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Bijlage 5: puntentabellen doctoraatsopleiding Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte 

 

Doctoraatsopleiding  
  
1. Binnen de doctoraatsopleiding dient de doctorandus zijn/haar competenties als jonge onderzoeker aan 
te scherpen. Hierover dient hij/zij jaarlijks te rapporteren via het online Studenten Informatie Systeem 
Antwerpen (SisA). Met behulp van het competentieprofiel voor doctorandi aan de Universiteit 
Antwerpen, bepaalt de doctorandus in samenspraak met zijn/haar promotor welke activiteiten hij/zij 
hiervoor onderneemt. 

2. Om de doctoraatsopleiding met vrucht doorlopen te hebben, moet de doctorandus een 
activiteitendossier indienen waarvoor volgende algemene regels gelden:  

• er moeten activiteiten ondernomen zijn voor een totaal van minimum 30 punten; 
• er moet in minstens 4 categorieën van het competentieprofiel telkens minimum 1 punt 

behaald zijn;   
• maximum de helft van het totaal aantal punten mag in 1 competentiecategorie behaald zijn; 
• voor alle activiteiten dient een bewijs van participatie te worden voorzien.  Indien geen bewijs 

van participatie kan worden voorgelegd, dan kan dit worden vervangen door een verklaring 
op woord van eer, hetzij van de doctorandus hetzij van de promotor. 

  

De doctoraatsstudent sluit de doctoraatsopleiding af vóór de officiële samenstelling van de doctoraatsjury 
en volgens de procedure vermeld op de website van de Antwerp Doctoral School. 

 
3. Voor de puntentoekenning per activiteit gelden onderstaande tabellen (één per departement).  ADS-
cursussen die de doctorandus vanaf academiejaar 2015-2016 gevolgd heeft en waarvoor hij/zij geslaagd is, 
worden (met het betreffende puntenaantal en koppeling aan competentiecategorie) automatisch 
toegevoegd aan het activiteitenoverzicht in SisA.   
 
4. Onderstaande lijsten met activiteiten zijn niet exhaustief. Vind je een activiteit niet terug, dan mag je zelf 
een gemotiveerd voorstel doen voor het aantal toe te kennen punten.  

5. Algemeen gelden volgende specificaties:  

• De punten per activiteit, vastgesteld door elk van de departementen binnen FLW, gelden voor 
alle doctorandi van dat departement.  De Onderwijsraad, of haar afgevaardigde commissie, 
heeft steeds het recht om aanpassingen aan de facultair vastgestelde punten te vragen.  

• Activiteiten, gevolgd na het behalen van het diploma dat toegang verschaft tot de inschrijving 
voor de voorbereiding van het proefschrift maar vóór de effectieve inschrijving kunnen geheel 
of gedeeltelijk voor honorering in het kader van de doctoraatsopleiding in aanmerking komen.  
Dergelijke aanvragen tot honorering moeten door de doctorandus bij de start van het 
doctoraat in SisA worden ingegeven met de duidelijke vermelding dat het een activiteit betreft 
van voor de start van het doctoraat.  

 
6. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen kandidaat-doctorandi met bijzondere kwalificaties 
worden vrijgesteld van de verplichtingen en beperkingen zoals vermeld in deze bijlage.  Hierover beslist 
de departementale coördinator op basis van een gemotiveerd voorstel, gestaafd met de nodige stukken.  

  

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ADS&n=100531#docop2
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Puntentabel Geschiedenis 
 
 
Type Activiteit Puntentelling Maximum 

COMPETENTIECATEGORIE A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus1  0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Lezing bijwonen2 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Onderzoeksverblijf3 0,2p/werkdag  

3. Publicaties en prod. /real. Peer-review proposal/manuscript 
(voor tijdschrift of officiële 
wetenschappelijke 
instelling/organisatie)  

1pt/review  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A en compcat 
F4 

 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Jureren bij examen5 0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

COMPETENTIECATEGORIE B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving6 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus7 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Lid raden/commissies UAntwerpen  

      - peer review commissie ADS 

      - Lid faculteits- of 
departementsraad, 
onderzoekscommissie, VABAP  

 

