Vacature doctoraat
“de maatschappelijke waarde van topsport”
bij de onderzoeksgroep SPLISS
I.

Functieomschrijving

Binnen de Vrije Universiteit Brussel en de Faculteit LO en beweginsgwetenschappen maak
je deel uit van de onderzoeksgroep SPLISS (Sports Policy Factors Leading to International
Sporting Success). SPLISS vormt een international netwerk met als doel het coördineren,
ontwikkelen en delen van expertise in innovatief topsportonderzoek. Vragen als: “Waarom
winnen bepaalde landen meer medailles in topsport dan anderen?” en “Wat is de
maatschappelijke waarde van topsport?” worden diepgaand behandeld. www.spliss.net
Daarnaast is er een sterke link met de onderzoeksgroep SASO (Sport & Society), dat
onderzoek voert naar de sociale impact van sport op de maatschappij. SASO verzorgt
daarnaast ook onderwijs in de opleidingen LO- en bewegingswetenschappen en doet aan
maatschappelijke
dienstverlening
(consultancy,
workshops,
publicaties,
…).
https://saso.research.vub.be/. Tenslotte is er een link met de onderzoeksgroep SPMB, dat
voornamelijk onderzoek doet naar de loopbaanontwikkeling van topsporters,
sportpsychologie en en de ontwikkeling van mentale vaardigheden bij (jonge) topsporters.
Thema:
De ‘WK gekte’ of ‘het Oranje gevoel’ (nationale indentiteit/verbondenheid/trots), ‘Lighting
Bolt’ (entertainment/heldenstatus), het ‘Kim Clijsters-effect’ (sportparticipatie/rolmodel)
en ‘Gouden Nafi’ (succes/integratie). Iedereen kent ze wel, de fantastische sportmomenten
waarbij iedereen aan zijn televisie gekluisterd zit. Maar evengoed ‘Het drama van
Maracana’ (verdriet/vernedering), ‘Verrader Lance Armstrong’ (doping), ‘Fifa corruptie’
(fraude) en het ‘Heizeldrama’ (hooliganisme). Ook de donkere kanten van de sport laat
weinigen onberoerd. Topsport gaat gepaard met een sterke mate van emotionele
betrokkenheid en identificatie en is daarmee wereldwijd voor miljarden mensen
betekenisvol. Het niveau van de topsport, de publieke belangstelling voor evenementen en
prestaties, hun media- en sponsorwaarde; ze zijn tot ongekende hoogtes gestegen.
Er zijn menig mogelijke verklaringen waarom nationale overheden zich bezighouden met
het streven naar topsportsucces, gaande van internationaal prestige, tot een verhoogde
'feel good factor' onder de bevolking. Echter, het blijkt voor onderzoekers niet evident om
sportbeleidsmakers te informeren met duidelijk bewijs van de maatschappelijke impact
van topsport.
In het licht van de omstreden rol van topsport voor de samenleving, is het waardevol om
inzicht te hebben in hoe de bevolking de maatschappelijke waarde van topsport zelf
inschat. Bovendien missen beleidsmakers en sportfederaties inspiratie en ondersteuning
om het potentieel van topsport en topsporters (als rolmodellen) als maatschappelijke
hefboom ten volle te benutten. Met dit doctoraat willen we deze leemte in de literatuur en
nood in de praktijk opvullen.
Informatie over jouw takenpakket:
- Je onderzoek kadert in een reeks (inter)nationale projecten, waarvan de
voornaamste zijn:
o Een Erasmus+ project ‘Athletes 4 Society’: Een Europees project dat
sportfederaties en atleten wil inspireren en ondersteunen om het potentieel
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II.

van topsporters als maatschappelijke rolmodellen ten volle te benutten. Dit
Erasmus+ project omvat partners uit 7 landen en start begin 2021.
o Het project ‘Topsport als middel’: Een onderzoek waarbij een
maatschappelijke draagvlakbarometer wordt gecreëerd die een algemeen
beeld schetst van hoe de Vlaming/Belg denkt over de maatschappelijke
impact van topsport. Dit project op vraag van de Vlaamse minister van sport
loopt in samenwerking met partners als Sport Vlaanderen en het BOIC.
Tijdens je aanstelling werk je zowel praktisch als inhoudelijk mee aan deze
onderzoeksprojecten en krijg je voldoende autonomie om ook zelf je stempel te
drukken.
Kwaliteitsvol onderzoek afleveren dat leidt tot een doctoraat, meer in het bijzonder
over de maatschappelijke waarde van topsport.
Een doctoraat bestaat uit het analyseren van literatuur, het ontwikkelen van het
research design en onderzoeksmethode, data verwerking en rapporteren onder de
vorm van papers in internationale peer reviewed tijdschriften.
Schrijven van onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikels en presenteren
van onderzoeksresultaten op studiedagen en (buitenlandse) congressen.
Ondersteuning bieden voor onderwijs rond (top)sportmanagement en -beleid
Begeleiden van thesisstudenten in de vakdomeinen van de onderzoeksgroep.
Uitvoeren van een ondersteunende taken binnen de onderzoeksgroep en faculteit
LK.

