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Promovendus
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - Afdeling Pedagogiek,
Onderwijskunde en Lerarenopleiding
Publicatiedatum
14 maart 2014

Sluitingsdatum
31 maart 2014

Opleidingsniveau
Universitair

Functieomvang
38 uur per week

Salarisindicatie
€2.083 tot €2.664 bruto per maand

Vacaturenummer
14-079

Medewerkers van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding participeren in het
College of Child Development and Education (bacheloronderwijs), de Graduate School of Child
Development and Education (masterprogramma's en PhD-opleiding) en in het onderzoeksinstituut
Research Institute of Child Development and Education. Binnen dit instituut vindt fundamenteel
onderzoek plaats op het gebied van Pedagogiek en Onderwijskunde.
Het aio-project is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep
Onderwijsleerprocessen en Onderwijsleerproblemen. Binnen dit programma wordt onderzoek gedaan
naar de invloed van reguliere en aangepaste instructie op het verwerven van schoolse vaardigheden
(lezen, rekenen, schrijven, redeneren) en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in
primair en voortgezet onderwijs.

Projectomschrijving
Het aio-project betreft een onderzoek naar de effecten van literatuuronderwijs in havo/vwo op hoe
leerlingen zichzelf en anderen waarnemen. In een aantal deelstudies wordt onderzocht welke
(kernmerken van) narratieve teksten en welke onderwijsmethoden het best veranderingen in
zelfinzicht en sociaal inzicht bij leerlingen teweeg brengen. Tevens wordt een training voor
literatuurdocenten ontwikkeld en beproefd, die erop gericht is docenten te ondersteunen bij het
toepassen van nieuwe literatuuronderwijsmethoden in de klas.
Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-project ´Uses of Literary Narrative Fiction in Social
Contexts´. Dit project wordt in samenwerking met de Universiteit van Utrecht
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(Literatuurwetenschappen) en de Vrije Universiteit Amsterdam (Management en Organisatiekunde)
uitgevoerd.

Profiel
Master Nederlandse taal- en letterkunde, Literatuurwetenschappen of Onderwijskunde;
ervaring met empirisch onderzoek;
goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zowel Nederlands als Engels;
goede organisatorische vaardigheden;
bereid en in staat samen te werken in een team.
Een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en ervaring met het geven van literatuuronderwijs in
havo/vwo strekken tot aanbeveling.

Inlichtingen
Een projectbeschrijving en additionele informatie zijn verkrijgbaar bij:
mw dr. T.M. Janssen
T: +31(0)20 525 1567

Aanstelling
De aanstelling is tijdelijk voor een jaar met uitzicht op verlenging van twee jaar in geval van een goede
beoordeling na het eerste jaar.

Sollicitatie
Een sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae en studieresultaten, kunnen onder
vermelding van het vacaturenummer tot en met 31 maart gestuurd worden naar de Universiteit van
Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Pedagogiek,
Onderwijskunde en Lerarenopleiding, t.a.v. mevrouw W.A. Torensma, Postbus 94208, 1090 GE
Amsterdam. Het is ook mogelijk uw sollicitatie per e-mail te versturen via vacatures-powl-fmg@uva.nl
.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer nu
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