 

0,1p/uur 

 

1p/jaar 

 

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad internationaal 
tijdschrift 

2pt/jaar  

                                                           
1 bv E-bronnen, Excel, Access, Scientific Reasoning and Reporting. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder 
deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een 
maximum van 6p voor de hele opleiding.  
2 Hieronder vallen ook studiedagen, workshops, congressen,… Deelname aan een proefles ZAP wordt niet gehonoreerd. 
3 Louter opzoekings- of archiefwerk telt niet mee als onderzoeksverblijf. 
4 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
5 Voor examentoezicht worden geen punten toegekend. 
6 Lidmaatschappen raden en commissies worden per jaar gehonoreerd. Deze lidmaatschappen moeten dus gegroepeerd worden per 
raad/commissie per jaar. 
7 bv Innovation Management & Entrepreneurship. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
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3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad nationaal/lokaal 
tijdschrift 

1p/jaar  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Voorzitter officiële academische 
raden/commissies 

2p/jaar  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Secretariaat onderzoeksgroep 

 

1p/jaar   

COMPETENTIECATEGORIE C. Onderzoeksmanagement8 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus9 0,1p/uur  

4. (Academische) communicatie Organisatie van wetenschappelijke 
activiteit: hoofdorganisatie 

 

 

1p/dag dat de activiteit 
duurt 

 

4. (Academische) communicatie Organisatie van wetenschappelijke 
activiteit: co-organisatie 

 

0,5p/ dag dat de 
activiteit duurt 

 

4. (Academische) communicatie Co-organisatie van sessie op congres 0,5p  

COMPETENTIECATEGORIE D. Persoonlijke doeltreffendheid10 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus11 0,1p/uur  

3. Publicaties en prod. /real. Internationale publicatie (Peer-
reviewed)  

4p/publicatie  

3. Publicaties en prod. /real. Nationale publicatie (Peer-
reviewed)  

3p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Lokale publicatie  1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Proceedingspaper 1p/publicatie 

                                                           
8 Voor alle onderwijsgerelateerde activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie E samen 
geldt een maximum van 6p over de hele opleiding.     
9 bv Project Management, Word, Mindmapping. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
10 Publicaties kunnen maar gehonoreerd worden na aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De grootte van de 
honorering is afhankelijk van het type publicatie. Voor publicaties met maximaal drie auteurs krijgen alle auteurs het volledige aantal 
punten, voor publicaties met meer dan drie auteurs krijgen enkel de eerste en de laatste het volledige aantal punten, de auteurs 
tussenin dienen expliciet aan te geven (en te laten bevestigen door hun promotor of een andere betrokken vertegenwoordiger) wat 
hun inbreng in de totstandkoming van het artikel is geweest.  Als die inbreng equivalent is aan die van de eerste en laatste auteurs, 
krijgen ze toch het volle puntenaantal (afhankelijk van het publicatietype), als het gaat om een bijrol krijgen ze 1 punt. Abstracts van 
lezingen in het programmaboekje van een congres e.d. worden niet gehonoreerd. 
11 bv Time Management, Achieving your goals. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
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3. Publicaties en prod. /real. Gepubliceerde boekreview12 1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Publicatie voor breder publiek 1p/publicatie 

4. (Academische) communicatie Webmaster onderzoeksgroep of 
ander officieel orgaan 

1p/academische 
website/jaar 

5. Projectvoorst. en erkenning Prijs artikel/publicatie 1p/prijs 

COMPETENTIECATEGORIE E. Communicatieve vaardigheden13 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus14 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Taalopleiding 0,1p/contactuur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Doceren in het hoger onderwijs 0,2p/contactuur 

 

 zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiden seminarie en oefeningen 0,1p/uur 

 

 zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Internationale presentatie 3p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Nationale presentatie 2p/ presentatie  

4. (Academische) communicatie Posterpresentatie (nationaal of 
internationaal) 

1p/posterpresentatie  

4. (Academische) communicatie Presentatie van eigen onderzoek 
binnen eigen departement of 
binnen een les op vraag van de 
titularis van het vak15 

