Onderzoeksmedewerker / Doctoraatsbursaal: Meertaligheid in de vroege
kinderjaren
Ref. BAP-2018-46
Het onderzoek zullen uitgevoerd worden binnen het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (Labo) van de onderzoekseenheid
Educatie, Cultuur en Samenleving.
http://ppw.kuleuven.be/ecs/les

Project
●
●
●
●
●
●
●
●

Je verricht onderzoek in het kader van een interuniversitair SBO-project naar de relatie tussen meertalige ouders met kinderen
tussen 0 en 3 jaar en de professionele voorzieningen voor hen zoals kinderopvang en opvoedingsondersteuning.
Je verricht doctoraatonderzoek naar ouders (in relatie tot professionals envoorzieningen), hun ondersteuningsbehoeften, hun
ervaringen en interacties met professionals en voorzieningen met betrekking tot meertaligheid.
Je ambieert een doctorstitel in de pedagogische wetenschappen.
Je vertaalt jouw onderzoek naar zeer concrete innovatieve tools voor de praktijk. Hiervoor werk je samen met sociale partners
zoals Kind & Gezin. Jouw onderzoek draagt bij aan het optimaliseren van deze voorzieningen en in dit proces neem je een actieve
rol op.
Je publiceert internationale artikelen in de erkende wetenschappelijke tijdschriften.
Je neemt actief deel aan internationale congressen.
Je verleent een beperkte onderwijsassistentie (< 10%).
Je helpt bij de organisatie van studiedagen en congressen.

Profiel
●
●
●
●
●
●

Je beschikt over een Master diploma in de Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Taalkunde, Sociologie of andere
gerelateerde diploma met aantoonbare expertise.
Je hebt basiskennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Je bent zelfsturend en hebt zin voor initiatief, maar bent ook een teamspeler.
Je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Kennis van een immigratie-taal is een plus.
Je hebt een vlotte pen.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%) als bursaal voor een periode van 1 jaar, verlengbaar tot 4 jaar bij positieve evaluatie.

●
●
●
●

Begeleiding in jouw groeiproces als onderzoeker.
Startdatum vanaf april 2018.
Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan nationale en internationale conferenties om je eigen onderzoek te presenteren.
Zie verder: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/phd/phd-informatie

Interesse
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Orhan Agirdag, tel.: +32 16 37 76 22, mail: orhan.agirdag@kuleuven.be.
Stuur je sollicitatie met volgende documenten voor 23 februari 2018. (Selectiegesprekken zijn voorzien voor 7 maart).
1. Een korte motivatiebrief
2. Een niet-bindend onderzoeksvoorstel van maximaal 1000 woorden in het Engels.
3. Een CV, met vermelding van je punten.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 23/02/2018 via onze online sollicitatietoepassing :http://www.kuleuven.be/esolliciteren/
light/54515274
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

