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Oproep Grote Projecten 2019-2020  

Bijkomende toelichting  

 
 

 

Op 22 juli 2019 werd de oproep voor het indienen van intentieverklaringen/preproposals voor de 

BOF Grote Projecten gelanceerd. Dit BOF-programma betreft projecten voor fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek met een looptijd van 4 jaar en een jaarfinanciering van 225.000 euro. 

Met dit programma wil de UHasselt de interdisciplinaire samenwerking bevorderen via 

onderzoeksprojecten die aansluiten bij minstens één van de Grand Challenges van de UHasselt en 

bij uitbreiding bij de UHasselt als Civic University. 

Deze projecten worden gecoördineerd door een promotor-woordvoerder die verbonden is aan één 

van de vier erkende onderzoeksinstituten of één van de drie erkende onderzoekscentra van de 

UHasselt. 

Enkel interdisciplinaire projecten voor fundamenteel onderzoek komen in aanmerking. Deze 

interdisciplinariteit moet blijken uit de wetenschappelijke vraagstelling. De evaluatie van de full 

proposals zal door een extern panel beoordeeld worden. 

Het ingediende project moet aansluiten bij één (of meerdere) van de drie Grand Challenges van 

de UHasselt: Healthy society, Sustainable society, Inclusive society. 

Voor de precall kunnen er per onderzoeksinstituut max. 4 aanvragen ingediend worden waarbij zij 

als trekker optreden. Per onderzoekscentrum kunnen er max. 2 aanvragen ingediend worden waarbij 

zij als trekker optreden. 

Zoals aangegeven in de precall volgt hieronder een bijkomende toelichting om enkele elementen 

meer te kaderen.  

De aangepaste oproep voor de indiening van preproposals is als bijlage toegevoegd.  

 

 

Uitstel deadline indiening preproposals: 14.11.2019 

De leden van de Onderzoeksraad hebben in de vergadering van 03.10.2019 beslist om de deadline 

voor het indienen van de preproposals twee weken uit te stellen naar 14 november 2019. 

De bespreking en selectie van de preproposals is voorzien op de vergadering van de 

Onderzoeksraad op 05.12.2019. 

 

 

Deadline indiening full proposals: 28.02.2020 

Deadline voor het indienen van de full proposals is vastgelegd op 28.02.2020. 
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Verduidelijking van criteria  

- Interdisciplinariteit: 

o Bij interdisciplinariteit wordt verwacht dat er een integratie is van kennis en 

methodologie: hoe is deze outcome en kennis anders dan wanneer onderzoekers hier 

afzonderlijk van elkaar aan gewerkt zouden hebben. 

o Bij interdisciplinair onderzoek gaat het om een samen- en/of wisselwerking, een 

combinatie en/of integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines.  

o Dit onderzoek moet leiden tot nieuwe kennis die enkel via interdisciplinariteit 

vergaard kan worden. 

o Er zijn minimaal onderzoekers van 2 verschillende disciplinecodes tot op niveau 2 

betrokken bij het project. (zie Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst – disciplinary 

subfield L2) 

 

 

- Impact en link met Grand Challenge: 

o Welke verandering wil men teweegbrengen, hoe en voor wie? Why does it matter? 

o Elk project moet bij (één van) de Grand Challenges aansluiten en bij uitbreiding bij 

de UHasselt als civic university => wat is de relevantie op maatschappelijk vlak?  

Dit betekent niet dat dit al snel naar toepassingen moet leiden. 

o Het is belangrijk om mee te nemen wie er belang bij heeft als dit tot een doorbraak 

leidt. Hoe heeft dit uiteindelijk een impact? Dit kan rechtstreeks of onrechtstreeks. 

o De mate van het betrekken van stakeholders is afhankelijk van discipline tot 

discipline. 

 

 

- Verwachte output:  

o Publicaties over de verschillende disciplines heen: in de full proposal moet de 

publicatiestrategie toegelicht worden. 

o Maatschappelijke outreach. 

o Vervolg/toekomstperpectieven: wat is de visie? hoe past dit binnen een 

langetermijntraject? Welke leverage is er naar externe financiering? 

 aantonen dat dit geen eiland is, maar een eerste aanzet in een grotere 

samenwerking, hoe is dit embedded?  

 hoe past dit in de strategie van de partners van het consortium (elke partner geeft 

dit specifiek aan)  

 

 

- Verwachte input/motivatie vanuit het onderzoeksinstituut of –centrum: 

o Op het moment van indiening van het preproposal moet er nog geen 

motivatiebrief/ondersteuningsbrief door het onderzoeksinstituut of -centrum worden 

toegevoegd. Het onderzoeksinstituut of -centrum dient enkel aan te geven dat het 

deze aanvraag inderdaad steunt en als één van de aanvragen vanuit het 

onderzoeksinstituut of -centrum wenst in te dienen. Op deze manier wordt bevestigd 

dat het in de strategie van het onderzoeksinstituut of –centrum past. 

o Op het moment van indiening van de full proposal wordt gevraagd dat er vanuit het 

onderzoeksinstituut of -centrum eveneens een motivatiebrief wordt meegestuurd 

waarin aangegeven wordt wat het belang van dit project binnen de strategie van het 

onderzoeksinstituut of –centrum is. 

