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Interne richtlijnen bij de uitvoering van de 

programma’s van het Bijzonder Onderzoeksfonds 

van de UHasselt 
 

Goedgekeurd door de Onderzoeksraad op 12.12.2013 

Laatste update goedgekeurd door de Onderzoeksraad op 13.11.2015 

1. Regelgevend kader 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen 

aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 22 (VR 2012 2112 DOC. 1348/2). 

 

De overheidsbijdragen aan het Bijzonder Onderzoeksfonds worden toegekend voor fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek onder de volgende voorwaarden: 

 

1. het universiteitsbestuur stelt om de vijf jaar een strategisch beleidsplan op waarin het voor  

de komende vijf jaar de hoofdlijnen schetst van zijn beleid inzake het wetenschappelijk 

onderzoek in het algemeen en inzake de besteding van de globale middelen van zijn 

Bijzonder Onderzoeksfonds in het bijzonder; 

2. het universiteitsbestuur stelt een reglement op voor de interne toewijzing van de globale 

middelen van zijn Bijzondere Onderzoeksfonds. Dat reglement is ingebed in het Charter 

Goed Bestuur van de universiteit; 

3. de universiteiten rapporteren jaarlijks volgens de bepalingen, vermeld in artikel 68; 

4. de universiteiten schakelen zich in het Vlaamse wetenschapscommunicatiebeleid in en 

scharen zich achter de globale principes van het marketing- en communicatieplan van de 

Vlaamse Overheid ter zake. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid, kan nadere regels bepalen die: 

1. de voorwaarden verder detailleren; 

2. de uitbetaling van de overheidsbijdragen verbinden aan deze gedetailleerde voorwaarden. 
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2. BOF-programma’s 
Het Bijzonder Onderzoeksfonds, kortweg BOF, is een fonds waarbinnen de universiteit projecten 

van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan toekennen. Verschillende programma’s komen 

aan bod. 

2.1. Projectfinanciering 
• Structurele Financiering instituten 

a) Definitie 

i. Projectfinanciering voor de werking van het instituut 

ii. Projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek 

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure 

• Nieuwe initiatieven  

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure  

2.2. Mandaatfinanciering 
• Doctoraatsfonds  

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure  

• Doctoraatsfonds i.s.m. Namen  

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure  

• Doctoraatsfonds i.s.m. Luik 

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure  

• Doctoraatsfonds i.s.m. Universiteit Maastricht  

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure  
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• Bilaterale wetenschappelijke samenwerking 

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure  

d) Goedkeuringsprocedure  

• BOF-ZAP mandaten 

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

• Tenure Track mandaten  

a) Definitie  

2.3. Methusalemprogramma 
• Methusalem 

a) Definitie  

b) Indiening 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 

d) Goedkeuringsprocedure 

2.4. Andere programma’s 
• Projectmatige toekenningen 

a) Definitie 

i. Reserve-projecten 

ii. Incentive-financiering 

iii. Beleidsreserve 

b) Indiening 

i. Reserve-projecten 

ii. Incentive-financiering 

iii. Beleidsreserve 

c) Financieel 

d) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 

 

• Mandaatgebonden toekenningen 

a) Reserve-mandaten 

a. Definitie  

b. Indiening 

c. Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 

b) Opvangmandaten 

a. Definitie  

b. Indiening 

c. Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
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c) Bonus voor extern verworven mandaten 

a. Definitie  

b. Indiening 

c. Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 

d) Internationale postdoctorale mobiliteit:  

a. Korte Verblijven (inkomend en uitgaand) 

i. Definitie  

ii. Indiening 

iii. Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 

b. Sabbatical leave 

i. Definitie  

ii. Indiening 

iii. Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 

• Andere initiatieven 

a) Apparatuurfonds 

a. Definitie  

b. Indiening 

c. Evaluatie en toekenningsprocedure 

d. Goedkeuringsprocedure 
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DEEL I:  
BOF-Programma’s 
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2.1. Project financiering 

Programma:   Structurele financiering instituten 
 

Het BOF-programma ‘Structurele financiering instituten’ schrijft zich in het kader van artikel 49, 1° 

van het BOF-besluit in: ’Projecten met een looptijd van vier tot zes jaar en met een jaarlijkse 

minimumfinanciering van 150.000 euro, die worden uitgevoerd door onderzoekseenheden waarvan 

de uitstekende wetenschappelijke waarde op grond van objectieve gegevens aantoonbaar is, 

inzonderheid op grond van publicaties of andere indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit. De 

Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid, kan dat minimumbedrag optrekken’.   

 

a) Definitie 
 

Projectfinanciering voor de werking van het instituut 

Het BOF-programma ‘Structurele financiering instituten: projectfinanciering voor de werking van 

het instituut’ wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstituten die door het universiteitsbestuur 

erkend zijn als onderzoeksinstituut.  

 

Projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek 

Het BOF-programma ‘Structurele financiering instituten: projectfinanciering voor fundamenteel 

onderzoek’ wordt uitgevoerd door de onderzoeksinstituten die door het universiteitsbestuur erkend 

zijn als onderzoeksinstituut. De succesvolle uitvoering van deze projecten draagt bij tot de 

onderzoeksdoelstellingen voor fundamenteel onderzoek die elk van de onderzoeksinstituten 

definieert in haar 5-jaarlijks Strategisch Plan.  

 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

Door het universiteitsbestuur erkende onderzoeksinstellingen 

 

Timing 

De onderzoeksinstituten worden om de 5 jaar door de dienst Onderzoekscoördinatie 

uitgenodigd om hun strategisch 5-jarenplan in te dienen. 

 

Randvoorwaarden 

- Goedgekeurde beheersovereenkomst van het instituut 

- Goedgekeurd strategisch 5-jarenplan 
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Financieel 

- Budget Projectfinanciering werking instituten: 400.000 euro met minimaal gegarandeerd 

bedrag van 25.000 euro. Deze middelen kunnen ingezet worden voor personeelskosten, 

werkingskosten, wetenschappelijke apparatuur en cofinanciering ter ondersteuning van de 

werking van het instituut.  

- Budget Projectfinanciering fundamenteel onderzoek: 1.300.000 euro: deze middelen 

dienen te worden besteed aan personeelskosten (pre- en postdoctorale onderzoekers en 

ATP ter ondersteuning van fundamenteel onderzoek), werkingskosten, wetenschappelijke 

apparatuur en cofinanciering. Voor doctoraatsbursalen kan een werkingsbudget voorzien 

worden van € 5.000,- per jaar; voor postdoctorale onderzoekers kan een werkingsbudget 

voorzien worden van € 6.000,- per jaar. 

- Deze projectfinanciering heeft een duur van 6 jaar. De middelen kunnen tot twee jaar na 

de einddatum van het project worden ingezet, tenzij anders vermeld in de 

toekenningsbrief.  

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De projectmiddelen worden toegekend op basis van de wetenschappelijke waarde van de 

instituten, gemeten aan de hand van objectief meetbare indicatoren zoals onder meer publicaties, 

afgelegde doctoraten en verworven projectfinanciering.  

 

Parameters voor projectfinanciering voor werking van het instituut 

Het budget wordt verdeeld op basis van de totale onderzoeksinkomsten (Andere 

Onderzoeksfondsen inclusief FWO en IWT middelen ) per instituut.  

 

Parameters voor projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek 

Het budget wordt verdeeld op basis van het aandeel publicaties (ECOOM-gevalideerde en vanaf 

2011 ook VABB-SHW publicaties) en doctoraten (ongewogen aantal) in de BOF-sleutel.  

 

Voor de toekenning van de structurele financiering van het jaar X worden de gegevens 

(onderzoeksinkomsten, publicaties en doctoraten) van jaar x-6 tot het jaar X-2 (tijdsvenster van 5 

jaar) in aanmerking genomen. Voor de toekenning van de structurele financiering worden alle 

onderzoeksparameters die meetellen eerst ter validatie aan de instituten voorgelegd. 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks het bedrag voor beide BOF-

programma’s structurele financiering aan de instituten goed. 

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de directeur en vicedirecteur van ieder instituut schriftelijk 

op de hoogte, evenals de dienst Financiën. 

Voor de aanwerving van personeel/bursalen dienen de interne UHasselt procedures gevolgd te 

worden. 
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Programma: Nieuwe initiatieven 
 

Het programma ‘Nieuwe Initiatieven’ is conform art. 49,2° van het BOF besluit, en behelst 

projecten met een looptijd van twee tot vijf jaar en een jaarlijkse minimumfinanciering van 45.000 

euro. De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid, kan dit minimumbedrag 

optrekken. 

 

a) Definitie 
 
Het BOF-programma ‘Nieuwe Initiatieven’ (BOF-NI-programma) behelst projecten met een 

financiering voor een duur van vier jaar, waarop 1 mandaat van predoctoraal onderzoeker wordt 

toegekend.  Binnen het BOF NI-programma wordt voor goedgekeurde projecten financiering 

voorzien voor doctoraatsstudent in bursaalstatuut met een werkingsbudget van €8.000,- per jaar. 

