
Het migratierecht is een uitdagend rechtsgebied waarin vakkennis en actuele informatie 

cruciaal zijn voor de migratierechtpraktijk. Stichting Migratierecht Nederland faciliteert 

hoogwaardige informatie- en kennisoverdracht aan advocaten en andere professionals in het 

reguliere vreemdelingenrecht. Dit doet zij onder meer als mede-uitgever van de tijdschriften 

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, Asiel&Migrantenrecht en door postacademisch onderwijs 

aan te bieden. 

Een belangrijke pijler binnen ons werk is onze juridische databank Migratieweb. Hierin wordt 

informatie over vreemdelingenrecht en aanverwante onderwerpen op een toegankelijke manier

beschikbaar gesteld aan onze doelgroep. De redactie van Migratieweb telt drie vaste 

medewerkers en 4 junior redacteuren. Voor de coördinatie van een aantal uiteenlopende 

werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Coördinator Migratieweb

24-32 uur per week

Wat je doet

Je coördineert de werkzaamheden en stelt prioriteiten voor Migratieweb. Je werkt aan de 

verdere ontwikkeling van de inhoudelijke en functionele kwaliteit van de databank. 

Hiernaast lever je een inhoudelijke bijdrage aan de databank. Dat betekent dat je relevante 

ontwikkelingen op het gebied van het vreemdelingenrecht volgt, analyseert en in Migratieweb 

inzichtelijk maakt voor onze doelgroep. Bovendien coördineer en redigeer je de bijdragen van 

onze junior redacteuren en heb je overleg met de ontwikkelaars. 

Ook draai je mee bij enkele andere activiteiten zoals de Vragendienst van de Stichting 

Migratierecht Nederland. 

Wat wij bieden
De mogelijkheid om je kennis en netwerk te vergroten, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

en eigen initiatief en een prettige en collegiale werkomgeving in Amsterdam. Daarnaast bieden

wij een salaris in schaal 9 van de CAO Welzijn, goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden 

conform de CAO Welzijn en een aanstelling voor 1 jaar.

Wat wij vragen
Academisch werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring in het migratierecht of een 

aanverwant rechtsgebied. Je hebt oog voor de relevante ontwikkelingen in het reguliere 



vreemdelingenrecht en kunt daarover met experts van gedachten wisselen. Verder beschik je 

over affiniteit met ICT.

Interesse?
Nadere informatie over de functie of de procedure kun je inwinnen bij Tisanja Abali, 

telefoonnummer 020 3620500. Je sollicitatie (brief en CV) kun je sturen naar 

Hvandemortel@stichtingmigratierecht.nl. De reactietermijn sluit op 15 april 2019. Het is echter

raadzaam z.s.m. te reageren, omdat we sollicitaties van geschikte kandidaten meteen in 

behandeling zullen nemen.


