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Functieomschrijving

De doctoraatsbursaal zal werkzaam zijn op het IWT-SBO-onderzoeksproject POTENTIAL ‘Power To Teach All: Competence development
to create inclusive learning environments’. Het project is een interuniversitair valorisatie- en onderzoeksproject met een focus op het
uitbouwen van een meer inclusief onderwijssysteem.

Binnen het project worden methodieken en producten ontwikkeld en onderzocht om leraren en leraren-in-opleiding te ondersteunen om meer
inclusieve leeromgevingen te creëren. Binnen het interuniversitair consortium zal de doctoraatsbursaal vooral kwantitatief onderzoek
verrichten in de lerarenopleiding, met een specifieke focus op het gebruik van ‘videografie’ om competenties van studenten in kaart te
brengen en te ontwikkelen.

Functieprofiel

Sterk gemotiveerd zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
Bereid zijn tot het maken van een doctoraat op basis van dit onderzoeksproject (inclusief het volgen van een doctoraatsopleiding)
In staat zijn om zowel zelfstandig onderzoek te verrichten, als goed te kunnen functioneren in interuniversitair teamverband
Vertrouwd zijn met wetenschappelijk onderwijskundige literatuur in het algemeen, en literatuur rond lerarenopleiding in het bijzonder
Goede studieresultaten
Beschikken over goede schrijfvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands
Grondige kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden
Bereid zijn om deel te nemen aan internationale congressen en om internationaal te publiceren
Beschikbaar (startdatum onderzoeksproject) vanaf 1 januari 2016

Solliciteren

Stuur ten laatste op 17 november 2015 je sollicitatie, een uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en een motivatiebrief (in
het Engels) van 1 pagina naar Prof. Dr. Ruben Vanderlinde (ruben.vanderlinde@ugent.be [mailto:ruben.vanderlinde@ugent.be] ).

Voor meer informatie over de inhoud van het project kan je ook op dit emailadres terecht of telefonisch via 09 264 62 55.
Sollicitatiegesprekken worden gehouden op vrijdag 20 november.
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