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Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen 
De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese 
universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 
studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een 
belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, 
meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6 000 
medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van 
morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we 
de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 
Het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen zoekt een doctoraatsbursaal “TIMSS-project”. 

In TIMSS worden de prestaties van leerlingen op vlak van wiskunde en 
wetenschappen getoetst in het vierde leerjaar. Het projectwerk omvat de realisatie 
van het onderzoeksdesign en de dataverzameling alsook de rapportage. Aanvullend 
op de klassieke TIMSS-bevraging, zal er in TIMSS 2023 een Vlaams specifieke 
bevraging rond differentiatiepraktijken worden opgezet. Dit alles gebeurt in opdracht 
van het Departement Onderwijs en Vorming. Het onderzoeksteam bestaat uit de 
onderzoeksgroep Edubron (Universiteit Antwerpen) en het expertisecentrum 
Groeikracht in Onderwijs (Karel de Grote Hogeschool). De inhoud van het doctoraal 
proefschrift wordt in onderling overleg met de promotoren verder uitgewerkt. 
Functie 

• Je maakt deel uit van het TIMSS 2023 onderzoeksteam. Binnen het team 
neem je projecttaken op in aanloop van en bij de uitrol van het 
hoofdonderzoek dat plaatsvindt aan het einde van het schooljaar 2022-2023. 
Daarnaast werkt je actief aan de voorbereiding van een doctoraal proefschrift 
rond aspecten van TIMSS als International Large-Scale Assessment. 



• Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het 
onderzoeksproject. 

• Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende 
taken op. 

Profiel 
• Je behaalde een masterdiploma in Opleidings- en Onderwijswetenschappen, 

Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie, of 
andere relevante disciplines of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment 
van aanstelling. 

• Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen. 
• Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit 

Antwerpen. 
• Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire 

onderzoeksbeleid. 
• Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk. 
• Je hebt een hart voor het onderwijs en hebt een bijzondere interesse voor 

assessment. 
• Interesse in de leergebieden van wiskunde en wetenschappen vormen een 

pluspunt. 
• Je bent een teamplayer met sterke communicatieve vaardigheden. 
• Je zet graag je creativiteit en kritische zin in om doelgericht onderzoek op te 

zetten. 
• Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, met aantoonbare kennis van 

gevorderde kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
• Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het 

Engels en in het Nederlands. 
Aanbod 

• We bieden een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar. De beurs is 
jaarlijks hernieuwbaar na positieve evaluatie, met een totaal termijn van vier 
jaar. 

• Het promotor-coördinatorschap wordt opgenomen door Prof. dr Peter Van 
Petegem, de dagelijkse coördinatie van het project ligt bij Lies Appels; 



• De startdatum is voorzien op ten vroegste 1 augustus 2021 en ten laatste 1 
september 2021. 

• Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor 
doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel. 

• Je werkt grotendeels op de stadscampus, in een dynamische en stimulerende 
werkomgeving. 

• Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen. 
Solliciteren? 

• Je kan tot en met donderdag 1 juli 2021 voor deze vacature solliciteren via 
het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop 
‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de 
volgende bijlages toe: (1) een motivatiebrief, (2) uw academisch cv én (3) een 
projectvoorstel van anderhalve pagina waarin je een probleemstelling, 
onderzoeksvragen en methodologie uitwerkt vertrekkende vanuit de 
beschikbare TIMSS-data. 

• Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De 
selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle 
sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op 
de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de 
selectieprocedure. De selectiegesprekken vinden plaats in de loop van de 
maand juli. 

• Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked 
Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke 
vragen over de functie kan je contact opnemen met Lies Appels, coördinator 
van TIMSS 2023, (lies.appels@uantwerpen.be) of prof. Peter Van Petegem 
(peter.vanpetegem@uantwerpen.be). 

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen 
met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, 
gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers 
investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve 
werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, 
levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een 
diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren. 


