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Alliantieonderzoeksgroepen
modaliteiten 2022
Het Bestuurscollege van 20 oktober 2008 heeft zich akkoord verklaard met de modaliteiten voor het
oprichten van Alliantieonderzoeksgroepen.
▪ Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert vorsers vanuit UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook
vanuit hun associatiepartners), die actief zijn rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn. Met
onderzoekslijn wordt bedoeld een thematisch afgebakend onderzoeksgebied dat meerdere
samenhangende onderzoeksprojecten, doctoraten, masterproeven en scripties kan omvatten.
▪ Alliantieonderzoeksgroepen hebben tot doel om met het gebundelde onderzoekspotentieel een
sterkere strategie te ontwikkelen op het vlak van onderzoek en dienstverlening en zich
gemeenschappelijk naar buiten toe sterker te profileren.
▪ Een Alliantieonderzoeksgroep bestaat uit minstens zes vorsers.
▪ Tot een Alliantieonderzoeksgroep kunnen vorsers behoren vanuit verschillende vak- of
onderzoeksgroepen of departementen (hierna: teams) vanuit elk van de betrokken instellingen.
▪ Aan het hoofd van een Alliantieonderzoeksgroep staat in principe een ZAP-lid (aka initiatiefnemer)
van UGent of VUB.
▪ Een Alliantieonderzoeksgroep wordt opgericht op initiatief van de participerende onderzoekers van
de verschillende betrokken instellingen. Hiertoe wordt een gemotiveerde vraag tot oprichting van een
alliantieonderzoeksgroep door de initiatiefnemers (ZAP) tegelijk gericht aan de Onderzoeksraden
van UGent en VUB. De erkenning van een alliantieonderzoeksgroep door een Onderzoeksraad
houdt – in zoverre dit nog niet het geval was - een erkenning in als onderzoeksgroep (of als meerdere
onderzoeksgroepen) van het gedeelte van de alliantieonderzoeksgroep binnen de eigen instelling.
▪ In het aanvraagdossier voor oprichting van een Alliantieonderzoeksgroep moeten minstens de
volgende onderwerpen aan bod komen:
✓ Benaming van de Alliantieonderzoeksgroep
✓ Benaming van de samenstellende onderzoeksgroepen binnen UGent en VUB en de
respectievelijke voorzitters van deze onderzoeksgroepen
✓ Regeling met betrekking tot de vaststelling van het voorzitterschap van de
Alliantieonderzoeksgroep en de eventuele beurtrol tussen de instellingen die hierbij wordt
gehanteerd
✓ Beschrijving van de activiteiten (gemeenschappelijke onderzoekslijn(en)) die zullen worden
gebundeld
✓ Vermelding van alle betrokken teams en onderzoekers
✓ Onderzoeksactiviteiten en/of onderzoekspotentieel van de participerende onderzoekers
✓ Beleidsplan met vermelding van:
o Gemeenschappelijke onderzoekslijn(en)
o Doelstellingen van de alliantieonderzoeksgroep
o Gemeenschappelijke onderzoeksinitiatieven
▪ De oprichting van een alliantieonderzoeksgroep wordt goedgekeurd indien en zodra de
onderzoeksraden van UGent en VUB dit hebben goedgekeurd.
▪ Aanvragers van de UGent ontvangen na de selectieprocedure een brief van de Rector van de UGent
waarin het resultaat wordt bekend gemaakt. In deze brief wordt eveneens gemeld dat kandidaten
feedback kunnen opvragen en tot wie ze zich hiervoor kunnen richten.
▪ Een alliantieonderzoeksgroep bepaalt zelf zijn interne organisatie en werking, rekening houdend met
de regelgeving aan de verschillende instellingen.
▪ De alliantieonderzoeksgroep actualiseert haar samenstelling en rapporteert over haar activiteiten via
de samenstellende onderzoeksgroepen aan UGent en VUB.
▪ Een advies tot stopzetting van de alliantieonderzoeksgroep vanuit UGent of VUB wordt gemotiveerd
overgemaakt aan de Onderzoeksraad van de andere instelling. Bij een evaluatie leidend tot een
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advies met betrekking tot de verderzetting van een alliantieonderzoeksgroep wordt ondermeer
rekening gehouden met een zelfevaluatieverslag, met o.m.:
✓ Motivering voor instandhouding van de alliantieonderzoeksgroep
✓ Realisatie van de geformuleerde doelstellingen van de alliantieonderzoeksgroep
✓ Gemeenschappelijke realisaties van UGent- en VUB-vorsers i.v.m. onderzoek en dienstverlening
(onderzoeksinitiatieven; extern gefinancierde onderzoeksprojecten; …)
✓ Beschrijving van samenwerkingsprocessen en communicatie tussen de partners.
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