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Voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk
zoeken wij een doctoraatsbursaal in educatieve technologie en instructioneel design.

Doctoraatsbeurs in educatieve technologie en
instructioneel design
Dit doctoraatsproject werd mogelijk gemaakt door ITEC (een imec onderzoeksgroep,
gelokaliseerd in KU Leuven, campus KULAK Kortrijk, die onderzoek doet naar verschillende
topics rond Smart Education) en zal begeleid worden door een team bestaande uit prof. dr. Jan
Elen, prof. dr. Fien Depaepe en dr. Annelies Raes.
Website van de eenheid

Project
Leerlingen in het secundair onderwijs dienen basis onderzoekscompetenties te verwerven.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit verre van een evidente zaak is. Er is nood aan een
grondig begrip van hoe de ontwikkeling van onderzoekscompetenties degelijk ondersteund
kan worden. Als bijdrage aan deze onderzoekslijn en aan de huidige onderwijspraktijk, werkt
dit project rond een aantal theoretische principes over het ontwerpen en valideren van
technologie-ondersteunde leeromgevingen die de ontwikkeling van dergelijke
onderzoekscompetenties bij middelbare school leerlingen ondersteunt. Fascinerende
uitdagingen in dit project zijn het uitwerken van instrumenten om onderzoekscompetenties te
beoordelen, het ontwerpen en ontwikkelen van krachtige interventies en het valideren van de
uitgewerkte principes. In lijn met de ambities van design-based research, tracht het project bij
te dragen aan zowel de theorie als de praktijk.

Profiel
De verwachting is dat de sollicitant, binnen een 4-jarig durende periode, een doctoraat zal
realiseren rond de ondersteuning van de ontwikkeling van onderzoekscompetenties. Naast het
werken op zijn/haar onderzoek, zal hij/zij ook gevraagd worden om te assisteren in andere
onderwijs – of onderzoeksgerelateerde taken.

Kandidaten moeten een master diploma hebben in pedagogische wetenschappen, psychologie
of gerelateerde disciplines met focus op onderwijskundig en gedragsmatig onderzoek.
Zichzelf onderscheiden hebben tijdens de studies (equivalentie van ‘onderscheiding’ in het
Belgische systeem) is een pluspunt.
We vragen dat kandidaten samen met hun CV ook een motivatiebrief insturen waarin ze hun
interesse voor deze vacature kernachtig toelichten.

Aanbod
We bieden een stimulerende werk- en leeromgeving op de campus Kulak Kortrijk, waar je je
expertise als onderzoeker ontwikkelt, zodat je uiteindelijk een individueel
doctoraatsproefschrift binnen de onderzoeksgroep ITEC kan voorleggen.
In dat proces werk je nauw samen met professoren en andere onderzoekers, uit binnen- en
buitenland.
Je krijgt een contract van 1 jaar, dat verlengbaar is tot 4 jaar mits positieve evaluatie.

Interesse
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Fien Depaepe, tel.: +32 56 24 60 75, mail:
fien.depaepe@kuleuven.be of prof. dr. Jan Elen, tel.: +32 16 32 57 33, mail:
jan.elen@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 02/07/2017 via onze
online sollicitatietoepassing
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