
Doctoraatsbursaal SBO-project “blended leren in het volwassenonderwijs” 
 
Tewerkstelling : Voltijds 
Duur : Bepaalde duur, start 01/11/2014 
Plaats : Brussel 
Solliciteren tot en met : 26/09/2014 
 
Bij de onderzoeksgroep Educational Research and Development (Faculteit 
Economie & Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Campus Brussel) zoeken wij een 
voltijds wetenschappelijk medewerker die een doctoraat wil voorbereiden m.b.t. 
'blended leren in het volwassenenonderwijs'. 
 
Project 
 
De doctoraatsbursaal wordt ingeschakeld als voltijds wetenschappelijk 
medewerker in het SBO-project “Adult Learners Online”. Het deelproject bij de 
onderzoeksgroep Educational Research and Development spitst zich toe op de 
ontwikkeling van nieuwe programma’s en de optimalisatie van bestaande 
programma’s voor online en blended leren. De wetenschappelijk medewerker 
zal ‘design-based research’ uitvoeren onder begeleiding van twee (co-
)promotoren, in nauwe samenwerking met diverse CVO’s en overige partners in 
het volwassenonderwijs. Tevens wordt samengewerkt met onderzoekers van KU 
Leuven, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel. De bursaal bereidt een 
doctoraat voor en hij/zij zal bijdragen aan de valorisatie van de projectresultaten 
onder de vorm van rapporten, presentaties en papers. 
 
Het project wordt uitgevoerd bij de onderzoeksgroep Educational Research and 
Development (ER&D) van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU 
Leuven Campus Brussel). Onderzoekers bij ER&D bestuderen vanuit 
verschillende invalshoeken diverse vraagstukken met betrekking tot onderwijs 
en training. ER&D is betrokken bij Vlaamse, Belgische en Europese onderwijs- en 
trainingsinitiatieven. Bruggen bouwen tussen de praktijk en het onderzoek staat 
hierbij centraal. ER&D ontwerpt en test onder andere instrumenten voor 
monitoring en evaluatie van blended leren, en bestudeert het aanbod en gebruik 
van digitale media in een bedrijfscontext of een formele onderwijssetting. 
Daarnaast is de onderzoeksgroep betrokken bij initiatieven voor de 
professionalisering van leerkrachten en trainingsverantwoordelijken.  
 
Profiel 
 

 Masterdiploma in een sociaal-wetenschappelijke richting, zich in die 
studie onderscheiden hebben 

 Affiniteit met onderwijskundige thema’s en/of training (bv. masterproef, 
stage, werkervaring) 

 Uitstekende onderzoeksvaardigheden, bij voorkeur ervaring met 
multimethodisch onderzoek 

 Degelijke communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 
 Grondige kennis van het Engels 

 



Aanbod 
 

 Mogelijkheid tot uitvoeren van doctoraatsonderzoek in een stimulerende 
academische omgeving. 

 Voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 1 jaar, hernieuwbaar tot 
maximaal 4 jaar. Het is de bedoeling dat het onderzoek na 4 jaar 
resulteert in een doctoraat. 

 Het onderzoeksproject heeft een duidelijke maatschappelijke finaliteit; de 
bursaal zal zowel samenwerken met programmacoördinatoren en 
beleidsmakers in  het volwassenenonderwijs, als met onderzoekers. 

 De doctorandus/a krijgt mogelijkheden tot participatie aan het 
wetenschappelijk en maatschappelijk debat, ook internationaal via 
conferenties. 

 
Interesse 
Meer informatie is te verkrijgen bij Katie Goeman, tel.: +32 2 608 14 29 of Luc De 
Grez, tel. +32 , mail: Katie.Goeman@kuleuven.be of Luc.Degrez@kuleuven.be.  
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 26/09/2014 via onze 
online sollicitatietoepassing.  
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