
Projectmedewerker REC-PATH studie 
Doctoraatsbursaal - 100% - Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen - PP10 - Orthopedagogiek 
 
In het kader van een Europees onderzoeksproject “Recovery pathways and societal responses in the 

UK, Netherlands and Belgium (REC-PATH)” zijn we op zoek naar een voltijds onderzoeker. Dit 

onderzoek wordt gefinancierd door het FWO. Het wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team 

van onderzoekers uit de Vakgroep Orthopedagogiek (Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen& dr. Jessica 

De Maeyer) en het Institute for Research on Criminal Policy (IRCP), UGent (Prof. Dr. Freya Vander 

Laenen & Dr. Charlotte Colman) in België.  

Het onderzoek verloopt in nauwe samenwerking met het Department of Law & Criminology, Sheffield 

Hallam University en met het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving, Nederland. Het 

onderzoek heeft tot doel de hersteltrajecten van personen met een verslavingsprobleem in kaart te 

brengen en te onderzoeken welke factoren dit faciliteren/bemoeilijken.  

 
JOUW OPDRACHT  

- Je staat in voor het uitvoeren van de verschillende werkpakketten binnen dit 

onderzoeksproject voor Vlaanderen. Meer specifiek gaat het om zowel kwantitatieve 

dataverzameling en -analyse – o.a. door middel van een online survey – alsook een kwalitatief 

onderzoeksluik – door middel van interviews met personen in herstel van verslaving. Op 

aanvraag (via onderstaande contactpersoon) is een samenvatting van het onderzoeksvoorstel 

te verkrijgen.  

- Als onderzoeker ben je verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit 

Gent. 

- De aanstelling start op 1 september 2017 voor de duur van 3 jaar. 

JOUW PROFIEL  
- Diploma van master in de humane wetenschappen (Psychologie, Pedagogische 

Wetenschappen, Sociologie, Criminologie, …) 

- Affiniteit met onderzoek omtrent (herstel van) verslaving strekt tot aanbeveling 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met kwantitatief én kwalitatief onderzoek 

- Je kan zelfstandig werken en je kan vlot wetenschappelijke teksten schrijven 

- Zeer goede kennis van Nederlands en Engels is vereist 

- Je kan vlot samenwerken in een internationaal en multidisciplinair onderzoeksteam 

 
INTERESSE?  
Je kan je interesse voor deze vacature laten blijken door voor 7 juli 2017 volgende zaken te mailen naar 

Prof. Dr. Wouter Vanderplasschen (wouter.vanderplasschen@ugent.be): 

- sollicitatiebrief 

- je CV, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten  

MEER INFORMATIE  
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Wouter 

Vanderplasschen (Wouter.Vanderplasschen@UGent.be, +32 09/331 03 13).  

mailto:wouter.vanderplasschen@ugent.be

