
Projectfinanciering 

Programma: Civic PhDs 

 

a) Definitie  
 

Het BOF-programma ‘Civic PhDs’ behelst de financiering van projecten met een doctoraatsfinaliteit. 

Binnen het programma ‘Civic PhDs’ zal het mogelijk zijn om samen te werken met maatschappelijke 

of economische partners zoals Vlaamse, Belgische en internationale bedrijven, ngo’s, rechtbanken … 

Het doel van dit programma is de drempel van externe actoren naar universitair onderzoek te 

verlagen, alsook bij onderzoekers de reflex aan te wakkeren om duurzame samenwerkingen uit te 

bouwen met niet-academische partners. 

b) Indiening 
 

Aanvragers en algemene bepalingen 

- De indiening gebeurt in twee fases: deel A en deel B. Bij de voorindiening dient deel A 

ingediend te worden. Bij de definitieve indiening dient deel B ingediend te worden.  

- De aanvraag voor de projectfinanciering wordt gezamenlijk door de academische promotor 

en de niet-academische projectleider1 van de externe partner ingediend.  

o Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de externe projectleider en de niet-

academische mentor van het doctoraat. De projectleider dient samen met de 

UHasselt-promotor de aanvraag in. Deze persoon kan, maar moet niet actief het 

doctoraat opvolgen (i.e. niet-academische mentor).  

o Daarnaast zal er een niet-academische mentor bij de externe partner aangesteld 

worden. Deze persoon zal het doctoraat opvolgen, alsook in de doctoraatscommissie 

zetelen. Indien deze mentor geen deel zal uitmaken van de doctoraatscommissie2, 

dan zal dit gemotiveerd moeten worden in de aanvraag.  

o Deze mentor kan, indien mogelijk (cf. het UHasselt-doctoraatsreglement), optreden 

als copromotor. De externe mentor staat samen met de UHasselt-promotor en de 

andere leden van de doctoraatscommissie in voor de goede opvolging van het 

doctoraat, alsook voor de begeleiding van de doctorandus.  

  

                                                 
1 Er wordt een projectleider aangesteld bij de externe partner. Naast de projectleider, zal er ook een niet-
academische copromotor/mentor bij de externe partner zijn. Dit kan één en dezelfde persoon zijn, maar dit is 
geen verplichting.  
2 Na goedkeuring door de Faculteitsraad.  



- Maatschappelijke en economische actoren kunnen als partner optreden, waaronder maar niet 

beperkt tot: 

o Bedrijven (inclusief KMO’s, vzw’s, onderneming uit non-profitsector,…);  

o Overheidsdiensten (inclusief VDAB, Vlaamse Ombudsdienst, rechtbanken,…);  

o Maatschappelijk middenveld (inclusief NGO’s, vakbonden,…); 

o Ziekenhuizen, met uitzondering van de diensten die onder LCRC vallen. 

o Er kan enkel samengewerkt worden met onderzoeksinstellingen (zoals SOC’s, 

federale onderzoeksinstellingen en vergelijkbare buitenlandse instellingen) en 

academische partners (universiteiten en hogescholen) als derde partner. Er moet 

in dit geval steeds een maatschappelijk of economische partner betrokken zijn (cf. 

de richtlijnen die hierboven beschreven staan).  

- De samenwerking gaat uit van het principe van gedeelde IP. 

- Indien er reeds een kandidaat is, kan deze worden opgenomen in de aanvraag. De 

promotoren kunnen gezamenlijk beslissen om de doctorandus de overeenkomst al dan niet 

te laten ondertekenen. 

o Kandidaat-doctorandi, zonder restrictie naar gender, nationaliteit of leeftijd, die 

toegelaten kunnen worden voor een doctoraat binnen de betrokken UHasselt faculteit 

of school (cf. art. 4 en 5 van het UHasselt doctoraatsreglement).  

- Aanstellingspercentage van de doctorandus/a: 

o Indien het niet om een 100% aanstelling gaat, dan moet in het aanvraagformulier 

gemotiveerd worden hoe het doctoraat haalbaar is in periode van 4 jaar.  

 

Timing  

- Voorindiening (aanmelding) (deel A): 

o 06 juni 2019, 17u00 

- Deadline finale indiening (deel B): 

o 16 september 2019, 17u00. 

- Selectie: 

o Oktober – november 2019 

- Bekendmaking resultaten: 

o Informele bekendmaking na OZR november/december 2019 

o Raad van Bestuur januari 2020 

- 1 februari 2020: start van het project 

o Indien er nog geen kandidaat is bij het indienen van de aanvraag, moet deze binnen 

de zes maanden na goedkeuring van de aanvraag geselecteerd zijn.  

