspreiding van 

kennis aan de Universiteit Leiden over het moderne Oost-Azië en in het bijzonder het huidige Oost-

Azië, in al haar aspecten. De medewerkers van het LeidenAsiaCentre doen onderzoek dat sterk 

gericht is op valorisatie: dit betekent dat onderzoeksvragen worden geformuleerd in samenspraak 

met onze maatschappelijke partners. Die omvatten onder meer overheden, het bedrijfsleven, het 

maatschappelijke middenveld, de media en andere academische en niet-academische kenniscentra. 

 

Project 

Het LeidenAsiaCentre start momenteel een nieuw onderzoeksproject om nieuwe kennis te 

genereren over smart cities in het hedendaagse Azië. Wereldwijd worden smart cities omarmd door 

overheden en industrieën, omdat het smart city concept belooft om de leefbaarheid, het beheer en 

de ecologische duurzaamheid van steden te verbeteren. Aan de andere kant zijn er ook kritische 

geluiden over de potentieel uitsluitende en top-down karakter van smart cities-oplossingen. 

Nederland is vooruitstrevend als het gaat om de ontwikkeling en het ontwerpen van smart cities, 

waarbij de kritische en innovatie perspectieven ook in kaart worden gebracht. 

 

Het project brengt relevante actoren, maatschappelijke debatten en bestaand onderzoek in kaart, 

met een focus op afbeeldingen en visualisaties van smart cities die op verschillende platformen 

voorkomen. Het is de bedoeling van dit project dat er een globaal beeld komt van de ontwikkeling 

van smart cities in Zuid-, Oost- en Zuidoost Azië, maar de focus zal voornamelijk liggen op China, 

India, Indonesië en op Nederland-Azië samenwerkingen in de smart city-sector. 

 

Werkzaamheden 

Het LeidenAsiaCentre zoekt een stagiar(e) om de volgende vragen te onderzoeken: Welke ideeën 

(visies, concepten, iconografieën) liggen ten grondslag aan het smart city project in verschillende 

landen in Azië? Hoe worden smart cities bestuurd, en hoe sturen smart cities mensen? 

 

De stagiair(e) zal drie dagen per week onder leiding van Dr. Sanderien Verstappen werken. Ook zal 

de stagiair(e) vergaderingen bijwonen op  de  Universiteit Leiden en met andere relevante 

partners. De stagiair(e) schrijft aan het einde van de stageperiode een rapport over de 

bevindingen. 

 

Functievoorwaarden 

Belangstellende studenten moeten aan de volgende eisen voldoen: 



 Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk  

 Kennis van het Chinees, Indonesisch, Hindi of Urdu strekt tot aanbeveling;  

 Relevante universitaire studie; 

 Goede communicatieve vaardigheden en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 Brede algemene ontwikkeling en interesse; 

 Initiatiefrijk, zelfstandig en enthousiast; 

 Flexibel/snel kunnen schakelen 

 Accuraat/efficiënt en organisatorisch sterk 

 

De stagiair dient gedurende de hele stageperiode als student ingeschreven te staan aan een 

Nederlandse hogere onderwijsinstelling. 

De stagevergoeding bedraagt 300,- euro per maand voor 3 dagen per week, exclusief 

reiskostenvergoeding.  

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij LeidenAsiaCentre, stuur dan vóór 10 november 

2018 een sollicitatiemail met CV en eventuele referenties naar de manager van het 

LeidenAsiaCentre, Lily Sprangers (sprangers@leidenasiacentre.nl). 

mailto:sprangers@leidenasiacentre.nl