Bedrijsdetails

Al ruim 180 jaar bouwt de VUB mee aan een betere samenleving als een vooruitstrevende,
vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit. Vanuit onze internationale hoofdstad
Brussel zijn we verbonden met de wereld. Een onafgebroken streven naar kennis, inzicht
en verlichting vormt de rode draad bij alles wat we doen op het vlak van onderwijs,
onderzoek en maatschappelijk engagement.
Tegelijk blijven we inzetten op een heel persoonlijke en democratische benadering die alle
leden van de VUB-community sterker maakt, zodat ze succesvol hun rol kunnen opnemen
in de wereld van vandaag en morgen. De Vrije Universiteit Brussel is al 50 jaar een
hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 17.500
studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze 7000 mensen tewerk. De
Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.
Meer info over de VUB kan je hier vinden:
https://issuu.com/vubrussel/docs/44790_vub_ppt_facts___figures_2020.pptx
Onze troeven
Zoals dat ook bij mensen het geval is, stoelt het karakter van de VUB op een aantal sterke
troeven:
✓
✓
✓

✓

Passie: de drang om te weten, te begrijpen, te verdiepen, te duiden, te creëren, te
inspireren drijft ons.
Betrokken: er leeft een grote betrokkenheid met de onderzoeksgemeenschap, de
studenten, de samenleving, de wereld.
Kritisch denken: de VUB is redelijk eigenzinnig. We onderscheiden ons door kritisch
denken en het in vraag stellen van alles wat op onze weg komt. We koesteren vrij
onderzoek en het recht op dwarsdenken.
Vrijzinnig in de betekenis van vrij én humanistisch. Vrijheid in al zijn vormen is
eigen aan de VUB. Vrijheid van onderzoek, vrij denken met open geest, vrije
meningsuiting, vrij van geloofsregels en andere conventies.
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Gedeelde waarden
Wie deel uitmaakt van de VUB onderschrijft de gedragen waardenpallet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zetten de mens centraal
Een democratische houding stuurt onze (samen)werking
Respect voor en vertrouwen in elkaar kenmerken onze gemeenschap
Nieuwsgierigheid drijft ons in het leren, onderzoeken, innoveren, werken
We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na in alles wat we doen
Multidisciplinariteit en samenwerking zijn ons uitgangspunt
Wij stimuleren ondernemerszin en samenwerking in en buiten de universiteit
We zien diversiteit als een troef
We streven naar duurzaamheid in al haar facetten
Maatschappelijke relevantie drijft ons in al onze keuzes

Aan de VUB wensen we ons te focussen op onderzoek dat excellent is in de diepte maar
ook relevant in de breedte. Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen zowel in België,
Europe als rest van de wereld waar universiteiten een significante rol in kunnen spelen bij
het vinden van oplossingen.

III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

Functieprofiel
Je hebt een masterdiploma behaald in een relevant vakgebied (vb. in de sport en
bewegingswetenschappen, sociologie, bedrijfskunde…).
Je behaalde aantoonbare goede resultaten op je academische diploma’s.
Het hebben van een goede basis aan statistische kennis (o.a. gebruik SPSS),
bewijs van een goede master thesis evaluatie, goede kennis van
onderzoeksmethoden zijn een belangrijk pluspunt.
Je bent in staat om wetenschappelijk onderzoek te doen en wetenschappelijke
output te genereren (publicatie van internationale artikels, rapporten, …) in functie
van het behalen van een doctoraat.
Je bent vertrouwd met of hebt een bijzondere interesse in sport in al zijn facetten
en de maatschappelijke relevantie ervan.
Zeer goede kennis van het Nederlands is vereist.
Je kan daarnaast ook vlot Engels spreken/schrijven.
Je bent een teamplayer.
Je hebt een sterke motivatie voor het behalen van een doctoraat.
Je hebt een passie voor sport.
Je bent zowel een ‘doener’ als een ‘denker’
Je wil graag meewerken aan een Europees onderzoeksproject in de sport.

Ons aanbod

De aanstelling start in het voorjaar van 2021 (te bepalen met de kandidaat, richtdatum 1
maart); de aanstelling loopt 3 jaar. Uitbreiding met een vierde jaar kan tot de
mogelijkheden behoren.
•

De verloning gebeurt volgens barema doctoraatsbursaal. Meer informatie hierover
vind je op de website van de Vrije Universiteit Brussel. Verder kan elk VUBpersoneelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en
vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof, eco-cheques,
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•
•
•

hospitalisatieverzekering, kosteloos gebruik maken van het openbaar vervoer voor
woon-werkverkeer enz. Gedeeltelijk van thuis uit werken is mogelijk. Een volledig
overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op de website van de Vrije
Universiteit Brussel.
Je komt terecht in een tof team van jonge onderzoekers.
Je werkt samen met zowel het lokale werkveld (vb. Sport Vlaanderen,
sportfederaties) als een internationaal netwerk van onderzoekers en
sportbeleidsmakers.
Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een
dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen
in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de
hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn
mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

Meer info vind je op https://jobs.vub.be/

V.

Interesse?

Contacteer: Prof. Dr. Veerle De Bosscher, veerle.de.bosscher@vub.be; tel:
0486/52.60.60
Maak je interesse kenbaar zo snel als mogelijk en niet later dan 31 januari 2021;
Je email wordt vergezeld van:
• Een gedetailleerd CV (inclusief eventuele graden en cijfers op masterproeven).
• Een motivatiebrief in het Engels, met je interesse voor het deel uitmaken van ons
team en het maken van een doctoraat (en wat je hiervan verwacht).
• Indien mogelijk:
o competenties met betrekking tot schrijven, statistiek,
onderzoeksvaardigheden en de Engelse taal; informatie over je thesis.
o Eventuele ervaringen in de sport, sportsector, bestuurskundige taken...
Na positieve selectie zal gevraagd worden om een opdracht uit te voeren waarna je zal
uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.
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