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Type contract 

Contract van bepaalde duur 

Diploma 

Masterdiploma in de Sociologie of Pedagogische Wetenschappen, of aanverwante 

relevante discipline 

Bezetting 

100% 

Vacature type 

Overig academisch personeel 

Functieomschrijving 

De onderzoeksgroep CuDOS (Cultural Diversity: Opportunities and Socialisation) van de 

vakgroep Sociologie aan de Universiteit Gent zoekt een voltijdse doctoraatsbursaal voor het 

onderzoeksproject “Ready or not, here I come? A comparative study of non-cognitive and 

post-secondary education outcomes of grade retention”. 

Dit project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) 

Vlaanderen, en het betreft een voltijdse aanstelling voor een maximum termijn van 4 jaar 

(promotoren: Jannick Demanet en Mieke Van Houtte). Dit project bestudeert de implicaties 

van zittenblijven voor non-cognitieve uitkomsten (schoolmoeheid, welbevinden, …) en 

kansen na het secundair onderwijs, zowel in het hoger onderwijs als voor de arbeidsmarkt. In 

tegenstelling tot vorig onderzoek, dat contextuele invloeden grotendeels negeerde, is de focus 

van dit project te bekijken of die implicaties verschillen naargelang de context waarbinnen 

zittenblijven wordt toegepast. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar structurele en culturele 

kenmerken van de schoolomgeving, en van het onderwijssysteem waarin de leerling ingebed 

is. Dit onderzoek is inherent multilevel, waarbij kenmerken van verschillende analyseniveaus 

aan elkaar gekoppeld worden. Grondige statistische kennis en een bereidheid om kennis over 

geavanceerde kwantitatieve methoden te ontwikkelen zijn een must. 

Het is de bedoeling dat dit onderzoek uitmondt in een doctoraat, op basis van 

wetenschappelijke artikels die ook voorgesteld worden op internationale wetenschappelijke 

congressen. De kandidaat zal het onderzoek hoofdzakelijk op individuele basis uitvoeren, 

maar kan rekenen op de steun van een ervaren onderzoeksteam met expertise in het domein. 



De kandidaat zal bovendien nauw samenwerken met andere onderzoekers in een jong en 

ambitieus onderzoeksteam. 

Functieprofiel 

- Masterdiploma in de Sociologie of Pedagogische Wetenschappen, of aanverwante relevante 

discipline. Kandidaten die afstuderen in september 2018 worden ook aangemoedigd te 

solliciteren. 

- Tijdens de studies heeft u zich meermaals onderscheiden 

- Grondige statistische kennis 

- Bereidheid tot inwerken in meer geavanceerde statistische technieken (multilevel-analyse) 

- Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden – Nederlands en Engels 

- Resultaatsgericht, analytisch ingesteld, en zorgvuldig - Onderzoekservaring, publicaties 

en/of presentaties op wetenschappelijke conferenties strekken tot aanbeveling 

- Zelfstandig 

- Kunnen werken in teamverband 

Solliciteren 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie: Jannick.Demanet@UGent.be 

Sollicitatiebrieven met uitgebreid CV, vergezeld van uw puntenbriefjes of cijferlijst (Bachelor 

& Master) worden gestuurd naar Jannick.Demanet@UGent.be of naar Jannick Demanet, 

Vakgroep Sociologie, Korte Meer 5, 9000 Gent. Solliciteren kan tot 7 september 2018. 

 


