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Voor het centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie (CIP&T) van de 

Onderzoekseenheid Onderwijskunde zoeken wij een nieuwe bursaal. Deze bursaal krijgt de 

mogelijkheid om gedurende een periode van 4 jaar een doctoraat voor te bereiden binnen één 

van de onderzoeksdomeinen van het centrum. Daarnaast wordt deze bursaal beperkt 

ingeschakeld binnen het onderwijs en de dienstverlening van het centrum en/ of de bredere 

onderzoekseenheid Onderwijskunde. 

Doctoraatsbursaal Instructiepsychologie en -Technologie 

De onderzoekseenheeid Onderwijskunde is intern georganiseerd in drie onderzoeksgroepen, 

die zich toespitsen op bepaalde thema's en domeinen uit de onderwijskunde, waarvan het 

CIP&T er één is. in het CIP&T staat de studie centraal van het leren en onderwijzen in 

specifieke vakgebieden, inz. in vakgebieden zoals wiskunde, gedragswetenschappen, fysica, 

Frans. De aandacht gaat daarbij uit naar de rol van cognitieve, metacognitieve en affectieve 

variabelen in het onderwijsleerproces. Dit onderzoek vindt plaats in zowel ecologisch valide 

als meer experimentele settings en maakt gebruik van een diversiteit van kwantitatieve en 

kwalitatieve methoden, met inbegrip van zgn. "design experiments" waarin gewerkt wordt aan 

het ontwerpen en valideren van krachtige leeromgevingen. Bij dit ontwerpen en valideren van 

leeromgevingen ligt er een sterke klemtoon op de rol van de leraar en van ICT in dergelijke 

leeromgevingen. Voor meer info over het onderzoek dat aan het CIP&T gebeurt zie 

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/CIPenT 

Website van de eenheid 

 

Project 

De kerntaak van de bursaal bestaat erin om een doctoraat voor te bereiden in een van de 

onderzoeksdomeinen van het CIP&T. Daarnaast besteedt de bursaal een beperkt deel van 

zijn/haar tijd aanonderwijsdienstverlening (werkcolleges, ondersteuning bij examens, 

begeleidingvan studenten…) binnen het onderwijs dat door het CIP&T en/of de ruimere 

onderzoekseenheid Onderwijskunde wordt verzorgd in de opleidingen pedagogische 

wetenschappen, educatieve master, master of educational studies en de specifieke 

lerarenopleiding. 

Profiel 

https://ppw.kuleuven.be/o_en_o/CIPenT


We zoeken kandidaten die met zeer goed resultaat een master behaalden in de pedagogische 

wetenschappen, in de psychologie of in eenaanverwante discipline, waardoor ze voldoende 

onderwijskundige expertise hebben opgebouwd om met een doctoraatsonderzoek te 

starten.  Masterstudenten die afstuderen in het lopende academiejaar (dus in juni of september 

2017) worden uitdrukkelijk ook uitgenodigd om te kandideren. We vragen dat kandidaten 

samen met hun CV ook een motivatiebrief insturen waarin ze hun interesse voor deze 

vacature kernachtig toelichten en eventueel al een indicatie geven van het domein waarop ze 

hun onderzoek het liefst zouden willen uitvoeren. 

Aanbod 

We bieden een stimulerende werk- en leeromgeving waar je je expertise als onderzoeker 

ontwikkelt, zodat je na 4 jaar een doctoraatsproefschrift kan voorleggen. In dit 

ontwikkelingsproces werk je nauw samen met de professoren en andere onderzoekers die aan 

de onderzoeksgroep verbonden zijn. Tezelfdertijd bouw je allerlei bredere onderwijskundige 

en andere professionele competenties op.  

 

Bij je aanstelling krijg je een contract als doctoraatsbursaal voor één jaar, dat  nog drie keer 

hernieuwbaar is. 

Interesse 

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Lieven Verschaffel, tel.: +32 16 32 62 58, mail: 

lieven.verschaffel@kuleuven.be of bij één van de andere professoren van het CIP&T 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/06/2017 via onze  

online sollicitatietoepassing  
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