2019 Steunpunt SONO

Het departement ‘Opleidings- en onderwijswetenschappen (OOW) van de Faculteit Sociale
Wetenschappen en de Antwerp School of Education (ASoE) (Universiteit Antwerpen) en de
onderzoekseenheid ‘Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context (SCenO) en ‘Gezins- en
Orthopedagogiek’ van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen (KU Leuven) zoeken
een veelbelovend talent voor een voltijdse tijdelijke (100%) functie van
Wetenschappelijk medewerker
Jouw opdracht
 Je zal werkzaam zijn in het Steunpunt ‘Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2016-2020’ (SONO).
Aan dit universitair steunpunt zijn diverse Vlaamse universiteiten en hogescholen verbonden die
op een geïntegreerde manier wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de overheid. De
diverse onderzoekslijnen waarop het Steunpunt werkt, zijn nauw verbonden met de Beleidsnota
2014-2019 van minister van onderwijs H. Crevits. Meer concreet zal je betrokken zijn bij het
onderzoek ‘De tevredenheid van leerlingen en hun ouders over de ondersteuning geboden door
het ondersteuningsnetwerk. Een casestudieonderzoek.’, onder leiding van Prof. Elke Struyf
(UAntwerpen), Prof. Karine Verschueren en Prof. Katja Petry (KU Leuven).
 Dit onderzoek zet in op het verkrijgen van wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de wijze
waarop de ondersteuning geboden door het ondersteuningsnetwerk gepercipieerd wordt door
leerlingen en hun ouders, alsook door de betrokken school en de ondersteuner zelf. Via een
casestudieonderzoek wordt informatie verzameld over de ondersteuning aan 30 leerlingen die
beschikken over een gemotiveerd verslag, verslag of (ouder) inschrijvingsverslag.
 Jouw opdracht bestaat uit het coördineren van de interviewafnames, de afname van telefonische
interviews, het aansturen van jobstudenten, de verticale en horizontale analyse van de cases, en
het rapporteren van de bevindingen.
Jouw profiel
 Je bezit bij voorkeur een diploma van Master in de Pedagogische Wetenschappen, Master in de
Psychologie of Master in Opleidings- en Onderwijswetenschappen;
 Je kan zeer goede studieresultaten voorleggen;
 Je hebt een passie voor en bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
 Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de Universiteit Antwerpen en de KU
Leuven;
 Je bent vertrouwd met wetenschappelijk onderwijskundige/orthopedagogische/(school-)
psychologische literatuur in het algemeen, en literatuur rond inclusie in het bijzonder;
 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht;
 Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels;
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt zelfstandig en flexibel, en beschikt over een goed
organisatievermogen.
Wij bieden
 Een voltijdse aanstelling voor een periode van 8 maanden, met een halftijdse tewerkstelling aan
de UAntwerpen en een halftijdse tewerkstelling aan de KU Leuven;
 De begindatum is voorzien op 1 maart 2019;
 Een voltijdse bruto maandwedde volgens het barema van assistent die varieert van € 3.145,57 € 5.323,28;
 Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
Hoe solliciteren?
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Stuur ten laatste op 8 februari 10.00u je sollicitatie, een uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van
alle opleidingsjaren) én een motivatiebrief van 1 pagina naar Elke.Struyf@uantwerpen.be,
Karine.Verschueren@kuleuven.be en Katja.Petry@kuleuven.be;
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere
selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld;
De selectiegesprekken vinden plaats op 15 of 18 februari in Leuven.
Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met prof. Elke Struyf
(Elke.Struyf@uantwerpen.be).

