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ONDERWIJSINNOVATIEPROJECTEN 2017 
 

 

 

Thema’s 
 
Voor 2017 stelt het onderwijskwaliteitsbureau voor de procedure en het systeem, zoals in 2015 door het 
Bestuurscollege goedgekeurd voor 2016, onveranderd toe te passen voor 2017; aan het bestuur worden dus geen 
wijzigingen voorgesteld. 
Het onderwijskwaliteitsbureau heeft wel de nieuwe thema’s voor 2017 bepaald: 

− Toetsbeleid en evaluatie 

− Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef) 
Deze twee nieuwe thema’s (die in de plaats komen van de thema’s van de vorige ronde ‘multidisciplinariteit’ en 
‘activerend leren’)  gelden zowel voor de competitief toegewezen innovatieprojecten als voor de facultair toegewezen 
innovatieprojecten binnen de opgelegde thema’s. 
 
Beschrijving van het systeem 
 
De volgende beschrijving geldt uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2017 door de Raad 
van Bestuur. 
 
De middelen voor facultaire innovatieprojecten zijn bestemd voor projectmatige initiatieven met een duidelijke begin- 
en einddatum en met verifieerbare resultaten. De middelen mogen niet verdeeld worden over de vakgroepen ter 
ondersteuning van de recurrente onderwijsactiviteiten. Zij kunnen wel tijdelijk ingezet worden voor de gerichte 
ondersteuning van de onderwijsactiviteiten, indien er een duidelijk geformuleerde component inzake 
onderwijsontwikkeling is die achteraf de onderwijsactiviteiten ondersteunt, zonder inzet van de specifieke middelen 
voor onderwijsvernieuwing.   
 
Er zijn drie soorten projecten: 
 

1. Competitief toegewezen innovatieprojecten; 
2. Facultair innovatieproject binnen de opgelegde thema’s; 
3. Facultair innovatieproject binnen de vrije facultaire ruimte.   

 
1. Competitieve toewijzing van de projecten 

Er wordt €180.000 voorzien voor competitief toegewezen innovatieprojecten. De middelen van een project worden 
toegewezen aan één coördinerend promotor. De geplande verdeling van de middelen wordt beschreven in het voorstel. 
 
Projectvoorstellen kunnen meedingen voor middelen per trap van € 30.000, met een maximum van 3 trappen. Hierbij 
geldt de volgende verdeling: 

- Trap 1: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 2 faculteiten (€30.000)  
- Trap 2: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 3 faculteiten (€60.000) 
- Trap 3: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 4 faculteiten (€90.000) 

De competitieve projecten worden beoordeeld op de volgende criteria: 

- Innoverend karakter tegenover wat momenteel reeds van toepassing is aan de UGent. 

- Toepasbaarheid van de innovatie in tijd en breedte (buiten de initieel betrokken partijen). 

- Interdisciplinair karakter – betrokkenheid van verschillende studiegebieden. 

- Mate waarin de projectinhoud in verhouding staat voor het gevraagde bedrag (value for money). 
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2. Facultaire projecten binnen de opgelegde thema’s 

De faculteiten doen een voorstel voor projecten die passen binnen de thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ & 
‘Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’. 
Voor tenminste de helft van de projecten/middelen is er een samenwerkingsverband met een andere faculteit. Dat 
betekent niet dat de middelen voor die projecten moeten worden gedeeld met de andere betrokken faculteiten. Er 
moet wel aangetoond worden dat er input komt van buiten de faculteit bij een project, of dat er gebruik wordt gemaakt 
van knowhow  van de andere faculteit of dat er al toepassingsmogelijkheden buiten de faculteit worden geëxploreerd. 
 

3. Vrije facultaire ruimte 
Voor de vrije facultaire ruimte wordt een ruime interpretatie gegeven aan innovatie, maar het blijven projectmatige 
middelen met een begin- en een einddatum die niet systematisch mogen worden ingezet voor blijvende ondersteuning 
van bepaalde opleidingsonderdelen. 
 
Procedure 
 
Zowel projecten die passen binnen de competitieve toewijzing als projecten die passen binnen de verdeling volgens de 
onderwijssleutel moeten verplicht worden gemeld aan de Faculteitsraad. Enkel de niet-competitieve projecten en 
projecten in de vrije ruimte moeten door de faculteitsraad  worden goedgekeurd. De voorstellen voor competitieve 
projecten worden ten laatste bij indienen maar liefst al in de redactiefase aangemeld via de onderwijsdirecteur.   
 
Bij de competitieve projecten wordt maximaal één project van €90.000 toegekend. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de 
toekenning van één project van €90.000 en drie projecten van €30.000. De toekenning van zes projecten van €30.000, 
of andere varianten zijn mogelijk. Een project wordt enkel voor geheel van de aangevraagde trappen goedgekeurd en 
niet voor een deel ervan.   
 
De projectvoorstellen moeten in WORD-formaat worden ingediend bij het secretariaat van de Onderwijsraad 
(Maya.Caen@UGent.be) met cc naar de heer Jan Velghe (jan.velghe@ugent.be).  

 
De competitieve projectvoorstellen worden ten laatste op 11 januari 2017 ingediend bij het secretariaat van de 
onderwijsraad. Het onderwijskwaliteitsbureau van 23 januari 2017 zal een advies aan het bestuurscollege formuleren 
over de competitieve projecten dat hierover op 17 februari 2017 kan beslissen. Het advies van het OKB wordt onder 
voorbehoud meegedeeld aan de onderwijsdirecteurs.  De andere projecten (facultaire projecten binnen de opgelegde 
thema’s, en projecten vrije facultaire ruimte) worden ten laatste op 1 maart 2017 ingediend en zullen een advies krijgen 
van het OKB van 6 maart of desnoods 24 april 2017 naargelang van de indiendatum. 
 
  

 

 

 


