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Doelstellingen

• Optimaliseren van procedures voor de toekomst
• Aanpakken van bezorgdheden rond huidige procedures
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Uitgangspunten
• De centrale doelstelling blijft om de meest excellente onderzoekers te
selecteren.
• Het FWO blijft een onderzoekersvriendelijke instelling.
• Het FWO hanteert transparante en efficiënte procedures.
• De evaluaties zijn geënt op internationale best practices.
• De aanvraagstroom‐ en druk wordt geoptimaliseerd.
• Er moeten meer middelen voor fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek komen.
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Aandachtspunten huidige procedure
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvraagdruk
Aligneren aspiranten – SB doctoraatsbeurzen
Competitief nadeel junior onderzoekers
Senior postdoctoraal mandaat
Panelleden verbonden aan Vlaamse instellingen
Externe peer review
Mogelijke Conflict of Interest panelleden
Interview kandidaten & rebuttal
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Besluitvorming
• najaar 2016: start oefening
• 21 oktober 2016: grootschalig stakeholdersoverleg
• gerichte sessies vertegenwoordigers van “Onderzoekers voor een
sterk FWO” en de werkgroep onderzoeksbeleid
• 31 mei 2017: goedkeuring door de raad van bestuur van de grote
lijnen van de hervorming
• 9 juni 2017: goedkeuring door de Vlaamse regering van 30,3 miljoen
euro extra voor het fundamentele kanaal van het FWO
• midden juni 2017: start van de communicatie over de hervorming
vanuit het FWO
• najaar 2017 en 2018: concreet uitwerken en implementeren van de
hervormingen
• najaar 2018: opening eerste oproepen hervormde programma’s
• 2019: eerste jaar van de hervormde procedures
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Invoering hervormingen
• Oproepen die openen in 2017 blijven onder “oud” regime

•
•

• 6/2017 : oproep SB‐beurzen (deadline 15/9/2017)
• 11/2017 : oproep aspiranten, postdoc, enz. (deadline 1/2/2018)
• 11/2017 : Krediet aan Navorsers, fundamentele projecten (deadline 1/4/2018)
Oproep SB‐beurzen die opent in 6/2018 : eveneens op basis “oud” regime (deadline
15/9/2018)
Oproepen die openen in 2018 op basis van nieuwe reglementen, rekening houdend
met overgangsmaatregelen
• 7/2018 : opening oproep postdoc (deadline 1/12/2018)
• 12/2018 : opening oproep aspirant/SB‐beurs (deadline 1/3/2019)
• 12/2018 : opening oproep projecten (deadline 1/4/2019)
(beperkte oproep krediet aan navorsers (zie slide 12))
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Hervormingen mandaten
A.
Aspirant / SB‐beurs
Ontvankelijkheidscriteria :
• maximaal 2 aanvraagpogingen voor predoctoraal mandaat
(aspirant en SB‐beurs samen)
• maximaal 3 jaar anciënniteit (op de startdatum van het mandaat:
1 nov.) na het behalen van het masterdiploma
• Aanvragen in laatste jaar master blijft mogelijk
• Deze grens wordt met 1 jaar opgeschoven per periode van drie
maanden moederschapsverlof of per aaneensluitende periode van
drie maanden voltijds ouderschapsverlof/ziekte die genomen
worden tussen de datum van het betrokken masterdiploma en de
aanvraag.
=> Overgangsmaatregel: in aanvraagjaar 2019 kan men nog aanvragen onder de
oude ancïenniteitsregels voor zover men niet voor de eerste keer aanvraagt en
het aantal aanvraagmogelijkheden van de kandidaat geldend onder de oude
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regelgeving nog niet uitgeput was.

Hervormingen mandaten
A.
Aspirant / SB‐beurs
Ontvankelijkheidscriteria :
• maximum 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit (op de
startdatum van het mandaat: 1 nov.) voor kandidaten aspirant en
SB‐beurs
Overgangsmaatregel: in aanvraagjaar 2019 kan men nog
aanvragen onder de oude ancïenniteitsregels voor zover
men niet voor de eerste keer aanvraagt en het aantal
aanvraagmogelijkheden van de kandidaat geldend onder de
oude regelgeving nog niet uitgeput was.
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Jaar

Mandaat

Indiendatum Startdatum

Ontvankelijkheidscriteria

2017

Aspirant

1/02/2017

1/10/2017

‐
‐
‐

Max. 5 jaar na master, indien ouder dan 31 jaar
Max. 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit
Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

