Richtlijnen voor kandidaten en onthaalinstellingen
Het Odysseusprogramma heeft als doelstelling uitstekende onderzoekers die buiten België een
carrière hebben opgebouwd, een 5-jarige startfinanciering aan te bieden om aan een Vlaamse
universiteit – eventueel in samenwerking met (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s) – een
onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten.
Van 2 juni 2020 tot en met 30 september 2020 stelt het FWO de nieuwe Odysseus oproep open.
Gezien de recente optimalisatie en hervormingen die binnen dit kanaal werden doorgevoerd, biedt
het FWO de kandidaten en hun onthaalinstellingen graag dit stappenplan en deze richtlijnen aan.
Voor meer informatie, zie hernieuwde Odysseuswebsite en nieuw Odysseusreglement.
Mocht je verdere vragen hebben betreffende het Odysseusprogramma, mail naar Odysseus@fwo.be.

STAP 1: Nominatie door universiteit (interne selectie)
Wat? Interne selectieprocedure aan universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, eventueel in
samenwerking met (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s). Belangrijk hierbij is: nastreven van
genderbalans (max. 2/3e van genomineerde kandidaten van hetzelfde geslacht).
Wie? Universiteit (eventueel i.s.m. andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s)) .
Wanneer? Interne tijdslijnen en deadlines van de universiteiten.

STAP 2: Online indiening bij FWO (via weblink Dienst Onderzoekscoördinatie)
Wat? Kandidatuur indienen via unieke weblink, te verkrijgen via de Dienst Onderzoekscoördinatie (zie
voorbeeld van aanvraagformulier). Belangrijk hierbij is: toevoegen van verplichte ondertekende
engagementsverklaring getekend door zowel de rector als het departements- of faculteitshoofd (zie
richtlijnen voor bindende engagementsverklaring). Wanneer deze verplichte bindende
engagementsverklaring ontbreekt bij indiening bij het FWO, wordt de aanvraag onontvankelijk
verklaard. Gelieve ook zeker uw online FWO e-loket profiel te updaten, inclusief een gedetailleerde
publicatielijst.
Wie? Kandidaat via weblink verkregen bij universiteit (Dienst Onderzoekscoördinatie).
Wanneer? Vóór 30 september 2020, 17u00 (Belgische tijd).

STAP 3: Ontvankelijkheidscontrole
Wat? Ingediende kandidaturen worden nagekeken op ontvankelijkheid en op de verschillende
voorwaarden van Type I en Type II. Nadien krijgen de kandidaten en universiteiten bericht over de
(on)ontvankelijkheid van de kandidatuur.
Wie? FWO-administratie.

Wanneer? Na de deadline, tot (midden) oktober 2020.

STAP 4: Internationale externe peer review
Wat? Per ontvankelijke kandidatuur worden er geschikte internationale externe referenten
uitgenodigd om schriftelijk te evalueren (in principe 4 referentenrapporten per kandidatuur). De
beoordeling gebeurt aan de hand van een evaluatierooster dat speciaal voor het Odysseusprogramma
werd opgesteld. Op die manier wordt naar een consequente manier van beoordelen gestreefd, over
de wetenschappelijke domeinen heen.
Enerzijds wordt de onderzoeker beoordeeld aan de hand van zijn/haar wetenschappelijke impact in
de brede zin alsook zijn/haar persoonlijke motivatie en competenties om het ingediende project tot
een goed einde te brengen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Type I- en Type IIkandidaten. Aan de andere kant wordt de wetenschappelijke meerwaarde en de methodologie van
het project beoordeeld. Bij een Odysseusproject wordt evenveel waarde gehecht aan de excellentie
van de kandidaat als aan de kwaliteit van het onderzoeksproject (50%-50% verdeling gewicht scores).
Wie? FWO en ESF-Science Connect.
Wanneer? Oktober 2020-januari 2021.

