
Onderzoeksprofessor, domein Governance 

of learning in an era of globalisation - 
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In het kader van haar dynamisch onderzoeksbeleid én gebruik makend van de bijkomende 

armslag die is geboden door de Vlaamse Regering via de middelen van het Bijzonder 

Onderzoeksfonds (BOF), heeft het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van 

de Faculteit Sociale Wetenschappen een vacature voor een voltijds 

Onderzoeksprofessor (TTZAPBOF) in het domein Governance of learning in an era of 

globalisation 

Uw opdracht 

De opdracht omvat taken van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en zal gedurende vijf 

jaar (duur van de tijdelijke aanstelling in het tenure track stelsel) hoofdzakelijk bestaan uit 

wetenschappelijk onderzoek met een beperkte participatie in de onderwijsprogramma’s. 

 U bouwt in de onderzoeksgroep Edubron onderzoek uit in het domein van Governance 

of learning in an era of globalisation. 

 U verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfondsen. 

 U begeleidt doctoraatsstudenten. 

 Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u neemt onder meer deel aan de 

activiteiten van de opleidingscommissie en de departementsraad Opleidings- en 

Onderwijswetenschappen. 

 U doceert Internationalisering van Opleiding en Onderwijs (3 EC). U begeleidt één 

groep studenten voor het Interdisciplinair Project en masterproeven. 

Uw profiel 

 U bezit een doctoraat op proefschrift in de Sociale Wetenschappen. Expertise in, 

doctoraat of diplomering in de Onderwijswetenschappen of Pedagogische 

Wetenschappen strekt tot de aanbeveling. 

 U hebt een minimale postdoctorale anciënniteit van 2 jaar op het tijdstip van het 

sluiten van de vacature. 

 U heeft een internationaal wetenschappelijk curriculum en verricht kwalitatief 

hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. 

 Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit. 

 U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van 

de Universiteit Antwerpen. 

 U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten. 

 U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht. 

 U kunt voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor zowel de kennis van de 

onderwijstaal als van de bestuurstaal, het Nederlands. De Universiteit Antwerpen 

voorziet hiervoor in de nodige ondersteuning. 

Wij bieden 
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 een aanstelling in de graad van docent, in tijdelijk dienstverband in het tenure track 

stelsel voor een duur van vijf jaar. Deze periode mondt uit in een onmiddellijke vaste 

benoeming in de graad van hoofddocent, als het universiteitsbestuur de prestaties van 

betrokkene gunstig beoordeelt op basis van vooraf gestelde en bekend gemaakte 

beoordelingscriteria. Na de vaste benoeming wordt nog een periode van vijf jaar 

voorzien met een beperkte onderwijsopdracht om het onderzoekscurriculum verder te 

versterken; 

 bij gelijke kwalificaties geeft het universiteitsbestuur in beginsel voorrang aan 

kandidaten van het ondervertegenwoordigde geslacht binnen het wetenschapsgebied. 

Deze voorrang is niet automatisch en onvoorwaardelijk, daar bij de beoordeling steeds 

rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de kandidaat; 

 datum van indiensttreding is ten vroegste op 1 oktober 2018; 

 een brutomaandwedde van een voltijds docent dat varieert van € 4.171,55 tot € 

6.149,03; 

 een dynamische en stimulerende werkomgeving. 

Hoe solliciteren? 

 U kunt alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 25 maart 2018. U voegt bij uw 

sollicitatieformulier verplicht een omstandig onderzoeksplan voor de volgende vijf 

jaar (ca. 5 000 woorden) en een verslag over het voorheen uitgevoerde 

wetenschappelijke onderzoek (maximum 5 000 woorden). Daarnaast voegt u twee 

abstracts van de wetenschappelijke inhoud van het onderzoeksplan toe – een 

scientific abstract en een abstract in layman’s terms – van elk maximum 500 woorden 

(of max. 4000 tekens). Alle documenten moeten in het Engels ingediend worden. 

 Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere 

selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld. 

 De interviews van de door een selectiecommissie gepreselecteerde kandidaten zullen 

plaatsvinden op 22 mei 2018. 

 Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kunt u contact opnemen 

met vacatures@uantwerpen.be. 

 Met inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. Dr. Peter 

Van Petegem (Tel. 03 265 47 05; peter.vanpetegem@uantwerpen.be). 

 Met vragen over het typische aanstellingskader van het onderzoeksmandaat kunt u 

contact opnemen met het departementshoofd Onderzoek & Innovatie, dr. Tim Engels 

(Tel. 03 265 30 12). 

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke 

kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie 

bekroond met het kwaliteitslabel HR Excellence in research.  

We steunen het initiatief Science4Refugees en moedigen asielzoekers en vluchtelingen met een 

wetenschappelijk profiel aan om te solliciteren bij de Universiteit Antwerpen. 
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