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Astrid De Schutter (°1990) is onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en studeerde 
Criminologie aan de Universiteit Gent. Als programmabeheerder Drugsonderzoek bij het POD 
Wetenschapsbeleid (BELSPO) deed zij haar eerste ervaring op binnen het Europees 
drugsonderzoek. Later ging ze bij het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs 
(VAD) aan de slag als onderzoeker op het Europese onderzoeksproject FYFA (Focus on Youth, 
Football and Alcohol). Na afloop van dit project werkte Astrid als onderzoeker aan de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB) op een beleidsonderzoek naar de begeleiding en behandeling van 
zedenplegers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Daarnaast is Astrid praktijkassistente 
van prof. Dr. Letizia Paoli aan de KULeuven, binnen de onderzoekslijn ‘Ernstige en 
georganiseerde misdaad’, waar ze onder meer ondersteuning biedt bij het vak Qualitative 
Research Methodes en de begeleiding van masterstudenten bij het schrijven van hun thesis. Op 
31 maart 2022 kwam het beleidsonderzoek aan de VUB ten einde en sinds 1 april 2022 is Astrid 
onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, binnen het programma ‘Wapenhandel en 
productie’.  Hier is zij vooral tewerkgesteld op het project INSIGHT – International Network 
Studying Incidents with Guns: Harm & Trafficking.  

Loopbaan 

• Onderzoeker Vlaams Vredesinstituut (2022 – heden) 
• Praktijkassistente Criminologie KULeuven (2021 – heden) 
• Onderzoeker Vrije Universiteit Brussel (2021-2022) 
• Onderzoeker Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs (2017-2020) 
• Programmabeheerder Drugsonderzoek BELSPO (2015-2016) 
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Opleiding 

• Criminologische Wetenschappen - Universiteit Gent (2010-2014) 
• Rechten - Universiteit Gent (2008-2010) 
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