
 

 

 

 
Vacature Onderzoekstage / Master-thesis  
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg – LVB Kenniscentrum  
 
Periode: 5 maanden.  
Start: Januari 2020 
Lokatie: Federatie Antilliaanse Jeugdzorg – LVB Kenniscentrum  
 
Achtergrond informatie 
Het LVB Kenniscentrum heeft als doel het verzamelen, overdragen en ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden ten aanzien van mensen met een Licht Verstandelijke Beperking 
(LVB). Het Kenniscentrum voorziet in de behoefte aan expertise met betrekking tot deze 
doelgroep op Curaçao en andere (ei)landen in de Cariben. Ze werkt hierin samen met lokale 
ketenpartners en het Expertisecentrum William Schrikker in Nederland. 
 
Onderzoeksproject: valideren meetinstrument SCIL 
Het LVB Kenniscentrum is gestart met het valideren van de Papiamentstalige versie van 
Screenings Instrument voor Licht Verstandelijke Beperking (SCIL) voor 14-17 jarige in 
Curaçao. De pilot is inmiddels succesvol afgerond; er wordt nu gestart met het 
valideringonderzoek. Het gebruik van dit instrument op Curaçao kan een grote bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van het psychologisch onderzoek en daarmee zorgen voor adequate 
behandeling en communicatie.  
 
Profiel studente 
Je volgt een masteropleidingen in de sociale wetenschappen (Psychologie, Sociologie, of 
aanverwante studies). Het is een pre als je ervaring hebt met de doelgroep Licht 
Verstandelijke Beperking, bijvoorbeeld tijdens een vooropleiding of vrijwilligerswerk.  
 



 

 

 

Taken 
Voor dit onderzoeksproject Jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige 
student, die de data verzameling van de SCIL coördineert.  

o Uitvoeren logistiek behorend bij het onderzoek (afspraken maken met 
schoolbesturen, scholen, ouders)  

o Managen van data verzameling; waarbij nauw samengewerkt wordt met een team 
van enquêteurs 

o Invoeren en analyseren van data in SPSS 
o Rapportage en presenteren van onderzoeksresultaten 

 
 
 Wat bieden wij:  

o Ervaring opdoen bij Federatie Antilliaanse Jeugdzorg/ LVB Kenniscentrum, met de 
LVB doelgroep en waarbij samengewerkt wordt met de verschillende ministeries in 
Curaçao, CBS, en overige NGO’s.  

o Onderzoekservaring opdoen.  
o Ervaring opdoen in projectmanagement van een onderzoek; werven, analyseren van 

data, SPSS en rapportage.  
o In overleg kunnen de mogelijkheden voor het schrijven van een thesis verkend 

worden.  
o Begeleiding van een gepromoveerde onderzoeker (Merel Griffith – Lendering). Merel 

Griffith – Lendering (PhD) is coördinator van het LVB Kenniscentrum en tevens 
betrokken bij andere onderzoeksprojecten op het eiland.  Merel werkt nauw samen 
met Micha vd Vorst (psycholoog en onderzoeker) op dit project.  

 
 
Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw  
Merel Griffith - Lendering (email: merel.griffith@faj.cw). Je kunt tot en met 1 november 
2019 solliciteren door een brief en een cv te sturen naar info@lvb-kenniscentrum.org.  
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