
van de toekomst?
Word jij ons talent



Volg je een hbo- of wo-studie en zit je in de laatste fase van je bachelor of 

master? Ben je op zoek naar een uitdagende meewerkstage of afstudeer-

onderzoek? Het CBS zoekt talenten van de toekomst. Kijk voor de actuele 

stageopdrachten op www.cbs.nl/stages. 

Verschillende achtergronden, zelfde focus

Bij het CBS met vestigingen in Den Haag, Heerlen en Bonaire, vind je 

een aangename mix van een overheids- en bedrijfsklimaat. Er werkt een 

zeer gemêleerde groep mensen, of het nu gaat om leeftijd, nationaliteit, 

studierichting of loopbaan. Wat iedereen gemeen heeft, is een focus op 

onderzoeksresultaten van de allerbeste kwaliteit. 

TOP-stageprogramma

Als stagiair maak je onderdeel uit van het TOP-stageprogramma. Als 

deelnemer hiervan heb je een CBS-expert als stagebegeleider. Hij of zij 

begeleidt jou tijdens je stage. Je vaardigheden en kwaliteiten komen tijdens 

jouw stage volledig tot hun recht. Collegialiteit, een prettige werksfeer en 

ruimte voor ideeën zijn kenmerkend voor het CBS. Je loopt stage binnen 

een wetenschappelijke omgeving en je werkt samen met enthousiaste, 

vakkundige collega’s. Jouw ideeën en frisse blik worden zeer gewaardeerd. 

Tevens profiteer je van flexibele werktijden en een aantrekkelijke stage-

vergoeding.

Data science: ‘The sexiest job of the 21st century’

Wil jij met behulp van webpagedata start-ups in Nederland identificeren, op 

basis van social media het aantal toeristen op Texel schatten of manieren 

vinden om ‘Sustainable Development Goal’-indicatoren te meten? Het 

Center for Big Data Statistics biedt enthousiaste studenten interessante en 

uitdagende stageopdrachten aan. Deze opdrachten zijn een combinatie van 

productontwikkeling en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van big data. De focus ligt bijvoorbeeld op het gebied van visualisatie, 

machine learning of het optimaliseren van grootschalige verwerking van big 

data.

http://www.cbs.nl/stages


In 2016 heeft het CBS het ‘Center for Big Data Statistics’ (CBDS) gelanceerd. 

Een uniek en innovatief platform, waarbij data scientists en onderzoekers 

van het CBS nauw samenwerken met promovendi, studenten en deskundigen 

van diverse nationale en internationale partijen. Samen werken zij aan 

het optimaliseren van bestaande statistieken en het maken van nieuwe 

statistieken met big data.

Wil jij interessante databronnen analyseren, nieuwe mogelijkheden 

ontdekken en maatschappelijk relevant bezig zijn? Wil je ervaring opdoen als 

data scientist? Dat kan! Het CBS zoekt talenten van de toekomst. Interesse? 

Kijk voor meer informatie op www.cbs.nl/datascience of solliciteer direct via 

stageverzoek@cbs.nl.

Solliciteren

Is je interesse gewekt? Kijk op www.cbs.nl/stages voor alle stagevacatures. 

Stuur je motivatiebrief en cv naar stageverzoek@cbs.nl. Meer weten? Stuur 

dan een e-mail naar stageverzoek@cbs.nl.

Open sollicitatie

Ben je proactief en heb jij zelf een originele onderzoeksvraag? We 

nemen graag je open sollicitatie in behandeling. Stuur hiervoor jouw 

onderzoeksvoorstel, motivatiebrief en cv naar stageverzoek@cbs.nl.
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Voor wat er feitelijk gebeurt