 

Om haar onderzoekers te stimuleren om te participeren in financieringsprogramma’s voor 

fundamenteel onderzoek, kiest de UHasselt ervoor het BOF-NI-programma te linken aan het FWO-

programma ‘onderzoeksprojecten’. Enkel de projectvoorstellen die worden ingediend bij het FWO, 

en waarvan de UHasselt promotor in de voorbije twee jaar geen BOF Nieuw Initiatief heeft 

verworven, komen in aanmerking voor UHasselt-financiering op het BOF-NI-programma. 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

Het BOF-programma Nieuwe Initiatieven is toegankelijk voor alle onderzoeksgroepen van de 

UHasselt. De promotor moet behoren tot het ZAP-kader (inclusief ZAP-track) van de UHasselt. De 

copromotoren kunnen behoren tot het ZAP-kader of het kader van permanente postdoctorale 

navorsers of het integratiekader. 

 

Binnen het BOF-NI-programma voorziet de UHasselt in voldoende middelen voor niet-gericht 

onderzoek in de onderzoeksgroepen die niet aan een onderzoeksinstituut gebonden zijn (in 

uitvoering van OD3 van het Beleidsplan Onderzoek en Innovatie 2011-2016). Kwaliteitsvolle 

projecten in het kader van het BOF-NI-programma worden preferentieel toegekend aan 

onderzoeksgroepen die niet aan een onderzoeksinstituut gebonden zijn.  

 

Indiening 

Enkel de projectvoorstellen die worden ingediend bij het FWO, komen in aanmerking voor 

UHasselt-financiering op het BOF-NI-programma. Er is geen aparte indiening binnen de UHasselt, 

maar elke promotor die op basis van bovenstaande criteria in aanmerking komt voor een Nieuw 

Initiatief wordt gevraagd om bijkomend een kort aanvraagformulier in te vullen, ter voorbereiding 

van de bespreking en selectie binnen de Onderzoeksraad. 

De uiterlijke indiendatum bij FWO is 1 april om 17u00. Zo deze datum op een zaterdag of een 

zondag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 17u00. 
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Financieel 

Het aantal toe te kennen Nieuwe Initiatieven is afhankelijk van de meerjaren-BOF-begroting en 

wordt bij de lancering van de oproep bekendgemaakt. Indien de Nationale Bank van België via haar 

Speciaal Fonds voor financiële steun aan de Belgische universiteiten ter ondersteuning van het 

wetenschappelijk onderzoek middelen ter beschikking stelt, zullen deze worden aangewend als 

cofinanciering voor een NI-project met een economische of financiële inslag. 

Bij goedkeuring wordt een projectfinanciering toegekend waarvan het bedrag overeenkomt met 

een beurskost verhoogd met € 8.000,- werking per jaar. 

De middelen voor het onderzoeksproject kunnen tot twee jaar na de einddatum van het project 

worden ingezet, tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de 

kostenplaats afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar het BOF. 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De nieuwe BOF NI’s worden gekozen uit de lijst van de ingediende, maar niet gehonoreerde FWO-

projecten.  

Bij het formuleren van het onderzoeksvoorstel, zoals ingediend bij het FWO, is door de promotor 

een budgetverdeling opgegeven, die een onderscheid maakt zowel naar kostensoort als, voor de 

meerjarige initiatieven, naar jaar van besteding. Dit voorstel kan naderhand, in functie van de 

beschikbare middelen binnen het BOF NI programma, door de Onderzoeksraad nog worden 

aangepast. 

 

Selectiecriteria 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanvragen van de instituten en de aanvragen van de 

onderzoeksgroepen die niet tot een instituut behoren. Aangezien de instituten reeds structurele 

financiering ontvangen, krijgen de projecten van de onderzoeksgroepen die niet tot een instituut 

behoren voorrang. Hierdoor komen in de eerste plaats projecten in aanmerking waarvan de 

promotor deel uitmaakt van  een onderzoeksgroep die niet aan een onderzoeksinstituut gebonden 

is, ter ondersteuning van innovatieve onderzoekslijnen. 

 

Bij de evaluatie van de projecten worden volgende criteria in overweging genomen: 

• Kwaliteit van de aanvraag; 

• Er gaat bijzondere aandacht naar innovatieve onderzoekslijnen en naar de inpassing van de 

aanvraag in het onderzoeksbeleid van de resp. onderzoeksgroep; 

• Ondersteuning van jonge beloftevolle ZAP-leden (focus op Tenure Track) 

• Het wetenschappelijk potentieel van de promotor: het track record van de promotor 

betreffende de reeds verworven BOF-middelen (in het kader van het BOF doctoraatsfonds, 

BOF BILA en BOF Nieuwe Initiatieven) en het aantal lopende doctorandi. Promotoren die in 

de voorgaande twee jaar reeds een BOF Nieuwe Initiatief hebben verworven komen niet in 

aanmerking voor een BOF Nieuw initiatief. 

• Het nieuw initiatief moet uitvoerbaar zijn door een PhD student. 

• Het interdisciplinair karakter van de aanvraag. 
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Selectie 

• Zodra bekend is welke dossiers door het FWO gefinancierd worden, wordt bij de 

promotoren van de niet door het FWO gefinancierde dossiers bijkomende informatie 

opgevraagd. Enkel de dossiers die deze informatie aanleveren, komen in aanmerking voor 

een NI. 

• Januari – februari jaar na indiening: de leden van het BOZR bereiden  

1) de selectie van de dossiers van hun faculteit voor in overleg met alle facultaire 

leden van de Onderzoeksraad, bij conflict of interest, kan de betrokkene voor dat 

dossier buiten de discussie blijven. Indien gewenst kunnen er bijkomende personen 

toegevoegd worden voor de bespreking van de dossiers op faculteitsniveau of kan 

men eventueel aansluiten bij een andere faculteit. Indien het aantal dossiers per 

faculteit niet voldoende is, kan beslist worden om de bespreking te organiseren 

binnen alfa-, beta- en gammawerkgroepen te laten plaatsvinden. 

2) maken een ranking op op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en de 

selectiecriteria in de interne richtlijnen en  

3) schrijven een korte motivatie bij elk dossier met aandacht voor de kwaliteit van de 

dossiers en de strategische keuzes.   

• Bespreking en selectie in maart in het jaar na indiening.  

o BOZR: de verschillende rankings en motivaties van de faculteiten/alfa-, beta-, 

gammawerkgroepen worden naast elkaar gelegd en er wordt een voorstel ter 

bespreking op de Onderzoeksraad voorbereid.  

o OZR: voorstel van BOZR wordt besproken en ter verdere discussie en goedkeuring 

voorgelegd.    

• April: Selectie NI wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.   

• Oktober: start van het mandaat. 

 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks de geselecteerde voorstellen 

in het kader van het BOF NI-programma goed. 

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de promotoren schriftelijk op de hoogte, evenals de dienst 

Financiën. 

Voor de aanwerving van personeel/bursalen dienen de interne UHasselt procedures gevolgd te 

worden. 
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2.2. Mandaatfinanciering 
 

Programma: Doctoraatsfonds 
 

a) Definitie 
 

Het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds’ behelst de financiering van persoonsgebonden mandaten 

met een doctoraatsfinaliteit. De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 

2 jaar mits gunstige evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en 

het advies van de doctoraatscommissie.  Aanvragen binnen het doctoraatsfonds hoeven niet 

noodzakelijk de klassieke vorm van 2 x 2 jaar te hebben, ook kortere periodes zijn mogelijk.  

 

Indien de UHasselt-bursaal (gefinancierd vanuit het doctoraatsfonds) tijdens de eerste twaalf 

maanden van zijn/haar mandaat externe financiering verwerft, vloeien de vrijgekomen middelen 

terug naar het doctoraatsfonds van het BOF, zodat de middelen conform de principes van dit 

initiatief opnieuw kunnen worden ingezet voor extra mandaten. Bovendien wordt in dat geval 

éénmalig (per bursaal) een bedrag van 10.000 euro toegekend aan de onderzoeksgroep waarin de 

bursaal actief is. (zie Bonus voor extern verworven mandaten) 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

- Kandidaat-doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd, voor een 

doctoraat verbonden aan volgende faculteiten/school: 

o faculteit geneeskunde en levenswetenschappen, 

o faculteit wetenschappen, 

o faculteit industriële ingenieurswetenschappen, 

o faculteit rechten, 

o faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, 

o school voor mobiliteitswetenschappen, 

o faculteit architectuur en kunst. 

Timing 

- 1 maart: deadline indienen aanvragen. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of 

een feestdag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de eerstvolgende werkdag om 

17u00. 

- eind juni: bekendmaking selectie; 

- 1 oktober: start van het mandaat 

 

Indiening 

- De voorstellen moeten worden ingediend door de kandidaat-doctorandus samen met een 

promotor die verbonden is aan de UHasselt en conform artikel 9 van het 

doctoraatsreglement van de UHasselt promotor kan zijn.  
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http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf 

Aan externe onderzoekers (copromotoren of een 2de promotor ingeval van bi-diplomering) 

wordt gevraagd een CV bij de aanvraag te voegen. 

