OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks
aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale
voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de
grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit
Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke
disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT
-

-

Je besteedt 100% van je opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de
voorbereiding van een doctoraatsproefschrift naar de impact van Blended Activerend
Hoger Onderwijs, met specifiek focus op het studentenperspectief. Dit proefschrift is
gelinkt aan de projectdoelstellingen van het Activo-project. In samenwerking met de
centrale en facultaire onderwijsondersteuners onderzoek je de implementatie van
activerend (blended) onderwijs aan de UGent en bouw je mee aan kwaliteitsvol
onderwijs.
Je hebt belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen,
implementeren en evalueren van Blended Activerend Hoger Onderwijs.
Je ondersteunt de interne en externe dienstverlening van het ACTIVO-team.

JOUW PROFIEL
-

-

Je bent bij voorkeur houder van een diploma van master in de Pedagogische
Wetenschappen of gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn
op datum van aanstelling;
Je hebt een passie voor de wetenschap en je wilt bijdragen aan de bevordering van
evidence-based practice in het hoger onderwijs;
Je bent gemotiveerd om je gedurende meerdere jaren te verdiepen in theoretische
vragen, het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek;
Je bent geïnteresseerd in statistische analyses, en je bent bereid je bij te scholen in
statistische methoden en technieken;
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid;
Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
Je hebt een uitstekende beheersing van het Nederlands;
Je hebt een goede beheersing van het Engels.
Je hebt kennis van actuele onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs;
Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden;
Je hebt kennis van (online) werk- en evaluatievormen in het hoger onderwijs;
Je bent teamgericht;

ONS AANBOD
-

-

Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van drie jaar. Een verlenging van een jaar
is mogelijk, mits eigen fondsenwerving.
De dataverzameling voor het project reeds gedeeltelijk opgestart. Het takenpakket
bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van statistische analyses, het uitvoeren
longitudinaal en quasi-experimenteel onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke
artikelen.
Het uiteindelijke doel is om het uitgevoerde onderzoek uit te werken tot een doctoraat.
Om dit te bereiken wordt een gedegen wetenschappelijke vorming aangeboden.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 januari 2021.
Een competitief salaris volgende de salarisschalen van een doctoraatsbursaal aan de
UGent. Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed
opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding,
ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?
Solliciteer vóór 4 december 2020 via mail aan prof. dr. Tammy Schellens en voeg volgende
documenten toe:
- je sollicitatiebrief
- je cv, inclusief een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd in 1
bestand van maximum 5 MB)
- een kopie van het vereiste diploma
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan
om te solliciteren.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Dr.
Tammy Schellens (Tammy.Schellens@ugent.be +32 09/2648663).