1p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Lesgeven in bedrijf/aan breder 
publiek 

0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Interviews breder publiek of pers 
(nationaal en internationaal) 

0,5p/interview  

4. (Academische) communicatie Persconferentie project 0,5p/persconferentie  

                                                           
12 Ook een collectief reviewartikel voor bijvoorbeeld het tijdschrift Stadsgeschiedenis valt onder deze categorie (1 p/reviewartikel). 
13 Voor presentaties kunnen enkel punten toegekend worden indien de doctorandus zelf de “presenting author” was. Verder wordt voor 
presentaties via teleconferencing dezelfde puntentelling toegepast als in de tabel vermeld is. Voor alle onderwijsgerelateerde 
activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie C samen geldt een maximum van 6p over 
de hele opleiding. 
14 bv Presentaties geven, Schrijven, Communicatie, PowerPoint, Snellezen, Webdesign, Writing proposals, Schrijfcoaching. Ook online 
training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in 
alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
15 Presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep worden niet gehonoreerd. 
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4. (Academische) communicatie Panelgesprek (expert) 0,5p/panelgesprek  

4. (Academische) communicatie Presentatie Posthumus seminarie  1p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Curator of Wetenschappelijke 
Begeleiding Tentoonstellingen 

 

2 punten  

 

 

COMPETENTIECATEGORIE F. Netwerken en teamwerk 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus16 0,1p/uur  

 Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A (helft) en 
compcat F (helft)17 

 

COMPETENTIECATEGORIE G. Carrièremanagement 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus18 0,1p/uur  

Niet gehonoreerd: 

 - Deelname aan vergaderingen geldt niet als bijwonen van lezingen of 
opleidingen. 

- Wat betreft publicaties: geen abstracts van lezingen in het 
programmaboekje van een congres e.d.; geen projectverslagen. 

- Geen presentaties op werkvergaderingen van het eigen onderzoeks- of 
projectteam  

- Opleiding evacuatieleider. 
- Verblijf in het buitenland voor archiefonderzoek of louter opzoekwerk 

wordt niet gehonoreerd als onderzoeksverblijf.  

 
   
  

                                                           
16 bv Leiderschap en Teamwerking. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten 
i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele 
opleiding. 
17 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 

18 bv Sollicitatietechnieken. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het 
volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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Puntentabel Letterkunde 
 

Type Activiteit Puntentelling Maximum 

COMPETENTIECATEGORIE A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus19  0,1p/uur  

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Lezing bijwonen20 0,1p/uur  

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Onderzoeksverblijf21 0,2p/werkdag  

3.Publicaties en prd. /real. Peer-review 
proposal/manuscript (voor 
tijdschrift of officiële 
wetenschappelijke 
instelling/organisatie)  

1pt/review  

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur, met een 
maximum van 2p per 
congres. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A en compcat 
F22 

 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Summer School of equivalenten 0,1p/uur  

COMPETENTIECATEGORIE B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus23 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Lid raden/commissies 
UAntwerpen  

  - peer review commissie ADS 

  - lid faculteits- of 
departementsraad, 
onderzoekscommissie, 
VABAP  

 

 

0,1p/uur 

1p/jaar 

 

 

                                                           
19 Bv E-bronnen, Excel, Access, Scientific Reasoning and Reporting. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder 
deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen verdient het de 
voorkeur deze te beperken tot een maximum van 6p voor de hele opleiding.  
20 Hieronder vallen ook studiedagen, workshops, congressen,…  
21 Louter opzoekingswerk telt niet mee als onderzoeksverblijf. 
22 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
23 Bv Innovation Management & Entrepreneurship. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor 
alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen verdient het de voorkeur deze te 
beperken tot een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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3. Publicaties en prod. 
/real. 

