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Functie  
Je werkt binnen het D-SCOPE onderzoeksproject (i.e. Detection – Support and 
Care of Older People: Prevention and Empowerment). Het D-SCOPE project is 
een samenwerking tussen Hogeschool Gent, Katholieke Universiteit Leuven, 
Universiteit Antwerpen, Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Brussel, 
gefinancierd binnen het SBO-programma van FWO. Het project is gestart in 2015 
en loopt tot eind 2018. D-SCOPE werkt aan de preventie van kwetsbaarheid bij 
ouderen zodat zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis kunnen blijven wonen.  
Jouw taak binnen het D-SCOPE project is het ondersteunen van de onderzoeks- 
en valorisatiecoördinator. De onderzoekscoördinator stuurt 7 PhD-onderzoekers 
aan binnen de verschillende instellingen, leidt de onderzoekersgroepen en 
coördineert de dataverzameling. De valorisatiecoördinator maakt de link tussen 
het wetenschappelijk onderzoek, het beleid en de praktijk.  
 
Tot de kerntaken van deze ruime, afwisselende functie behoren o.a. :  

• Organiseren van gebruikersgroepen (tussentijdse feedback-momenten met 
stakeholders uit praktijk en beleid) en de slotconferentie in najaar 2018 

• Verzorgen en beheren van contacten met de media (persartikels, nieuws-
brieven …) 

• Onderhouden van de D-SCOPE website  
• Coördinatie van eindpublicatie D-SCOPE (boek) 
• Administratie zoals opmaken van opvolgingsverslagen t.b.v. opdrachtge-

ver (IWT), een financieel overzicht, stuurgroepvergaderingen, … 
• Praktische ondersteuning dataverzameling  
• SPSS: datacleaning, bivariate en multivariate analyses 
• Verwerking van SPSS-resultaten in (kwantitatieve) rapporten  
• Uitwerken van een eigen doctoraatsvoorstel (vb. FWO, Anticipate, …)  

 
Profiel  

• In het bezit zijn van een diploma Master in de Agogische Wetenschappen 
of Master in de Pedagogische Wetenschappen. Andere opleidingen ko-
men in aanmerking indien voldoende aansluiting bij het desbetreffende 
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onderzoekdomein. 
• Sterk gemotiveerd zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en 

ondersteunen. 
• Goede kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en SPSS. 
• Beschikken over goede schrijfvaardigheden in het Nederlands (Engels en 

Frans zijn een pluspunt). 
• Zin voor verantwoordelijkheid, flexibele ingesteldheid en beschikken over 

een goed organisatievermogen.  
• Onderschrijven van de basisfilosofie en onderwijsvisie van de Vrije Univer-

siteit Brussel. 
 

Aanbod 
• Voltijdse aanstelling via een contract van bepaalde duur t.e.m. 31.12.2018 

(mits positieve tussentijdse evaluatie). Het mandaat start zo snel mogelijk. 
• Grote autonomie en verantwoordelijkheid in een stimulerend wetenschap-

pelijk milieu. 
• Wij bieden je een maandsalaris volgens de barema’s die van toepassing 

zijn in de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. De salarisvork voor 
deze functie voorziet in een bruto maandloon aangevuld met de volgende 
extralegale voordelen: 

o tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer 
o groeps- en hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inko-

men 
o opmerkelijke sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op 

de campus 
o een uitzonderlijke verlofregeling 
o Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘ toekom-

stige werknemers’ 
• Je komt terecht in een dynamisch team, toffe sfeer en jong kader met een 

passie voor maatschappelijk relevant onderzoek. 
• Plaats van tewerkstelling is Campus Etterbeek (Pleinlaan 2, 1050 Brussel). 

 
Interesse?  

• Stuur een beknopte motivatiebrief, CV (inclusief puntenlijst van alle oplei-
dingsjaren) uiterlijk op 1 september 2017 naar liesbeth.de.donder@vub.be 

• Interviews van de geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 5 sep-
tember (9u-12u). 

• Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. Liesbeth De 
Donder, vakgroep Educatiewetenschappen. 

 
 
 


