VACATURE VOOR EEN ENTHOUSIASTE STAGIAIR (m/v)

Het Kenniscentrum Kinderrechten zoekt een enthousiaste stagiair (m/v) met interesse in
kinderrechten en onderzoeksmethodologie.

Opdracht van KeKi
Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind
samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. KeKi profileert zich als brugfiguur tussen
onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkactoren over kinderrechten. Centraal hierbij staan:
(1) Kennis en expertise inzake kinderrechten op basis van wetenschappelijk onderzoek;
(2) Ontsluiting en communicatie van wetenschappelijke inzichten over kinderrechten;
(3) Advisering en ondersteuning van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Functiebeschrijving
KeKi zoekt een enthousiaste stagiair (m/v) met interesse in kinderrechten en onderzoeksmethodologie. Je
ondersteunt de stafmedewerkers bij de analyse van het Vlaamse onderzoek in de kinderrechtendatabank.
Mogelijke invulling van de stage
De stage is toegespitst op algemene ondersteuning bij de methodologische analyse van het kinderrechtenonderzoek in Vlaanderen. Op basis van geselecteerde onderzoeksfiches in de kinderrechtendatabank
www.kekidatabank.be breng je in kaart welke methodologie de onderzoekers gebruiken. Op die manier draag
je bij aan de opdracht van KeKi om zwaartepunten en hiaten in het Vlaamse kinderrechtenonderzoek in kaart
te brengen.
Naargelang je beschikbaarheid kan deze opdracht aangevuld worden met één of meerdere van deze opties:
-

Verdieping van de methodologische analyse binnen een kinderrechtenthema naar keuze;
Verdieping van de analyse van kwalitatief kinderrechtenonderzoek uit de databank;
Actualiseren van onderzoeksfiches in de databank;
Screenen van Vlaams kinderrechtenonderzoek dat nog niet in de databank werd opgenomen;
In overleg zijn nog andere opdrachten mogelijk. Neem een kijkje op www.keki.be en laat ons weten wat je
interesses zijn.

Jouw profiel
Je bent een enthousiaste en creatieve persoon met interesse in kinderrechten en onderzoeksmethodologie. Je
bent vertrouwd met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Bij voorkeur heb je een bacheloropleiding in
de humane wetenschappen afgerond, of zit je in de eindfase van een bacheloropleiding waarin
onderzoeksmethodologie gedoceerd wordt. Je staat open voor een multidisciplinaire kijk op kinderrechten en
bent bereid je hierin te verdiepen. Je beheerst het Nederlands, hebt een vlotte pen en bezit voldoende
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computervaardigheden (MS Office). Kennis van dataverwerking via SPSS is een pluspunt. Je toont een
zelfstandige werkhouding, staat open voor feedback en wil graag bijleren.
Timing
Je kan de stage invullen tijdens de zomermaanden juli, augustus en/of september. Bij voorkeur kom je
minstens 4 weken voltijds of 6 weken deeltijds. Je kan ook stage lopen tijdens het eerste semester van het
academiejaar 2017-2018. In dat geval houden wij maximum rekening met je lessenpakket. Bij interesse is het
eveneens mogelijk de stage uit te breiden over een langere periode.
Ons aanbod
Een stage bij KeKi staat voor een uitdagend takenpakket in een dynamische en flexibele werkomgeving. Je
wordt begeleid door ervaren stafmedewerkers en krijgt de kans het verschil te maken in een kleine organisatie.
Je hebt de keuze om steeds gebruik te maken van onze bureauruimte in Gent, of enkele dagen van thuis uit te
werken. Je verplaatsingskosten met het openbaar vervoer worden vergoed.
Interesse?
Wil je deel uitmaken van ons team, stuur dan je motivatiebrief en cv voor 8 juni 2017 naar Kathy Vlieghe via
info@keki.be. We nemen in de week die daarop volgt contact met je op.
Voor bijkomende informatie over de stage kan je eveneens mailen naar info@keki.be, of telefonisch contact
opnemen op +32 9 243 24 70.

KeKi hanteert een actief diversiteitsbeleid.

KeKi is gedragen door een interuniversitair platform van onderzoekers verbonden aan deze instellingen:
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