Het Departement Antwerp School of Education (Faculteit Sociale Wetenschappen) zoekt een voltijds
(100%)
Doctoraatsbursaal voor het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein
Onderwijswetenschappen
Lerarenopleidingen tonen groeiende interesse in collaboratief leren. Duo-stages bieden
mogelijkheden voor team teaching: leerkrachten werken samen op het vlak van lesvoorbereiding, uitvoering en/of -evaluatie. De doctoraatsbursaal gaat aan de hand van empirisch onderzoek na hoe
actoren team teaching modellen ervaren en welke effecten er zijn op leerresultaten.
Jouw opdracht
 Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein onderwijswetenschappen onder
supervisie van professoren Wouter Schelfhout, Mathea Simons en Ellen Vandervieren.
 Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de Antwerp
School of Education, onderzoeksgroep Didactica, Faculteit Sociale wetenschappen.
Jouw profiel
 Je bezit een diploma van master/licentiaat in Pedagogische wetenschappen, Onderwijswetenschappen, Sociale wetenschappen, Psychologie, Sociaal-economische wetenschappen of
gelijkaardig. Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen.
 Je bent enthousiast en gemotiveerd om onderzoek te doen en hebt aantoonbare interesse voor
onderwijskundig onderzoek.
 Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 Diepgaande kennis van statistische analyse is een troef.
 Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs of ervaring in het onderwijs strekt tot aanbeveling.
 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
 Je beheerst het Nederlands en het Engels uitstekend (zowel mondeling als schriftelijk).
 Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
 Je legt in je onderwijs accenten passend binnen de visie op onderwijs van de Universiteit
Antwerpen.
Wij bieden
 een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na
positieve evaluatie;
 de begindatum van de beurs is tussen 1 mei 2020 en 1 oktober 2020;
 een bruto beursbedrag dat varieert van € 2.373,36 tot € 2.516,73;
 een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.
Hoe solliciteren?
 Je kan alleen online solliciteren, tot uiterlijk 14 februari 2020. Je sollicitatiedossier dient een CV
en motivatie te bevatten.
 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 tussen 17 februari 2020 en 1 maart 2020.
 Voor informatie over het invullen van het online sollicitatieformulier kan je contact opnemen
met vacatures@uantwerpen.be.
 Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij prof. Wouter Schelfhout,
Wouter.Schelfhout@uantwerpen.be. Het is ook mogelijk om het uitgebreide projectvoorstel op
te vragen.
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'.