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie. Er zijn twee verschillende 

aanvraagformulieren: één voor indiening parallel met FWO en één voor indiening zonder 

FWO. 

- De ingevulde aanvraagformulieren worden elektronisch ingediend bij de dienst 

Onderzoekscoördinatie op BOF@uhasselt.be, ter attentie van de Voorzitter van de 

Onderzoeksraad. 

- Een aanbevelingsbrief kan door de promotor toegevoegd worden aan de aanvraag (niet 

verplicht). 

- Aan elke doctorandus met een UHasselt BOF-mandaat zal gevraagd worden om in het 

daaropvolgende kalenderjaar een ontvankelijke aanvraag voor een FWO-

aspirantenmandaat, een doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek of een andere extern 

gefinancierde beurs in te dienen. Er wordt aangeraden om indien mogelijk een dergelijke 

aanvraag parallel in te dienen met het aanvragen van een beurs bij het doctoraatsfonds. 

- De dienst Onderzoekscoördinatie zal bij de betrokken faculteitsraad opvragen of deze 

kandidaat kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend.  Mits grondige motivering kan de aanvraag ook 

in het Nederlands ingediend worden. 

 

 

Financieel 

- Binnen het BOF-doctoraatsfonds kunnen jaarlijks 11 beurzen opgestart worden. 

- Aanvragen die niet de klassieke vorm van 2 x 2 jaar hebben, kunnen gefinancierd worden 

vanuit het programma reservemandaten. 

- Aan elke BOF-bursaal (m.i.v. 2014) wordt een werkingskrediet van 5.000 euro/jaar ter 

beschikking gesteld. De beurskost wordt berekend door de personeelsdienst conform de 

interne afspraken.  De middelen worden ter beschikking gesteld per periode van 2 jaar 

(mits gunstige evaluatie). 

- Indien de UHasselt-bursaal (gefinancierd vanuit het BOF-Doctoraatsfonds) tijdens de eerste 

twaalf maanden van zijn/haar mandaat externe financiering verwerft, vloeien de 

vrijgekomen middelen terug naar het doctoraatsfonds van het BOF, zodat de middelen 

conform de principes van dit initiatief opnieuw kunnen worden ingezet voor extra 

mandaten. Bovendien wordt in dat geval éénmalig (per bursaal) een bedrag van 10.000 

euro toegekend aan de onderzoeksgroep waarin de bursaal actief is. (zie Bonus voor extern 

verworven mandaten) 

- De middelen kunnen tot 12 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar het BOF. 

 

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf
mailto:BOF@uhasselt.be


 Pagina 13 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door het Bureau van de Onderzoeksraad. Het Bureau 

maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en formuleert hierover een 

gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Bij de evaluatie van de aanvragen wordt voorrang 

gegeven aan jonge beloftevolle kandidaat-doctorandi aan de start van hun doctoraatstraject. 

De Onderzoeksraad legt een lijst van geselecteerde en reservekandidaten voor aan de Raad van 

Bestuur.  

Het Bureau van de Onderzoeksraad baseert haar advies op: 

1. de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat;  

2. de evaluatie van het project, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de inpassing van 

aanvraag in het doctoraatsbeleid van de resp. onderzoeksgroep;  

3. het wetenschappelijk potentieel van de promotor en de onderzoeksgroep; 

4. het speerpuntenbeleid van de UHasselt;  

5. de modaliteiten van de aanvraag (volledige beurs of cofinanciering). 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks de geselecteerde kandidaten 

in het kader van het BOF-programma ‘doctoraatsfonds’ goed.  

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de kandidaten en de promotoren schriftelijk op de hoogte, 

evenals de faculteiten, de dienst Financiën.  

 

Programma: Doctoraatsfonds i.s.m. Université de Namur  
 

e) Definitie 
 

Het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met Université de Namur’ 

behelst de financiering van persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit. Het betreft 

gezamenlijke doctoraten waarbij beide universiteiten financiering voorzien om jaarlijks 2 mandaten 

te cofinancieren. De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits 

gunstige evaluatie. Na een tussentijdse evaluatie op het einde van het tweede beursjaar, waarbij – 

gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de 

doctoraatscommissie - de voortgang en de haalbaarheid van het doctoraat wordt geëvalueerd door 

de bevoegde organen in beide universiteiten, kan een tweede termijn van 2 jaar worden toegekend 

(cf. art. 11. van het doctoraatsreglement UHasselt).  
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f) Indiening 
 

Aanvragers 

- Kandidaat-doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd, voor een 

doctoraat verbonden aan volgende faculteiten/school: 

o faculteit geneeskunde en levenswetenschappen, 

o faculteit wetenschappen, 

o faculteit industriële ingenieurswetenschappen, 

o faculteit rechten, 

o faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, 

o school voor mobiliteitswetenschappen, 

o faculteit architectuur en kunst. 

   

Timing 

- 1 maart: deadline indienen aanvragen. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of 

een feestdag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de eerstvolgende werkdag om 

17u00. 

- Juni: bekendmaking selectie; 

- 1 oktober: start van het mandaat 

 

Indiening 

- De voorstellen moeten worden ingediend door de kandidaat-doctorandus samen met een 

promotor die verbonden is aan UNamur en een promotor die verbonden is aan de UHasselt  

en conform artikel 9 van het doctoraatsreglement van de UHasselt promotor kan zijn.  

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf  

- Het cv van beide (co)promotoren moet aan de aanvraag worden toegevoegd.  

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie.  

- De ingevulde aanvraagformulieren worden elektronisch ingediend bij de dienst 

Onderzoekscoördinatie op BOF@uhasselt.be, en op secretariat.adre@unamur.be  ter 

attentie van de Voorzitter van de Onderzoeksraad. 

- De dienst Onderzoekscoördinatie zal bij de betrokken faculteitsraad opvragen of deze 

kandidaat kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend.   

 

 

Financieel 

- Binnen het ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met Université de Namur’ 

kunnen jaarlijks 2 beurzen opgestart worden. 

- Doctorandi die binnen dit programma geselecteerd worden, worden zowel aan de UHasselt 

als aan UNamur aangesteld. 

- Aan elke bursaal binnen dit programma wordt een werkingskrediet van 5.000 euro/jaar ter 

beschikking gesteld. De beurskost wordt berekend door de personeelsdienst van beide 

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf
mailto:BOF@uhasselt.be
mailto:secretariat.adre@unamur.be
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universiteiten conform de interne afspraken.  De middelen worden ter beschikking gesteld 

per periode van 2 jaar (mits gunstige evaluatie). 

- De middelen kunnen tot 12 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende UHasselt-middelen terug naar het BOF. 

 

g) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door de bevoegde organen binnen de Universiteit Hasselt 

en Université de Namur. Binnen de UHasselt worden de dossiers eerst besproken in het Bureau van 

de Onderzoeksraad. Het Bureau maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en 

formuleert hierover een gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Bij de evaluatie van de 

aanvragen wordt voorrang gegeven aan jonge beloftevolle kandidaat-doctorandi aan de start van 

hun doctoraatstraject. 

Enkel dossiers die door beide universiteiten geselecteerd worden, komen in aanmerking voor 

financiering. 

De Onderzoeksraad legt, na afstemming met de UNamur, een lijst van geselecteerde en 

reservekandidaten voor aan de Raad van Bestuur UHasselt.  

Het Bureau van de Onderzoeksraad en de Onderzoeksraad baseren hun advies op: 

1. de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat;  

2. de evaluatie van het project, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de inpassing van 

aanvraag in het doctoraatsbeleid van de resp. onderzoeksgroep;  

3. het wetenschappelijk potentieel van de promotor en de onderzoeksgroep; 

4. het speerpuntenbeleid van de UHasselt;  

5. de modaliteiten van de aanvraag (volledige beurs of cofinanciering). 

 

h) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks de geselecteerde kandidaten 

in het kader van het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met 

Université de Namur’ goed.  

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de kandidaten en de promotoren schriftelijk op de hoogte, 

evenals de faculteiten en de dienst Financiën.  
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Programma: Doctoraatsfonds i.s.m. Université de Liège  
 

a) Definitie 
 

Het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met Université de Liège’ 

behelst de financiering van persoonsgebonden mandaten met een doctoraatsfinaliteit. Het betreft 

gezamenlijke doctoraten waarbij beide universiteiten financiering voorzien om jaarlijks 2 mandaten 

te cofinancieren. De mandaten hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits 

gunstige evaluatie. Na een tussentijdse evaluatie op het einde van het tweede beursjaar, waarbij – 

gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de 

doctoraatscommissie - de voortgang en de haalbaarheid van het doctoraat wordt geëvalueerd door 

de bevoegde organen in beide universiteiten, kan een tweede termijn van 2 jaar worden toegekend 

(cf. art. 11. van het doctoraatsreglement UHasselt).  

 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

- Jaarlijks zullen er twee domeinen geselecteerd worden waarbinnen aanvragen ingediend 

kunnen worden. 

- Kandidaat-doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd, voor een 

doctoraat verbonden aan faculteiten/school binnen het geselecteerde domein. 