Lid Redactieraad internationaal 
tijdschrift 

2pt/jaar  

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Lid Redactieraad 
nationaal/lokaal tijdschrift 

1p/jaar  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Voorzitter officiële academische 
raden/commissies 

2p/jaar  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Secretariaat onderzoeksgroep 1p/jaar  

COMPETENTIECATEGORIE C. Onderzoeksmanagement24 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus25 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Beoordeling bachelor- of 
masterproef (2e lezer) 

0,5p/bachelor- of 
masterproef 

zie algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Jureren en assistentie bij 
corrigeren van examens26 

0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

4. (Academische) 
communicatie 

(Co-)Organisator 
conferentie/workshop 

 

1p/dag dat de 
conferentie/workshop 
duurt 

 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Administratieve ondersteuning 
conferentie/project 

0,5p/conferentie of 
project (ongeacht de 
duur) 

 

5. Projectvoorst. en 
erkenning 

Projectaanvraag schrijven / 
project verwerven27 

1p/projectaanvraag 

OF 

2p/verworven project 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Voor alle onderwijsgerelateerde activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie E 
samen geldt een maximum van 6p over de hele opleiding.     
25 Bv Project Management, Word, Mindmapping. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
26 Voor examentoezicht worden geen punten toegekend. 
27 Het moet gaan om een project dat door de doctorandus zelf geschreven is.  
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COMPETENTIECATEGORIE D. Persoonlijke doeltreffendheid28 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus29 0,1p/uur  

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Internationale publicatie (WoS, 
VABB) 

4p/publicatie  

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Nationale publicatie (WoS, 
VABB) 

3p/publicatie 

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Lokale publicatie (niet in WoS of 
VABB) 

1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Proceedingspaper 1p/publicatie  

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Recensie voor wetenschappelijk 
tijdschrift 

1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Redactie verzamelbundel (VABB) 2p/publicatie 

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Redactie wetenschappelijke 
uitgave van literair werk  

2p/publicatie 

3. Publicaties en prod. 
/real. 

Publicatie voor breder publiek 0,5p/publicatie 

4. (Academische) 
communicatie 

Webmaster onderzoeksgroep of 
ander officieel orgaan 

0,5p/academische 
website/jaar 

5. Projectvoorst. en 
erkenning 

Prijs artikel/publicatie30 1p/prijs 

COMPETENTIECATEGORIE E. Communicatieve vaardigheden31 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus32 0,1p/uur  

                                                           
28 Publicaties kunnen maar gehonoreerd worden na aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De grootte van de 
honorering is afhankelijk van het type publicatie.  Voor publicaties met maximaal drie auteurs krijgen alle auteurs het volledige aantal 
punten, voor publicaties met meer dan drie auteurs krijgen enkel de eerste en de laatste het volledige aantal punten, de auteurs 
tussenin dienen expliciet aan te geven (en te laten bevestigen door hun promotor of een andere betrokken vertegenwoordiger) wat 
hun inbreng in de totstandkoming van het artikel is geweest.  Als die inbreng equivalent is aan die van de eerste en laatste auteurs, 
krijgen ze toch het volle puntenaantal (afhankelijk van het publicatietype), als het gaat om een bijrol krijgen ze 1 punt. Abstracts van 
lezingen in het programmaboekje van een congres e.d. worden niet gehonoreerd. 
29 Bv Time Management, Achieving your goals. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen verdient het de voorkeur deze te 
beperken tot een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
30 Prijzen voor beste poster of lezing b.v. worden niet gehonoreerd. 
31 Voor presentaties kunnen enkel punten toegekend worden indien de doctorandus zelf de “presenting author” was. Verder wordt voor 
presentaties via teleconferencing dezelfde puntentelling toegepast als in de tabel vermeld is. Voor alle onderwijsgerelateerde 
activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie C samen geldt een maximum van 6p over 
de hele opleiding. 
32 Bv Presentaties geven, Schrijven, Communicatie, PowerPoint, Snellezen, Webdesign, Writing proposals, Schrijfcoaching. Ook online 
training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in 
alle competentiecategorieën samen verdient het de voorkeur deze te beperken tot een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Taalopleiding 0,1p/contactuur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Doceren in het hoger 
onderwijs33 

0,2p/contactuur 

 

zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiden seminarie en 
oefeningen 

