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2.2 Mandaatfinanciering 
 

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.  

 

b) Indiening 
 

Aanvragers 

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

doctoraat verbonden aan volgende faculteiten/school, indien de betrokken faculteit toelating 

geeft tot het doctoraat: 

o faculteit revalidatiewetenschappen, 

o faculteit geneeskunde en levenswetenschappen, 

o faculteit wetenschappen, 

o faculteit industriële ingenieurswetenschappen, 

o faculteit rechten, 

o faculteit bedrijfseconomische wetenschappen, 

o school voor mobiliteitswetenschappen, 

o school voor educatieve studies, 

o faculteit architectuur en kunst. 

 

Timing 

- 1 maart (17u00): 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 november: 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 10 van het 

doctoraatsreglement van de UHasselt promotor kan zijn 

(https://www.uhasselt.be/documents/DOC/Doctoreren/Doctoral%20regulations_ENG_2018

https://www.uhasselt.be/documents/DOC/Doctoreren/Doctoral%20regulations_ENG_2018.pdf
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.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:  

o één voor indiening parallel met FWO-aspirant (fundamenteel onderzoek of 

strategisch basisonderzoek) en, 

o één voor indiening zonder FWO-aspirant. 

- 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). 

- Elke aanvrager dient parallel ook een aanvraag in voor een FWO-aspirantenmandaat 

fundamenteel onderzoek, een FWO-aspirantmandaat strategisch basisonderzoek of een 

andere extern gefinancierde beurs indien de kandidaat-doctorandus in deze mogelijkheid is 

volgens de vooropgestelde regels van de financier.  

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

kandidaat kan worden toegelaten tot het doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels ingediend.   

- De aanvrager mag slechts binnen één kanaal van de BOF-doctoraatsfondsen van de UHasselt 

indienen (hetzij gezamenlijk doctoraatsfonds of doctoraatsfonds van de UHasselt). 

 

 

Financieel 

- Aan elke BOF-bursaal (m.i.v. 2019) wordt een werkingskrediet van 2.000 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). 

- Binnen het BOF Doctoraatsfonds kunnen kandidaat-doctorandi die een FWO Aspirant-

aanvraag (FO of SB)1 hebben ingediend of kandidaat-doctorandi die niet in de mogelijkheid 

waren (cf. FWO-reglement inzake Mandaat Aspirant) om een FWO Aspirant-aanvraag in te 

dienen, bijkomende werkingsmiddelen aanvragen. De BOF-bursaal gefinancierd vanuit het 

BOF doctoraatsfonds kan, na toekenning van het mandaat, per jaar tot 8.000€ bijkomende 

werkingsmiddelen aanvragen. Hiervoor dienen zij een gemotiveerd advies aan te leveren 

over de besteding van de middelen, alsook een provisoir bestedingsbudget (per jaar). Ze 

zullen hiervoor gecontacteerd worden door de Dienst Onderzoekscoördinatie na positieve 

evaluatie van de aanvraag. 

                                                 
1 Aanvragers die een FWO-project (i.p.v. FWO Aspirantmandaat) hebben ingediend komen enkel in aanmerking 
om bijkomende werkingsmiddelen aan te vragen indien de kandidaat-doctorandus ook daadwerkelijk vermeld 
werd in de FWO-projectaanvraag. 

https://www.uhasselt.be/documents/DOC/Doctoreren/Doctoral%20regulations_ENG_2018.pdf
mailto:BOF@uhasselt.be
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- 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 en toekenningsprocedure 
 

De aanvraagdossiers worden geëvalueerd in domeinspecifieke selectiecommissies. 

De evaluatie van de ingediende dossiers gebeurd in twee fasen: 

1. Voorselectie op basis van de excellentie-criteria van de kandidaat. Er zullen punten 

toegekend worden per criterium (via scorerooster). Op basis daarvan zullen de 

kandidaten gerangschikt worden. Daarna zal de domeinspecifieke selectiecommissie 

beslissen of er kandidaten al dan niet worden uitgesloten voor de volgende ronde.  

2. Interviewronde: kandidaten die geselecteerd werden door de selectiecommissie zullen 

een korte pitch (indien nodig kan dit vanop afstand) geven in de domeinspecifieke 

selectiecommissie. De domeinspecifieke selectiecommissies maken een selectie van de 

aanvragen, rangschikken de kandidaten en formuleren hierover een gemotiveerd advies 

aan het Bureau van de Onderzoeksraad (op basis van scorerooster).  

Het Bureau maakt over alle domeinen heen een algemene rangschikking op, gebaseerd op de 

beoordeling van de selectiecommissies.   

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

Bestuur. 

 

De domeinspecifieke selectiecommissies en het Bureau van de Onderzoeksraad baseren  hun advies 

op: 

1. de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat;  

• voorrang wordt gegeven aan excellente studenten. Excellentie blijkt uit: 

- studieresultaten;  

- ranking; 

- ervaring; 

- buitenlandse mobiliteit en intersectoriële mobiliteit; 

- verworven prijzen en andere positieve elementen van CV; 

• potentiële competentie als onafhankelijk onderzoeker (redeneervaardigheden en 

kritische mindset, wetenschappelijke kennis en projectinzicht);  

• motivatie en relevante competenties;  

2. de evaluatie van het project,  

• wetenschappelijke kwaliteit van het project,  

• methodologie en haalbaarheid van het project, 

• geplande onderzoekssamenwerking;  

• kwaliteit van de onderzoeksomgeving inclusief het wetenschappelijk potentieel van 

de promotor en de onderzoeksgroep (infrastructuur, supervisie, ervaring,…). 
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d) Goedkeuringsprocedure 
 

Op advies van de Onderzoeksraad keurt het College van Decanen 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.   

e) Uitsluitingscriteria 
 

De aanvragen van kandidaat-doctorandi die reeds gestart zijn als doctoraatsstudent in een 

bursaalstatuut en die op interne financiering betaald worden (zijnde BOF-middelen of OWB); EN de 

aanvragen van kandidaat-doctorandi die reeds gestart zijn als doctoraatsstudent in een 

bursaalstatuut en op externe financiering betaald worden die voor de volledige of te voorziene 

looptijd van het doctoraat gegarandeerd is, worden uitgesloten van de bespreking binnen het BOF 

Doctoraatsfonds.  
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