ASSOCIATIEONDERZOEKSPLATFORMEN
Continu openstaande oproep
OPROEP EN TOELICHTING BIJ HET FORMULIER
BEGRIPSOMSCHRIJVING
De Associatie Universiteit Gent besliste in 2013 om de samenwerking tussen de vier
partnerinstellingen met betrekking tot praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (professioneel
gerichte bacherloropleidingen) en onderzoek in de kunsten (academisch gerichte
kunstenopleidingen) verder te stimuleren en te versterken door middel van
Associatieonderzoeksplatformen.
Een associatieonderzoeksplatform is een specifieke entiteit binnen de AUGent die onderzoekers
verenigt die actief zijn in een gemeenschappelijk thematisch afgebakend onderzoeksgebied. Een
associatieonderzoeksplatform heeft tot doel de samenwerking op het vlak van onderzoek en
dienstverlening tussen meerdere associatiepartners uit te bouwen en zichtbaar te maken, het
beschikbare onderzoekspotentieel te bundelen en gemeenschappelijk naar buiten toe te
profileren.
Een associatieonderzoeksplatform wordt gevormd door minstens twee onderzoeksgroepen
behorende tot verschillende partnerinstellingen. Een associatieonderzoeksplatform duidt een
coördinator aan. Uitbreiding of inkrimping van een associatieonderzoeksplatform is ten allen tijde
mogelijk.
Een associatieonderzoeksplatform bepaalt zelf de interne organisatie en werking. De
coördinator van een associatieonderzoeksplatform brengt de directeur van de AUGent
zesmaandelijks op de hoogte van alle wijzigingen met betrekking tot de ledensamenstelling
van het associatieonderzoeksplatform (cfr. infra).
PROCEDURE
Dossier
Aanvragen tot oprichting van associatieonderzoeksplatformen zijn niet gebonden aan specifieke
indiendata. Dit impliceert dat aanvragen het hele jaar door kunnen worden overgemaakt aan de
directeur van de AUGent.
De aanvraag tot oprichting van een associatieonderzoeksplatform moet worden ingediend op
het formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de AUGent:
http://www.AUGent.be.
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Taal
De aanvragen tot oprichting, de halfjaarlijkse actualisatie, de aanvragen tot hernieuwing van
associatieonderzoeksplatformen, alsook de tussentijdse verslagen en eindverslagen worden in
het Nederlands ingediend.
Oprichting en Erkenning
De erkenningsprocedure bestaat uit de volgende stappen:
- elke aanvraag tot oprichting en erkenning van een associatieonderzoeksplatform wordt
voor advies voorgelegd aan de AUGent Werkgroep Onderzoek en Dienstverlening;
- het advies wordt uitgebracht op basis van de volgende criteria:
o een duidelijke beargumenteerde meerwaarde van de samenwerking op vlak van
onderzoek en dienstverlening (Luik II, pt. 1 van het ter beschikking gestelde
formulier)
o beoogde gemeenschappelijke initiatieven en te verwachten output (Luik II, pt. 2)
o relevante onderzoeksactiviteiten en/of aantoonbaar onderzoekspotentieel voor
alle participerende onderzoekers (Bijlage B, pt. 1)
- het advies van de AUGent Werkgroep Onderzoek en Dienstverlening wordt voorgelegd
aan de Raad van Bestuur van de AUGent die beslist over de oprichting van een
associatieonderzoeksplatform.
Een associatieonderzoeksplatform wordt initieel erkend voor een periode van twee jaar.
Na een gunstige tussentijdse evaluatie en het indienen van een aanvraag tot hernieuwing van
de erkenning kan het associatieonderzoeksplatform, op advies van de Werkgroep Onderzoek en
Dienstverlening, door de Raad van Bestuur van de AUGent worden verlengd voor een periode
van drie jaar (cf. infra).
Actualisatie
Om tegemoet te komen aan een voldoende flexibiliteit inzake de ledensamenstelling van een
associatieonderzoeksplatform zal halfjaarlijks een actualisatie van de aanvraag worden
opgevraagd. Het betreft een beknopte bevraging (Luik I en Bijlage C), die per cyclus van 6
maanden de wijzigingen in het ledenbestand van het platform in kaart brengt.
Verslaggeving
Uiterlijk 6 maanden na beëindiging van de erkenningsperiode dient een door de coördinator van
het associatieonderzoeksplatform ondertekend eindverslag ingediend te worden.
Indien een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van een associatieonderzoeksplatform
wordt overwogen, dient een tussentijds verslag uiterlijk 6 maanden vóór het beëindigen van de
erkenningsperiode ingediend te worden.
