Het Rathenau instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en
technologie. Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het
wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en
organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en
technologie.

Bij de afdeling Science System Assessment is er plaats voor een

Stagiair (m/v)
(38 uur per week)
“Legitimering van publieke, niet-academische kennisinstellingen in Nederland”

Project-informatie: Niet-academische, met
publiek geld gefinancierde kennisinstellingen
zoals TNO, RIVM en het KNMI hebben een
aanzienlijk aandeel in de productie van
kennis en innovatie in Nederland. De
publieke financiering van veel nietacademische kennisinstellingen staat echter
onder druk. De vraag die centraal staat in dit
project is: Hoe worden de publieke
doelstellingen van deze instituten geborgd
als het deel publieke financiering afneemt?
Mochten deze publieke functies vervuld
worden door private partijen, op welke
manier worden die functies dan vervuld?
Biedt een dergelijke constructie voldoende
garantie voor de kwaliteit van de geleverde
kennis, diensten en innovatieve technologie,
bezien vanuit de publieke belangen die via
deze kennisinstellingen worden behartigd?

Wij richten ons in dit project op de
legitimering van de keuzes die hierin
gemaakt worden, door de instituten zelf maar
ook door hun publieke financiers – vaak de
ministeries waaronder het betreffende
instituut ressorteert. ‘Legitimiteit’ komt zowel
in de bestuurskundige en politicologische als
in de STS-literatuur vaak naar voren als een
belangrijk concept.
Functie-informatie: De stagiair(e) heeft als
taak om een overzicht van deze literatuur te
maken met een focus op de rol van kennis
en kennisinstellingen in de Nederlandse
kennisinfrastructuur. Een tweede taak van de
stagiair(e) is het verzamelen van informatie
over de financiering van publieke
kennisinstellingen. De stagiair(e) zal
assisteren bij de organisatie van
minisymposia voor de maatschappelijke
stakeholders bij dit onderzoek.

Functie-eisen: Je bent een masterstudent
met een achtergrond in bestuurskunde of
politicologie met sterke interesse in STS, of
student wetenschaps- en technologiestudies
met interesse in politiek-bestuurlijke
processen. Daarnaast is het belangrijk om
een goed analytisch vermogen te hebben,
zorgvuldig te zijn en organisatietalent.
Aanstelling: Het betreft een stage voor 3
maanden. Aanvang 1 mei 2013.
Vergoeding: De student ontvangt een
stagevergoeding.
Standplaats: Den Haag
Inlichtingen: Nadere informatie over het
instituut is te vinden op de website
www.rathenau.nl . Voor nadere inlichtingen
over de stage kun je contact opnemen met
Marlous Blankesteijn, onderzoeker SciSA
(m.blankesteijn@rathenau.nl)

Sollicitaties: Je sollicitatie met curriculum
vitae kun je tot uiterlijk 17 april 2013 richten
aan het Rathenau Instituut, ter attentie van
P&O, Postbus 95366, 2509 CJ Den Haag. Je
kunt ook per e-mail solliciteren via:
sollicitaties@rathenau.nl.
Selectiegesprekken vinden plaats op
23, 24 en 25 april 2013.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

