Vacature doctoraatsbursaal
Uiterste inschrijvingsdatum: 26 augustus, 2018 24:00
Vakgroep: Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Type contract: Contract van bepaalde duur (2 jaar)
Diploma: Master diploma in het sociaal werk, in de pedagogische en/of sociale
wetenschappen
Aanstelling: 100%
Statuut: bursaal
Datum indiensttreding: ten vroegste op 1 oktober 2018

Functieomschrijving
De Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek is binnen het kader van het
JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) op zoek naar een gemotiveerde doctoraatsbursaal. Het
JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen de Vakgroep
Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent), de onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU
Leuven) en de onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel),
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het JOP staat in voor de afname en analyse van de
JOP-monitor waarmee de leefwereld, levensomstandigheden en activiteiten van Vlaamse
jongeren tussen 10 en 25 jaar periodiek in beeld worden gebracht. Daarnaast staat het JOP in
voor kennisopbouw op het vlak van (inter)nationaal jeugdonderzoek via de inventarisatie en
ontsluiting van (inter)nationaal jeugdonderzoek en via participatie in Europese
kennisnetwerken.
Binnen het JOP voer je academisch onderzoek uit naar participatie en maatschappelijke in- en
uitsluitingsprocessen in relatie tot maatschappelijke interventies ten aanzien van jongeren
(vrije tijd, armoede, onderwijs, jeugdbeleid, diversiteit,…). Je draagt daarnaast ook actief bij
aan de valorisatie van de recente JOP-4 data (kindmonitor, postmonitor en schoolmonitor
2018). De looptijd van de betrekking is van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2020.
Je werkt daarbij nauw samen binnen het JeugdOnderzoeksPlatform met onderzoekers uit de
KULeuven en de VUB. Je neemt deel aan internationale academische conferenties en
publiceert wetenschappelijke artikels in hoogstaande academische tijdschriften.

Functieprofiel
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde onderzoeker/onderzoekster met het
volgende profiel:


Je hebt een Master diploma in het sociaal werk, in de pedagogische en/of sociale
wetenschappen. Het diploma moet behaald zijn op het moment van de aanstelling.



Je kan zelfstandig werken, maar werkt eveneens graag in een team.



Je hebt kennis van en/of ervaring in jeugdonderzoek en de context van het Vlaams
jeugdbeleid.



Je behaalde goede studieresultaten.



Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek in aansluiting
op de thema’s binnen het Jeugdonderzoeksplatform.



Je hebt een goede kennis van statistische analysetechnieken en hun toepassing.



Je hebt kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden.



Wetenschappelijke spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels zijn
essentieel.

Solliciteren
Voor meer informatie of bijkomende vragen over deze vacature, contacteer
Lieve.Bradt@ugent.be
Geïnteresseerde kandidaten worden verwacht hun CV, een gemotiveerde brief, en eventuele
publicaties in het Nederlands of Engels door te sturen naar Lieve.Bradt@ugent.be ten laatste
op 26 augustus 2018.
.