SB‐beurs

15/09/2017

1/01/2018

‐
‐
‐

Max. 5 jaar na master
Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit
Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

aspirant

1/02/2018

1/10/2018

‐
‐
‐

Max. 5 jaar na master, indien ouder dan 31 jaar
Max. 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit
Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

SB‐beurs

15/09/2018

1/01/2019

‐
‐
‐

Max. 5 jaar na master
Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit
Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

Aspirant

1/03/2019

1/11/2019

‐

SB‐beurs

1/03/2019

1/11/2019

Indien 1e indiening (niet eerder ingediend voor SB noch aspirant):
o Max. 3 jaar na master
o Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit
o Max. 2 aanvragen met telkens keuze SB of aspirant
Indien reeds eerder ingediend kandidaat SB en/of Aspirant
o Vroegere ontvankelijkheidscriteria resp. SB of aspirant blijven
van toepassing
o Keuze aspirant/SB met inachtneming voorgeschiedenis en
resp. ontvankelijkheidscriteria:
 Max. 5 jaar na Master (voor aspirant: indien ouder dan
31 jaar)
 Max. 2 aanvragen zelfde mandaat
 Resp. max. 18 maanden (SB) en max. 36 maanden
wetenschappelijke anciënniteit (Aspirant)

2018

2019

‐

2020

Aspirant

1/03/2020

1/11/2020

SB‐beurs

1/03/2020

1/11/2020

‐
‐
‐

Max. 3 jaar na master
Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit
Max. 2 aanvragen met telkens keuze SB of aspirant
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Hervormingen mandaten
B. Postdoc
Ontvankelijkheidscriteria:
• Maximaal 2 aanvraagpogingen voor een postdoctoraal mandaat
• maximaal 3 jaar anciënniteit na het behalen van het PhD‐
diploma
• Mogelijkheid om in te dienen in laatste jaar PhD‐traject
• Deze grens wordt met 1 jaar opgeschoven per periode van drie
maanden moederschapsverlof of per aaneensluitende periode van
drie maanden voltijds ouderschapsverlof/ziekte die genomen
worden tussen de datum van het betrokken PhD‐diploma en de
aanvraag.

• Invoeren flexibele bench fee
• Samen met postdoc‐aanvraag
• Van 4.000 euro (standaard) tot 10.000 euro/jaar (op basis van
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specifieke verantwoording vooraf)

Hervormingen mandaten
C. Postdoc hernieuwing / Senior Postdoc
Ontvankelijkheidscriteria:
• De hernieuwing van het postdoctoraal mandaat (de tweede termijn) wordt
vanaf oproep met deadline 1/12/2018 vervangen door een senior
postdoctoraal mandaat, voor iedereen met :
• een maximale postdoctorale anciënniteit van 6 jaar;
• minimum 2 jaar voorafgaande financiering als postdoctoraal
onderzoeker;
• maximaal 4 jaar postdoctorale financiering;
• kandidaten die in aanmerking komen voor een junior mandaat, kunnen
niet kandideren voor een senior mandaat en omgekeerd.
• Houders van een 1ste postdoctoraal mandaat van het FWO, komen
steeds in aanmerking om een senior postdoc (vroegere hernieuwing)
aan te vragen.
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Evaluatie mandaataanvragen
• De beoordeling van kandidaten gebeurt in 2 fasen: preselectie en interviewronde:
• geen rangschikking in eerste fase (wel indeling in kwartielen)
– op basis van een scoresysteem waarbij de evaluatie van de kandidaat meetelt voor 60% en
die voor het project voor 40% van het totaal
– de evaluatie van het project wordt voor SB‐beurzen nog eens opgedeeld in 20% onderzoek
en 20% innovatiepotentieel;

• maximum 200% van het aantal te financieren kandidaten gaat naar de 2de fase (interview);
• voor postdocs worden er ook rapporten van externe referenten opgevraagd in fase 1,

• Weging kandidaat / project = 60%/40% voor aspirante/SB‐beurs/postdoc
• SB‐beurs wordt de 40% opgedeeld in 20% project en 20% valorisatie
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Evaluatie mandaataanvragen
• De afstemming van de tijdslijn predoctorale mandaten houdt rekening met volgende
elementen:
• geen gap na afstuderen;
• keuze aspirant of SB‐kanaal per call;
• afstemming met examens:
– deadline indienen : 1 maart;
– de 1ste fase wordt afgerond voor de zomervakantie;
– de 2de fase start de laatste week van augustus en loopt tot de eerste week van
oktober:
– start mandaat op 1 november.

