
VACATURE: PhD SCAFFOLD – Werkpakket 2 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: eind augustus 
 
Vakgroep/directie/dienst: Vakgroep Onderwijskunde 
 
Personeelscategorie 

Doctoraatsbursaal. 
Type contract 

Doctoraatsbursaal met Dehoussebeurs 
Diploma 

Je bent houder van een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen. Een aanvullend 
diploma van de lerarenopleiding strekt tot aanbeveling. 
 

Bezetting 
100%, start vanaf 1 januari 2020 voor een periode van 4 jaar. 

 
Vacature type 

Doctoraatsbursaal 

 

Functieomschrijving 
 

Je assisteert bij de uitvoering van werkpakket 2 van een vierjarig FWO-Strategisch 

Basisonderzoeksproject SCAFFOLD (FWO-SBO). SCAFFOLD heeft als doel om een e-Portfolio te 

ontwikkelen dat het werkplekleren in de opleidingen gezondheidszorg daadwerkelijk ondersteunt. Het 

werkpakket WP2 “Pedagogie en Training” heeft als doel het ontwikkelen van gevalideerde e-Portfolio 

gebruiksprocedures en een training voor alle stakeholders. Op basis van literatuuronderzoek, 

observaties en interviews bij studenten in de gezondheidszorg, opleiders en werkplekmentoren 

worden evidence-based aanpakken ontwikkeld die garanderen dat een e-portfolio optimaal wordt 

ingezet tijdens werkplekleren. Naast interne rapporten voor het FWO-SBO-project werkt de 

onderzoeker aan onderzoeksartikels die de basis vormen van een doctoraatsproefschrift. 

De context van het onderzoek is specialistenopleidingen geneeskunde (moeder en kind), 

huisartsenopleidingen, opleidingen verpleegkunde en vroedvrouwen en HBO5.  

 

Takenpakket 
Gedurende 4 jaar realiseer je een doctoraat en neem je alle taken op die bij zo een onderzoeksproject 

behoren. 

- Je assisteert in de dagdagelijkse uitvoering van het onderzoeksproject; 

- Je denkt mee bij de ontwikkeling van nieuwe procedures voor het e-portfolio, waarbij 

resultaatsgerichtheid en haalbaarheid in de realistische context van 

gezondheidszorgorganisaties centraal staan en rekening gehouden wordt met de privacy-

wetgeving; 



- Je werkt nauw samen met alle partners van het project en met de drie andere doctorandi (PhD 

specialistische geneeskunde, PhD huisarts, PhD arts-specialist, professionals uit de eerste lijn 

en 8 gezondheidszorgopleidingen op HBO5, bachelor en bachelor na bachelor niveau) en met 

de stakeholders (IMEC, onderwijskunde, rechtsgeleerdheid…); 

- Je staat in voor datacollectie, database-management en analyse van de onderzoeksdata; 

- Je staat in voor het schrijven en succesvol verdedigen van een doctoraal proefschrift; 

- Je presenteert studieresultaten op nationale of internationale conferenties of symposia. 

 

Ons aanbod 
- Een voltijds doctoraatsmandaat gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek Vlaanderen (Strategisch Basisonderzoek); 

- Een uitdagend, veelzijdig project met directe relevantie voor de kwaliteit van de opleidingen 

in de gezondheidszorg; 

- Een dynamisch, multidisciplinair en ambitieus onderzoeksteam met een wijd & internationaal 

netwerk; 

- Training en begeleiding in het schrijven van wetenschappelijke papers; 

- De mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen 

[http://www.ugent.be/doctoralschools]; 

- De mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen (i.e. Doctor in Pedagogische 

Wetenschappen). 

 

Functieprofiel 
- Je bent houder van een masterdiploma in de Pedagogische Wetenschappen of gelijkwaardig. Een 

aanvullend diploma van de lerarenopleiding strekt tot aanbeveling. 

- Je hebt interesse/ervaring met het begeleiden van studenten op stage.  

- Je bent sterk geïnteresseerd in medisch onderwijs en opleiding op de werkvloer, en je bent 

gemotiveerd om de kwaliteit van dit onderwijs te verbeteren door onderzoek uit te voeren 

gedurende 4 jaar met als doel het behalen van een doctoraatstitel aan de UGent. 

- Je bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

- Je draagt ethische en wetenschappelijke integriteit hoog in het vaandel en werkt nauwgezet 

volgens onderzoeksprotocollen. 

- Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands én wetenschappelijk Engels. 

- Je beschikt over een uitstekend probleemoplossend vermogen, neemt initiatief en kan 

efficiënt gedetailleerde projecten doorlopen. 

- Je bent een teamspeler en kan efficiënt werken zowel in (multidisciplinair) teamverband als 

zelfstandig. 

- Je bent flexibel ingesteld, geduldig, leergierig, nauwkeurig en stressbestendig. 

 

Solliciteren 
Solliciteer door volgende documenten in te dienen in 1 pdf en via e-mail naar Prof. Dr. Tammy 

Schellens (tammy.schellens@ugent.be), Prof. Dr. Martin Valcke (Martin.valcke@ugent.be) en Dr. 

Mieke Embo (mieke.embo@ugent.be).  

Met opmerkingen [ME1]: Hoe formuleren? 

mailto:tammy.schellens@ugent.be
mailto:Martin.valcke@ugent.be
mailto:mieke.embo@ugent.be


• een motivatiebrief van 1 pagina in het Nederlands; 

• je cv; 

• een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in jouw bezit); 

• 2 referenties; 

Wij nodigen geschikte kandidaten uit voor selectiegesprekken op begin augustus.  

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mieke Embo, projectleider via 
mieke.embo@ugent.be of 0485/ 63 05 62.   

mailto:mieke.embo@ugent.be

