
 
 
 
 

Onderzoeker PIAAC doctoraatsbursaal 
 

 
 
 
De Vakgroep Onderwijskunde werft een voltijds doctoraal onderzoeker aan voor het Programme for 
the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).  
 
PIAAC is een grootschalig internationaal onderzoek naar de vaardigheden van volwassenen om 
volwaardig te participeren in de huidige maatschappij. Het bestudeert de geletterdheid, gecijferdheid, 
probleemoplossende vaardigheden en de sociaal-emotionele vaardigheden van 16-65 jarigen.  
 
- Startdatum: 1 november 2018 
- Einddatum: 31 oktober 2022 
- Vakgroep: PP06 – Vakgroep Onderwijskunde  
- Type contract: Doctoraatsbursaal 
- Diploma: Master in sociale wetenschappen  
- Bezetting: 100% 
- Verloning: Bursaal 
 
Functie:  
De bursaal medewerker werkt enerzijds aan een doctoraatsonderzoek en ondersteunt anderzijds het 
dagelijkse operationele management van het PIAAC-onderzoek.  
De onderzoeker voert een doctoraatsonderzoek uit dat gebruik maakt van de PIAAC data. Begeleiding 
bij dit traject wordt voorzien. Daarnaast zal de onderzoeker mee de dataverzameling van het voor- en 
hoofdonderzoek van PIAAC voorbereiden, opvolgen en begeleiden en ondersteuning bieden in de 
analyse en rapportering van de data van het vooronderzoek. De onderzoeker ondersteunt de werking 
van PIAAC en zorgt ervoor dat de Vlaamse deelname beantwoordt aan de internationaal 
vooropgestelde eisen. 
De onderzoeker wordt tewerkgesteld binnen de vakgroep Onderwijskunde van de faculteit 
Psychologische en Pedagogische Wetenschappen en komt terecht in een dynamische werkomgeving.  
 
 
Wij zoeken: 

- een kandidaat met een master diploma in sociale wetenschappen (Pedagogische 
Wetenschappen, Sociologie, Onderwijswetenschappen…); 

- die interesse heeft in (onderwijskundige) onderzoeks- en evaluatiemethoden; 
- die	kennis heeft van en ervaring met databeheer en – analyse; 
- die zelfstandig én in team kan functioneren; 
- met zeer goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands en Engels; 
- en een uitgesproken interesse voor vaardigheden van volwassenen 

 
Inlichtingen: 
Lisa Dewulf, National Project Manager PIAAC 
Tel. 09 264 86 44 – mail: Lisa.Dewulf@UGent.be 
 
Prof. dr. Bram De Wever, promotor-coördinator PIAAC 
Tel. 09 264 86 65 – mail: Bram.DeWever@UGent.be 
 
 
Sollicatiebrieven en CV ten laatste 21 oktober bezorgen aan Lisa.Dewulf@UGent.be en 
Bram.DeWever@UGent.be. De sollicitatiegesprekken gaan door in de week van 22 oktober. 
 
 


