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Functieomschrijving
De doctoraatsbursaal zal werkzaam zijn op het bilateraal FWO-NRF onderzoeksproject getiteld “De competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit: Een
Zuid-Afrikaans en Vlaams Onderzoek”. Het FWO-NRF project is gericht op het verwerven van inzicht in de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit.
Concreet bestudeert dit project (1) de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit, (2) diens dynamische relaties met lerarenopleiders’
contextvariabelen en achtergrondvariabelen en (3) de impact van een interventie praktijkonderzoek op de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit.
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Gezien een focus op zowel Vlaamse als Zuid-Afrikaanse lerarenopleiders, wordt zowel een doctoraatsbursaal aangesteld aan de University of the Western Cape als de
Universiteit Gent. Als je solliciteert voor deze functie, dan solliciteer je uiteraard voor de positie als Vlaamse doctoraatsbursaal. Er zal gedurende het project samenwerking
en regelmatig face-to-face/online overleg zijn met de University of the Western Cape.

Functieprofiel
→ Je bent gemotiveerd en gepassioneerd om onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
→ Je hebt een diploma Master Pedagogische Wetenschappen of gelijkaardig en studeert af in de zomer van 2020 (ook studenten met voldoende garanties op afstuderen

voor 1 oktober 2020 – in 2e zittijd – kunnen kandideren)
→ Je bent bereid tot het maken van een doctoraat op basis van het onderzoeksproject (inclusief het volgen van een doctoraatsopleiding)
→ Je bent in staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren
→ Je kan goed in team werken
→ Je bent vertrouwd met wetenschappelijk onderwijskundige literatuur
→ Je bent academisch sterk, wat zich vertaald in goede tot uitstekende studieresultaten
→ Je beschikt over goede schrijf – en spreekvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands
→ Je hebt kennis van verschillende onderzoeksmethoden en bent bereid je verder te specialiseren in kwantitatieve onderzoeksmethoden
→ Je bent bereid om deel te nemen aan internationale congressen en om internationaal te publiceren
→ Je bent bereid tot samenwerking met de internationale partner binnen dit onderzoeksproject

Solliciteren
Stuur jouw kandidatuur met volgende documenten in (in PDF) voor 12 juli 2020 naar prof. dr. Ruben Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be) :
→ Een CV (max. 2 pagina's)
→ De puntenlijsten van je afgeronde en huidige studieprogramma.
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→ Een motivatiebrief in het Engels (max. 2 pagina's) waarin je ons ervan overtuigt dat we jou moeten selecteren voor deze positie

Voor meer informatie over de inhoud van het project kan je ook bij Prof. dr. Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be) terecht.

Op basis van de aangeleverde documenten vindt een eerste selectie plaats. Kandidaten die weerhouden worden, worden uitgenodigd voor een gesprek in de laatste week
van augustus, vermoedelijk op 27 augustus 2020. Laatstejaarsstudenten worden uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren. Ook laatstejaarsstudenten die in tweede
zittijd wensen af te studeren kunnen kandideren voor deze vacature.
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