0,1p/uur 

 

zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) 
communicatie 

Internationale presentatie op 
conferentie of workshop  

3p/presentatie  

4. (Academische) 
communicatie 

Nationale presentatie op 
conferentie of workshop  

2p/presentatie  

4. (Academische) 
communicatie 

Posterpresentatie op 
conferentie of workshop 
(nationaal of internationaal) 

1p/presentatie  

4. (Academische) 
communicatie 

Andere presentaties (b.v. 
gastlezing andere universiteit of 
lezing op conferentie of 
workshop zonder peer review, in 
binnen- of buitenland, 
presentatie binnen eigen 
departement/universiteit)34 

1p/presentatie  

4. (Academische) 
communicatie 

Lesgeven in bedrijf/aan breder 
publiek 

0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) 
communicatie 

Persinterview over eigen 
onderzoek (nationaal en 
internationaal) 

0,5p/interview  

4. (Academische) 
communicatie 

Persconferentie project 0,5p/persmoment  

4. (Academische) 
communicatie 

Panelgesprek (expert) 0,5p/gesprek  

4. (Academische) 
communicatie 

Curator of wetenschappelijke 
begeleiding tentoonstelling 

2p/tentoonstelling  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Deelname aan infodagen en Sid-
ins 

0,1p/uur 

 

 

                                                           
33 Werkuren voor de lesvoorbereiding worden niet gehonoreerd. 
34 Presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep worden niet gehonoreerd. 
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COMPETENTIECATEGORIE F. Netwerken en teamwerk 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus35 0,1p/uur  

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur, met een 
maximum van 2p per 
congres. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A (helft) en 
compcat F (helft)36 

 

4. (Academische) 
communicatie 

Organisatie doctorandilunches 1p/jaar  

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Bijwonen doctorandilunches 0,1p/uur  

COMPETENTIECATEGORIE G. Carrièremanagement 

1. Opleiding en 
carrièreontw. 

Cursus of mentoraat37 0,1p/uur  

Niet gehonoreerd: 

  - Deelname aan vergaderingen geldt niet als bijwonen van lezingen of 
opleidingen. 

 - Wat betreft publicaties: geen abstracts van lezingen in het programmaboekje 
van een congres e.d.; geen projectverslagen. 

 - Geen presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep.  

 - Opleiding evacuatieleider wordt niet gehonoreerd. 
 - Doctorandidag ADS: 0,1p voor inhoudelijke lezing; de rest telt niet mee. 
 - Toezicht houden tijdens het examen wordt niet gehonoreerd. 

 

 

  

                                                           
35 Bv Leiderschap en Teamwerking. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten 
i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen verdient het de voorkeur deze te beperken tot 
een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
36 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 

37 bv Sollicitatietechnieken. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het 
volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen verdient het de voorkeur deze te beperken tot een 
maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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Puntentabel Taalkunde   
 
Type Activiteit Puntentelling Maximum 

COMPETENTIECATEGORIE A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus38  0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Lezing bijwonen39 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Onderzoeksverblijf40 0,2p/werkdag  

3. Publicaties en prd. /real. Peer-review proposal/manuscript 
(voor tijdschrift of officiële 
wetenschappelijke 
instelling/organisatie)  

1p/review  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur, met een 
maximum van 2p per 
congres. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A en compcat 
F41 

 

1. Opleiding en carrièreontw. Summer School of equivalenten 0,1p/uur  

COMPETENTIECATEGORIE B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus42 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Lid raden/commissies UAntwerpen  

  - peer review commissie ADS 

  - lid faculteits- of 
departementsraad, 
onderzoekscommissie, VABAP  

 

0,1p/uur 

1p/jaar 

 

 

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad internationaal 
tijdschrift 

2p/jaar  

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad nationaal/lokaal 
tijdschrift 

1p/jaar  

                                                           
38 Bv E-bronnen, Excel, Access, Scientific Reasoning and Reporting. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder 
deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een 
maximum van 6p voor de hele opleiding.  
39 Hieronder vallen ook studiedagen, workshops, congressen,…  
40 Louter opzoekingswerk telt niet mee als onderzoeksverblijf. 
41 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
42 Bv Innovation Management & Entrepreneurship. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor 
alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor 
de hele opleiding. 
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2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Voorzitter officiële academische 
raden/commissies 