• De evaluatie van de postdoctorale kandidaten blijft in het voorjaar (zie verder).
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Hervormingen Krediet aan Navorsers
•

Het kanaal krediet aan navorsers verdwijnt en wordt op postdoc niveau vervangen door de
flexibele bench fee

 Overgangsmaatregel:
er wordt nog één kans tot aanvraag van een Krediet aan Navorser
geboden in 2019 voor FWO‐postdocs in hun 1ste of 2de mandaatjaar.

• Invoeren flexibele bench fee voor Postdoc’s
• Samen met postdoc‐aanvraag
• Van 4.000 euro (standaard) tot 10.000 euro/jaar (op basis van
specifieke verantwoording vooraf)
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Hervorming projecten (fundamenteel onderzoek)
•

De projecten worden in de categorieën junior en senior PI opgesplitst met het
oog op meer gelijke competitie.
• Er gelden gelijke slaagkansen voor beide kanalen.
• Er gelden gelijke toelatingsvoorwaarden voor een junior en senior PI.
• Definitie van een junior PI: maximum 12 jaar na behalen van doctoraat

•

Er kunnen nog maximum 2 projecten per ronde per promotor en copromotor
worden aangevraagd en in totaal mag de som v/d de aangevraagde en lopende
projecten evenmin groter zijn dan 2 op de startdatum van het nieuw toegekende
project.
• Er kan aangevraagd worden in het laatste jaar v/h lopende project (en dit
telt dus niet mee bij de berekening van het maximum van 2).
• Tegen
einde
september
2017
zal
beslist
worden
welke
overgangsmaatregelen voor de projecten kunnen worden genomen.

•

De promotor moet op voorhand garanderen dat hij/zij het project gedurende de
volledige looptijd blijft leiden.
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Hervorming projecten (fundamenteel onderzoek)

• De evaluatie vindt plaats in een 1‐stapsprocedure, maar met een
rebuttal:
• tussen externe peer review en interne panel review;
• de PI kan daarbij reageren op opmerkingen van de externe
reviewers en verduidelijking, correctie, extra info aan het panel
bezorgen;
• Het budget vormt geen selectiecriterium, maar wel een
aandachtspunt voor de evaluatoren.
• De regels voor ‘onderaanneming’ worden FWO‐breed gelijkgeschakeld
(cfr. SBO).
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Vereiste aanstellingspercentages
voor promotoren en copromotoren
•

Een kandidaat‐hoofdaanvrager dient te voldoen aan één van volgende voorwaarden :
• beschikt over minimaal een 50% ZAP‐aanstelling (en vermelde equivalenties) aan een
hoofdonthaalinstelling die ontvankelijk is om als hoofdonthaalinstelling op te treden in de context
van een FWO‐project, m.n. de vijf Vlaamse universiteiten, ITG, Vlerick Business School, AMS en de
Hogere Zeevaartschool.
• is een onderzoeksdirecteur van het FWO;
• is een nominatieve beneficiant van een ERC Grant met een Vlaamse universiteit of de Evangelische
Protestantse Faculteit in Leuven, de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, de
Hogere Zeevaartschool, de Vlerick Management School, de Antwerp Management School of het
Instituut voor Tropische Geneeskunde als onthaalinstelling;
• is een nominatieve beneficiant van een Odysseus II toelage met een Vlaamse universiteit als
onthaalinstelling;

•

Indien de kandidaat‐hoofdaanvrager voor minder dan 50%, maar met een minimum van 10%, is
aangesteld in het ZAP‐kader (en vermelde equivalenties) aan de hierboven vermelde
hoofdonthaalinstellingen dan moet de kandidaat‐hoofdaanvrager daarnaast aangesteld zijn in :
• een hoofdonthaalinstelling die reeds ontvankelijk is voor een FWO‐project (de vijf universiteiten
ITG, Vlerick BS, AMS en HZS);
• een Vlaams academisch ziekenhuis;
• een Vlaams ziekenhuis met academisch karakter;
• een erkende Vlaamse of federale onderzoeksinstelling;
• een Strategisch Onderzoekscentrum (SOC);
• het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen.
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Vereiste aanstellingspercentages
voor promotoren en copromotoren
•

De totale aanstelling in Vlaanderen, inclusief ZAP‐aanstelling (en vermelde
equivalenties) moet in totaal minstens 70% van een VTE (voltijds equivalent)
bedragen.

