
Vacaturetitel: Student-onderzoeker(s) voor het project Code voor digitale 
kinderrechten 
De afdeling eLaw van het instituut Metajuridica van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid zoekt; 
 
Student-onderzoeker(s) (student assistent(en)) (0,2 fte) 
Heb je affiniteit met of interesse in kinderrechten, digitale technologie en privacy? 
Kun jij goed schrijven? Vind je het leuk om in een team samen te werken? Maar kun 
je ook zelfstandig werken? Voor een kortlopend project in samenwerking met de 
Waag technology & Society gaat de afdeling eLaw in opdracht van het Ministerie voor 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een code ontwikkelen voor technologie-
ontwikkelaars met praktische handvaten om rekening te houden met kinderrechten 
bij het ontwerp van hun apps en online diensten. Een voorbeeld voor zo’n code is de 
age appropriate design code in Groot-Brittannië.  
Het project loopt van december 2020 tot/met februari 2021. 
 
De faculteit 
De Faculteit Rechtsgeleerdheid is met ruim 5.000 studenten en 450 medewerkers 
een van de grootste faculteiten van Nederland, die zich in alle verscheidenheid toch 
kenmerkt door kleinschaligheid. De faculteit richt zich op veelzijdig onderwijs en 
onderzoek van hoog niveau, nationaal én internationaal. Stimuleren van talent staat 
hoog in het vaandel van de faculteit die is ondergebracht in het prachtig 
gerestaureerde Kamerlingh Onnes Gebouw. Werken voor de 
Faculteit Rechtsgeleerdheid betekent werken in een inspirerende wetenschappelijke 
omgeving. Zie voor meer informatie www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid. 
De afdeling eLaw 
De afdeling eLaw is opgericht in 1985 en heeft een leidende rol in onderzoek en 
onderwijs op het gebied van recht en digitale technologieën. De afdeling bestudeert 
de sociale, juridische en normatieve impact van digitale technologieën. Het 
onderzoek richt zich met name op digitale technologieën en hun wisselwerking met 
de grondrechten en de rechtsstaat. Belangrijke thema's in ons onderzoek en 
onderwijs zijn: online privacy en bescherming van persoonsgegevens, 
cybercriminaliteit en cybersecurity, kinderrechten en digitale technologieën. 
Wij bieden 
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een 
tijdelijke aanstelling voor 8 uur per week voor de duur van 3 maanden. Het salaris 
bedraagt, afhankelijk van je studiejaar, minimaal € 2049,- en maximaal € 2462,- 
bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal SA). 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij mw. prof. mr. S. van der Hof, 
e-mail: s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl. 
Solliciteren 
Je kunt solliciteren door uiterlijk maandag 16 november a.s. een motivatiebrief, cv, 
en een gewaarmerkte cijferlijst (OIC) te sturen ter attentie van het secretariaat van 
eLaw, mw. R.A.G. Noort, email: elaw@law.leidenuniv.nl. De sollicitatiegesprekken 
staan gepland voor de tweede helft van november. 
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