  



Indiening 

- Voor elke aanvraag dient er een voorindiening te gebeuren op basis van het 

aanvraagformulier (deel A). Tijdens een intake wordt gescreend of de aanvraag al dan niet 

ontvankelijk is en of er al dan niet een mogelijkheid is om externe financiering aan te vragen 

(zoals bv. Baekeland, Interreg, etc.). In het finale aanvraagformulier (deel B) wordt o.a. 

gevraagd verder in te gaan op de opvolging van het advies m.b.t. het aanvragen van externe 

financiering. 

- Bij deel A van het aanvraagformulier dient een Letter of Commitment van alle externe 

partners bijgevoegd te worden, bij deel B dient de samenwerkingsovereenkomst met alle 

externe partners te worden bijgevoegd. 

- De aanvraag voor de projectfinanciering wordt gezamenlijk door de UHasselt-promotor (cf. 

artikel 10 van het doctoraatsreglement) en de niet-academische 

projectleider/copromotor/mentor ingediend.  

o Indien er reeds een kandidaat is, kan deze worden opgenomen in de aanvraag. De 

promotoren kunnen gezamenlijk beslissen om de doctorandus de overeenkomst al 

dan niet te laten ondertekenen. 

- Voor elke externe onderzoeker/mentor binnen de aanvraag wordt gevraagd het CV aan de 

aanvraag te voegen. 

- 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, ter attentie van de Voorzitter van de 

Onderzoeksraad.  

- Indien er een kandidaat in de aanvraag is opgenomen, zal de dienst Onderzoekscoördinatie 

bij de betrokken faculteitsraad opvragen of deze kandidaat kan worden toegelaten tot het 

doctoraat.  

- Aanvragen worden in het Engels of Nederlands ingediend. 

 

 

Financieel 

- Binnen het BOF-Civic PhDs kunnen in 2019 max. 4 projecten opgestart worden. 

- Dit financieringskanaal voorziet in de co-financiering van de personeelskosten en beperkte 

werkingskosten. De samenwerking betreft een cofinanciering, waarbij zowel de partner als 

de UHasselt instaan voor de kosten van het doctoraat.  

o De financiering van de personeelskosten betreft in de regel een 50/50-cofinanciering, 

waarbij het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UHasselt maximaal financiering 

voorziet voor 32.500 euro/jaar. Indien de personeelskosten hoger zijn dan dit 

bedrag, dient het resterende bedrag extern gefinancierd te worden. 

o De financiering van de werkingsmiddelen betreft een 50/50-cofinanciering met de 

niet-academische partner, waarbij het Bijzonder Onderzoeksfonds van de UHasselt 

maximaal financiering voorziet voor 1875€ per jaar aan werkingsmiddelen. Indien 

de werkingskosten hoger zijn dan dit bedrag, dient het resterende bedrag extern 

gefinancierd te worden.  

mailto:bof@uhasselt.be


- De overige 50% (of meer) kan vrij ingevuld worden. De volgende constructies zijn mogelijk: 

o Volledig gefinancierd door de externe partner;  

o Deels gefinancierd door de externe partner en deels door de onderzoeksgroep;  

o Deels gefinancierd door de externe partner en deels door een andere universiteit of 

hogeschool;  

o …  

- Als er meerdere partners betrokken worden, kan er beslist worden dat UHasselt in geval van 

twee externe partners 40% (met een maximum van 26 000€/jaar) en in geval van meerdere 

externe partners 30% van de kosten van het doctoraat financiert (met een maximum van 

19 500€/jaar). 

- Het betreft financiering voor projecten voor een periode van maximaal 4 jaar.  Het project 

kan opgeschort worden om reden van zwangerschapsrust, ziekte, beroepsziekte, 

borstvoedingsverlof of moederschapsbescherming voor de duur in maanden en dagen van 

de mutualiteitsuitkering voor de doctorandus/-a werkzaam op het project. 

- De loonkost voor de aanstelling van de doctoraatsstudent aan de UHasselt wordt berekend 

door de personeelsdienst conform de interne afspraken.  De middelen worden ter beschikking 

gesteld per periode van 2 jaar (mits gunstige evaluatie). 

- De kosten verbonden aan het doctoraatsproject worden driemaandelijks aan de externe 

partner(s) doorgefactureerd (cf. de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst), 

afhankelijk van hoe de financiering eruit ziet. 

- De UHasselt behoudt zich het recht de financiële gezondheid van de externe partner te 

checken. 

- De middelen kunnen 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. 

 

c) Evaluatie en toekenningsprocedure 
 

Indiening  

 De aanvragers dienen het project in bij het BOF op bof@uhasselt.be dat bevestigt voor 

ontvangst en ontvankelijkheid. 

Evaluatieprocedure 

Voorindiening 

 Bij de voorindiening zal het project beoordeeld worden op vlak van: 

o Past het project binnen dit programma (‘civic’)? 

o Zijn er alternatieve financieringskanalen/-programma’s mogelijk? 

o Wat zijn de wederzijdse voordelen van de samenwerking? 

o Wat is de beoogde output? 