•

Kandidaten met zowel een ZAP‐aanstelling van 5% en tegelijkertijd een
aanstelling van kliniekhoofd of adjunct‐kliniekhoofd of een gelijkgestelde
functie in een Vlaams Academisch Ziekenhuis kunnen eveneens als
hoofdaanvrager optreden.
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Expertpanels fundamenteel onderzoek
(aspirant, postdoc, project)
•

Aanpassing panels voor aspirant, postdoc en projecten; voor SB‐beurzen blijft het huidige panelsysteem
bestaan

•

Principes voor de samenstelling van het panel:
•
•
•

Er wordt gewerkt met een pool van panelleden
leden met een affiliatie in Vlaanderen maken per panel minder dan de helft van het totaal aantal leden uit;
De voorzitter of ondervoorzitter heeft een niet‐Vlaamse affiliatie.

•

Panelleden kunnen niet meer optreden als (co)promotor van een aanvraag in het panel waarvan ze zelf lid
zijn, noch voor een mandaat noch voor een project.

•

Er komt nog meer uniformiteit in de werking van de panels. (scoreroosters/guide for panelmembers/…)

•

Er komen profielbeschrijvingen voor panelleden en (onder)voorzitters en die worden ook publiek
gemaakt.

•

De gebiedsraden (BIO, CULT, G&M, MED en W&T) krijgen een rol bij het opvolgen van het functioneren
van panelleden en panels in het algemeen. Hiervoor worden duidelijke regels uitgewerkt zodat het FWO
kan ingrijpen bij problemen en/of klachten.

•

De evaluatieprocedures en werkzaamheden van de panels aspirant en SB‐beurs worden gealigneerd
(werken met vast scorerooster/…).
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Aanstelling expertpanels fundamenteel onderzoek
(aspirant, postdoc, project)
•

•

•
•

•

Vijf gebiedsraden (samengesteld door de raad van bestuur) adviseren de raad van bestuur
over het samenstellen van de fundamentele panels in de respectieve domeinen.
• Deze zijn samengesteld uit de voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende
panels.
• De voorzitters en ondervoorzitters worden aangesteld door de raad van bestuur op basis
van voordrachtlijsten opgesteld door de FWO administratie.
De gebiedsraden adviseren over de samenstelling van de panels op basis van :
• Spontane sollicitatie van experten;
• lijsten van kandidaat‐panelleden aangeleverd door de FWO‐administratie;
• om deze lijsten samen te stellen, wordt er geput uit spontane sollicitaties, de
FWO‐databank, ISI‐WOS, Google Scholar, rechtstreekse suggesties van de panelleden
zelf, input van het agentschap VLAIO;
• mogelijke kandidaten worden vervolgens gescreend door ECOOM.
De bestaande regels betreffende het garanderen van de excellentie en de genderregels blijven
behouden.
Zowel in een eerste fase wat betreft de suggesties van mogelijke panelleden, als nadien in de
finale oefening gedaan door de gebiedsraden, waar de voorzitters en ondervoorzitters van de
panels een wel overwogen beslissing kunnen nemen, wordt de input van het panel zelf
meegenomen.
Door het invoeren van de gebiedsraden wordt er bij de panelsamenstelling ook een
tussenniveau gecreëerd, wat het mogelijk maakt om bij eventuele klachten of ongenoegen
over de gevolgde procedure een beroep in te dienen op het niveau van de raad van bestuur.
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Externe Peer Review
(voor postdocs en projecten
fundamenteel onderzoek)
• De aanvragers stellen niet meer zelf de externe referenten
voor.
• De referenten worden aangezocht door het FWO zelf (met
behulp van een externe partner)
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Tijdslijn
• Projecten:
• 1 april: indienen
• april t/m juni: externe peer review + rebuttal
• november: panelvergaderingen
• december: toekenning raad van bestuur
• 1 januari: start projecten
• Postdocs
• 1 december: indienen
• januari t/m maart: externe peer review + preselectie
• mei en juni: panelvergadering met interviews
• einde juni: toekenning raad van bestuur
• 1 oktober of 1 november: start mandaat
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Tijdslijn
• Aspiranten:
• 1 maart: indienen
• mei: preselectie
• einde augustus – september: panelvergaderingen met interview
• oktober: toekenning raad van bestuur
• 1 november: start mandaat
• SB‐beurs
• 1 maart: indienen
• mei: preselectie
• einde augustus‐september: panelvergaderingen met interview
• oktober: toekenning raad van bestuur
• 1 november: start mandaat
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