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betreft

adviesaanvraag voor het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de
toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch
basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011
betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober
2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in
Vlaanderen.
Geachte mijnheer de minister,
Hierbij bezorg ik u het strategisch advies van het FWO betreffende het bovengenoemd
ontwerp van besluit.
Het is de bedoeling dat alle oproepen die openen vanaf 1 september 2018 zullen
gebeuren op basis van dit besluit en de nieuwe reglementen die de afgelopen maanden
werden goedgekeurd door de raad van bestuur van het FWO:
http://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/hervormingen-selectieprocedures-updateprojecten/.
Ik bezorg u deze brief

eveneens via elektronische post op het volgende adres:

kabinet.muyters@vlaanderen.be
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Hoofdstuk 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot
regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten
strategisch basisonderzoek.
De voorgestelde wijzigingen aan dit besluit aligneren de ontvankelijkheidsvoorwaarden
met deze van de aspiranten fundamenteelonderzoek, zonder afbreuk te doen aan de
eigen finaliteit van beide programma's, zoals uitgewerkt in de hervorming van de
evaluatieprocedures binnen het FWD.
De raad van bestuur van het FWD merkt op dat in de nota aan de Vlaamse regering
duidelijk vermeld staat dat voor de beursaanvragen met startdatum 1 november 2019
de graad van onderscheiding niet langer een voorwaarde is om in aanmerking te komen
voor een doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek. Terwijl in het besluit het duidelijk
moet gesteld worden dat deze voorwaarde nog wel van toepassing blijft tot en met de
oproep 2018, m.n. voor de beursaanvragen met startdatum 1 januari 2019.Vanaf de
oproep 2019, met startdatum 1 november 2019, is het inderdaad niet meer vereist dat
de aanvrager voor een SB-beurs de graad van onderscheiding heeft behaald opdat zijn
of haar aanvraag toegelaten zou worden. Hiermee heeft het FWD de regelgeving
aangaande het strategisch basisonderzoek willen aligneren met deze regelgeving voor
aspiranten voor fundamenteelonderzoek, alsmede willen voldoen aan de internationale
tendensen die in deze materie gelden. De afschaffing van de voorwaarde van het
behalen van een onderscheiding heeft echter niet tot gevolg dat er geen selectie meer
zou gemaakt worden op basis van de competenties van de aanvragers vermits er bij de
behandeling van de aanvraag nog steeds zal gekeken worden naar de rangorde binnen
de afstudeercohorte van een bepaalde studierichting. Er wordt m.a.w. nog steeds een
strenge selectie gemaakt waarbij de graad die een aanvrager heeft behaald nog steeds
een rol kan spelen, zij het dan onrechtstreeks
De raad van bestuur van het FWD stelt voor om artikel 5 als volgt te herformuleren:
"Tot en met de oproep 2018 geldt dat het masterdiplama of daarmee gelijkwaardig
diploma minstens met de vermelding onderscheiding moet behaald zijn, of anders met
een dergelijke vermelding als evenwaardig verklaard worden door de universiteit en is
maximaal 5 jaar voor de beursaanvraag behaald. Bij kandidaten die houder zijn van
meerdere masterdiploma's zijn beide bepalingen van toepassing op het diploma dat
inhoudelijk het meest aansluit bij het doctoraatsonderzoek voor zover dit diploma
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behaald werd binnen een termijn van maximaal vijf jaar na het behalen van het eerste
masterdiplama."
M.b.t. de andere voorgestelde wijzigingen formuleert de raad van bestuur van het FWO
een positief advies.
Hoofdstuk 2. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011
betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Vlaanderen.
Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de artikels 11 tot en met 20 en 22 van
het wijzigingsbesluit formuleert de raad van bestuur van het FWO een positief advies.
Met betrekking tot artikel 21 paragrafen twee en drie wordt voorgesteld om, naar
aanleiding van de inkanteling van bepaalde academische opleidingen bij de
universiteiten en bijgevolg ook dit type onderzoek, de selectie middelzware
onderzoeksinfrastructuur te laten verlopen op niveau van de universiteiten.
De voorgestelde wijzigingen aan dit besluit zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de
hervormingen van de evaluatieprocedures binnen het FWO. Onmiddellijk nadat de
hervormingen werden uitgetekend werden de nodige stappen gezet om de praktische
implicaties in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze oefening en op basis van
voortschrijdend inzicht en overleg werd vastgesteld dat een aantal principes m.b.t. het
samenstellen van de expertpanels dienen te worden aangepast.
De raad van bestuur van het FWO stelt voor de voorgestelde wijzigingen in artikel 23 3°
van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011
betreffende de subsidiëring door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
als volgt aan te passen:
3° er worden een derde een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
"de meerderheid van de panelleden hebben geen Vlaamse affiliatie;
de panelleden mogen geen aanvragen van financiering indienen die beoordeeld worden
door het expertpanel waarin ze zelf zitting hebben."
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De raad van bestuur van het FWD stelt voor de voorgestelde wijzigingen in artikel 24
van artikel 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011
betreffende de subsidiëring door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen
als volgt aan te passen:
"Art. 28. §1. De raad van bestuur stelt de expertpanels samen op basis van lijsten van
kandidaat-panelleden, die samengesteld worden door de administratie van het FWD op
basis van sollicitaties, raadpleging van databanken en suggesties van bestaande
panelleden.
§2. De kandidaat-panelleden worden geëvalueerd door een bibliometrische screening.
Die bibliometrische screening wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum 0&0monitoring. Voor de expertpanels die wetenschappelijke disciplines bestrijken waarvoor
bibliometrische methoden minder geschikt zijn, wordt een screening uitgevoerd van de
wetenschappelijke curricula vitae van de kandidaten. Daarbij worden de curricula niet
alleen onderling vergeleken, maar worden ze ook afgezet tegen die van Vlaamse en
buitenlandse onderzoekers die in de betreffende disciplines door de internationale
wetenschappelijke gemeenschap als toonaangevend worden erkend.
In het eerste lid wordt verstaan onder Expertisecentrum O&O-monitoring: ECOOM zoals
vermeld in art 63/5 van het decreet van 30 april 2009.
§3. De raad van bestuur kan zich voor deze opdracht laten adviseren door een
adviescomité. De samenstelling en de werking van dit comité wordt bepaald door de
raad van bestuur en vastgelegd in een reglement."
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Opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de
subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen, gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 24 apri12015.
De raad van bestuur van het FWO formuleert een positief advies m.b.t. het opheffen
van dit besluit, omdat de belangrijkste bepalingen uit dit besluit worden geïntegreerd in
het besluit van de Vlaamse Regeringvan 10 november 2011 betreffende de subsidiëring
door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

Secretaris-generaal
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