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VACATURE WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER MICTIVO 
 
 
 
Uiterste inschrijvingsdatum 

Vakgroep/Directie/Dienst 

Type contract 

Vereist Diploma 

Bezetting 

 

Vacature type 

22 juni 2017, 23u59 

Onderwijskunde 

Bepaalde duur 

Master of Science in de Pedagogische wetenschappen 

50% (combineerbaar met vacature onderzoeker (50%) Leerwinst 

GO! 

Overig academisch personeel 

 
 
 

Functieomschrijving 
 
MICTIVO bestudeert systematisch en longitudinaal ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs. 

MICTIVO3 is een geactualiseerde versie van de eerder ontwikkelde en gevalideerde ICT-monitor. 

Rekening houdend met recente beleidsprioriteiten en evoluties op het vlak van media en 

technologie, levert MICTIVO3 de overheid en de Vlaamse onderwijsinstellingen representatieve 

beleidsrelevante data aan. Hiertoe wordt een websurvey afgenomen in het leerplichtonderwijs en 

de Centra voor Basiseducatie, uitgezonderd het kleuteronderwijs. De resultaten voor 2017 

worden gerapporteerd op systeemniveau, en in een vergelijkend perspectief geplaatst (t.a.v. 2008 

en 2012).  

 

Gedurende het project van 1 jaar (1/09/2017 tot 31/08/2018) worden twee onderzoekers 

ingeschakeld voor het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van het onderzoeksproject.  De 

UGent onderzoeker (50%) werkt nauw samen met een voltijds onderzoeker (KULeuven, Campus 

Brussel) en met 3 projectpromotoren van KU Leuven (Campus Brussel) en UGent. 

 

Functieprofiel 
 
De halftijdse UGent onderzoeker UGent neemt de volgende kerntaken op zich:  

o data verzamelen omtrent ICT-integratie in scholen en CBEs in Vlaanderen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, m.b.v. computer en/of tablets (websurvey);  

o opvolging van het volledige project op onderzoeksvlak in samenspraak met de promotoren;  

o de voorbereiding van een presentatie met tussentijdse resultaten;  

o de analyse en rapportage van de onderzoeksresultaten (beschrijvende en vergelijkende 

statistische analyse);  

o de redactie van een eindrapport met een volledige beschrijving van het onderzoek en de 

resultaten. 

 

Solliciteren 

 

Bij interesse, kan je uiterlijk op vrijdag 23 juni 2017 om 23u59 volgende documenten bezorgen 

(via e-mail naar johan.vanbraak@ugent.be) : 

- Je CV 

mailto:johan.vanbraak@ugent.be
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- 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. 

De kandidaten worden over de uiteindelijke beslissing geïnformeerd, uiterlijk op 29 juni 2017 om 

23u59. 

 

Het contract loopt van 1 september 2017 tot en met 30 augustus 2018. 

 


