Vacature
Wetenschappelijk medewerker (m/v)

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD), verbonden aan de Vakgroep
Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht (Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit
Gent) zoekt een voltijds wetenschappelijk medewerker voor een 3-jarig
doctoraatsproject.
De onderzoeksvragen rond het doctoraatsproject kunnen als volgt worden
omschreven:
1. Welke variabelen beïnvloeden een politieagent voorafgaand aan en tijdens zijn
besluitvormingsproces om over te gaan tot een identiteitscontrole of een fouillering
van een burger voor cannabisbezit? Is daarbij sprake van een zekere selectiviteit, of
focus op bepaalde groepen in de Belgische samenleving? Hoe worden
identiteitscontroles of ‘stop-and-search’-praktijken met betrekking tot cannabisbezit
door de politie uitgevoerd (waardig, respectvol, niet-agressief)?
2. Welke houding neemt een politieagent aan tegenover cannabisgebruik en
cannabisgebruikers? Hoe beoordeelt een politieagent het huidige cannabisbeleid in
België? Wat is de adequate manier om cannabisgebruik te benaderen volgens een
politieagent? Hoe ziet een politieagent zijn / haar rol inzake het fenomeen van
cannabisgebruik-, -productie en handel cannabispolitie?
Het methodologisch design bestaat uit etnografisch veldwerk en observaties in twee
politiekorpsen, en diepte-interviews met politiemensen.

Profiel:
Diploma van licentiaat of Master in de humane wetenschappen: hetzij in de
criminologische
wetenschappen,
de
psychologie
of
de
pedagogische
wetenschappen, de sociologie of de antropologie
Bijkomend diploma van licentiaat of master in de humane wetenschappen strekt tot
aanbeveling;
Bijzondere deskundigheid in het domein ‘drugs’ en/of ‘politie’, of wetenschappelijke
onderzoekservaring (inclusief publicaties) strekken tot aanbeveling;
Kandidaten moeten de Nederlandse taal goed beheersen, om etnografisch veldwerk
bij Vlaamse politiekorpsen te kunnen verrichten.

Inhoud van de functie:
Wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied criminologie ter voorbereiding van
een doctoraat (onder promotoschap van Prof. Dr. Tom Decorte (Universiteit Gent),

en co-promotorschap van Prof. Dr. Sofie De Kimpe (VUB)), rond het thema
‘Cannabisgebruik en selectiviteit in identiteitscontroles en ‘stop-and-search-practices’
door politie’

Het betreft een onderzoek gedurende 36 maanden (3 jaar). Startdatum in overleg te
bepalen, maar in ieder geval ten laatste op 1 februari 2019.

Kandidaturen
Geïnteresseerden kunnen hun omstandig gemotiveerde kandidatuur met een
volledig Curriculum Vitae opsturen naar: tom.decorte@ugent.be .
Kandidaturen zijn alleen ontvankelijk, mits zij de volgende elementen bevatten:
-

-

-

Een volledig en gedetailleerd cv; met inbegrip van studieresultaten (graden, en
scores voor de masterproef of masterproeven)
Een omstandige motivatiebrief;
Een gedetailleerde beschrijving van de ervaring van de kandidaat met
kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals etnografisch veldwerk en diepteinterviews.
Een kopie van de puntenbriefjes van de verschillende studiejaren van de
bachelor- en masteropleiding(en);
Indien de kandidaat over publicaties beschikt, minsten een kopie van één
artikel of publicatie (bij voorkeur van artikelen waarbij de kandidaat enige
auteur of eerste auteur was);
Een korte tekst van max. 5 bladzijden waarin de kandidaat zijn/haar eigen
visie op de verdere uitwerking van dit onderzoeksproject uitwerkt.

Deadline voor het indienen van een sollicitatiedossier is vrijdag 9 november
2018, voor 17:00.
Kandidaten die in een eerste selectieronde weerhouden worden, zullen worden
opgeroepen voor een persoonlijk interview in de week van 12 tot 16 november 2018.
Meer informatie omtrent deze vacature kan worden opgevraagd bij Prof. Dr. Tom
Decorte (tom.decorte@ugent.be).

