
Steunpunt Beleidsondersteunend onderzoek Hoger Onderwijs – Post-doctoraal 
wetenschappelijk medewerker– 100% – Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel 
 
Context van de functie 
 
De vakgroep Sociologie heeft in het kader van het Steunpunt Beleidsondersteunend onderzoek 
Hoger Onderwijs een voltijdse functie als wetenschappelijk medewerker/coördinator 
beschikbaar op post-doctoraal niveau voor kandidaten met onderzoekservaring met 
betrekking tot (hoger) onderwijs. Het project combineert onderzoek naar het profiel en de 
schoolloopbaan van studenten hoger onderwijs met syntheseopdrachten rond bestaand 
extern gefinancierd onderzoek en het vervullen van een platformfunctie gericht op het 
samenbrengen van onderwijsonderzoekers en beleidsmakers.   
 
Meer informatie omtrent de inhoud van het project kan opgevraagd worden bij 
Bram.spruyt@vub.be 
 
Taken 
 
De post-doctoraal onderzoeker treedt tevens op als onderzoekscoördinator en heeft als taak 
de kwaliteit en de productiviteit van het onderzoek van het programma te bewaken en te 
bevorderen door naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
projectmanagementtaken op zich te nemen en de uitgezette inhoudelijke en 
methodologische krijtlijnen van het project te bewaken. 
 
De coördinator krijgt als specifieke opdracht: 

 de verschillende onderzoeksactiviteiten coördineren en uitvoeren; 
 terugkoppeling van de werkzaamheden naar de promotoren en de benutting van de 

in het programma aanwezige expertise optimaliseren; 
 communicatie met  stakeholders; 
 organisatie van de onderzoeks- en stuurgroepvergaderingen; 
 het verzorgen van de public relations van het steunpunt; 
 monitoring van opportuniteiten m.b.t. academische en maatschappelijke valorisatie 

van onderzoeksresultaten. 
 
Deze taken kaderen binnen het projectplan en worden in nauw overleg met de promotoren 
van het programma bepaald en uitgevoerd. 
 
Functieprofiel 
 

 Je hebt op het moment van indiensttreding een doctoraat op proefschrift binnen het 
vakgebied van de Sociologie of Pedagogische Wetenschappen (of aanverwante 
vakgebieden) en je onderzoeksexpertise heeft betrekking op (hoger) onderwijs.  

 Je kan je expertise m.b.t. diversiteit en onderwijs aantonen met relevante 
wetenschappelijke publicaties in internationale peer-review en nationale 
wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep 
doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten, en 
actieve deelname aan internationale en nationale wetenschappelijke bijeenkomsten. 



 Je bent vertrouwd met de beleidscontext rond hoger onderwijs. 
 Je hebt ervaring met kwantitatief empirisch onderzoek naar schoolloopbanen. 

Aantoonbare ervaring met databeheer en de analyse van administratieve data is een 
pluspunt.  

 Je hebt ervaring met het zelfstandig plannen en coördineren van 
onderzoeksactiviteiten en overlegmomenten.  

 Het strekt tot aanbeveling dat je je niet alleen als onderzoeker hebt geprofileerd, maar 
ook vertrouwd bent met maatschappelijke valorisatie van onderzoek. 

 Je beschikt over communicatieve vaardigheden om onderzoeksresultaten op een 
begrijpelijke manier uit te leggen. 

 Van de kandidaat wordt verwacht de missie en waarden van de universiteit te 
onderschrijven (te raadplegen op de website van de universiteit). 

 
Competenties 
 

 Je streeft continu naar wetenschappelijke kwaliteit, bent kritisch en constructief. 
 Je bent gepassioneerd door maatschappelijke debatten over hoger onderwijs en weet 

deze te vertalen naar inhoudelijke onderzoeksvragen.  
 Je kan goed risico’s en onvoorziene omstandigheden inschatten en beschikt over de 

nodige stressbestendigheid om met deze obstakels om te gaan. Je houdt van 
diversiteit en uitdagingen binnen je takenpakket. 

 Je bent een initiatiefnemer en kan zelfstandig werken, in een geest van gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het project en de projectuitkomsten. 

 Je functioneert goed binnen een team, gaat graag en vlot met mensen om. Je hebt 
uitstekende sociale vaardigheden die toelaten om rond een afgebakend thema 
verschillende partijen rond de tafel te brengen en te laten samenwerken. 

 Je hebt een goed organisatievermogen en time-management, je plant graag en het 
halen van deadlines is geen probleem.  

 Je hebt een synthetiserende geest. Je kan complexe materies overzichtelijk 
samenvatten en de rode draad of aandachtspunten snel ontdekken. 

 Je communiceert helder, diplomatisch en vlot, zowel schriftelijk als mondeling; in het 
Nederlands en het Engels. 

 Je bent mobiel en flexibel. Je zal functioneren binnen de vakgroep Sociologie van de 
VUB, met standplaats campus Etterbeek in Brussel. Binnen het kader van de opdracht 
zal je je echter regelmatig moeten verplaatsen.  

 
Vrije Universiteit Brussel als werkgever 
 
De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger 
onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ 
Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste 
Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad. De Vrije Universiteit Brussel grondt haar 
onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van 
de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van 
vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel. 
 
De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van 



de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van 
de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de 
Universiteit en de controle hierop. 
 
Tot de zending van de Universiteit behoren: 

 het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel; 

 de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid; 
 de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen 

verantwoordelijkheid. 
 
Aanbod 
 
Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, 
diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een 
groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. 
Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan 
een halfuur.  
 
In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de 
barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een 
hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op 
beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een 
kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand. 
 
Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘toekomstige werknemers’. 
• Voorziene startdatum: 01/1/2018 
• Looptijd/duur contract: 2 jaar, na gunstige evaluatie van het project verlengbaar met 2 jaar. 
• Kandidatuur indienen uiterlijk op vrijdag 8/12/2017 – 12u 
 
Kandidaatstelling 
Kandidaten dienen hun kandidatuur te stellen met opgave van: 
• motivatiebrief; 
• CV met inbegrip van academisch dossier. 
Kandidaturen dienen ons ten laatste te bereiken op 8/12/2017 (12u), via e-mail aan 
Bram.spruyt@vub.be 
 
Selectiegesprekken 
De selectiegesprekken gaan door op 13/12 op Campus Etterbeek. Geselecteerde 
kandidaten ontvangen daartoe een persoonlijke uitnodiging. 
 
Vragen 
Indien u bijkomende vragen heeft, gelieve telefonisch contact op te nemen met Bram Spruyt 
(0494 47 26 99) 