 

 Timing 

- 1 maart: deadline indiening aanvragen. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of 

een feestdag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de eerstvolgende werkdag om 

17u00. 

- Juni: bekendmaking selectie; 

- 1 oktober: start van het mandaat 

 

Indiening 

- De voorstellen moeten worden ingediend door de kandidaat-doctorandus samen met een 

promotor die verbonden is aan ULg en een promotor die verbonden is aan de UHasselt  en 

conform artikel 9 van het doctoraatsreglement van de UHasselt promotor kan zijn.  

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf  

- Het cv van beide (co)promotoren moet aan de aanvraag worden toegevoegd.  

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie.  

- De ingevulde aanvraagformulieren worden elektronisch ingediend bij de dienst 

Onderzoekscoördinatie op BOF@uhasselt.be, en op ARD@ulg.ac.be   ter attentie van de 

Voorzitter van de Onderzoeksraad. 

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf
mailto:BOF@uhasselt.be
mailto:ARD@ulg.ac.be
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- De dienst Onderzoekscoördinatie zal bij de betrokken faculteitsraad opvragen of deze 

kandidaat kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend.   

 

Financieel 

- Binnen het Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met Université de Liége 

kunnen jaarlijks 2 beurzen opgestart worden. 

- Doctorandi die binnen dit programma geselecteerd worden, worden zowel aan de UHasselt 

als aan ULg aangesteld. 

- Aan elke bursaal binnen dit programma wordt een werkingskrediet van 5.000 euro/jaar ter 

beschikking gesteld. De beurskost wordt berekend door de personeelsdienst van beide 

universiteiten conform de interne afspraken.  De middelen worden ter beschikking gesteld 

per periode van 2 jaar (mits gunstige evaluatie). 

- De middelen kunnen tot 12 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende UHasselt-middelen terug naar het BOF. 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door de bevoegde organen binnen de Universiteit Hasselt 

en Université de Liège. Binnen de UHasselt worden de dossiers eerst besproken in het Bureau van 

de Onderzoeksraad. Het Bureau maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en 

formuleert hierover een gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Bij de evaluatie van de 

aanvragen wordt voorrang gegeven aan jonge beloftevolle kandidaat-doctorandi aan de start van 

hun doctoraatstraject. 

Enkel dossiers die door beide universiteiten geselecteerd worden, komen in aanmerking voor 

financiering. 

De Onderzoeksraad legt, na afstemming met de ULg, een lijst van geselecteerde en 

reservekandidaten voor aan de Raad van Bestuur UHasselt.  

 

Het Bureau van de Onderzoeksraad baseert haar advies op: 

1. de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat;  

2. de evaluatie van het project, waarbij bijzondere aandacht gaat naar de inpassing van 

aanvraag in het doctoraatsbeleid van de resp. onderzoeksgroep;  

3. het wetenschappelijk potentieel van de promotor en de onderzoeksgroep; 

4. het speerpuntenbeleid van de UHasselt;  

5. de modaliteiten van de aanvraag (volledige beurs of cofinanciering). 

  



 Pagina 18 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks de geselecteerde kandidaten 

in het kader van het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met 

Université de Liège’ goed.  De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de kandidaten en de 

promotoren schriftelijk op de hoogte, evenals de faculteiten en de dienst Financiën.  

 

 

Programma: Doctoraatsfonds i.s.m. Universiteit Maastricht 
 

a) Definitie 
 

Het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraten in samenwerking met Universiteit 

Maastricht’ behelst de projectfinanciering voor persoonsgebonden mandaten met een 

doctoraatsfinaliteit. Het betreft gezamenlijke doctoraatsprojecten waarbij beide universiteiten 

financiering voorzien om jaarlijks 2 halftijdse mandaten te cofinancieren voor een periode van 4 

jaar.   

Voor de samenwerking met UMaastricht wordt jaarlijks bekeken binnen welk domein aanvragen 

kunnen worden ingediend.  

In 2017 is dit: Medicine, Health en Life Sciences in samenwerking met Maastricht Universitair 

Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) 

Met Maastricht UMC+ is overeengekomen om in totaal 4 mandaten open te stellen. Er wordt 

gevraagd dat ook de hostinglaboratoria, onderzoeksgroepen en/of onderzoeksinstituten van 

UHasselt en UMaastricht elk 1 jaar cofinanciering voorzien voor het mandaat.  

 

De mandaten aan UHasselt hebben een initiële duur van twee jaar, verlengbaar met 2 jaar mits 

gunstige evaluatie, gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies 

van de doctoraatscommissie. .  

De mandaten aan UM hebben een initiële duur van één jaar, verlengbaar met 3 jaar mits gunstige 

evaluatie. Na een tussentijdse evaluatie op het einde van het eerste beursjaar, waarbij – 

gebaseerd op het voortgangsrapport van de doctoraatsstudent en het advies van de 

doctoraatscommissie - de voortgang en de haalbaarheid van het doctoraat wordt geëvalueerd door 

de bevoegde organen in UM  kan een tweede termijn van 3 jaar worden toegekend 

 

Het PhD-project moet in minstens één van de geselecteerde disciplines van de UHasselt en de 

Universiteit Maastricht  passen. Interdisciplinaire aanvragen worden ook in overweging genomen.  
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b) Indiening 
 

Aanvragers en ontvankelijkheid 

- Dit programma staat open voor PhD-projecten in samenwerking tussen de Universiteit 

Hasselt en Universiteit.  

- De aanvragen moeten worden ingediend door de promotoren van de toekomstige 

doctorandus: een UHasselt promotor die kan fungeren als 'promotor' cf. paragraaf 9 van de 

UHasselt doctoraatsreglement en een promotor vanuit Universiteit Maastricht. 

- Het project moet de samenwerking tussen de UHasselt en Maastricht UMC + versterken. 

- De beschrijving van het project moet het doctoraatsonderzoek bevatten  (probleemstelling, 

doelstellingen en methodologie) en, voor zover mogelijk, een indicatie van het werkplan en 

tijdschema  met inbegrip van een indicatief tijdschema voor de tijd besteed aan de 

UHasselt en Universiteit Maastricht ( 50% -50%). 

Timing 

- 1 maart/april: deadline indienen aanvragen. Indien deze datum op een zaterdag, een 

zondag of een feestdag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de eerstvolgende werkdag 

om 17u00. (exacte deadline wordt jaarlijks bekendgemaakt) 

- Juni - augustus: bekendmaking selectie; 

- Het mandaat moet starten binnen de zes maanden na toekenning van het project.  

 

Indiening 

- De aanvragen moeten worden ingediend door de promotoren van de toekomstige 

doctorandus: een UHasselt promotor die kan fungeren als 'promotor' cf. paragraaf 9 van de 

UHasselt doctoraatsreglement en een promotor vanuit Universiteit Maastricht. 

(http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf 

).  

- Het cv van beide (co)promotoren moet aan de aanvraag worden toegevoegd.  

- De aanvragen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie.  

- De ingevulde aanvraagformulieren worden elektronisch ingediend bij de dienst 

Onderzoekscoördinatie op BOF@uhasselt.be, ter attentie van de Voorzitter van de 

Onderzoeksraad, en bij de contactpersoon van Universiteit Maastricht (naam van de 

contactpersoon bij de betrokken faculteit wordt bekendgemaakt bij lancering van de 

oproep). 

- De dienst Onderzoekscoördinatie zal bij de betrokken faculteitsraad opvragen of deze 

kandidaat kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend.   

 

 

Financieel 

- Voor het ‘Doctoraatsfonds voor doctoraatsprojecten in samenwerking met Universiteit 

Maastricht’ worden vanuit het BOF UHasselt jaarlijks  middelen voorzien om 2 

doctoraatsbeurzen te cofinancieren.  

http://www.uhasselt.be/Documents/DOC/Doctoreren/PhD_Regulations_UHasselt_ENG.pdf
mailto:BOF@uhasselt.be
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- Op de geselecteerde projecten worden binnen de zes maanden na toekenning doctorandi 

geselecteerd die ofwel aan de UHasselt ofwel aan de UM aangesteld worden. 

- Aan elke bursaal binnen dit programma wordt vanuit de UHasselt een werkingskrediet van 

5.000 euro ter beschikking gesteld.   

- De middelen kunnen tot 12 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende UHasselt-middelen terug naar het BOF. 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door de bevoegde organen binnen de Universiteit Hasselt 

en Universiteit Maastricht. Hiervoor wordt een gezamenlijk selectiecomité samengesteld, met een 

vertegenwoordiging van de leden van de OZR van de UHasselt. De beslissing van deze jury wordt 

binnen de UHasselt voorgelegd op het Bureau van de Onderzoeksraad en de OZR.  

De Onderzoeksraad legt, conform de beslissing van het gezamenlijke selectiecomité een lijst van 

geselecteerde (en reserve)projecten voor aan de Raad van Bestuur UHasselt.  

Evaluatiecriteria: 

Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel: 

• wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel 

• kwaliteit van de onderzoeksomgeving, de excellentie van het labo inbegrepen 

(infrastructuur, begeleiding, ervaringen uit het verleden ...) 

