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Onderzoeksassistent Rechtspsychologie 
 

Heb jij hart voor onderzoek en zin in een leerzame bijbaan? Solliciteer dan voor de 
functie van onderzoeksassistent bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 
 
Locatie: Amsterdam 
FTE: 0,2 - 0,4 

Functieomschrijving 
De Afdeling Strafrecht & Criminologie zoekt per 1 oktober 2019 voor 8-16 uur per 
week een enthousiaste en nauwgezette onderzoeksassistent die aantoonbaar is 
geïnteresseerd in empirisch onderzoek. De onderzoeksassistent zal meewerken aan 
verschillende onderzoeksprojecten van rechtspsycholoog dr. A. Vredeveldt, over 
onderwerpen als getuigenverhoren, daderidentificatie en deskundigenrapporten.  

Jouw taken 
• Transcriberen van getuigenverhoren uit lopend praktijkonderzoek bij de recherche 
• Coderen van informatie in getuigenverhoren, processen-verbaal en 

deskundigenrapporten 
• Invoer van data in Excel en SPSS 
• Assistentie bij voorbereiding en uitvoering van nieuw onderzoek en onderwijs 
• Updaten van Endnote databestand met wetenschappelijke literatuur 
• Updaten van website & social media Amsterdam Laboratory for Legal Psychology  
• Overige administratieve werkzaamheden (bijv. planning dataverzameling) 
 
Vanwege de gevoelige aard van het lopende praktijkonderzoek zal de succesvolle 
kandidaat worden gescreend door het College van Procureurs-Generaal alvorens 
hij/zij de data van dat onderzoeksproject mag inzien. 

Functie-eisen 
Wij zijn op zoek naar een huidige of recentelijke afgestudeerde Masterstudent 
psychologie, criminologie of andere gerelateerde studierichting die:  
• Zeer nauwkeurig en zelfstandig kan werken  
• Communicatief sterk is en goede organisatiecapaciteiten heeft 
• Beschikt over uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift 
• Flexibel inzetbaar is (de werklast kan per week verschillen) 
• Goed met computers kan werken, m.n. Microsoft Office  
 
• Ervaring met het coderen van onderzoeksgegevens is een pré 
• Kennis van SPSS, Endnote en/of WordPress is een pré 
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Wat bieden wij 
Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris 
bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, op voltijdse basis minimaal €2.049 
(schaal 101) en maximaal €2.390 (schaal 103) bruto per maand. De functie is 
ingedeeld volgens UFO-profiel Student-assistent (als de kandidaat nog studeert) of 
Onderzoeksmedewerker 5 (indien afgestudeerd) en staat open voor minimaal 0,2 fte.  
 
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 6 
maanden. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden. 
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en 
regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals: 

• maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband 
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering 
• ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling 
• bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer 
• keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden 

Over de VU 
Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend 
onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming 
én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende 
disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons 
onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en 
medische wetenschappen. 
 
Aan de VU studeren ruim 24.500 studenten en werken ruim 4.600 medewerkers. De 
uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse 
Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. 
 
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve 
gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de 
kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar 
mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze 
campus. 

Solliciteren 
Geïnteresseerden wordt verzocht uiterlijk 4 september aanstaande aan dr. A. 
Vredeveldt (a.vredeveldt@vu.nl) te zenden: (1) een motivatiebrief (als bijlage bij de 
e-mail), (2) een curriculum vitae en (3) cijferlijsten. Sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op 10 of 12 september. Afhankelijk van de kandidaten zal er één 
onderzoeksassistent voor 0,4 FTE worden aangenomen of twee voor ieder 0,2 FTE. 
 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. A. Vredeveldt 
(a.vredeveldt@vu.nl of 020-5983153).  

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=lgUHejsfjE6uEPqaagqrYJCk_P06HdEIcxkgEe8f2ZVJeHq6m7k26bZ3Y-2rR4uViWrKfOZr9BQ.&URL=mailto%3aa.vredeveldt%40vu.nl
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=lgUHejsfjE6uEPqaagqrYJCk_P06HdEIcxkgEe8f2ZVJeHq6m7k26bZ3Y-2rR4uViWrKfOZr9BQ.&URL=mailto%3aa.vredeveldt%40vu.nl
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