OPRICHTING VAN EEN JONGE ACADEMIE
OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING

De Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) besloot tot de
oprichting van een ‘Jonge Academie’, die zal functioneren als een
onafhankelijk platform van uitmuntende jonge academici uit
verschillende disciplines, werkzaam aan Vlaamse universiteiten en
onderzoekscentra. De Jonge Academie telt 30 leden, verkozen voor
een periode van vijf jaar.

1

Doelstellingen
Contact en samenwerking bevorderen tussen onderzoekers
disciplines en daadwerkelijk interdisciplinariteit in de hand werken

uit

verschillende

Een plaats creëren voor reflectie over wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeleid,
en over de toekomst van de wetenschap
Wetenschap uitdragen naar de maatschappij en in het bijzonder naar de jeugd

2

Organisatie
De Jonge Academie is op autonome wijze werkzaam. De KVAB fungeert als
initiatiefnemer en gastinstelling, en verleent logistieke ondersteuning.
De Jonge Academie (JA) organiseert jaarlijks minimum drie activiteiten
(vergaderingen, workshops, symposia, enz.) in het domein van (1) de
interdisciplinariteit, (2) wetenschapsbeleid en (3) wetenschap en maatschappij. Zij
beschikt daartoe over een eigen basisbudget
De JA stelt jaarlijks het programma samen voor het komende jaar en maakt een
activiteitenverslag op ten behoeve van de KVAB
De JA is internationaal gericht en koestert haar contacten met andere internationale
Jonge Academies

3 Ledenprofiel
In 2013 worden maximum 30 leden aangesteld. Bij kruissnelheid telt de Jonge
Academie 30 leden, aangesteld voor een periode van 5 jaar
De leden zijn werkzaam aan een Vlaamse universiteit, een onderzoeksinstituut of een
wetenschappelijke instelling

2/2
Zij hebben op het moment van aanstelling minimum drie tot maximum tien jaar
postdoc-ervaring
Zij beschikken over een uitstekend wetenschappelijk dossier, een uitgesproken
interdisciplinaire interesse, een algemene interesse voor onderzoeksbeleid en een
internationale netwerking

4

Selectie
De eerste selectie van leden gebeurt na open sollicitatie door de Adviesraad voor de
Jonge Academie van de KVAB, op basis van dossiers en na een interview. Er wordt
gestreefd naar een redelijke verdeling wat gender en wetenschappelijke discipline
betreft. Daarna wordt de rekrutering georganiseerd door de JA zelf.

5

Kandidatuurstelling
De geïnteresseerde kandidaten sturen hun dossier per mail, in de vorm van één
pdf, naar de vast secretaris van de KVAB (gery.dydewalle@kvab.be) èn de
beleidsmedewerker van de Jonge Academie (sophie.dejaegher@kvab.be) en dit vóór
12 december 2012.
Het dossier is opgesteld in het Nederlands of het Engels en bevat de volgende
documenten:
Een cv en publicatielijst
Een korte beschrijving van het onderzoeksgebied en de bijdrage tot het
wetenschapsdomein (maximum 20 lijnen)
Een korte tekst (maximum één A4) waarin de kandidatuurstelling wordt
gemotiveerd
Een autobiografisch essay (maximum één A4) waarin de kandidaat zichzelf
als persoon beschrijft
Na een eerste ronde worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een
interview dat zal plaatsvinden in de KVAB in de loop van januari 2013.

Meer informatie over de Jonge Academie of de werkwijze van Jonge Academies wereldwijd:
-

sophie.dejaegher@kvab.be
02/550 23 20
www.jongeacademie.be