• inbedding van het voorgestelde project in het onderzoeksbeleid van de hosting 

onderzoeksinstituut / groep / school. 

• bijdrage aan de regionale  (Maastricht /Hasselt) ontwikkeling (maatschappelijke impact) 

• elementen van valorisatie 

Kwaliteit van de samenwerking: 

• Leg uit hoe het project de samenwerking tussen beide universiteiten zal versterken. 

• Hoe zien jullie de duurzame samenwerking naar de toekomst toe? 

• De betrokkenheid van andere partners van het lab of externe partners moet duidelijk 

worden aangegeven wanneer hen gevraagd wordt om onderzoek te doen. 

• Samenwerking tussen de promotoren (UHasselt en UM) 

• Gelijke betrokkenheid aan  beide kanten (UHasselt en UM) 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur jaarlijks de geselecteerde projecten 

in het kader van het BOF-programma ‘Doctoraatsfonds voor doctoraatsprojecten in samenwerking 

met Universiteit Maastricht’ goed.  

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de kandidaten en de promotoren schriftelijk op de hoogte, 

evenals de faculteiten en de dienst Financiën. 
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Programma: Bilaterale Wetenschappelijke samenwerking 
 
Dit programma kadert in art. 50 van het BOF-besluit (d.d. 21.12.2013), waarin staat opgenomen 

dat jaarlijks minstens 3,5% van de middelen van het BOF besteed worden aan 

onderzoeksmandaten of –projecten in het kader van internationale wetenschappelijke 

samenwerking. 

De UHasselt heeft in 2007 gekozen voor de integrale bestemming van deze middelen voor 

doctoraten, gericht op een bij voorkeur gezamenlijk doctoraat. Om het evenwicht met 

partnerinstellingen te bewaren, wordt het verblijf van de buitenlandse doctorandus aan de UHasselt 

beperkt tot een maximum van 1/3 van de totale duur van het doctoraat. De rest van zijn tijd 

brengt de doctorandus door in de partnerinstelling zodat ook daar de onderzoeksknowhow continu 

versterkt wordt. 

 

a) Definitie 
 

Het programma ‘Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking’ heeft als doel internationale 

universitaire samenwerking tussen Vlaamse onderzoekers en met collega’s uit partnerlanden te 

stimuleren en te versterken via (gezamenlijke) doctoraatsprojecten. Bij de selectie bewaakt de 

Onderzoeksraad een goede balans tussen projecten in het kader van science sharing met 

ontwikkelingslanden enerzijds, en projecten die aansluiting zoeken bij grote internationale 

netwerken anderzijds.  

 

b) Indiening 
 
Aanvrager 
De voorstellen moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

 

• de aanvraag moet kaderen in een nieuw op te starten of reeds bestaande samenwerking 

met een buitenlandse onderzoeksgroep, en moet betrekking hebben op een 

doctoraatsproject ten gunste van een buitenlandse kandidaat-doctorandus; 

• de kandidaat moet op basis van het doctoraatsreglement en volgens de gangbare 

adviseringsregels aanvaard kunnen worden als doctorandus; 

• de doctorandus moet administratief verbonden blijven met zijn thuisuniversiteit of thuis-

instelling; 

• elke verblijfsperiode aan de UHasselt duurt bij voorkeur maximaal 90 dagen; 

• het doctoraat moet (mede-) begeleid worden door de UHasselt-onderzoeksgroep (cf. 

doctoraatsreglement UHasselt); 

• Bij de start van het doctoraat moet duidelijk zijn of het een bidiplomering of een UHasselt-

diplomering wordt;  

• Er wordt gevraagd dat in het geval van bidiplomering de onderhandelingen voor het 

afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke 

begeleiding/diplomering van het doctoraat voorafgaand aan de start van het doctoraat zijn 
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opgestart. Vanaf een tweede verblijf aan de UHasselt moeten alle afspraken m.b.t. 

begeleiding, diplomering … in deze samenwerkingsovereenkomst uitgeklaard zijn, slechts 

daarna worden de middelen vrijgegeven. 

 

Financieel 

- Het maximum aantal door de UHasselt gefinancierde verblijfsmaanden van een dergelijk 

BILA-project wordt bepaald op 12 maanden, uitzonderlijk 16 maanden, afhankelijk van de 

mogelijkheden en financiering door de buitenlandse partner.  

- Naast de verblijfsvergoeding voor de periode aan de UHasselt (forfaitaire dagvergoeding of 

indien niet anders mogelijk beurs), worden ook werkingskosten (a rato van het aantal 

verblijfsmaanden) en een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten terugbetaald (voor 

maximaal 4 verblijven).  

- Jaarlijks wordt er in de BOF-begroting ruimte voorzien om 10 BILA-projecten op te starten, 

in functie van de beschikbare middelen. 

- De middelen kunnen tot 6 maanden na de einddatum van de BILA worden ingezet, tenzij 

anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar het BOF. 

- De middelen van het 2de verblijf worden pas vrijgegeven nadat alle afspraken m.b.t. 

begeleiding, diplomering … in de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke 

begeleiding/diplomering van het doctoraat uitgeklaard zijn. 

 

Indiening 

- Voorstellen kunnen twee maal per jaar ingediend worden bij de dienst 

Onderzoekscoördinatie, telkens op 1 april en op 1 oktober. Indien deze datum op een 

zaterdag, een zondag of een feestdag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de 

daaropvolgende werkdag om 17u00.  

De Onderzoeksraad kan de mogelijkheid tot indiening opschorten, indien de beschikbare 

middelen voor het betrokken begrotingsjaar volledig zijn toegewezen. 

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie.  

- De voorstellen worden elektronisch ingediend bij de dienst Onderzoekscoördinatie op 

BOF@uhasselt.be, ter attentie van de Voorzitter van de Onderzoeksraad. 

- De dienst Onderzoekscoördinatie zal  bij de betrokken faculteit opvragen of deze kandidaat 

kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend, mits grondige motivering kan de aanvraag ook 

in het Nederlands ingediend worden. 

 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door het Bureau van de Onderzoeksraad. Op basis van 

het advies van het Bureau selecteert de Onderzoeksraad de nieuwe BOF-Bilaterale 

mailto:BOF@uhasselt.be
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Samenwerkingen. Bij de selectie bewaakt de Onderzoeksraad een goede balans tussen projecten in 

het kader van Science Sharing met ontwikkelingslanden enerzijds, en projecten die aansluiting 

zoeken bij grotere internationale netwerken anderzijds. Dit is in overeenstemming met het 

beleidsplan onderzoek en innovatie (SD6) en met het beleidsplan internationalisering (SD4). 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur de geselecteerde projecten in het 

kader van het BOF-programma ‘Bilaterale samenwerking’ goed. 

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de kandidaten en de promotoren schriftelijk op de hoogte, 

evenals de faculteiten, de dienst financiën, de dienst Internationalisering en 

Ontwikkelingssamenwerking. Indien het verblijf langer duurt dan drie maanden gebeurt de 

aanstelling van de geselecteerde kandidaten door het Bestuurscollege. Indien het verblijven betreft 

van telkens maximaal drie maanden, dient de kandidaat voor de hele periode als vrijwillig 

wetenschappelijk medewerker aangesteld te worden (via vakgroepvoorzitter). In dit geval ontvangt 

de kandidaat een dagvergoeding. 

 

Programma: BOF ZAP-mandaten met in hoofdzaak een onderzoeksopdracht 
(BOF ZAP-mandaten) 
 

a) Definitie 
 

In uitvoering van de bepalingen van de artikelen 21 en 45 tot en met 47 van het BOF-besluit, 

worden een deel van de middelen van het BOF overgeheveld naar de werking en aangewend voor 

de financiering van de loonkost van leden van het ZAP, die in het bijzonder met een 

onderzoeksopdracht zijn belast. BOF-ZAP-mandaten worden ingebed in één van de door de 

universiteit erkende onderzoeksinstituten. De BOF-ZAP-mandaten, aangesteld vanaf het nieuwe 

BOF-besluit, worden voor een periode van 5 jaar toegekend en zijn éénmalig hernieuwbaar mits 

positieve evaluatie door de Onderzoeksraad. 

 

b) Indiening 
 

In functie van de beschikbare middelen op de begroting of bij afloop van een BOF-ZAP-mandaat 

wordt door de Raad van Bestuur beslist om BOF-ZAP-mandaten open te stellen.  

De procedure verloopt in twee fasen: 

- Er wordt een open call gelanceerd waarbij de onderzoeksinstituten ‘intentieaanvragen’ 

kunnen indienen bij de betrokken faculteitsvoorzitter of gelijkwaardig. Alle ingediende 

aanvragen worden vervolgens overgedragen aan de vicerector onderzoek voor bespreking 

in de Onderzoeksraad. 
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- De concrete invulling gebeurt in een tweede fase conform de selectie- en 

aanwervingsprocedure in de Academische Structuurregeling. 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De UHasselt kiest bij de selectie en benoeming van onderzoeksprofessoren uitdrukkelijk voor een 

procedure in twee fasen.   

