De Onderzoeksgroep Edubron (departement Opleidings- en onderwijswetenschappen van de
Faculteit Sociale Wetenschappen) (Universiteit Antwerpen) zoekt een veelbelovend talent voor
een voltijdse (100%)
Doctoraatsbeurs
in het domein Onderwijswetenschappen
Jouw opdracht
 Je zal werkzaam zijn op het interuniversitaire project ‘Samenwerken leren in inclusief
onderwijs: praktijken en perspectieven van leraren’. Dit project is een 3 jaar lopend
interuniversitair project gefinancierd door FWO-Vlaanderen en NRF-Zuid Afrika. Het heeft
tot doel om samenwerkingspraktijken van leraren lager onderwijs te bestuderen. We wensen
inzicht te verkrijgen in hoe leraren deze samenwerking begrijpen, hoe deze tot stand komt en
leidt tot het ontwikkelen van kennis over en competenties om een meer inclusieve
leeromgeving te creëren. Het onderzoek wordt gesuperviseerd door prof. Elke Struyf
(Universiteit Antwerpen) en prof. Estelle Swart (Stellenbosch University, Zuid Africa), in
samenwerking met prof. Katja Petry (KU Leuven), prof. Piet Van Avermaet (U Gent) en dr.
Sindiswa Stofile (University of Western Cape).
 In het kader van dit project wordt een multiple casestudie opgezet in Vlaanderen én Zuid
Afrika. Er worden data verzameld via interviews, observaties van samenwerkingspraktijken
en dagboeken. De data worden onder meer geanalyseerd via kritische discours analyse
(Fairclough’s critical discourse analysis). Je staat in voor het casestudieonderzoek in
Vlaanderen (voorbereiding, dataverzameling- en analyse) en ondersteunt de
dataverzameling en analyse in Zuid-Afrika. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van het
project 2x een periode van 3 maanden in Zuid Afrika (2x 3 maanden) verblijft (voorzien in
juni-augustus 2018 en september-november 2019).
 Je verwerkt de inzichten uit het onderzoek in vier Engelstalige publicaties, die je
samenbundelt tot een doctoraal proefschrift.
Jouw profiel
 Je bezit een diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen, Master in de
Psychologie of Master in Opleidings- en Onderwijswetenschappen;
 Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen;
 Je hebt een passie voor en bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
ervaring met discours analyse strekt tot aanbeveling;
 Je bent vertrouwd met wetenschappelijk onderwijskundige/orthopedagogische/(school-)
psychologische literatuur in het algemeen, en literatuur rond inclusie in het bijzonder;
 Je bent bereid tot het maken van een doctoraat op basis van dit onderzoeksproject (inclusief
het volgen van een doctoraatsopleiding) en een verblijf van in totaal 6 maanden aan de
Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Africa), met oog op het behalen van een ‘joint PhD
degree’;
 Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de Universiteit Antwerpen en de
Universiteit van Stellenbosch;
 Je bent bereid om deel te nemen aan internationale congressen en om internationaal te
publiceren;
 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht;
 Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en hebt een uitstekende kennis van het
Engels;
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt zelfstandig en flexibel, en beschikt over een
goed organisatievermogen.
 Ook laatstejaarsstudenten waarvoor afstuderen voorzien is in juli 2017 kunnen zich
kandidaat stellen.

Wij bieden
 Een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar, tweemaal hernieuwbaar met een jaar
na positieve evaluatie, met een voltijdse tewerkstelling aan de UAntwerpen;
 De begindatum van de beurs is voorzien op 1 juli 2017 (en uiterlijk op 1 augustus 2017);
 Een maandelijks bruto beursbedrag dat varieert van € 2.280,27 – € 2419,84;
 Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
Hoe solliciteren?
 Stuur ten laatste op 17 mei 12.00u je sollicitatie, een uitgebreid cv (inclusief puntenlijst
van alle opleidingsjaren) én een motivatiebrief (in het Engels) van 1 pagina naar




Elke.Struyf@uantwerpen.be;

Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere
selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld;
De selectiegesprekken vinden plaats op 23 en 24 mei 2017;
Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met prof. Elke Struyf
(Elke.Struyf@uantwerpen.be)

