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Retroacta
Uit ons IDC-voorstel.
“Doelstelling D4. We detecteren en benutten de opportuniteiten voor interdisciplinaire onderzoekssamenwerking
tussen UGent-professoren die onderzoek rond werk en arbeidsmarkt leiden beter.”
“Actie A10. Er wordt een doctoraatscursus ingericht waarin doctoraal onderzoekers in (gast)lessen door
leden van UGent @ Work kennismaken met onderzoekstools die aan de UGent gebruikt worden om
arbeidsmarktgerelateerd onderzoek te verrichten. Co-creatie met stakeholders krijgt hier uitdrukkelijke
aandacht. Op basis van deze lessen (en gecoacht door de lesgevers) dienen de deelnemers samen met
een collega uit een ander veld tot een ruw, interdisciplinair onderzoeksvoorstel te komen.”

Uitwerking
In ‘Nota 8.bis. Aanvraag doctoraatscursus’ is de uitgewerkte aanvraag voor deze doctoraatscursus te vinden. Deze
aanvraag zal ingediend worden vóór 15 februari 2021 bij:
− directeur Doctoral School of Social and Behavioural Sciences en UGent @ Work-lid, prof. dr. Bart Cockx;
− directeur Doctoral School of Arts, Humanities and Law, prof. dr. Marysa Demoor;
− directeur Doctoral School of Life Sciences and Medicine, prof. dr. Johan Van de Voorde.
De UGent @ Work-leden worden bij aanvaarding van deze doctoraatscursus aangemoedigd de doctoraatscursus te
promoten, onder andere bij hun eigen doctoraatsstudenten. Hieronder staat een korte weergave van de
kernelementen van de aanvraag.
--Naam doctoraatscursus: ‘Multidisciplinary research tools to study work and the labour market’.
De werkzaamheden in het kader van deze doctoraatscursus worden geconcentreerd binnen één week. Op die
manier kan voor de deelnemers een intensieve onderdompeling in de gepresenteerde tools plaatsvinden.
Bovendien kunnen doctoraatstudenten van andere instellingen op die manier ook efficiënt participeren. De
doctoraatscursus wordt georganiseerd ofwel tijdens de tweede week van de paasvakantie – van 12 april 2021 tot
en met 16 april 2021 – ofwel tijdens de week van de inhaalactiviteiten – van 17 mei 2021 tot en met 21 mei 2021.
Door COVID-19 dient de doctoraatscursus in het academiejaar 2020–2021 volledig online georganiseerd te worden,
zoals hieronder aangegeven in een noot bij het applicatieformulier van de Doctoral Schools:
“Note: as a part of the measures taken to help slow the spread of COVID-19, course organizers should
opt for blended/online alternatives whenever possible. On-campus formats require explicit approval
from the relevant Doctoral Schools Councils, and are reserved for courses which cannot reasonably take
place in an online format (e.g. courses with specific infrastructure requirements such as a laboratory
setting).”

De doctoraatscursus bestaat uit twee luiken. In het eerste luik volgen de deelnemers acht seminaries die verzorgd
worden door acht verschillende lesgevers uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden (zowel
academisch als niet-academisch). In zes van de acht seminaries worden de deelnemers ondergedompeld in de
verschillende methodes die aan de UGent gebruikt worden in verschillende disciplines om onderzoek te doen rond
werk en arbeidsmarkt. Deze zes seminaries worden verzorgd door zes UGent @ Work-leden. In de andere twee van
de acht seminaries worden twee datasets voorgesteld waarmee onderzoek gedaan wordt rond werk en
arbeidsmarkt. Deze twee seminaries worden verzorgd door twee stakeholders van UGent @ Work. In het tweede
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luik van deze doctoraatscursus werken de deelnemers een onderzoeksvoorstel uit samen met één andere
deelnemer uit een andere discipline. Onderzoeksvoorstellen met veel potentieel kunnen worden uitgewerkt tot
een interdisciplinaire studie.
Onderstaande tabel geeft een mogelijk programma voor deze doctoraatscursus weer indien die georganiseerd
wordt tijdens de tweede week van de paasvakantie:
Maandag 12/04
09u30 Introductie
–
doctoraatscursus
11u00 (Prof. dr. Baert)
11u00 Online onderzoek
–
seminarie 1
12u30 (Prof. dr. XXX)

Dinsdag 13/04
Online onderzoek
seminarie 3

Woensdag 14/04
Online onderzoek
seminarie 5

Donderdag 15/04
Vrijdag 16/04
Feedback ideeën
Presentatie en
onderzoeksvoorstel verdediging

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(alle lesgevers)

Online onderzoek
seminarie 4

Online onderzoek
seminarie 6

Uitwerking
Presentatie en
onderzoeksvoorstel verdediging

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(zelfstudie)

13u30
–
15u00
15u00
–
16u30

Online onderzoek
seminarie 2

Online dataset
seminarie 2

Uitwerking
Uitwerking
onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(zelfstudie)

Online dataset
seminarie 1

Eerste brainstorm
Uitwerking
Uitwerking
Feedback en
onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel proclamatie

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. Baert)

(zelfstudie)

(Prof. dr. Baert)

(Prof. dr. Baert)

(zelfstudie)

(zelfstudie)

(Prof. dr. Baert)

--Onderstaande tabel geeft een mogelijk programma voor deze doctoraatscursus weer indien die georganiseerd
wordt tijdens de week van de inhaalactiviteiten:
Maandag 17/05
09u30 Introductie
–
doctoraatscursus
11u00 (Prof. dr. Baert)
11u00 Online onderzoek
–
seminarie 1
12u30 (Prof. dr. XXX)

Dinsdag 18/05
Online onderzoek
seminarie 3

Woensdag 19/05
Online onderzoek
seminarie 5

Donderdag 20/05
Vrijdag 21/05
Feedback ideeën
Presentatie en
onderzoeksvoorstel verdediging

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(alle lesgevers)

Online onderzoek
seminarie 4

Online onderzoek
seminarie 6

Uitwerking
Presentatie en
onderzoeksvoorstel verdediging

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(zelfstudie)

13u30
–
15u00
15u00
–
16u30

Online onderzoek
seminarie 2

Online dataset
seminarie 2

Uitwerking
Uitwerking
onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. XXX)

(zelfstudie)

Online dataset
seminarie 1

Eerste brainstorm
Uitwerking
Uitwerking
Feedback en
onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel onderzoeksvoorstel proclamatie

(Prof. dr. XXX)

(Prof. dr. Baert)

(zelfstudie)

(Prof. dr. Baert)

(Prof. dr. Baert)

(zelfstudie)

(zelfstudie)

(Prof. dr. Baert)

Vragen
1. Akkoord met de voorgestelde uitwerking?
2. Voorkeur voor de tweede week van de paasvakantie of voor de week van de inhaalactiviteiten?
3. Verdere opmerkingen?
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