Wetenschappelijke stage ‘procesevaluatie van de Jump-in interventie’
Studierichting: gezondheidswetenschappen, epidemiologie
Startdatum: 1 september
Duur: minstens 16 weken
Type stage: afstudeerstage
Omschrijving
Voor het VU Medisch Centrum en de GGD Amsterdam zoeken wij een enthousiaste stagiair die ons gaat
helpen bij de evaluatie van Jump-in. Jump-in is een interventie op Amsterdamse basisscholen die gezond
beweeg- en eetgedrag onder leerlingen stimuleert. We onderzoeken in het bijzonder wat het effect van
het Jump-in voedingsbeleid op het voedingsgedrag van kinderen is. We voeren zowel een effect- als
procesevaluatie uit. De effectevaluatie loopt sinds november 2016. Voor september 2017 zoeken we een
stagiair die ons helpt de procesevaluatie op te zetten en uit te voeren.
De procesevaluatie is erop gericht om het implementatieproces in kaart te brengen. We onderzoeken
wat de invloed is van de randvoorwaarden op de grootte van het effect van Jump-in en of het
interventieprogramma is uitgevoerd als beoogd. Denk bij randvoorwaarden bijvoorbeeld aan het bereik
van de interventie, de omgeving van de school en de ervaring van leerlingen, docenten en ouders.
Wat zoeken wij?
 Ervaring en affiniteit met kwalitatief onderzoek
 Ervaring en affiniteit met praktijkgericht onderzoek / interventies
 Ervaring met onderzoek op scholen en met kinderen is een pre
 Creatief, nauwkeurig, zelfstandig werken
Werkzaamheden
 Literatuuronderzoek en het opzetten van de procesevaluatie
 Ondersteunen bij dataverzameling
 Data-analyse
 Rapporteren van de resultaten
 Je krijgt de kans mee te werken aan het schrijven van een wetenschappelijk artikel
Waar kom je te werken?
Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het VUmc afdeling sociale
geneeskunde team Jeugd & Gezondheid en de GGD Amsterdam afdeling Epidemiologie,
Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie.
Je wordt aangesteld bij het VUmc, maar je werkzaamheden vinden plaats op beide instanties. Je
opdracht wordt uitgevoerd ter ondersteuning van een 4-jarig promotieonderzoek. Het onderzoeksteam
bestaat uit een PhD-student, onderzoeksassistent en drie begeleiders. In de dagelijkse begeleiding heb
je met name contact met de PhD-student en onderzoeksassistent.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Froukje Takens, Onderzoeker in Opleiding, via
ftakens@ggd.amsterdam.nl of 06 1923 3644. Je kunt tot en met 1 juni 2017 solliciteren door je
motivatiebrief en Curriculum Vitae op te sturen naar ftakens@ggd.amsterdam.nl.

