Klinische Psychologie bij kinderen en adolescenten (100%)
Ref. ZAP-2018-23
Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) van de KU Leuven is een voltijds ZAP-mandaat vacant op het
domein van de klinische kinder- en adolescentenpsychologie. De opdracht omvat academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek
en dienstverlening. We zoeken gemotiveerde kandidaten met een sterk onderzoeksdossier en uitstekende onderwijscompetenties in het
domein van de klinische kinder- en adolescentenpsychologie.
https://ppw.kuleuven.be/klip

Opdracht
Onderzoek
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

●
●
●
●

een sterk en innovatief onderzoeksprogramma ontwikkelt of verder uitbouwt op het domein van de klinische psychologie bij
kinderen en jongeren, aansluitend bij of complementair aan de centrale onderzoeksthema’svan de onderzoeksgroep Klinische
Psychologie (OE GGP; https://ppw.kuleuven.be/klip);
samenwerking uitbouwt met de leden van de onderzoeksgroep Klinische Psychologie (OE GGP), de faculteit PPW en de KU
Leuven;
externe onderzoeksfinanciering verwerft en publiceert in internationale peer-reviewed tijdschriften;
op een kwaliteitsvolle wijze doctoraten begeleidt.

Onderwijs
Van de kandidaat wordt volgende onderwijsopdracht verwacht:

●
●
●

onderwijs op het gebied van klinisch psychologische assessment, gespreksvaardigheden en interventies bij kinderen en jongeren in
de verschillende lijnen van de geestelijke gezondheidszorg (inclusief de eerste lijn en secundaire preventie), en in de verschillende
bachelor- en masteropleidingen van de faculteit PPW, Campus Leuven en Kortrijk;
begeleiding van bachelor- of masterstages en van masterproeven in het domein van de klinische psychologie bij kinderen en
adolescenten;
een bijdrage leveren aan de optimalisatie en verdere uitbouw van het onderwijs in het domein van de klinische psychologie

De toewijzing van onderwijstaken (ongeveer vier vakken per academiejaar) komt tot stand in onderling overleg en rekening houdend
met het profiel van de kandidaat. De kandidaat ontwikkelt zijn/haar onderwijs in lijn met de visie van de KU Leuven gericht op activerend,
onderzoeksgebaseerd en praktijkgericht onderwijs.

Dienstverlening
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:

●
●
●
●

interne dienstverleningstaken op zich neemt binnen de onderzoekseenheid en de faculteit;
een rol opneemt als klinisch psycholoog in het ambulante expertise/behandelcentrum van de faculteit (PraxisP);
zich actief engageert in de vertaling en disseminatie van wetenschappelijke klinisch psychologische kennis naar het werkveld;
participeert in(inter)nationale netwerken en beleidscommissies.

Vereisten

De kandidaat dient houder te zijn van een doctoraatsdiploma (PhD) in de psychologie of in een aanverwante discipline, mits de kandidaat
relevante ervaring kan voorleggen op he tbetreffende onderzoeksdomein.Hij/zij dient een uitstekend onderzoekdossier te kunnen
voorleggen met publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften over (processen en mechanismen van) psychopathologie en/of
psychologische assessment en interventies in het domein van de klinische kinder- en adolescentenpsychologie.

Internationale onderzoekservaringstrekt tot aanbeveling, in het bijzonder academisch werk in een internationale onderzoeksinstelling en/of
deel uitmaken van een internationaal onderzoeksnetwerk.

Verder dient de kandidaat over uitstekende didactische kwaliteiten te beschikken en bereid te zijn om deze verder te ontwikkelen door
gebruik te maken van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. Gegeven de
aard van het onderwijs, wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij klinische ervaring kan aantonen binnen de geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en/of adolescenten en bij voorkeur ook als erkende therapeut.

Naast zeer goede onderzoeks- en onderwijscapaciteiten dient de aan te werven persoon over goede communicatieve en organisatorische
vaardigheden en (potentiële) leiderschaps-kwaliteiten te beschikken en kan hij/zij ook goed in team samenwerken.

Kennis van het Nederlands bij aanvang van de aanstelling strekt tot aanbeveling, gezien de onderwijsopdracht vergt dat de kandidaat
snel ingeschakeld kan worden in het onderwijs. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als de kandidaat bij aanwerving
geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan
bestuursvergaderingen.

Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het
Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. Afhankelijk
van de kwalificaties en de academische ervaring van de kandidaat, zal de benoeming gebeuren in een van de graden van het zelfstandig
academisch personeel (hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar). Kandidaten die recent hun doctoraat behaald hebben,worden
aangeworven als docent in een tenure track statuut met evaluatie na 5jaar. In geval van positieve evaluatie na 5 jaar, geeft de tenure
track aanleiding tot een aanstelling als hoofddocent In België heeft men vanaf de graad van docent promotierecht en kan men
zelfstandig doctoraatsstudenten begeleiden. Ook zijn er middelen beschikbaar om een eigen onderzoekslijn op te starten en kan men als
hoofdaanvrager onderzoeksfondsen aanvragen.

Interesse
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Laurence Claes, tel.: +32 16 32 61 33, mail: laurence.claes@kuleuven.be of prof. dr. Saskia Van
der Oord, tel.: +32 16 32 58 24, mail: saskia.vanderoord@kuleuven.be.
Bij uw sollicitatie voegt u een research statement (max. 5 pagina's) toe. Daarnaast schetst u in een teaching statement uw visie op
academisch onderwijs (max. 5 pagina's).
Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/08/2018 via onze online sollicitatietoepassing :http://www.kuleuven.be/
esolliciteren/54571968
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

