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Aanstelling onderzoeker bij het PISA-onderzoek - doctoraatsbursaal
De vakgroep onderwijskunde werft een voltijds doctoraal onderzoeker aan bij het PISA-project (Programme
for International Student Assessment). Het is de bedoeling om de aanstelling zo snel mogelijk te laten
aanvatten – ten laatste op 1 februari 2021.
PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig driejaarlijks onderzoek dat de
kennis en vaardigheden test van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde landen. De Vlaamse deelname aan dit
onderzoek wordt sinds 2000 verzorgd door de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.
Functie:
De bursaal medewerker werkt enerzijds aan een doctoraatsonderzoek en ondersteunt anderzijds de
implementatie van het PISA2022-onderzoek.
Het doctoraatsonderzoek gebeurt op basis van de PISA data, die reeds beschikbaar zijn vanaf het jaar 2000.
Begeleiding bij dit traject wordt voorzien. Daarnaast zal de bursaal medewerker ook helpen bij het
implementeren (voorbereiden, opvolgen, verwerken, analyseren en rapporteren) van de nieuwe cyclus van
het PISA-onderzoek in Vlaanderen (PISA2022). Samen met de rest van het Vlaamse PISA-team verzorgt de
onderzoeker de dagelijkse werking van het onderzoek en zorgt ervoor dat de Vlaamse deelname aan het
voor- en hoofdonderzoek beantwoordt aan alle internationaal vooropgestelde eisen.
De bursaal medewerker wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Onderwijskunde van de faculteit
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en komt terecht in een dynamische werkomgeving
Wij zoeken:
een kandidaat met een relevant master diploma (vb. in psychologie, pedagogische wetenschappen,
sociologie, sociale wetenschappen of aanverwante opleidingen);
die interesse heeft in (onderwijskundige) onderzoeks- en evaluatiemethoden;
die een grote interesse heeft inzake databeheer (aantoonbare vaardigheden inzake databeheer zijn
een pluspunt);
die zelfstandig kan werken én in een team kan functioneren;
met goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
met een goede kennis van het Vlaamse onderwijssysteem;
ervaring met de onderwijswereld is een pluspunt.
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Overzicht:
Startdatum: 1 februari 2021
Einddatum: 31 december 2024
Vakgroep: PP06 – Vakgroep Onderwijskunde
Type contract: doctoraatsbursaal
Diploma: master in pedagogische wetenschappen of aanverwante discipline
Bezetting: 100%
Verloning: bursaal

Inlichtingen:
PISA-team
tel. 09 264 86 66 – mail: pisa@ugent.be
Inge De Meyer, Nationaal Project Manager PISA2022
tel. 09 264 86 69 – mail: Inge.demeyer@ugent.be
Prof. Dr. Johan van Braak, promotor-coördinator PISA2022
tel. 09 264 86 67 – mail: Johan.vanbraak@ugent.be

Sollicitatiebrieven en cv ten laatste 4 januari 2021 bezorgen aan pisa@ugent.be en
Johan.vanbraak@ugent.be zodat we begin januari de sollicitatiegesprekken kunnen inplannen.

