
Vacature JUNIOR onderzoeker - BergOp 2018 

   
 
Praktikon BV 
Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, 
gemeenten en onderwijs. Praktikon is gelieerd aan de Radboud Universiteit en is gespecialiseerd in onderzoek, 
monitoring, training en vragenlijstontwikkeling. Werken bij Praktikon betekent verbinden van wetenschap met 
praktijk, en praktijk met wetenschap. De onderzoekers van Praktikon werken nauw samen met en bieden 
ondersteuning aan professionals naar aanleiding van vraagstellingen uit de praktijk. Op korte termijn zijn wij op 
zoek naar twee:  

Junior onderzoekers/praktijkadviseurs voor 24 à 32 uur per week 

Functieomschrijving 
Praktikon zoekt enthousiaste collega’s die recent een sociale studie hebben afgerond (bijvoorbeeld Psychologie, 
Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen). Werkervaring in onderzoek, (zorg)praktijk of onderwijs is een 
pre. Specifiek zijn wij op zoek naar collega’s die een adviserende en ondersteunende rol krijgen bij de 
implementatie en uitvoering van kwaliteits- en resultaatmetingen in praktijkorganisaties (via het door Praktikon 
ontwikkelde digitale systeem BergOp). Als junior onderzoeker/praktijkadviseur voer je gesprekken met potentiële 
klanten, geef je het implementatieproces vorm, verzorg je bijbehorende trainingen en onderhoud je het contact 
met de betreffende praktijkorganisatie. Daarnaast denk je mee over de doorontwikkeling van BergOp. Het 
samenwerken met senior onderzoekers op onderzoeksprojecten kan op termijn onderdeel gaan uitmaken van het 
takenpakket.  
 
Wat vragen wij van jou? 

− Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een studie afgerond op het gebied van de (ontwikkelings-)   
psychologie, (ortho)pedagogiek of onderwijskunde; 

− Je kent de sociale kaart van de jeugdhulpverlening of maakt je die kennis snel eigen; 
− Je bent klantgericht en in staat relaties met klanten te onderhouden; 
− Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
− Je spreekt de taal van de klant (uit verschillende sectoren in de zorg), je kunt je in de klant verplaatsen en 

inspelen op zijn behoeftes; 
− Je hebt interesse in en wil je ontwikkelen op het gebied van implementatie en organisatieverandering; 
− Je bent enthousiast, initiatiefrijk en resultaatgericht;  
− Je bent in staat in teamverband te werken en constructief om te gaan met feedback; 
− Je hebt een goed analytisch, organisatorisch en probleemoplossend vermogen; 
− Je bent nauwkeurig, zelfstandig en flexibel. 

 
Salariëring 

De functie van junior onderzoeker is ingeschaald in schaal 10 van de CAO Jeugdzorg. Tot de werkdagen behoren bij 
voorkeur de woensdag en de vrijdag. 
 
Interesse?  

Ben je enthousiast? Solliciteer dan vóór 1 oktober 2018 door je brief met CV en referenties te mailen naar 
praktikon@acsw.ru.nl.  
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Rachel van der Rijken via telefoonnummer 06 41424749. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 9 en 11 oktober. 
Meer informatie over Praktikon vind je op www.praktikon.nl en over BergOp op www.bergop.info  
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