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Functieomschrijving
In het kader van een overheidsopdracht met als hoofddoel het meten van leerwinst op maat van
het GO!, is de vakgroep Onderwijskunde op zoek naar een jonge, enthousiaste onderzoeker
binnen het domein van de onderwijseffectiviteit.
Via deze studieopdracht wenst het GO! na te gaan in welke mate de kernelementen van het
nieuwe PPGO! – zoals actief burgerschap en socio-emotionele identiteitsontwikkeling - worden
gerealiseerd bij haar leerlingen. Onder begeleiding van een (co)promotor en in samenwerking
met een expertenpanel ben je verantwoordelijk voor het definiëren van leerwinst op maat het GO!,
het ontwikkelen van toetsinstrumenten en het uitvoeren van een effectiviteitsstudie die nagaat
welke input-, proces- en contextkenmerken op leerling-, klas- en schoolniveau gerelateerd zijn
aan leerwinst op het gebied van burgerschapscompetenties en socio-emotionele ontwikkeling.

Functieprofiel
- Je beschikt over een analytische geest in combinatie met organisatietalent.
- Je werkt zelfstandig, flexibel, nauwgezet en neemt graag initiatief.
- Je bent sterk in communicatie (schriftelijk en mondeling) en je bent een teamspeler.
- Je beschikt over een basiskennis van longitudinaal effectiviteitsonderzoek en toetsontwikkeling.
- Je beschikt over een basiskennis van multilevel analyse, factoranalyse (en eventueel IRT).
- Je beschikt over een basiskennis van MLwiN, R en SPSS

Solliciteren
Bij interesse, kan je uiterlijk op vrijdag 23 juni 2017 om 23u59 volgende documenten bezorgen
(via e-mail naar koen.aesaert@ugent.be) :
- Je CV
- Je motivatiebrief
- Een kopie van je hoogst behaalde diploma.
Kandidaten die weerhouden worden voor een gesprek, ontvangen hierover via e-mail een bericht,
uiterlijk op zaterdag 24 juni 2017 om 23u39. De gesprekken gaan door op 26 en/of 27 juni 2017.
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De kandidaten worden over de uiteindelijke beslissing geïnformeerd, uiterlijk op 29 juni 2017 om
23u59.
Het contract loopt van 24 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

