Vacature junior onderzoeker (16-32 uur) en senior onderzoeker (4-20 uur)
Academische Werkplaats Risicojeugd
Voor de periode van 6 maanden (start augustus 2021)

Instelling
Academische Werkplaats Risicojeugd (aanstelling bij één van de partners)
Achtergrond
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) zoekt een junior onderzoeker en een senior
onderzoeker voor een studie naar kleinschaligheid in de jeugdhulp. De AWRJ is een
samenwerkingsverband van Forensisch Centrum Teylingereind, RijksJJI, Pluryn, Levvel, IHub, CuriumLUMC, Samen Veilig Midden Nederland, de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het LUMC en
het VUmc, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Leiden, Windesheim Flevoland, gemeente
Almere, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, samenwerkingsregio Holland-Rijnland,
gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht en ExpEx. De AWRJ verbindt ouders en jongeren, praktijk,
onderzoek, onderwijs en beleid met elkaar met als doel de zorg voor risicojeugd te verbeteren en te
zorgen voor meer veiligheid voor zowel jongeren en hun gezin als de maatschappij. Om deze reden
wordt praktijkgestuurd onderzoek verricht, met focus op ontwikkeling van producten die praktisch
toepasbaar zijn en de implementatie daarvan. De doelgroep van de AWRJ is risicojeugd: kinderen en
jongeren met ernstige gedragsproblemen en daarnaast problemen op meerdere leefgebieden.
Projecten
We zoeken een junior onderzoeker en een senior onderzoeker voor een project dat een vervolg is op
het onderzoek ‘Kleine groepen bij grote problemen’ (zie ook www.awrj.nl). Naar aanleiding van deze
studie is er een vijfjarenplan opgesteld gericht op de ontwikkeling van kleinschaligheid om
JeugdzorgPlus te voorkomen of verkorten. Dit project vormt onderdeel van het meerjarenplan,
waarbij er wordt gekeken naar het actuele aanbod aan kleinschaligheid en een monitor wordt
voorbereid waarmee jeugdigen die in kleinschalige voorzieningen verblijven kunnen worden gevolgd.
Bij verkrijgen van aanvullende financiering is het mogelijk dat dit project wordt voortgezet, in
combinatie met een promotieonderzoek. Op dit moment verwachten we dat de werkzaamheden
grotendeels online zullen plaatsvinden. Als er ruimte is, zal het project mogelijk vragen om reizen
tussen meerdere locaties. Standplaats wordt gekozen in overleg.
Wij vragen van de junior onderzoeker dat hij/zij:
- afgestudeerd is in (forensische) psychologie/orthopedagogiek of criminologie
- aantoonbare ervaring heeft met risicojeugd (bijvoorbeeld zichtbaar in keuze van
afstudeerrichting)
- affiniteit heeft met wetenschappelijk onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief
- in staat is zelfstandig te werken
- communicatief vaardig is, zowel in contact met ouders en jongeren als met professionals
- nauwkeurig, systematisch werkt en binnen gestelde deadlines
- doorzettingsvermogen heeft en een proactieve attitude
Van de senior onderzoeker vragen we dat hij/zij:
- (bijna) gepromoveerd is
- relevante kennis over en ervaring heeft met onderzoek in JeugdzorgPlus/Jeugdhulp
- in staat is onderzoek, praktijk en beleid met elkaar te verbinden
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Aanvang aanstelling en inschaling
De aanstelling zal in principe starten op 1 augustus of 1 september 2021 (in overleg) voor een
periode van in eerste instantie 6 maanden. Inschaling volgens de CAO Jeugdzorg schaal 9-12 (ofwel
gelijkwaardige inschaling volgens de cao universiteiten) afhankelijk van ervaring.
Procedure
Ben je enthousiast voor deze functie? Stuur dan vóór 18 juni 2021 je motivatie met CV naar
onderstaande contactgegevens. Eva Mulder, E: e.mulder1@amsterdamumc.nl | W: www.awrj.nl
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