Vacatures voor drie voltijdse assistenten aan de Vakgroep Onderwijskunde.
Uiterste inschrijvingsdatum: 2 juli 2019.
De sollicitatiegesprekken zullen hoogst waarschijnlijk plaatsvinden in de tweede helft van augustus.
Given that the teaching activities related to this position are situated within courses that are taught
in Dutch, active knowledge of the Dutch language is required.
Beknopte uitleg vacatures
De drie vacatures voor assistent aan de vakgroep onderwijskunde hebben een gelijkaardig profiel.
Met betrekking tot het doctoraatsonderzoek, verschillen het onderwerp en de setting. Mocht je in
meerdere vacatures geïnteresseerd zijn, dan is het belangrijk om voor elke vacature waarin je
geïnteresseerd bent, te solliciteren. Mocht je eventuele voorkeuren hebben, dan kan je die
vermelden in je motivatiebrief. Deze pdf dient als communicatiemiddel en mag vrij verspreid
worden, maar alle officiële informatie is te vinden in de links hieronder. Solliciteren kan enkel en
alleen online via de onderstaande links.
1. Eerste vacature (ID:12435)
Het onderzoek gerelateerd aan deze vacature zal zich toespitsten op onderwijsonderzoek binnen de
gebieden opleidingsdidactiek en lerarenopleiding. Mogelijke onderzoeksthema’s hebben
bijvoorbeeld betrekking op het opleiden van leraren en de begeleiding door mentoren,
aanvangsbegeleiding beginnende leraren, en professionalisering van leraren. Mogelijke settings zijn
secundair onderwijs en de lerarenopleiding.
Onderwijsondersteuning bij deze vacature zal deels, maar niet uitsluitend, gerelateerd zijn aan de
opleidingsonderdelen “Onderwijsinnovatie" en “Opleidingsdidactiek”.
Aangeraden wordt om voor meer gedetailleerde informatie contact op te nemen met Prof. dr. Ruben
Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be, 09/264.62.55).
Alle details met betrekking tot de UGent, en de sollicitatieprocedure kan je terugvinden op
https://career5.successfactors.eu/career?
company=C0000956575P&career_job_req_id=12435&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_
SEARCH
De sollicitatie dient ook via het online platform te verlopen.
2. Tweede vacature (ID:12436)
Het onderzoek gerelateerd aan deze vacature zal eerder toespitsten op het vakgebied
“technologieondersteund leren en instructie”. Mogelijke pistes daarbij zijn het structureren en
begeleiden van (computer-ondersteund) (samenwerkend) leren, peer feedback als leermiddel, en
ontwerpgericht onderzoek met focus op innovatieve leeromgevingen. Mogelijke settings zijn: hoger
onderwijs, volwassenenonderwijs, secundair onderwijs.
Onderwijsondersteuning bij deze vacature zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gerelateerd zijn
aan de opleidingsonderdelen "Leeromgevingen voor volwassenen" en "Hoger onderwijs: onderzoek
en ontwikkeling".

Aangeraden wordt om voor meer gedetailleerde informatie contact op te nemen met, Prof. dr. Bram
De Wever (Bram.DeWever@UGent.be, 09/264.86.65).
Alle details met betrekking tot de UGent, en de sollicitatieprocedure kan je terugvinden op
https://career5.successfactors.eu/career?
company=C0000956575P&career_job_req_id=12436&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_
SEARCH
De sollicitatie dient ook via het online platform te verlopen.
3. Derde vacature
Het onderzoek gerelateerd aan deze vacature zal eerder toespitsten op het vakgebied
“computerondersteund samenwerkend schrijven”. Mogelijke pistes daarbij zijn het structureren en
begeleiden van samenwerkend schrijven, strategiegebruik, peer feedback, en technologische
ondersteuning. Mogelijke settings zijn: secundair onderwijs en hoger onderwijs.
Onderwijsondersteuning bij deze vacature zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gerelateerd zijn
aan de opleidingsonderdelen "Leeromgevingen voor volwassenen" en "Hoger onderwijs: onderzoek
en ontwikkeling".
Aangeraden wordt om voor meer gedetailleerde informatie contact op te nemen met, Prof. dr. Bram
De Wever (Bram.DeWever@UGent.be, 09/264.86.65).
Alle details met betrekking tot de UGent, en de sollicitatieprocedure kan je terugvinden op
https://career5.successfactors.eu/career?
company=C0000956575P&career_job_req_id=12437&career_ns=job_listing&navBarLevel=JOB_
SEARCH
De sollicitatie dient ook via het online platform te verlopen.