- In een eerste fase wordt door het instituut het wetenschapsdomein voorgesteld waarbinnen 

de aanstelling zal gebeuren. Daarbij is het belangrijk dat het voorgestelde 

wetenschapsdomein afgestemd is op de onderzoeksprioriteiten van het strategieplan van 

het onderzoeksinstituut. 

- De concrete invulling gebeurt in de tweede fase. De selectie- en aanwervingsprocedure van 

nieuwe ZAP-leden wordt bewaakt via de bepalingen in de Academische Structuurregeling 

en het intern reglement Statuut van het Academisch Personeel. De aanstelling van nieuwe 

ZAP-leden gebeurt op basis van, onder meer, een duidelijk onderzoeksprofiel. Op die 

manier kan de nieuw benoemde persoon de onderzoeksgroep, en -instituut waarin hij actief 

is versterken. Wanneer de onderwijsopdrachten van nieuwe ZAP-leden zich in masterjaren 

situeren, is ook een integratie van hun specialiteit in de afstudeerlijnen essentieel.  Vanuit 

die zorg zetelen, sinds 1995, steeds externe commissieleden in de selectiecommissie. De 

details van de selectie en benoeming van onderzoeksprofessoren wordt uitgewerkt in een 

afzonderlijk BOF-ZAP-reglement.  

 

Programma: Tenuretrackmandaten met in hoofdzaak een 
onderzoeksopdracht (BOF TT-mandaten) 
 

a) Definitie 
 

In uitvoering van artikel 51 en 52 van het BOF-besluit worden de geoormerkte middelen binnen de 

globale middelen van het BOF, bestemd voor de financiering van tenuretrackdocenten, naar de 

werking overgeheveld voor de financiering van de loonkost van leden van het ZAP, aangesteld in 

de graad van tenuretrackdocent, en die in het bijzonder met een onderzoeksopdracht zijn belast. 

Het BOF-TT-programma is ingebed in het tenuretrackbeleid van de UHasselt (RvB 13.05.2008 – 

doc. 078/22/45, aanpassing CvD 30.10.2009 – doc. 090-N-CvD-003corr, aanpassing RvB 

15.11.2011 – doc. 112/31/13). Dit tenuretrackbeleid is erop gericht om door een zorgvuldig en 

streng selectiebeleid zeer getalenteerde wetenschappers aan te stellen. Deze tenuretrackdocenten 

doorlopen een traject dat leidt tot een vaste benoeming als hoofddocent mits dit traject gunstig 

wordt doorlopen.  

 

De aanstelling op tenuretrackmandaten gebeurt door het universiteitsbestuur, op voordracht van 

de faculteit, conform de aanwervingsprocedures voor Academisch Personeel van de UHasselt.  
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2.3. Methusalemprogramma 
 

Programma:  Methusalem 
 

a) Definitie 
Het BOF-programma ‘Methusalem’ wordt uitgevoerd door ZAP-leden verbonden aan één van de 

door de universiteit erkende onderzoeksinstituten. De Methusalemfinanciering betreft een 

structurele onderzoeksfinanciering tot het einde van de actieve beroepsloopbaan. De middelen 

kunnen gebruikt worden voor: 

- Wetenschappelijk personeel en ATP 

- Werkingsmiddelen en kleine apparatuur (<15.000 euro) 

- Externe onderzoekers en visiting fellows en scholars 

 

b) Indiening 
 

Aanvrager 

De Methusalemmiddelen worden toegekend aan UHasselt-ZAP-leden verbonden aan één van de 

onderzoeksinstituten op basis van de onderzoeksexcellentie van het ZAP-lid, gemeten aan de hand 

van objectief meetbare, vakgebied-gerelateerde indicatoren, zoals onder meer publicaties, 

afgelegde doctoraten en verworven projectfinanciering.  

 

Gezien haar beperkt aandeel in de interuniversitaire verdeling van de Methusalem-financiering, 

heeft de UHasselt ervoor gekozen deze middelen enkel in te zetten voor interuniversitaire 

Methusalemprojecten. 

 

Indiening 

De dienst Onderzoekscoördinatie zal de betrokken onderzoeksinstituten de procedures voor 

indiening doorgeven, in overeenstemming met andere universitaire partners. 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

De UHasselt stemt voor de selectie, opvolging en evaluatie van het Methusalemprogramma de 

procedures af met de Vlaamse universiteit(en) waarmee wordt samengewerkt. De projecten 

worden beoordeeld door een internationaal panel van experts.  

 

De toelagen die in het kader van dit initiatief worden toegewezen, hebben een duur van 7 jaar, 

verlengbaar na een positieve, periodieke tussentijdse evaluatie door externe vakgenoten, en 

eindigen in het meest gunstige geval op een afbouwscenario naar het emeritaat van de 

begunstigde toe. 
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De toekenning van deze financiering is afhankelijk van de blijvende beschikbaarheid van 

Methusalemmiddelen, toegevoegd aan de BOF-middelen.  

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt de Raad van Bestuur de geselecteerde kandidaten in het 

kader van het BOF-Methusalemprogramma goed. De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de 

betrokkenen schriftelijk op de hoogte en registreert het goedgekeurde project in de 

Contractendatabank. 

  

2.4. Andere programma’s 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen (andere programma’s) 

wordt gedelegeerd aan de Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen 

initiatieven en de ervoor voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

Jaarlijks rapporteert de dienst Onderzoekscoördinatie over de toegekende middelen aan de Raad 

van Bestuur in het jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 

2.4.1. Projectmatige toekenningen 
 

Programma’s: Reserveprojecten – incentive-financiering – beleidsreserve  
 

a) Definitie 
 

Reserveprojecten 

Jaarlijks wordt er in het BOF een reserve aangelegd om waar nodig, goedgekeurde, maar slechts 

gedeeltelijk gefinancierde FWO-projecten (of andere nuttige wetenschappelijke initiatieven binnen 

het fundamenteel onderzoek) te cofinancieren.  

 

Incentive-financiering 

Indien de doctorandi aangesteld op projecten van het BOF-NI-programma (met 4 jaar financiering) 

tijdens de eerste twaalf maanden van hun aanstelling een extern gefinancierde beurs verwerven, 

worden de projectmiddelen verhoogd zodat een nieuwe vierjarige doctoraatsbeurs kan worden 

opgestart. 

 

Beleidsreserve 

Jaarlijks wordt er in het BOF een beleidsreserve aangelegd voor het opstarten van strategische 

beleidsprojecten in overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek. 
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Daarnaast wordt er binnen dit programma een fonds opgericht voor doctoraten met een derde 

partij.  

 

b) Indiening 
 

Reserveprojecten 

- Projectvoorstellen die worden ingediend bij het FWO, maar in tweede orde gerangschikt 

worden, komen in aanmerking voor UHasselt-financiering op het programma Reserve-

projecten. 

- De uiterlijke indiendatum bij FWO is 1 april om 17u00. Zo deze datum op een zaterdag of 

een zondag valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de daaropvolgende maandag om 

17u00.  

- Extern ingediende projecten die geen (volledige) financiering hebben gekregen, maar wel 

gerangschikt zijn, kunnen een aanvraag indienen bij de Onderzoeksraad voor bijkomende 

financiering. 

 

Incentive-financiering 

De promotor dient een motivering voor zijn aanvraag in bij de voorzitter van de Onderzoeksraad. 

 

Beleidsreserve 

Op vraag van het beleid worden deze middelen ingezet op strategische beleidsprojecten. 

 

c) Financieel 
 

Indien het onderzoeksproject een aanvankelijke looptijd van gelijk aan of minder dan 24 maanden 

kende, kunnen de middelen tot 12 maanden na de einddatum van het project worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. 

Indien het onderzoeksproject een aanvankelijke looptijd van meer dan 24 maanden kende, kunnen 

de middelen tot 24 maanden na de einddatum van het project worden ingezet, tenzij anders 

vermeld in de toekenningsbrief. 

Na deze einddatum wordt de kostenplaats afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar 

het BOF. 

 

d) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen is gedelegeerd aan de 

Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De dossiers worden geëvalueerd en toegekend door de Onderzoeksraad, die hierover rapporteert 

aan de Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 
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De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, de financiële dienst en de 

personeelsdienst en registreert de goedgekeurde projecten in de Contractendatabank. 

2.4.2. Mandaatgebonden toekenningen 
 

Programma: Reservemandaten 

a) Definitie 
 

Jaarlijks wordt er in het BOF een reserve aangelegd om waar nodig, goedgekeurde, maar slechts 

gedeeltelijk extern gefinancierde mandaten of bursalen te cofinancieren. Ook kandidaten BOF-

bursalen die voor de voltooiing van hun doctoraat geen klassieke 2x2 beurs nodig hebben, kunnen 

op dit kanaal terugvallen. 

 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

- Extern ingediende mandaataanvragen die geen (volledige) financiering hebben gekregen, 

maar wel geselecteerd/gerangschikt zijn, kunnen een aanvraag indienen bij de 

Onderzoeksraad voor bijkomende financiering. 

 

Indiening 

- Indiening verloopt via het programma Doctoraatsfonds. (zie programma Doctoraatsfonds). 