Elk verslag omvat:
- de samenstelling van het associatieonderzoeksplatform (Bijlage A);
- een overzicht van de gezamenlijke realisaties in de context van het
associatieonderzoeksplatform (co-auteurschap in publicaties, co-promotorschap bij
doctoraten, scripties, stages, projectvoorstellen en dergelijke, complementariteit inzake
dienstverlening, congressen, …) (Bijlage B, pt. 2);
- een kwaliteitsgericht zelfevaluatieverslag betreffende de oorspronkelijk voorziene
doelstellingen van het associatieonderzoeksplatform (Luik II, pt. 5).
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Het tussentijds verslag, net als het eindverslag, moet worden ingediend op het formulier dat ook
wordt gebruikt voor de aanvragen tot oprichting, de halfjaarlijkse actualisatie, en de aanvragen
tot hernieuwing van associatieonderzoeksplatformen. Dit wordt ter beschikking gesteld op de
website van de AUGent: http://www.AUGent.be.
Hernieuwing van de erkenning
Een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van een associatieonderzoeksplatform dient te
worden ingediend uiterlijk zes maanden vóór het beëindigen van een erkenningsperiode en
omvat:
- het tussentijds verslag van het associatieonderzoeksplatform (cfr. supra);
- een motivering voor de verdere instandhouding van het associatieonderzoeksplatform
(Luik II, pt. 1);
- de
beoogde
realisaties
bij
hernieuwing
van
de
erkenning
van
het
associatieonderzoeksplatform (Luik II, pt. 4).
Na gunstig advies door de Werkgroep Onderzoek en Dienstverlening kan een
associatieonderzoeksplatform door de Raad van Bestuur van de AUGent worden verlengd voor
een periode van drie jaar.
De aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van een associatieonderzoeksplatform moet
worden ingediend op het formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de
AUGent: http://www.AUGent.be.
VOORDELEN
Affiliatie van onderzoekers uit de professionele bacheloropleidingen
De UGent heeft beslist dat aan alle hogeschoolonderzoekers die behoren tot een erkend
associatieonderzoeksplatform het statuut van “geaffilieerd onderzoeker” binnen de UGent kan
worden toegekend. Via dit statuut kunnen onderzoekers genieten van een aantal faciliteiten,
zoals het verkrijgen van een UGent-account (e-mailadres, toegang tot Athena, toegang tot
elektronische databanken van de bibliotheek (inclusief tijdschriften), …) en het verkrijgen van
een toegangsbadge voor de UGent-gebouwen waar ze onderzoeksactiviteiten uitoefenen.
Hogeschoolonderzoekers verzoeken via een webapplicatie (aop.ugent.be) om geaffilieerd te
worden aan een universitaire vakgroep, meer bepaald aan een ZAP-lid uit het
associatieonderzoeksplatform of, bij ontstentenis van UGent-betrokkenheid bij het
associatieonderzoeksplatform
waartoe
men
behoort,
aan
de
Directie
Onderzoeksaangelegenheden.
INDIENING
De oproep tot het aanvragen van een erkenning als associatieonderzoeksplatform staat continu
open.
Een associatieonderzoeksplatform kan op initiatief van de participerende onderzoekers worden
opgericht.
De aanvraag, op basis van het ter beschikking gestelde formulier en origineel ondertekend door
de coördinator van het voorgestelde associatieonderzoeksplatform, dient te worden gericht aan
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de directeur van de AUGent en bezorgd op onderstaand adres. Tevens wordt een elektronisch
exemplaar ingediend op info@augent.be.
Voor bijkomende algemene informatie kan u zich wenden tot de directeur van de AUGent (tel.
09/264.82.30).
Directeur van de Associatie Universiteit Gent
p/a secretariaat van de Associatie Universiteit Gent
Apotheekstraat 1, 9000 Gent
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TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER
LUIK I: ADMINISTRATIEF OVERZICHT
Naam van het associatieonderzoeksplatform
Naam
en
affiliatie
van
de
coördinator
die
als
hoofd
van
het
associatieonderzoeksplatform zal optreden
Gelieve de contactgegevens waarop de coördinator van het associatieonderzoeksplatform
gemakkelijk kan worden bereikt, te vermelden.
De coördinator van het
associatieonderzoeksplatform staat in voor de goede uitvoering van, en verslaggeving over, het
project.
Naam en affiliatie van een eventuele opvolger van de coördinator
Indien de coördinator van een erkend associatieonderzoeksplatform binnen de eerstvolgende
twee (eerste erkenning)/drie jaren (hernieuwing van de erkenning) op emeritaat gaat, wordt
geëist dat de naam van een andere onderzoeker die bij het emeritaat van de eerste de leiding
van het erkende associatieonderzoeksplatform overneemt, vermeld wordt.