2p/jaar  

COMPETENTIECATEGORIE C. Onderzoeksmanagement43 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus44 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiding bachelorproef45 1p/bachelorproef  zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiding masterproef46 2p/masterproef zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Beoordeling bachelor- of 
masterproef (2e lezer)47 

0,5p/bachelor- of 
masterproef 

zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Jureren bij examen48 0,1p/uur zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

4. (Academische) communicatie (Co-)Organisator 
conferentie/workshop 

 

1p/dag dat de 
conferentie/workshop 
duurt 

 

5. Projectvoorst. en erkenning Administratieve ondersteuning 
conferentie/project 

0,5p/conferentie of 
project (ongeacht de 
duur) 

 

5. Projectvoorst. en erkenning Verworven project49 2p/project  

                                                           
43 Voor alle onderwijsgerelateerde activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie E 
samen geldt een maximum van 6p over de hele opleiding.     
44 Bv Project Management, Word, Mindmapping. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
45 Het optreden als begeleider dient schriftelijk bevestigd te worden door de promotor van de bachelorproef.  Het moet gaan om een 
substantiële en structurele inbreng in de begeleiding, occasionele activiteiten in dit verband worden niet gehonoreerd. Als een 
bachelorproef ingebracht wordt voor deze activiteit, kan ze niet ook nog eens ingebracht worden voor de activiteit ‘Beoordeling 
bachelor- of masterproef (2e lezer)’. 
46 Het optreden als begeleider dient schriftelijk bevestigd te worden door de promotor van de masterproef.  Het moet gaan om een 
substantiële en structurele inbreng in de begeleiding, occasionele activiteiten in dit verband worden niet gehonoreerd. Als een 
masterproef ingebracht wordt voor deze activiteit, kan ze niet ook nog eens ingebracht worden voor de activiteit ‘Beoordeling bachelor- 
of masterproef (2e lezer)’. 
47 Bij herbeoordeling van een thesis in 2de zit, wordt ook dit laatste (apart) gehonoreerd. 
48 Voor examentoezicht worden geen punten toegekend. 
49 Enkel gehonoreerde projecten kunnen worden ingebracht, het schrijven van projectvoorstellen die niet gehonoreerd worden niet. Het 
moet gaan om een project dat door de doctorandus volledig zelf geschreven is, schriftelijke bevestiging hiervan door de promotor is 
vereist.  
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COMPETENTIECATEGORIE D. Persoonlijke doeltreffendheid50 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus51 0,1p/uur  

3. Publicaties en prod. /real. Internationale publicatie (WoS, 
VABB) 

4p/publicatie  

3. Publicaties en prod. /real. Nationale publicatie (WoS, VABB) 3p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Lokale publicatie (niet in WoS of 
VABB) 

1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Proceedingspaper 1p/publicatie  

Uitz. 
computerlinguïstiek: 
3p/publicatie 
(nationaal) of 
4p/publicatie 
(internationaal) 

3. Publicaties en prod. /real. Gepubliceerde boekreview 1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Redactie verzamelbundel (VABB) 2p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Publicatie voor breder publiek 0,5p/publicatie 

4. (Academische) communicatie Webmaster onderzoeksgroep of 
ander officieel orgaan 

0,5p/academische 
website/jaar 

5. Projectvoorst. en erkenning Prijs artikel/publicatie52 1p/prijs 

COMPETENTIECATEGORIE E. Communicatieve vaardigheden53 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus54 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Taalopleiding 0,1p/contactuur  

