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ASSOCIATIEFONDS POSTGRADUAATSOPLEIDINGEN 

 

Achtergrond 

Om de samenwerking tussen de AUGent-partners UGent, Arteveldehogeschool, HOGENT 

en Howest in het algemeen verder te stimuleren, en specifiek om hun terechte ambitie 

tot het uitbouwen van een breed en kwalitatief aanbod van levenslang opleiden/vormen 

op hogeronderwijsniveau (EQF/VKR 5-6-7) gestalte te geven, creëert de AUGent een 

Associatiefonds Post-graduaatsopleidingen (APG). Het doel van het APG is het 

ondersteunen van de opleidingen en vakgroepen die betrokken zijn in een structurele en 

duurzame onderwijssamenwerking op vlak van postgraduaatsopleidingen en andere 

initiatieven die kaderen in levenslang opleiden. Initiatieven waarbij minstens 3 

associatiepartners betrokken zijn komen prioritair in aanmerking voor ondersteuning via 

het APG. 

Een jaarlijks budget wordt voorzien ten bedrage van maximum 15 000 euro. We 

voorzien de ondersteuning van 2 projecten per academiejaar. 

 

Beoordeling van aanvragen 

Elke aanvraag wordt voorgelegd aan een AUGent Commissie APG die over de 

toekenning van de middelen adviseert. De Raad van Bestuur AUGent beslist voor elke 

aanvraag finaal tot toewijzing van de specifieke subsidie.  

De Commissie bestaat uit 6 leden: een afgevaardigde per instelling, de algemeen 

secretaris AUGent en de directeur AUGent. 

 

Algemene principes voor aanvragen 

Het APG wordt ingezet voor vormen van samenwerking op vlak van post-initieel 

onderwijs. Ondersteuning kan eenmalig aangevraagd worden bij het APG voor de 

ontwikkelingskosten om een nieuw postgraduaat of vergelijkbaar initiatief uit te werken. 

Elk postgraduaat wordt geacht levensvatbaar en maatschappelijk relevant te zijn en na 

de ontwikkelfase op eigen kracht te kunnen opereren. Dit moet blijken uit een beknopte 

omschrijving van de macro-doelmatigheid. 

Het is de bedoeling dat deze investering terugverdiend wordt door de gezamenlijke 

organisatie van de opleidingen en binnen een termijn van 5 jaar terugkeert naar de 

AUGent ter spijzing van het APG en op deze wijze bij te dragen tot nieuwe initiatieven. 
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Indien derde partners betrokken zijn, wordt een evenredige bijdrage verwacht in het 

budget voor de ontwikkelkosten. 

 

Aanvraagprocedure 

De opleidingen of vakgroepen die aanspraak wensen te maken op middelen uit het APG 

richten zich hiervoor tot de algemeen secretaris AUGent. Een opleiding/vakgroep 

fungeert als penhouder en dient een aanvraag in voor de gehele projectgroep. 

De aanvraag omvat: 

• een beknopte beschrijving van de samenwerking,  

• een motivering voor de gevraagde ondersteuning,  

• de maatschappelijke relevantie en macro-doelmatigheid,  

• een raming van de kosten waarvoor financiering wordt gevraagd,  

• de termijn waarbinnen het project ontwikkeld zal worden, 

• de termijn waarbinnen het project zelfbedruipend zal zijn, 

• de ondersteuning die nadien voorzien wordt, 

• de betrokken partners en contactpersonen. 

Bij aanvraag maakt men gebruik van het daartoe voorziene sjabloon. 

Er zijn 2 deadlines per jaar: 1 mei en 1 november. 

 

Kosten die in aanmerking komen voor APG-steun: 

• Personele ondersteuning voor het opstarten van nieuwe opleidingen. 

Deze ondersteuning is steeds beperkt tot de ontwikkelfase. 

• Mobiliteitsvergoedingen. 

Mobiliteitskosten van de betrokken personeelsleden worden vergoed volgens de 

officiële barema’s van de overheid. Alle AUGent-docenten kunnen een beroep doen 

op het Associatiefonds voor de terugbetaling van hun mobiliteitsonkosten. Deze 

ondersteuning wordt enkel toegekend in het kader van het project.  

• Andere noden. 

Gemotiveerde andere kosten kunnen vergoed worden mits voorafgaand positief 

advies van de AUGent Commissie APG en bekrachtiging door de Raad van Bestuur. 

Cateringkosten komen niet in aanmerking. 
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Ondersteuning AUGent 

Bij het opmaken van aanvragen en tijdens de opstartfase van de samenwerking kan de 

projectgroep een beperkt beroep doen op (administratieve en/of logistieke) 

ondersteuning vanuit de AUGent.  

De ondersteuning is niet gericht op de coördinatie van inschrijvingen, de 

examenresultaten en/of andere administratieve verwerkingen eigen aan 

postgraduaatsopleidingen. 