 

 

- Evaluatie van het project: 

o Duidelijke interdisciplinariteit 

o Full proposals worden voorgelegd aan een extern panel 

o Voor de scoring van het project zal een scorerooster gehanteerd worden. 

  

https://researchportal.be/sites/default/files/block-attachments/2019-04/20190213%20pdf_VODL_V2018.pdf
https://researchportal.be/sites/default/files/block-attachments/2019-04/20190213%20pdf_VODL_V2018.pdf
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FAQ 

- Promotorschap:  

De regels voor het promotorschap zijn verruimd: voor het promotorschap worden dezelfde 

regels gehanteerd als voor de Interuniversitaire BOF-projecten. Dit komt ook overeen met de 

regels die het FWO toepast.  

Promotoren moeten voor de ganse looptijd van het project:  

- ofwel minstens een 50% ZAP-aanstelling hebben aan de UHasselt  

- ofwel een aanstelling van minstens 10% ZAP aan de UHasselt combineren (tot een 

totaal van minstens 70% van een voltijds equivalent) met een onderzoeksmandaat 

van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen of met een andere 

onderzoeksaanstelling aan:  

o een Vlaams academisch ziekenhuis of;  

o een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter of;  

o een Vlaams onderzoekscentrum (art. 2, 20° van het Decreet betreffende de 

organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 

2009) of;  

o een erkende federale onderzoeksinstelling of;  

o een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) of;  

o een academische opleiding van een Vlaamse School of Arts of;  

o een buitenlandse campus van de Vlaamse universiteit waar men minstens 10% 

ZAP-aanstelling heeft.  

- ofwel een aanstelling van minstens 5% ZAP aan de UHasselt combineren met een 

aanstelling als kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd of een gelijkgestelde functie in een 

Vlaams Academisch Ziekenhuis.  

 

- Indiening # dossiers/centrum of instituut: 

Het maximaal aantal dossiers dat per onderzoeksinstituut of –centrum ingediend kan worden, 

heeft enkel betrekking op het aantal dossiers als trekker. Onderzoekscentra kunnen maximaal 

2 dossiers indienen als trekker, onderzoeksinstituten kunnen maximaal 4 dossiers indienen als 

trekker. 

 

- Er kan (max. 1 VTE) postdoctoraal onderzoeker op het project aangesteld worden. 

Welke taken kan deze persoon dan op zich nemen?  

Er moet steeds duidelijk verantwoord worden waarom men een postdoctoraal onderzoeker op 

het project wenst aan te stellen en welke taken deze zal uitvoeren. Taken die een postdoctoraal 

onderzoeker kan uitvoeren zijn o.a. onderzoek, onderzoeksmanagerstaken … 

 

- Taakinvulling/aanstelling technicus: moet die technicus aan de UHasselt aangesteld 

worden?  

De middelen binnen een Groot Project dienen enkel voor de aanstelling van personeel aan de 

UHasselt. Indien voor een project elders analyses dienen te gebeuren, kunnen er eventueel in 

het budgetvoorstel middelen voorzien worden voor de uitbesteding van deze analyses. 

- Hoe wordt het consortium beoordeeld? Is hier excellentie het belangrijkste criterium 

of ligt de focus op jonge onderzoekers? 

o De focus ligt op de samenhang van het interdisciplinaire team. Dit moet de best 

mogelijke combinatie zijn om project uit te voeren. 

o Geloofwaardigheid/coherentie van het team is belangrijk, er moet een track record 

in de discipline aanwezig zijn.  

 

- Betrokkenheid bij aantal dossiers: 

Men mag in totaal maximaal bij 2 aanvragen voor een Groot Project betrokken zijn (ongeacht 

of dit in de hoedanigheid van promotor dan wel copromotor is). Met betrokkenheid wordt 

bedoeld dat je als promotor dan wel copromotor middelen binnen het project aanvraagt. 



Bijkomende verduidelijking oproep BOF Grote Projecten 2019 - 2020 Pagina 4 

 

 

- Affiliatie van de copromotoren 

Minstens 1 van de copromotoren moet verbonden zijn aan een ander onderzoeksinstituut, 

- centrum of niet-gebonden onderzoeksgroep dan dat van de promotor-woordvoerder. 

 

 

Full proposal  

Bijkomende elementen die duidelijk moeten zijn voor de uitwerking van het full proposal: 

o Wie zijn de betrokken stakeholders (waar van toepassing)? Kan zeker relevant zijn bijvoorbeeld 

bij bepaalde vragen bij geneeskunde. 

o Welke impact/verandering wordt beoogd? 

o Duidelijk duiding van input van de verschillende disciplines in de verschillende werkpakketten. 

o Beoogde output en publicatiestrategie 

o Ondersteunende / motivatiebrief van het onderzoeksinstituut of -centrum dat als trekker 

optreedt: belang van het project in de strategie van het onderzoeksinstituut of -centrum  

o Eventuele andere letters of support 

 

 


