
Vacature Doctoraatsbursaal Project Motiverend Doceren 

 

Type vacature: OAP 

 

Functie: Doctoraatsbursaal 

 

Vakgroep, directie of dienst: Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheid, en Sociale 

Psychologie  

 

Bezettingsgraad: 100% 

 

Type contract: bepaald 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 5 juli   

 

Diploma:  

 

- Je bent houder van een masterdiploma in één van de volgende domeinen: 

Psychologische en/of Pedagogische Wetenschappen, of in een gelijkgestelde, 

aanverwante of relevante discipline voor het onderzoek.* 

- Je bent eventueel houder van een diploma in de lerarenopleiding (is een pluspunt maar 

niet verplicht) 

 

* Aan deze diplomavoorwaarde moet voldaan zijn op datum van aanstelling. 

  

Functiebeschrijving 

- Je identificeert en concretiseert de cruciale bouwstenen van een motiverende 

docenten- en begeleidingsstijl in het hoger/academisch onderwijs.  

- Je ontwikkelt een reflectietool om docenten beter inzicht te bieden in het 

motivationele effect van hun begeleidings- en lesgeefstijl.  

- Je draagt bij tot de ontwikkeling van een webapplicatie om docenten aan te moedigen 

tot zelfstandige professionalisering. 

- Je werkt hiervoor samen met de facultaire onderwijsdiensten van de faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Economie en Bedrijfskunde 

evenals de centrale onderwijsdienst van de UGent.  

- Je ondersteunt (in een tweede fase) ook beide faculteiten in de operationalisering van 

de fysieke vormingsmomenten voor de docenten. 

- Je voert academisch onderzoek uit op het raakvlak van het domein van de 

onderwijskunde en de motivatiepsychologie. Er is financiering verzekerd voor één jaar 

met de waarborg dat er bijkomende financiering wordt gezocht.  

- Je neemt deel aan internationale academische conferenties en je publiceert papers in 

hoogstaande academische tijdschriften. 

 

 

Functieprofiel 

- Je kan zowel zelfstandig als goed in teamverband werken. 

- Kennis van de hogere onderwijscontext en lesgeefervaring strekt tot aanbeveling. 

- Je bent sociaal en communicatief. 

- Je hebt interesse in motivatiepsychologie (Zelf-Determinatie Theorie) en 

onderwijskunde. 



- Je behaalde zeer goede tot uitstekende studieresultaten. 

- Je hebt grote interesse in wetenschappelijke en projectmatig onderzoek. 

- Je hebt een goede kennis van wetenschappelijke methodologie en kwantitatieve data-

analyse. 

- Kennis van kwalitatieve onderzoeksmethoden strekt tot de aanbeveling. 

- Je bezit wetenschappelijk schrijf- en spreekvaardigheden in het Engels  

- Je hebt interesse in en feeling voor de valorisatie van wetenschappelijke 

onderzoeksresultaten 

 

 

Hoe solliciteren: Stuur uw CV en motivatiebrief naar Maarten.Vansteenkiste@ugent.be en 

Nathalie.Aelterman@ugent.be 

 

 

Datum indiensttreding: 1 september 2017 
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