Vacature onderzoeksstage ‘Youth in Transition’
Ben je als student op zoek naar een stageplek of werkervaringsplek waarin je ervaring op kan doen
binnen verslavingszorginstellingen en veel contact hebt met jongeren? Dan is dit misschien wel de juiste
plek voor jou! Wij zoeken een enthousiaste student, die vanaf mei/juni 2020 ons team wil komen
versterken.
Eind 2017 werd het onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ gehonoreerd door
ZonMw. In deze studie onderzoekt het PARC in samenwerking met een groot aantal
verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop – van de adolescentie tot de jongvolwassenheid –
van verslaving onder adolescenten in de bevolking en in een landelijk representatief cohort van 420
jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze jongeren worden vier jaar lang na de start
van hun behandeling gevolgd. In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het beloop van verslaving,
maar ook naar de aanwezigheid van andere psychische stoornissen en naar het sociaalmaatschappelijke functioneren van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht welke kenmerken van de
jongeren samenhangen met een gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop, om op basis daarvan het
beloop beter te kunnen voorspellen. Ook wordt onderzocht welke soorten verslavingsbehandelingen bij
welke deelgroepen jongeren resulteren in een gunstige lange termijn uitkomst.
Voor Youth in Transition zijn wij op zoek naar een enthousiaste student die in het kader van een
onderzoeksstage/masterproject wil meehelpen met de dataverzameling in verschillende
verslavingszorginstellingen in heel Nederland.
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het afnemen van metingen bij jongeren, contact
houden met jongeren en het verwerken van de data. Studenten kunnen de verzamelde data gebruiken
voor het schrijven van hun scriptie. Er is wekelijkse begeleiding vanuit Brijder, afdeling Parnassia
Addiction Research Centre (PARC) en wordt vormgegeven in samenwerking met de onderwijsinstelling.
Meewerken bij Youth in Transition vraagt om een flexibele en actieve houding. We zoeken een goed
georganiseerde en betrouwbare student vanaf mei/juni 2020 voor minimaal een periode van 6 maanden.
Daarnaast is het belangrijk dat de student discreet, accuraat is en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden. Omdat het onderzoek op verschillende locaties zal plaatsvinden, heeft de student een ovstudentenkaart nodig.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je CV en een motivatiebrief naar Christina Moska: C.Moska@Brijder.nl

