Onderzoeksassistent Kind & Tiener cohort
De deelnemer komt met zijn/haar ouder(s) naar het KinderKennisCentrum. De
onderzoeksassistent doet verschillende onderzoeken met de deelnemer. Klik hier
om een beeld te krijgen van de Kind & Tiener onderzoeksdag.
Kind & Tiener Cohort
• Je meet het kijkgedrag van het kind met een eyetracking-computer.
• Je begeleidt het kind bij het doen van enkele computertaken.
• Je neemt meerdere subtests van de WISC-V bij het kind af.
• Je begeleidt het kind en de ouder terwijl zij enkele gesprekopdrachten
krijgen.
• Je bekijkt de hersenactiviteit van het kind met een MRI-meting. Dit oefen
je eerst met het kind in een speciale oefenscanner.
• Je geeft uitleg over de vragenlijsten die het kind en de ouders invullen.
• Je verzamelt soms lichaamsmateriaal (wangslijmvlies en haar)
• Je voert administratieve taken uit, waaronder het digitaliseren van de
toestemmingsformulieren en versturen van de digitale vragenlijsten
Jij
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt een afgeronde bacheloropleiding in de Sociale Wetenschappen;
kunt goed omgaan met tieners;
wilt onderdeel uitmaken van een grootschalig onderzoek dat wil ontdekken
hoe hersenen en gedrag elkaar beïnvloeden;
kunt om 7:45 uur in het KinderKennisCentrum op Utrecht Science Park
zijn;
bent minimaal 3 dagen in de week beschikbaar, waarvan minimaal 2 keer
per maand ook op een zaterdag;
hebt enige ervaring met Eyetracker, WISC-V en/of ouder-kind interactie.
Dit is een pre, maar niet verplicht;
krijgt een oproepcontract bij payrollbedrijf Topselect. Dit houdt in dat je
enkel werkt en uitbetaald krijgt als je opgeroepen wordt;
wordt ingeschaald in schaal 6 van de cao Nederlandse Universiteiten. De
trede is afhankelijk van je opleiding & relevante werkervaring.

Reageren
Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande criteria? Stuur dan je motivatie,
CV, en beschikbaarheid voor 30 april 2021 naar Gwen Schouw
(g.i.schouw@uu.nl).
Voor vragen kun je bellen naar 0800-4003040 en vragen naar Gwen Schouw.
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