
Doctoraatsbursaal (100 %) 
 
 
OVER DE UGENT 
 
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks 
aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale 
voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de 
grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit 
Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke 
disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. 
 
OVER HET CATCH-ONDERZOEK 
 
Het CATCH –project (Community sports for AT – risk youth: innovative strategies for 
improving personal development, Health and social cohesion) is een interdisciplinair 
onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door VLAIO en een samenwerking is tussen de 
onderzoeksgroep Sport & Society (Vrije Universiteit Brussel), de vakgroep Sociale Agogiek 
(Universiteit Gent), de vakgroep Huisartsgeneeskunde (Universiteit Gent) en het Expertise 
centrum Buurtsport (ISB). Het project onderzoekt werkzame mechanismen en faciliterende 
voorwaarden van buurtgebonden sport/beweegpraktijken voor de gezondheid, sociale 
cohesie en persoonlijke ontwikkeling van jongeren (14-25 jaar) in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. De vraag ‘wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden’ staat 
centraal, en wordt bestudeerd vanuit het perspectief van realist science.  Meer informatie 
over het project is terug te vinden op http://www.isbvzw.be/nl/671/papers/434.  
 
Het project ving aan in januari 2016 en de komende 2 jaar (einde project: december 2019) 
staan in het teken van de validering en valorisatie van de onderzoeksresultaten. Hiervoor 
staat actie-onderzoek in 3 tot 6 buurtsportpraktijken ingepland (kwalitatieve methodieken) en 
het afnemen van een vragenlijst bij deelnemers van buurtsport. Aan de hand van lokaal 
opgezette leernetwerken (Community Sport Labs), praktijkgerichte publicaties,  een centrale 
website, en studiedagen beogen we met dit project doelbewust bij te dragen tot de verdere 
kennisontwikkeling en verankering van buurtsport in Vlaanderen en het vertalen van de 
bevindingen naar gerelateerde disciplines. 
 

JOUW OPDRACHT 
 
- Je draagt bij aan onderzoek naar het effect van een buurtsportinterventie op de 

gezondheid van maatschappelijk kwetsbare jongeren, en toont betrokkenheid in de 
opzet, implementatie en evaluatie van buurtsportinterventies. 

- Je rapporteert in wetenschappelijke en vulgariserende publicaties over de bevindingen. 
- Je draagt bij aan de valorisatie van de onderzoeksbevindingen via de organisatie van 

studiedagen, vormingsmomenten etc.  
- Je werkt mee aan onderwijs binnen het ruime topic sociale ongelijkheid en gezondheid 

binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde.  



- Je begeleidt Masterproefstudenten bij hun thesis binnen het ruime topic van sociale 
ongelijkheid en gezondheid.  

- Het wetenschappelijk werk wordt uitgevoerd ter voorbereiding van een doctoraat. Het 
onderwerp van het doctoraat wordt in overleg met de kandidaat bepaald. 
 

JOUW PROFIEL 
 
- Je bent houder van een diploma van Master in de gezondheidswetenschappen, 

beweegwetenschappen of de sociale wetenschappen, of hebt een gelijkgesteld diploma. 
Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling. 

- Je bent overtuigd van de kracht van bewegen en buurtprocessen om verandering bij 
mensen teweeg te brengen.  

- Je bent een dynamische en enthousiaste persoon. 
- Je kan goed communiceren in team, en met externen. 
- Je bent stressbestendig, en kan omgaan met periodes van verhoogde werkdruk en 

onzekerheid. 
- Je levert nauwkeurig en efficiënt werk af, en neemt verantwoordelijkheid op voor jouw 

taken. 
- Je kan vlot schrijven en spreken in het Engels. 
- Je hebt kennis van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeks- en 

analysemethoden, ervaring in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, en 
leergierig op dit vlak. 

- Je voldoet aan de voorwaarden om als bursaal aan de slag te gaan (bv. max. 24 
maanden gewerkt hebben in statuut ‘bursaal’) 

 
ONS AANBOD 
 
- Wij bieden je een aanstelling van 100 % tot 31/6/2018, met verlenging tot 31/12/2019 na 

een positieve evaluatie 
- De indiensttreding tussen 1 oktober en 1 december 2017, in onderling overleg 
- De verloning gebeurt volgens barema doctoraatsbursaal. Meer informatie hierover vind je 

op onze website. 
- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed 

opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, 
ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op 
onze website. 

 
 
INTERESSE? 
 
Solliciteer via email t.a.v. prof. Sara Willems (sara.willems@ugent.be) voor 16/10/2017 
(deadline = 23:59 op 15/10) en voeg volgende documenten toe: 
- je sollicitatiebrief  
- je cv (samengevoegd in 1 bestand van maximum 5 MB) 
- een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in jouw bezit) 
- enkel indien je je diploma buiten de Europese Unie behaalde: een 

gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in jouw bezit) 



 
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op vrijdag 20/10 in de voormiddag.  
 
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan 
om te solliciteren. 
 
 
MEER INFORMATIE 
 
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met dr. Veerle 
Vyncke (veerle.vyncke@ugent.be, 32 9/332 06 68) 
 

 
 


