
Wetenschappelijk medewerker  “onderzoek naar doelgerichte orthopedagogische activiteiten in de 
gemeenschapsinstellingen rond herstel van de schade als gevolg van een delict” (UGent, Vakgroep 
Orthopedagogiek, 50%, max. 1 jaar) 

 
De vacature betreft een opdracht als deeltijdse onderzoeker op het project “Een onderzoek naar 
doelgerichte orthopedagogische activiteiten in de gemeenschapsinstellingen rond herstel van de 
schade als gevolg van een delict” gefinancierd door het Agentschap Opgroeien. 

De onderzoeksvragen betreffen: 

1. Over welke (internationale) evidence- and practice-informed kennis beschikken we 
aangaande doelgericht orthopedagogisch werken rond herstel van de schade naar aanleiding van het 
gepleegde delict in combinatie met de uitvoering van vrijheidsberovende maatregelen bij 
minderjarige delictplegers? 

2. Hoe wordt momenteel doelgericht gewerkt rond herstel in de gemeenschapsinstellingen in 
(a) individuele forensische begeleiding van de jongere en zijn sociaal netwerk en (b) 
groepsactiviteiten? 

3. Welke zijn de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking en implementatie van 
doelgerichte orthopedagogische activiteiten rond herstel van de schade naar aanleiding van het 
gepleegde delict in combinatie met de uitvoering van vrijheidsberovende maatregelen bij 
minderjarige delictplegers, rekening houdend met de huidige stand van zaken hieromtrent in de 
gemeenschapsinstellingen en de kennis verzameld in de context van doelstelling 1.?  

4. Op welke manier kunnen doelgerichte orthopedagogische activiteiten rond herstel van de 
schade naar aanleiding van het gepleegde delict in combinatie met de uitvoering van 
vrijheidsberovende maatregelen bij minderjarige delictplegers, zowel in de individuele begeleiding 
van jongeren als in groepsgerichte werkvormen, geborgd worden naar de toekomst? 

Het onderzoek tracht via een aantal werkpakketten met diverse methoden (literatuuronderzoek, 
interviews, focugroep, …) een antwoord op deze onderzoeksvragen te formuleren.  

De opdracht van de onderzoeker bestaat erin om mee te werken aan de verschillende 
werkpakketten teneinde een antwoorde te geven op de vragen m.b.t. doelgerichte 
orthopedagogische activiteiten rond herstel in de gemeenschapsinstellingen. 

Meer informatie (evenals mogelijkheid om te solliciteren) is beschikbaar via: 

https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=C0000956575P&nav
BarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=nl%5fNL&site=VjItUnUyR1hvaHNudXZSOFFoaDZWY
UtYQT09&career_job_req_id=17650&selected_lang=nl_NL&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlert
Controller_jobAlertName=&_s.crb=q1APc%2fOEvexdQ1bYD9Lzv55oJAuM6aND2BG2x4Hbg%2bs%3d 
  

Mocht de link niet werken, dan kan u deze knippen en plakken in uw browser 