 

Financieel 

- Voor dit programma is in de BOF-begroting jaarlijks in functie van de beschikbare 

middelen, ruimte voorzien. 

- De middelen kunnen tot 12 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar het BOF 

 

c) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen is gedelegeerd aan de 

Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De dossiers worden geëvalueerd en toegekend door de Onderzoeksraad, die hierover rapporteert 

aan de Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 

De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, copromotor, dienst Financiën 

en de betrokken faculteiten.  



 Pagina 29 

Programma: Opvangmandaten 
 

a) Definitie 
 

Mandaten van één jaar (doctoraatsbeurzen of postdocmandaten) voor gunstig gerangschikte 

kandidaat-mandaathouders FWO, die na een wetenschappelijk gunstige rangschikking om 

budgettaire redenen door de intermediaire financier geen mandaat aangeboden krijgen. 

 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

- Promotoren van gunstig gerangschikte, maar niet gehonoreerde kandidaat-

mandaathouders FWO, die geen andere overbruggingsmogelijkheden hebben.  

 

Indiening 

- Er dient een gemotiveerd verzoek ingediend te worden t.a.v. BOF@uhasselt. 

Maximum twee maanden na bekendmaking van de selectie: 

o FWO aspiranten en postdoc - vóór 1/09 

o Doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek – vóór 1/03 

 

Financieel 

- Er worden binnen dit BOF-programma jaarlijks voldoende middelen voorzien om  

o 1 doctoraatsbeurs van maximum 12 maanden beursmandaat met werking op te 

vangen en  

o 1 postdoc gedurende maximum 12 maanden met werking op te vangen. 

- De middelen kunnen tot  6 maanden na de einddatum van het mandaat worden ingezet, 

tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats 

afgesloten en vloeien de resterende middelen terug naar het BOF. 

 

c) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen is gedelegeerd aan de 

Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De dossiers worden geëvalueerd en toegekend door de Onderzoeksraad, die hierover rapporteert 

aan de Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 

De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, copromotor, dienst Financiën 

en de betrokken faculteiten.  
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Programma: Bonus voor extern verworven mandaten 
 

a) Definitie 
 

Indien de UHasselt-bursaal gefinancierd ten laste van het BOF-doctoraatsfonds tijdens de eerste 

twaalf maanden van zijn/haar mandaat externe financiering verwerft, vloeien de vrijgekomen 

middelen terug naar het doctoraatsfonds van het BOF, zodat de middelen conform de principes van 

dit initiatief opnieuw kunnen worden ingezet voor extra mandaten. Er wordt bovendien éénmalig 

(per bursaal) een bedrag van 10.000 euro toegekend aan de onderzoeksgroep waarin de bursaal 

actief is. Deze middelen kunnen ingezet worden voor onderzoeksdoeleinden binnen de 

onderzoeksgroep (personeel, werking en uitrusting). Deze middelen kunnen besteed worden tot vijf 

jaar na toekenning. 

 

b) Indiening 
 

Indiening 

- Bij het verwerven van een FWO-mandaat wordt de bonus automatisch toegekend door de 

Onderzoeksraad. 

- Indien een UHasselt bursaal gefinancierd ten laste van het BOF-doctoraatsfonds andere 

externe financiering verwerft, binnen de 12 maanden van het mandaat, dient de promotor 

dit te melden via BOF@uhasselt t.a.v. de voorzitter van de Onderzoeksraad.  

 

Financieel 

- De bonus kan tot 5 jaar na toekenning worden ingezet, tenzij anders vermeld in de 

toekenningsbrief. Na deze einddatum wordt de kostenplaats afgesloten en vloeien de 

resterende middelen terug naar het BOF. 

 

c) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen wordt gedelegeerd aan 

de Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De dossiers worden geëvalueerd en toegekend door de Onderzoeksraad, die hierover rapporteert 

aan de Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 

De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, copromotor en de betrokken 

centrale diensten. 
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Programma: Internationale postdoctorale mobiliteit: 

- Inkomende en uitgaande mobiliteit 

- Sabbatical leave 
 

 

BOF-programma Inkomende en uitgaande mobiliteit 

a) Definitie 
Het BOF-programma Inkomende en uitgaande mobiliteit financiert inkomende en uitgaande 

internationale onderzoeksverblijven voor korte periodes (van 1 tot maximum 3 maanden). 

 

Inkomende internationale mobiliteit is bedoeld voor onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau, 

waarbij het verblijf van deze buitenlandse onderzoeker een toegevoegde waarde heeft voor het 

UHasselt-onderzoek.  

 

Uitgaande internationale mobiliteit is bedoeld voor postdoctorale onderzoekers, TT-docenten, en 

ZAP-leden, die een kort verblijf aan een internationale onderzoeksinstelling beogen. Het verblijf 

van de onderzoeker buiten de muren moet deel uitmaken van het wetenschappelijk onderzoek 

binnen zijn/haar onderzoeksgroep of -instituut. 

 

b) Indiening 
 

Timing 

De aanvragen voor een BOF Kort verblijf kunnen 3 maal per jaar worden ingediend, op 1 februari, 

15 mei en 1 oktober. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag valt, wordt 

de afsluitdatum verdaagd tot de eerstvolgende werkdag om 17u00. 

De Onderzoeksraad kan de mogelijkheid tot indiening opschorten, indien de beschikbare middelen 

voor het betrokken begrotingsjaar volledig zijn toegewezen. 

 

Aanvragers 

- De aanvragen voor inkomende internationale mobiliteit dienen te gebeuren door een 

promotor die verbonden is aan de UHasselt en die behoort tot het ZAP.   

- De aanvragen voor uitgaande internationale mobiliteit dienen te gebeuren door 

postdoctorale onderzoekers, TT-docenten, en ZAP-leden. Aanvragen van postdoctorale 

onderzoekers moeten worden ingediend samen met een promotor die behoort tot het ZAP. 

 

Documenten 

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren ter 

beschikking op de website van de Dienst Onderzoekscoördinatie.  
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- De voorstellen worden elektronisch ingediend bij de dienst Onderzoekscoördinatie op 

BOF@uhasselt.be, ter attentie van de Voorzitter van de Onderzoeksraad. 

- Aan externe onderzoekers wordt gevraagd een CV bij de aanvraag te voegen. 

- Aanvragen worden in het Engels ingediend, mits grondige motivering kan de aanvraag ook 

in het Nederlands ingediend worden. 

 

Randvoorwaarden 

- Zeer korte verblijven in het buitenland (minder dan 1 maand) blijven ten laste van de 

onderzoeksgroep/ -instituut. 

- De aanvragen moeten vergezeld worden van een wetenschappelijk plan (voor uitgaande 

internationale mobiliteit). 

- Aan de aanvraag dient een positief advies van de vakgroepraad toegevoegd te worden 

(voor uitgaande internationale mobiliteit). 

- Aanvragers dienen een parallelle aanvraag in te dienen bij het FWO (voor uitgaande 

internationale mobiliteit).  

 

Financieel 

- Het maximum aantal door de UHasselt gefinancierde verblijfsmaanden wordt bepaald op 3 

maanden. Deze vergoeding heeft tot doel de verblijfskosten voor de periode aan de 

UHasselt of in het buitenland te financieren op basis van een forfaitaire dagvergoeding, 

alsook door middel van een tussenkomst in de verplaatsingsonkosten - 1x heen en terug.  

- De middelen kunnen tot het einde van het boekhoudkundig jaar waarin de einddatum van 

het korte verblijf valt, worden ingezet, tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na 

deze einddatum wordt de kostenplaats afgesloten en vloeien de resterende middelen terug 

naar het BOF. 

 

c) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen is gedelegeerd aan de 

Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door het Bureau van de Onderzoeksraad. Het Bureau 

maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en formuleert hierover een 

gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Zowel BOZR als OZR houden rekening met het reeds 

verrichte wetenschappelijk werk van de aanvragers, en tevens met de intrinsieke 

wetenschappelijke kwaliteit van de voorgestelde buitenlandse onderzoeker (ingeval van inkomende 

mobiliteit) en de meerwaarde die deze voor UHasselt betekent.  

De dossiers worden vervolgens geëvalueerd en toegekend door de Onderzoeksraad, die hierover 

rapporteert aan de Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie. 

De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, copromotor, dienst Financiën, 

de betrokken faculteiten en, in geval van inkomende mobiliteit, de dienst Internationalisering en 

Ontwikkelingssamenwerking (DIOS). 

mailto:BOF@uhasselt.be
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Voor het BOF programma Korte Verblijven – inkomende mobiliteit stuurt de dienst DIOS een 

‘invitation letter’ naar de kandidaat, zodat hij/zij de visum documenten in orde kan maken. 

 

BOF-programma Sabbatical Leave 

a) Definitie 
 

Het BOF-programma Sabbatical Leave financiert uitgaande internationale onderzoeksverblijven 

voor periodes van 3 tot maximum 12 maanden. 