STAP 5: Preselectie o.b.v. externe peer review (optioneel)
Wat? Het beschikbare budget zal wellicht slechts toelaten om een 9 tot 13-tal Odysseusprojecten te
financieren. Daarom werd beslist maximum 50 kandidaten op interview te laten komen.
Bij meer dan 25 aanvragen van een bepaald Type vindt er op basis van de 4 ingediende adviezen van
de externe referenten per kandidatuur, een preselectie plaats waarbij een ad hoc multidisciplinaire
internationale jury (zelfde juryleden als in stap 6) oordeelt welke kandidaten er op interview worden
uitgenodigd.
Wie? FWO en internationale high-level jury.
Wanneer? Eind januari 2021, na afronden externe peer review.

STAP 6: Interview internationale high-level jury
Wat? Ontvankelijke genomineerde kandidaten komen op interview bij een ad hoc multidisciplinaire
internationale jury van deskundigen (zelfde juryleden als in stap 5). 10 min. mondelinge presentatie
onderzoek, 20 min. interview en 10 min. evaluatie (zonder de kandidaat). Op basis van de externe
referentenrapporten en het interview stelt de high-level jury een bindende ranking op, gebaseerd op
excellentie. Hun beoordeling gebeurt eveneens aan de hand van het Odysseus evaluatierooster (zie
stap 4). De hoogst gerankte Odysseusprojecten binnen de beschikbare Odysseusmiddelen worden
voorgesteld voor financiering. Belangrijk hierbij is: de high-level jury maakt ook een voldoende grote
lijst op van reservekandidaten.

Net zoals bij de vorige Odysseusoproep zal er gewerkt worden met twee interdisciplinaire panels; één
voor de Type I- en één voor de Type II-kandidaten. Op die manier gebeurt de evaluatie van beide TypesOdysseusmandaten apart, wat gezien het verschil in profiel tussen beide Types Odysseusprojecten aan
te bevelen is.
Elke jury zal bestaan uit 11 tot 13 leden, afhankelijk van de aanvraagmassa en de diversiteit van de
aanvragen. De jury’s zullen pas na de deadline worden samengesteld, om een optimale afstemming te
hebben op de ingediende aanvragen.
Wie? Kandidaat, internationale high-level jury en FWO.
Wanneer? Eind februari 2021.

STAP 7: Ratificatie FWO raad van bestuur
Wat? Officiële ratificatie van de bindende ranking opgesteld door de high-level jury. Nadien worden
de kandidaten en universiteiten op de hoogte gebracht van de beslissing.
Wie? FWO raad van bestuur.
Wanneer? Maart 2021.

STAP 8: Bevestigen opname Odysseusfinanciering
Wat? Kandidaten die succesvol zijn en een Odysseusproject toegekend krijgen, bevestigen zo snel
mogelijk aan het FWO of ze hun toegekende financiering en aanstelling effectief wensen op te nemen
of niet. Ook de officiële startdatum van het Odysseusproject, mogelijk tot één jaar na bekendmaking
van de resultaten, dient bij deze bevestiging opgegeven te worden. Belangrijk hierbij is: wanneer een
succesvolle kandidaat beslist de toegekende financiering niet op te nemen, wordt er een
reservekandidaat aangeschreven (o.b.v. de ranking gemaakt door de high-level jury).
Wie? Kandidaat.
Wanneer? Vóór 15 december 2021.

STAP 9: Start Odysseusproject
Wat? Vóór de start van het project wordt een overeenkomst (duurtijd 5 jaar) opgemaakt tussen en
getekend door de aangestelde Odysseus-onderzoeker, het FWO, de universiteit-onthaalinstelling (en
eventueel (een) andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s) als partner).
Wie? Kandidaat, universiteit (eventueel i.s.m. andere Vlaamse onderzoeksorganisatie(s)), FWO.
Wanneer? Aangestelde Odysseus-onderzoekers kunnen starten tot 1 jaar na datum van bekendmaking
van de resultaten (d.i. maart 2022).

