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

 

a) 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. 12. van het doctoraatsreglement UHasselt).  

b) Indiening 
 

Aanvragers 

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

doctoraat verbonden aan volgende faculteiten/school: 

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: 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 10 van het doctoraatsreglement van de UHasselt promotor kan zijn. 

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

pdf. 

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

- 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 

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 
 

Elke aanvraag wordt geëvalueerd door 2 evaluatoren van elke partneruniversiteit. Op deze manier 

zijn er voor elke aanvraag 4 evaluatieverslagen, die verder besproken en gerangschikt zullen worden 

binnen de geëigende kanalen aan elke partneruniversiteit om daarna in onderling overleg tot een 

gezamenlijke selectie en ranking te komen.  

 

Het sjabloon voor de evaluatie van de aanvragen is in onderling overleg tussen beide universiteiten 

opgemaakt. Hierbij wordt gevraagd om de aanvragen te beoordelen op de drie onderdelen van de 

aanvraag: kandidaat, project en samenwerking.  

De evaluatoren baseren hun advies op: 

1. de kwalificaties van de aanvrager van het doctoraatsmandaat (kandidaat) (40% van de totale 

score);  

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

aanvraag in het doctoraatsbeleid van de resp. onderzoeksgroep, incl. het wetenschappelijk 

potentieel van de promotor en de onderzoeksgroep en het speerpuntenbeleid van de 

UHasselt (project) (30% van de totale score);  

3. de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen beide universiteiten (meerwaarde 

samenwerking) (30% van de totale score). 
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Evaluatieprocedure:  

 De evaluatoren worden aangeduid door de betrokken organen aan beide universiteiten.  

 Voor elke aanvraag worden de 4 evaluatieverslagen ter beschikking gesteld van beide 

universiteiten voor de beoordeling van de dossiers binnen de geëigende organen, die een 

interne ranking zullen opmaken.  

 Na bespreking in beide OZR zal een delegatie van beide raden in gezamenlijk overleg een 

gemotiveerd advies formuleren over een definitieve ranking, gebaseerd op de rankings van 

beide universiteiten.  

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

geselecteerde en reservekandidaten ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur UHasselt.  

 

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 Namur’ goed.  

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

evenals de faculteiten en de dienst Financiën.  

 