 De aanvraagdossiers worden tijdens de voorindiening beoordeeld door een intake-panel, 

bestaande uit een vertegenwoordiger van de Onderzoeksraad (zijnde de voorzitter van de 

Onderzoeksraad die deze taak kan delegeren), van TTO en van DOC.  
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 Tijdens een intakegesprek zal het intake-panel terugkomen op bovenstaande criteria en zal 

een strategisch advies voor een eventuele definitieve indiening geformuleerd worden. 

Finale indiening   

 De finaal ingediende aanvraag zal in eerste instantie beoordeeld worden door een externe 

expert. De promotor wordt gevraagd één of meerdere mogelijke externe experten voor te 

stellen. 

o Vooraleer de externe expert toegang krijgt tot de te evalueren aanvraag dient 

hij/zij te verklaren dat ze voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten3 voor 

referenten en dat ze de informatie die in de aanvraag vervat is vertrouwelijk zullen 

behandelen en daarvan op geen enkele manier gebruik zullen maken voor andere 

doeleinden dan het opmaken van hun SWOT-analyse. 

 De finale keuze van expert gebeurt door DOC (in samenwerking met TTO) op basis van 

geschiktheid inzake expertisedomein, ervaring, bereidheid, onafhankelijkheid en 

beschikbaarheid. 

 De expert leest de aanvraag (deel B) na en beoordeelt de aanvraag op basis van een 

SWOT-analyse (geüniformeerd formulier), waarbij specifieke aandacht uitgaat naar 

volgende criteria: 

o De samenwerking zal beoordeeld worden op drie vlakken: 

 de relevantie van de expertise van de externe partner; 

 meerwaarde van de samenwerking voor de UHasselt (voor beide 

partners); 

 duurzaamheid van de samenwerking  

 Nieuwe samenwerking: 

o Wat is de planning voor het opzetten van een duurzame 

samenwerking? 

 Bestaande samenwerking; 

o Toekomstvisie?  

o Zie je dit project als een hefboom voor de toekomst/voor 

verdere samenwerking? 

o Meerwaarde van dit project voor de samenwerking?   

o Beoordeling project 

 Wetenschappelijke kwaliteit, uitdaging en innovativiteit 

 Het project is wetenschappelijk kwaliteitsvol en biedt belangrijke 

doctoraatswaardige wetenschappelijke uitdagingen. Het project 

biedt een probleemstelling die een onderzoeker de kans geeft om 

zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een 

volwaardige onderzoeker. Het beoogde resultaat is voldoende 

innovatief en inventief. 

  

                                                 
3 Zie aanvraagformulier 



 Uitvoering: aanpak en haalbaarheid 

 De aanpak van de uitvoering is adequaat om de beoogde 

doelstellingen te bereiken, de planning van de uitvoering is klaar en 

helder. De vooropgestelde projectuitvoering is haalbaar binnen het 

vooropgestelde tijdsbestek. De omkadering door zowel de 

wetenschappelijke als de niet-academische mentor biedt een solide 

basis voor het behalen van het doctoraat. 

 Beoordeling van de kandidaat, indien aanwezig (enkel als de 

haalbaarheid van het project onlosmakelijk verbonden is met de 

kandidaat, kan er een motivering toegevoegd worden). 

o Opvolging advies voorindiening i.v.m. aanvragen van externe financiering.  

 Welk gevolg werd gegeven aan het advies van de commissie tijdens de 

voorindiening?  

o Meerwaarde voor beide partners 

 Economische/maatschappelijke relevantie/output duiden  

 DOC organiseert een contactmoment tussen de expert, de aanvragers, een 

vertegenwoordiger van de Onderzoeksraad (zijnde de voorzitter van de Onderzoeksraad die 

deze taak kan delegeren), van TTO en van DOC, waar bijkomende informatie uitgewisseld 

kan worden.  

 De adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordiger van de Onderzoeksraad, van TTO en 

van DOC, samen met de ad hoc expert formuleren een advies bestaande uit: 

o andere financieringsmogelijkheden (aangeleverd door DOC en TTO);  

o expertadvies (aangeleverd door de expert); 

o evaluatie relevantie en impact (aangeleverd door de commissie). 

 De adviescommissie maakt op basis van het expertadvies en het opgevolgde advies uit de 

intake een selectie van de aanvragen, rangschikt de projecten en formuleert hierover een 

gemotiveerd advies aan de Onderzoeksraad. De aanvragen zullen ter voorbereiding van de 

Onderzoeksraad eerst besproken worden door het Bureau van de Onderzoeksraad, waar 

een afgevaardigde uit de selectiecommissie de beoordeling en ranking van de projecten zal 

komen toelichten.  

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

van Bestuur. 

 

d) Goedkeuringsprocedure 
 

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

het kader van het BOF-programma ‘Civic PhDs’ goed.  

De dienst Onderzoekscoördinatie brengt de promotoren (en eventueel kandidaten) schriftelijk op de 

hoogte, evenals de faculteiten, de dienst Financiën.  

 


