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Functietitel: wetenschappelijk medewerker OBPWO-project evaluatie in
het onderwijs
Vacatureformulier-id 18625 - Gepubliceerd 16-03-2021 - Wetenschappelijk Personeel - 50% - Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte - LW06 - Taalkunde
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Solliciteren tot 12-04-2021 23:59 (Brussels time)
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep: LW06 - Taalkunde
Tewerkstellingspercentage:50%
Aantal posities: 1
Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd
Duur van de opdracht: 2 jaar
Geboden barema: WM1 tot WM4 (masterdiploma)
Diplomavoorwaarde: Master

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 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en
door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.
JOUW OPDRACHT
In dit OBPWO-project (Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek)
beogen we de ontwikkeling van een gevalideerde professionaliseringstool om leraren en
schoolleiders verder vertrouwd te maken met de principes van sterke evaluatiepraktijken en
krachtig evaluatiebeleid. Dit project beoogt drie doelen. Het conceptuele doel brengt
literatuurstudie, theorie en gekende goede praktijken inzake leerlingenevaluatie bij elkaar. Dit
dient vervolgens als startpunt voor het ontwikkeldoel waarbij een professionaliseringstool
ontwikkeld wordt. Via herhaaldelijke en gerichte praktijktoetsen (focusgroepgesprekken met
leraren en schoolleiders) bij verschillende fases van de ontwikkeling van de
professionaliseringstool, willen we tot een gevalideerde tool komen die inspeelt op concrete
noden uit het onderwijsveld.
Je voert een literatuurstudie uit en brengt goede praktijken inzake leerlingenevaluatie in
kaart.
Je zet op verschillende momenten van het ontwikkelproces praktijktoetsen op om
concepten en prototypes van de professionaliseringstool bij de gebruiker af te toetsen.
Je analyseert de resultaten van de praktijktoetsing.
Je zet de resultaten van het onderzoek om in concrete handvatten die in de
professionaliseringstool terecht komen.
JOUW PROFIEL
Je hebt een diploma van Master pedagogische wetenschappen, psychologie of een
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masterdiploma in een aanverwante discipline met aantoonbare onderwijskundige expertise.
Je hebt een grote interesse in evaluatie en evaluatiebeleid in het onderwijs.
Je kan wetenschappelijke literatuur (theoretische teksten en empirische studies) kritisch
analyseren en op een bevattelijke manier voorstellen.
Je bent vertrouwd met methoden voor gebruikersonderzoek en hebt ervaring met de
analyse en interpretatie van data.
Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden. Je schrijft toegankelijk en
doelgroepgericht.
Je kan conceptueel en innovatief denken en hebt affiniteit met technologie.
Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en planmatig.
Je functioneert goed in een team en bent communicatief.
Ervaring in het basis- en/of secundair onderwijs strekt tot de aanbeveling.
ONS AANBOD
Wij bieden je een contract van bepaalde tijd voor een periode van 2 jaar. Een halftijds
contract (met mogelijkheid tot voltijdse aanstelling indien gecombineerd met een aanstelling
op hetzelfde project bij Edubron, Universiteit Antwerpen) als wetenschappelijk medewerker
bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (vakgroep Taalkunde), UGent.
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/06/2021.
De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma). Meer
informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed
opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse
betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze
personeelsvoordelen.
INTERESSE?
Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie
bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online
toepassing worden bezorgd.
Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:
In het veld ‘Cv’: je cv
In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief
In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.
De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te
solliciteren.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Maribel
Montero Perez (maribel.monteroperez@UGent.be of met prof. Piet Van Avermaet
(piet.vanavermaet@ugent.be). Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer
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online.

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.
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