 

Uitgaande internationale mobiliteit – Sabbatical Leave:  Onderzoekskredieten bestemd voor de 

vergoeding van de kosten verbonden aan een intense periode van onderzoeksactiviteit voor TT-

docenten en voor ZAP-leden. Het verblijf van de onderzoeker buiten de muren moet deel uitmaken 

van het wetenschappelijk onderzoek binnen zijn/haar onderzoeksgroep of -instituut.  

b) Indiening 
 

Aanvragers 

De voorstellen moeten worden ingediend door de betrokkene die behoort tot het ZAP-kader van de 

UHasselt met een aanstelling van minimum 60%. 

 

Timing 

De aanvragen voor een BOF Sabbatical Leave kunnen 3 maal per jaar worden ingediend, op 1 

februari, 15 mei en 1 oktober. Indien deze datum op een zaterdag, een zondag of een feestdag 

valt, wordt de afsluitdatum verdaagd tot de daaropvolgende werkdag om 17u00. 

De Onderzoeksraad kan de mogelijkheid tot indiening opschorten, indien de beschikbare middelen 

voor het betrokken begrotingsjaar volledig zijn toegewezen. 

 

Randvoorwaarden 

- De wetenschappelijke meerwaarde van de Sabbatical Leave moet gemotiveerd worden in 

de aanvraag.  

- Het advies van de desbetreffende faculteit, inclusief het positieve advies van de 

vakgroepraad, dient als bijlage aan de aanvraag toegevoegd te worden.  

- Enkel ZAP-leden die reeds externe financiering voor hun Sabbatical hebben verworven 

(FWO, programma ‘Krediet voor wetenschappelijke opdracht (sabbatical leave)’; VLIR 

leerstoelen in het buitenland; …) komen in aanmerking. 

- De BOF-kredieten voor Sabbatical Leave dienen ter ondersteuning van een succesvolle 

extern gefinancierde aanvraag.  

 

 

 

 

http://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/individuele-kredieten/wetenschappelijke-opdracht-(sabbatical-leave)
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Indiening 

- De voorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren op de 

website van de Dienst Onderzoekscoördinatie. De voorstellen worden elektronisch 

ingediend bij de dienst Onderzoekscoördinatie op BOF@uhasselt.be, ter attentie van de 

Voorzitter van de Onderzoeksraad. 

- Aanvragen worden in het Engels ingediend, mits grondige motivering kan de aanvraag ook 

in het Nederlands ingediend worden. 

 

Financieel 

- In functie van de beschikbare begroting worden voor dit programma middelen in de BOF-

begroting voorzien. 

- Op basis van een gemotiveerde aanvraag, voorgelegd aan de Onderzoeksraad, worden 

onderzoekskredieten ter beschikking gesteld als cofinanciering bij een goedgekeurde 

externe aanvraag. Deze middelen zijn bestemd voor de vergoeding van de kosten 

verbonden aan een intense periode van onderzoeksactiviteit voor TT-docenten en ZAP-

leden. 

- De middelen kunnen tot het einde van het boekhoudkundig jaar waarin de einddatum van 

de Sabbatical leave valt, worden ingezet, tenzij anders vermeld in de toekenningsbrief. Na 

deze einddatum wordt de kostenplaats afgesloten en vloeien de resterende middelen terug 

naar het BOF. 

 

c) Evaluatie, toekennings- en goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen is gedelegeerd aan de 

Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd door het Bureau van de Onderzoeksraad. Het Bureau 

maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en formuleert hierover een 

gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Zowel BOZR als OZR houdt rekening met het reeds 

verrichte wetenschappelijk werk van de aanvragers, en tevens met de wetenschappelijke 

meerwaarde van het (buitenlands) verblijf voor de onderzoeksgroep en/of het onderzoeksinstituut. 

 

De Onderzoeksraad evalueert en keurt de Sabbatical Leaves goed en rapporteert hierover aan de 

Raad van Bestuur via het Jaarverslag Onderzoek & Innovatie.  

De dienst Onderzoekscoördinatie informeert schriftelijk de promotor, copromotor, dienst Financiën 

en de betrokken faculteiten. 

 

  

mailto:BOF@uhasselt.be
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2.4.3.  Andere Initiatieven 
 

Programma: Apparatuurfonds 

a) Definitie 
 

Jaarlijks reserveert de UHasselt een deel van de BOF-middelen als BOF-apparatuurfonds. Het 

toevoegen van deze middelen aan de Herculesmiddelen stelt de Universiteit Hasselt in staat om 

één keer in vier jaar, samen met de Herculesmiddelen haar onderzoeksinfrastructuur uit te 

breiden. 

 

In de jaren dat de Herculesoproep niet wordt geopend door de Associatie Universiteit – 

Hogescholen Limburg (AUHL) kan beroep gedaan worden op het BOF-apparatuurfonds als 

cofinanciering voor participatie in een aanvraag voor middelzware infrastructuur die bij een andere 

associatie wordt ingediend. 

Er kan eveneens beroep gedaan worden op het BOF-apparatuurfonds voor cofinanciering in een 

aanvraag voor zware infrastructuur. 

 

b) Indiening 
 

Er kan enkel beroep gedaan worden op het BOF-apparatuurfonds in het kader van een 

Herculesoproep. De aanvraag kan enkel ingediend worden door leden van het ZAP-kader van de 

UHasselt.  

 

Het FWO combineert voor elke oproep voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur de 

middelen van 2 begrotingsjaren, waardoor de oproep eens om de twee jaar (in de oneven jaren) 

gelanceerd wordt in februari, met als uiterlijke indiendatum september van hetzelfde jaar.  

 

De oproep die door de associaties gelanceerd wordt, is enkel van toepassing voor middelzware 

infrastructuur (ten minste 150.000 euro en ten hoogste 1.000.000 euro (inclusief BTW)). Gezien 

het beperkte budget waarover de AUHL kan beschikken, is geopteerd om met intentieverklaringen 

te werken. Juiste indiendatum voor de intentieverklaring voor aanvraagdossiers wordt tijdens 

specifieke infosessies toegelicht. 

 

De oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur, meer dan 1.000.000 euro (inclusief BTW) wordt 

om de twee jaar rechtstreeks door het FWO gelanceerd. Indiening van aanvragen gebeurt 

rechtstreeks bij het FWO. Voor zware infrastructuur dient de aanvraag om aanspraak te kunnen 

maken op het BOF-apparatuurfonds ingediend te worden bij de Onderzoeksraad voordat het 

dossier bij het FWO ingediend wordt.  
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c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

Herculesaanvragen: 

- De intentieverklaringen voor de Herculesoproep voor middelzware onderzoeksinfrastructuur 

worden geëvalueerd door het Bureau van de Onderzoeksraad.  

Het Bureau maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt de kandidaten en formuleert 

hierover een gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. Hierbij wordt ook bekeken welke 

dossiers verder doorverwezen worden naar de Herculesoproep en welke dossiers via het 

apparatuurfonds ge(co)financierd worden. 

De Onderzoeksraad formuleert een gemotiveerd advies inzake de rangschikking. De resultaten 

hiervan worden door de dienst Onderzoekscoördinatie aan de betrokken onderzoekers 

overgemaakt. Op basis hiervan kunnen de onderzoekers al dan niet een volledig 

aanvraagdossier uitwerken.  

 

- De volledige aanvraagdossiers (voor Herculessubsidiëring) worden geëvalueerd door het 

Bureau van de Onderzoeksraad. Het Bureau maakt een selectie van de aanvragen, rangschikt 

de aanvragen en formuleert hierover een gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. De 

Onderzoeksraad formuleert een indicatieve rangschikking van de aanvragen.  

De Onderzoeksraad kan beslissen om voor bepaalde aanvragen een cofinanciering te voorzien 

vanuit het BOF-apparatuurfonds om op die manier meer aanvragen te kunnen honoreren. 

De Onderzoeksraad formuleert een gemotiveerd advies en rangschikking inzake de 

voorgedragen aanvragen voor Herculessubsidiëring aan de Raad van Bestuur van de Associatie 

Universiteit-Hogescholen Limburg. 

 

De aanvragen voor cofinanciering vanuit het BOF-apparatuurfonds voor participatie in dossiers van 

middelzware of zware onderzoeksinfrastructuur van andere associaties worden besproken binnen 

de Onderzoeksraad die de vraag voor cofinanciering vanuit het BOF-apparatuurfonds al dan niet 

goedkeurt. 

De Onderzoeksraad rapporteert over de besteding van deze middelen aan de Raad van Bestuur. 

 

Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor voorbehouden 

middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting. 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

De bevoegdheid voor de toewijzing van de vrij te besteden BOF-middelen wordt gedelegeerd aan 

de Onderzoeksraad. Het overzicht van de in het lopende jaar te nemen initiatieven en de ervoor 

voorbehouden middelen, wordt jaarlijks opgenomen in de BOF-begroting.  

De financiering vanuit het BOF–apparatuurfonds en de cofinanciering vanuit het BOF-

apparatuurfonds in Herculesaanvragen wordt door de Onderzoeksraad toegekend. In het laatste 

geval betreft het een voorwaardelijke toekenning die vervalt indien de betrokken aanvraag niet 

wordt goedgekeurd door de Herculesstichting. 

De Onderzoeksraad rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. 
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