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Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen zoekt een veelbelovend talent 

voor een voltijdse (100%) 

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds 

in het domein Onderwijswetenschappen 

Jouw opdracht 

 Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein Onderwijswetenschappen. 

Titel project: ‘Ontwikkelen of afwikkelen? Hoe scholen omgaan met 

onderpresterende leraren’. Naast het beschrijven van de kenmerken en het aandeel 

in de lerarenpopulatie van onderpresterende leraren richt deze studie zich op het 

verklaren van verschillen in de manier waarop scholen met onderpresterende leraren 

omgaan. 

 Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het 

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen. 

Jouw profiel 

 Je bezit een diploma van Master in Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Master 

in Pedagogische Wetenschappen, Master in arbeids- en organisatiepsychologie of een 

aanverwant diploma; 

 Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen; 

 Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen; 

 Buitenlandse onderzoekers worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen; 

 Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit 

(http://www.ua.ac.be/onderzoek); 

 Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief, klantgericht en samenwerkingsgericht; 

 Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en hebt een goede kennis van het 

Engels; 

 Je hebt een passie voor en bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van onderzoek; 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt zelfstandig en flexibel, en beschikt over 

een goed organisatievermogen; 

 Je hebt bij voorkeur expertise in onderzoek naar HRM, kennismanagement, team-leren 

en/of school management. 

Wij bieden 

 Een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee 

jaar na positieve evaluatie; 

 De begindatum van de beurs is 1 januari 2015; 

http://www.ua.ac.be/onderzoek


 Een maandelijks beursbedrag dat varieert van € 2.167,88 - € 2.486,53; 

 Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving. 

Dit smaakt naar meer? 

 Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 2 november 2014; 

 Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere 

selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld; 

 De selectiegesprekken vinden plaats tussen 3 en 21 november 2014; 

 Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij Robin 

Wynants (TEL 03 265 31 41); 

 Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met prof. Jan 

Vanhoof (Jan.Vanhoof@uantwerpen.be) of Prof. Piet Van den Bossche. 

(piet.vandenbossche@uantwerpen.be). 

 
De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke 

kansen en diversiteit. Ons HR-beleid voor onderzoekers werd door de Europese Commissie 

bekroond met het kwaliteitslabel 'HR Excellence in research'.  
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