Identificatie van de onderzoekslijn(en)
Minstens één onderzoekslijn dient te worden geïdentificeerd. Dit is een thematisch afgebakend
onderzoeksgebied dat meerdere samenhangende onderzoeksprojecten, doctoraten, master- en
bachelorproeven, en scripties kan omvatten.
Aantal betrokken onderzoekers in een associatieonderzoeksplatform
Vermeld, per instelling, het aantal onderzoekers dat effectief deel zal uitmaken van het
voorgestelde associatieonderzoeksplatform. Indien een onderzoeker aan meerdere instellingen
van de AUGent verbonden is, vermeldt u de instelling van zijn/haar hoofdopdracht.
Type dossier
Gelieve aan te geven of het formulier een eerste aanvraag tot oprichting van een
associatieonderzoeksplatform betreft, dan wel een halfjaarlijkse actualisatie, een eindverslag of
een tussentijds verslag en aanvraag tot hernieuwing van de erkenning.
Handtekening coördinator
Met
coördinator
wordt
bedoeld
de
onderzoeker
die
de
leiding
van
associatieonderzoeksplatform op zich neemt en instaat voor het goed functioneren ervan.

het
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LUIK II – BELEIDSPLAN
(1) Meerwaarde van de beoogde onderzoekssamenwerking
Bondige uiteenzetting met beschrijving van de beoogde onderzoekssamenwerking tussen de
verschillende
onderzoekers
en
onderzoeksgroepen
in
het
kader
van
een
associatieonderzoeksplatform. Deze tekst dient te worden beperkt tot maximum 1 bladzijde.
(2) Geplande nieuwe output
Beschrijving van de geplande onderzoeksinitiatieven die gezamenlijk (met onderzoekers uit
minstens twee AUGent-partnerinstellingen) zullen worden ontwikkeld. Hierbij kan worden
aangeduid of deze initiatieven reeds reëel zijn, dan wel nog verder moeten worden uitgewerkt.
Bijvoorbeeld: reeds gezamenlijk ingediende projectvoorstellen, co-promotorschap van
kandidaat-doctoraatsstudenten, co-auteurschap van publicaties, scripties van bachelor- en
masterstudenten, …. Deze tekst dient te worden beperkt tot maximum 2 bladzijden.
(3) Afspraken inzake dienstverlening naar derden
Beschrijving van de eventuele reeds gemaakte of geplande afspraken met betrekking tot een
gezamenlijke dienstverlening ten behoeve van derden (bedrijven, overheid, social profit
organisaties, …). Deze tekst dient te worden beperkt tot maximum 1 bladzijde.
(4) Gerealiseerde samenwerking
Bij de beoordeling van een aanvraag tot hernieuwing van de erkenning van een
associatieonderzoeksplatform zal onder meer rekening worden gehouden met de gerealiseerde
samenwerkingen tussen de deelnemende onderzoekers van de verschillende participerende
instellingen. Deze tekst dient te worden beperkt tot maximum 2 bladzijden.
(5) Zelfevaluatie van het onderzoeksproces
De leden van het associatieonderzoeksplatform kunnen in consensus over de samenwerking
reflecteren door de antwoorden in het bijgaande kader aan te kruisen en eventueel kort te
becommentariëren.
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BIJLAGE A: IDENTIFICATIE VAN DE LEDEN
Deelnemende leden van het associatieonderzoeksplatform
Gelieve voor elke individuele medewerker en/of onderzoeker die deel zal uitmaken van het
voorgestelde associatieonderzoeksplatform de gevraagde gegevens te vermelden.
BIJLAGE B: BESCHRIJVING VAN DE RELEVANTE ONDERZOEKSERVARING EN OUTPUT
Beschrijving van de huidige onderzoeksactiviteiten en maatschappelijke en
wetenschappelijke dienstverlening per onderzoeksgroep
Beschrijf de huidige onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten per onderzoeksgroep van elke
partnerinstelling op maximum 1 bladzijde.
Relevante wetenschappelijke output gedurende de voorbije twee (eerste aanvraag
tot verlenging) / drie (vanaf tweede aanvraag tot verlenging) jaren per
onderzoeksgroep
Gelieve met betrekking tot publicaties de volledige bibliografische opgave volgens de gangbare
categorisering weer te geven.
BIJLAGE C: HALFJAARLIJKSE ACTUALISATIE
Per cyclus van zes maanden wordt een beknopte actualisatievraag betreffende wijzigingen in de
ledensamenstelling gericht aan de coördinatoren van erkende associatieonderzoeksplatformen.
Uittredende leden
Gelieve per instelling de naam en voornaam van de uittredende leden te vermelden.
Nieuwe leden van het associatieonderzoeksplatform
Gelieve voor elke nieuwe medewerker en/of onderzoeker de gevraagde gegevens te vermelden.
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