
Vacature Wetenschappelijk medewerker – Effectief leesonderwijs  
 
Algemene informatie 
 
    →   Solliciteren tot 21-12-2022 23:59 (Brussels time) 
    →   Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen   
    →   Vakgroep: PP06 - Onderwijskunde 
    →   Tewerkstellingspercentage: 50% 
    →   Aantal posities: 1     
    →   Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd 
    →   Duur van de opdracht: 4 maand  
    →   Geboden barema: WM1 tot WM4 
    →   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 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek 
ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt 
iedereen aan te solliciteren. 
 
Beschrijving 
 
Voor de Vakgroep Onderwijskunde zijn wij op zoek naar een 50% wetenschappelijk medewerker. De verloning gebeurt 
volgens barema WM1-WM4.  
 
Jouw Opdracht  
 
Deze vacature kadert binnen het project ELODIE (Effectief LeesOnderwijs Doet Iedereen Excelleren) dat zich focust op het 
Vlaamse voorbereidende taal- en leesonderwijs. Concreet focust dit project zich op het vertalen van heersende 
wetenschappelijke state-of-the art rond effectief voorbereidend leesonderwijs naar een praktijkgericht kader voor leraren, 
schoolteams en de lerarenopleiding. Meer info op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/projecten-
in-samenwerking-met-esf/elodie-effectief-leesonderwijs-doet-iedereen-excelleren.  
 
Als wetenschappelijk medewerker sta je in voor:  

• Het evidence-informed luik, m.n. de systematische literatuurstudie: verzamelen van de belangrijkste evidentie rond 
effectief voorbereidend leesonderwijs en deze vertalen naar bruikbare richtlijnen 

• Organiseren van expertbijeenkomsten met een werkgroep van leesexperten en mensen uit de onderwijspraktijk en 
de lerarenopleiding met als doel het vertalen van de wetenschappelijke inzichten naar evidence-based 
praktijkrichtlijnen 

• Samenvatten van de wetenschappelijke state-of-the art rond effectief voorbereidend leesonderwijs in een 
praktijkpublicatie, aangevuld met praktijkaanbevelingen en illustraties van goede praktijken uit scholen die aan het 
project deelnemen 

• Ontwerp en finaliseren van valorisatieproducten rond effectief voorbereidend leesonderwijs 
 
Voor meer informatie in verband met de functie-inhoud kan je contact opnemen met Emmelien 
Merchie via Emmelien.Merchie@ugent.be of ++32 9 3310317. (Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door maar solliciteer 
online.) 
 



Jouw profiel  
 

• Je hebt een diploma van Master of Science in de psychologie of pedagogische wetenschappen of daarmee 
gelijkgesteld diploma.  

• Ervaring met systematische literatuurstudies strekt tot de aanbeveling 
• C1 niveau Nederlands  
• Je kan vlot en effectief communiceren 
• Je bent pro-actief en kan goed samenwerken 

 
 
Ons aanbod  
 

• Wij bieden je een 50% contract aan van 4 maand (met mogelijkheid op uitbreiding/verlenging). 
• De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/02/2023. 
• De verloning gebeurt volgens barema WM1-WM4. Meer informatie over onze salarisschalen. 
• Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en 

vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, 
ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen. 

 
  
Interesse? 
 
Je kan de vacature, afhankelijk van waar ze werd gepubliceerd, bekijken op de interne (na inloggen) 
en/of externe vacaturepagina en via e-recruitment solliciteren tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We 
aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd. 
 

• Je cv 
• Je motivatiebrief 
• Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie. Heb je dit als huidige UGent-medewerker 

eerder ingediend, dan hoef je dit niet opnieuw te doen. 
  
Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing. Kandidaturen die ons op een 
andere manier bereiken (vb. via e-mail) kunnen we niet als ontvankelijk beschouwen. 
 
Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.  
 


