BETAALDE DOCTORAATSTUDENT SOCIALE EN CULTURELE PSYCHOLOGIE (6 jaar)
Voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven zijn we op zoek
naar een doctoraatsstudent die naast het verrichten van onderzoek in de sociale en culturele
psychologie (2/3e van de tijd) ook onderwijs verzorgt (1/3e van de tijd), waaronder in de statistiekvakken.
De kandidaat zal een doctoraat voorbereiden onder promotorschap van Prof. Jozefien De Leersnyder
(Centrum Sociale en Culturele Psychologie, onderzoekseenheid MICAS, KU Leuven) en, afhankelijk
van het specifieke onderzoeksproject, ook onder co-promotorschap van één of twee andere professoren
verbonden aan het CSCP of MICAS. Het doctoraatsonderzoek situeert zich in het brede domein van
de sociale en culturele psychologie en bouwt voort op lopende onderzoeksprojecten naar de acculturatie
van psychologische processen zoals emoties, de onderliggende mechanismen alsook consequenties
van emotionele ‘fit’ in interculturele interacties, en het welbevinden en schoolsucces van jongeren met
een migratieachtergrond. De kandidaat heeft als taak om, onder begeleiding, eigen onderzoek te
ontwikkelen en uit te voeren, dit te presenteren op nationale en internationale conferenties, om de
resultaten ervan te rapporteren in internationale tijdschriften en, op basis daarvan, een
doctoraatsproefschrift voor te bereiden.
Daarnaast zal de kandidaat instaan voor onderwijsdienstverlening voor vakken (waaronder statistiek)
in de bachelor- of masteropleiding psychologie van de KU Leuven. De onderwijsdienstverlening bestaat
onder meer uit het begeleiden van practicumsessies, het bijwonen van didactische teamvergaderingen,
het bijdragen aan het didactische materiaal (bv., oefeningen uitwerken) en assistentie bij het opstellen
en verbeteren van examens. Ook het begeleiden van masterproeven behoort tot het takenpakket van
de kandidaat. Voor de onderwijsdienstverlening zijn een uitgebreide statistische training en/of enige
didactische ervaring een pluspunt.
PROFIEL:
Een gemotiveerde m/v/x die:
een Masterdiploma heeft behaald in de psychologie, pedagogische wetenschappen of
aanverwante disciplines – een research master of uitgebreide statistische opleiding is een
pluspunt. Het diploma dient behaald te zijn tegen 16/09/2019, de datum waarop het contract
ingaat;
een zelfstandige kritisch-onderzoekende houding heeft, maar ook een goede teamspeler is;
interesse heeft in de sociale en culturele psychologie en meer bepaald voor thema’s zoals
diversiteit en acculturatie;
gemotiveerd is om geavanceerde statistische methoden te gebruiken/leren, niet alleen voor het
onderwijs, maar ook ter analyse van de complexe data van het eigen onderzoek door middel
van bv. multi-level modeling, growth curve growth modeling, longitudinale analyses – reeds
opgedane ervaring hiermee is een pluspunt;
een goede kennis heeft van de Nederlandse onderwijstaal en vloeiend is in de Engelse
onderzoekstaal;
didactische kwaliteiten heeft/wil ontwikkelen;
over goede (interculturele) communicatie-vaardigheden beschikt.
AANBOD:
-

-

-

Een voltijdse aanstelling als lid van het Assisterend Academisch Personeel voor 2 jaar,
tweemaal verlengbaar na een positieve beoordeling, tot een maximale periode van 6 jaar. Het
behalen van het doctoraat wordt dus beoogd na 6 jaar (d.w.z., in de zomer van 2025).
Een gevarieerd takenpakket dat voor twee derde bestaat uit het bedenken, uitvoeren en
opschrijven van wetenschappelijk onderzoek en voor één derde bestaat uit
onderwijsdienstverlening.
Mogelijkheden tot verdere professionele ontwikkeling via wekelijkse seminaries binnen de
onderzoeksgroepen CSCP en MICAS, de facultaire doctoraatsopleiding, en via internationale
meetings, summer schools, congressen.

-

-

Werken in een stimulerende creatieve omgeving in een divers team van onderzoekers
(waaronder +/- 17 doctoraatstudenten en postdocs) dat zich kenmerkt door een uitstekende
internationale reputatie en vele internationale samenwerkingen.
Toegang tot state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten zoals een nieuw (mobiel) video-labo en een
fysio-labo.
Een salaris conform de barema’s van de Vlaamse universiteiten.
Bijkomende voordelen voor academisch personeel van de KU Leuven zoals vakantiegeld en
eindejaarspremie, een terugbetaling van woon-werk verkeer met het openbaar vervoer, een
voordelige ziekte- en hospitalisatieverzekering, toegang met korting tot universitaire
restaurants, sportfaciliteiten, etc…

GEÏNTERESSEERD:
Als je geïnteresseerd bent, kan je online solliciteren. Een volledig sollicictatiedossier bevat een (1)
Nederlandstalige sollicitatiebrief (waarin je je motivatie en relevante opleiding/ervaring beschrijft met
betrekking tot deze positie), (2) een volledig CV (Engels of Nederlandstalig), (3) je puntenlijst, (4) een
Engelstalig stuk tekst uit je masterthese of (onderzoeks)paper, en (5) de contactgegevens van 2
referenten die details kunnen geven over hun ervaringen met jou.
PROCEDURE:
Aanmelding: 1 juli 2019 – 9u00
-

Een Nederlandstalige sollicitatiebrief waarin je je motivatie en relevante opleiding/ervaring
beschrijft met betrekking tot deze positie.
Je CV (Engels of Nederlandstalig).
Je puntenlijst.
Een Engelstalig stuk tekst uit je masterthese of (onderzoeks)paper.
De contactgegevens van 2 referenten die details kunnen geven over hun ervaringen met jou.

Gesprekken: 8 juli 2019 – overdag in Leuven
-

-

Korte, Engelstalige powerpoint presentatie (5 min) van een door jou uitgevoerd onderzoek
(bijvoorbeeld BA of MA-these).
Gesprek over mogelijke inhoud eigen doctoraatsonderzoek dat voortbouwt op lopende
projecten van Prof. Jozefien De Leersnyder (projectvoorstellen worden opgestuurd ter
voorbereiding en bij uitnodiging tot gesprek).
proefles (bv steekproefcorrelatie uitleggen aan 1° BA studenten psychologie) en gesprek over
kennis en motivatie voor (statistiek)onderwijs met Prof. Francis Tuerlinckx (in het Nederlands)

Startdatum positie: maandag 16 september 2019
Meer informatie:
-

-

-

Voor meer informatie over voorgaand en lopend onderzoek, zie publicaties Prof. Jozefien De
Leersnyder, de website van Jozefien aan het CSCP en/of Jozefien aan de Universiteit van
Amsterdam, of haar Marie Curie project getiteld EMO FIT.
Voor meer informatie over de onderzoeksgroepen CSCP en MICAS, zie de websites van het
Centrum Sociale en Culturele Psychologie en van de Onderzoeksgroep Kwantitatieve
Psychologie en Individuele Verschillen.
Voor procedurele vragen, gelieve contact op te nemen met Lin Sweertvaegher van het CSCPsecretariaat via ppw.cscp-cmpo@kuleuven.be.
Voor dringende inhoudelijke zaken over deze positie kun je terecht bij het diensthoofd van het
CSCP, Prof. Batja Mesquita: Mesquita@kuleuven.be .

De KU Leuven voert een gelijke kansen-en diversiteitsbeleid.

