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HET CENTRUM VOOR OVERHEID EN 
RECHT (CORe)

Het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) werd in 2008 
opgericht in de schoot van de faculteit Rechten. CORe 
verricht fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de 
sfeer van het publiekrecht in de ruime zin.

Het onderzoek gebeurt in diverse onderzoekseenheden 
die rapporteren aan CORe:
• Eenheid bestuursrecht
• Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht
• Eenheid fiscaal recht
• Eenheid omgevingsrecht
• Eenheid sociaal recht
• Eenheid staatsrecht

Binnen deze verschillende eenheden bereiden momenteel 
een twintigtal onderzoekers hun doctoraat voor. Dit zijn 
enkele thema’s waarrond onze doctorandi werken: 
sociaalrechtelijke aspecten van de beëindiging van een 
grensoverschrijdende arbeidsrelatie, bemiddeling en 
gerechtelijke organisatie, internationale rechtshulp in 
fiscale zaken, het juridisch statuut voor de zorgouder, het 
gemeentelijk belang als kern voor de lokale autonomie,… 

CORe kiest resoluut voor hoogstaand onderzoek in een 
beperkt aantal geselecteerde kerndomeinen en gelooft in 
de meerwaarde van multidisciplinariteit.

Meer info: 
www.uhasselt.be/CORe

Je bent gepassioneerd door 
rechten? Je bent nieuwsgierig 
en inventief? Je wil werken in 
een internationaal competitief 

milieu? Dan is doctoreren 
beslist iets voor jou!
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Wanneer je aan een doctoraat begint, sta je voor een van 
de waarschijnlijk meest uitdagende periodes van je leven. Als 
doctorandus krijg je enkele jaren (meestal vier jaar) de tijd om 
je kennis in een bepaald domein te verbreden en verdiepen. 
Tegelijkertijd krijg je ook een opleiding om vele vaardigheden te 
ontwikkelen.

VAARDIGHEDEN

De meerwaarde van een doctoraat behelst meer dan louter 
onderzoeksexpertise. Tijdens de doctoraatsperiode ontwikkel 
je tal van vaardigheden die ook waardevol zijn buiten je 
onderzoeksdomein. Je leert wetenschappelijke bijdragen te schrijven 
en analytisch te denken, je doet aan netwerken en voert kritische 
discussies met collega’s met het oog op het scherp stellen van jouw 
expertise. Je reist de wereld rond en spreekt op internationale fora. 
Al die vaardigheden vormen een meerwaarde, welke weg je na het 
behalen van je doctoraat ook verkiest in te slaan.

FINANCIERING

Er zijn verschillende mogelijkheden om een doctoraatsproject 
te financieren. De universiteit heeft ten eerste zelf een aantal 
assistentenmandaten ter beschikking. Binnen zo’n mandaat doe je 
als doctorandus niet enkel gedurende zes jaar aan onderzoek, maar 
voer je ook een substantiële onderwijstaak uit of lever je andere 
prestaties ten dienste van de universiteit.

Daarnaast kun je als doctorandus worden gezet op een vierjarig 
onderzoeksproject. In dat geval voer je doctoraatsonderzoek uit 
binnen de krijtlijnen die de hoofdonderzoeker, jouw promotor, reeds 
heeft uitgezet. Tot slot kun je ook een eigen financieringsaanvraag 
indienen, waarbij je, uiteraard in samenspraak met je promotor, 
zelf gedurende vier jaar jouw onderzoekspad uitstippelt. Een 
bekend Vlaams financieringskanaal is bijvoorbeeld het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO).
 

DOCTOREREN 
IN EEN NOTENDOP

De faculteit Rechten is jong: onderwijs en onderzoek zijn nog in volle 
uitbouw. Zo werden in 2013 de eerste masterdiploma’s uitgereikt 
en volgden in 2014 de eerste doctoraatsverdedigingen. Inmiddels 
behaalden al negen doctorandi hun doctoraatsdiploma.

Het onderzoek binnen onze faculteit gebeurt in onderzoekseenheden 
ondergebracht in het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) en sluit 
aan bij de beide afstudeerrichtingen die de faculteit Rechten voorziet 
voor haar masterstudenten: ‘Overheid en recht’ en ‘Rechtsbedeling’.

Een belangrijke plaats wordt toegekend aan  de verhoudingen tussen 
burgers en overheid (bijvoorbeeld in het staatsrecht, bestuursrecht, 
omgevingsrecht en fiscaal recht). 
Daarnaast gebeurt er onderzoek naar de relaties tussen de burgers 

DOCTOREREN 
AAN DE FACULTEIT RECHTEN

onderling. Denken we bijvoorbeeld aan het familierecht, het 
contractenrecht, het vermogensrecht, het economisch en sociaal 
recht. Ook alternatieve vormen van geschillenbeslechting, zoals 
onderhandelen en bemiddelen, krijgen bijzondere aandacht.

Een doctoraat in de rechten wordt niet langer uitsluitend 
gevaloriseerd in de academische gemeenschap. Het kan 
eveneens de poort openen naar een carrière in de juridische 
wereld, het bedrijfsleven of de brede publieke sector. Activiteiten 
in de schoot van de doctoral school helpen de doctorandi 
daarbij op de juiste weg.

Maak kennis met de activiteiten van CORe, en sluit je aan bij 
deze dynamische onderzoeksgroep!