                                                           
50 Publicaties kunnen maar gehonoreerd worden na aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De grootte van de 
honorering is afhankelijk van het type publicatie. Voor publicaties met maximaal drie auteurs krijgen alle auteurs het volledige aantal 
punten, voor publicaties met meer dan drie auteurs krijgen enkel de eerste en de laatste het volledige aantal punten, de auteurs 
tussenin dienen expliciet aan te geven (en te laten bevestigen door hun promotor of een andere betrokken vertegenwoordiger) wat 
hun inbreng in de totstandkoming van het artikel is geweest.  Als die inbreng equivalent is aan die van de eerste en laatste auteurs, 
krijgen ze toch het volle puntenaantal (afhankelijk van het publicatietype), als het gaat om een bijrol krijgen ze 1 punt.  Abstracts van 
lezingen in het programmaboekje van een congres e.d. worden niet gehonoreerd. 
51 Bv Time Management, Achieving your goals. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
52 Prijzen voor beste poster of lezing b.v. worden niet gehonoreerd. 
53 Voor presentaties kunnen enkel punten toegekend worden indien de doctorandus zelf de “presenting author” was. Verder wordt voor 
presentaties via teleconferencing dezelfde puntentelling toegepast als in de tabel vermeld is. Voor alle onderwijsgerelateerde 
activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie C samen geldt een maximum van 6p over 
de hele opleiding. 
54 Bv Presentaties geven, Schrijven, Communicatie, PowerPoint, Snellezen, Webdesign, Writing proposals, Schrijfcoaching. Ook online 
training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in 
alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Doceren in het hoger onderwijs55 0,2p/contactuur 

 

zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiden seminarie en oefeningen 0,1p/uur 

 

zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Internationale presentatie op 
conferentie of workshop (met peer 
review) 

3p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Nationale presentatie op 
conferentie of workshop (met peer 
review) 

2p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Posterpresentatie (nationaal of 
internationaal) 

1p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Andere presentaties (b.v. gastlezing 
andere universiteit of lezing op 
conferentie of workshop zonder 
peer review, in binnen- of 
buitenland, presentatie binnen 
eigen departement/universiteit)56 

1p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Lesgeven in bedrijf/aan breder 
publiek 

0,1p/uur zie 
algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Persinterview over eigen onderzoek 
(nationaal en internationaal) 

0,5p/interview  

4. (Academische) communicatie Persconferentie project 0,5p/persmoment  

4. (Academische) communicatie Panelgesprek (expert) 0,5p/gesprek  

COMPETENTIECATEGORIE F. Netwerken en teamwerk 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus57 0,1p/uur  

                                                           
55 Werkuren voor de lesvoorbereiding worden niet gehonoreerd. 
56 Presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep worden niet gehonoreerd. 
57 Bv Leiderschap en Teamwerking. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten 
i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele 
opleiding. 
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1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur, met een 
maximum van 2p per 
congres. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A (helft) en 
compcat F (helft)58 

 

COMPETENTIECATEGORIE G. Carrièremanagement 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus59 0,1p/uur  

Niet gehonoreerd: 

 - Deelname aan vergaderingen geldt niet als bijwonen van lezingen 
of opleidingen. 

- Wat betreft publicaties: geen abstracts van lezingen in het 
programmaboekje van een congres e.d.; geen projectverslagen. 

- Geen presentaties op werkvergaderingen van de eigen 
onderzoeksgroep. 

- Prijzen voor presentaties en posters worden niet gehonoreerd.  Ze  
kunnen wel op het diplomasupplement vermeld worden.  

- Opleiding evacuatieleider wordt niet gehonoreerd. 
- Niet-gehonoreerde projectvoorstellen worden niet gehonoreerd. 
- Doctorandidag ADS: 0,1p voor inhoudelijke lezing; de rest telt niet 

mee. 
- Toezicht houden tijdens het examen wordt niet gehonoreerd. 

 
    

                                                           
58 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
59 bv Sollicitatietechnieken. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het 
volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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Puntentabel Toegepaste Taalkunde 
 

Type Activiteit Puntentelling Maximum 

COMPETENTIECATEGORIE A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus60  0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Lezing bijwonen61 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Summer School 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Het volgen van gespecialiseerde 
workshops 
 

0,1 p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Onderzoeksverblijf62 0,2p/werkdag  

Publicaties en prd. /real. Peer-review proposal/manuscript 
(voor tijdschrift of officiële 
wetenschappelijke 
instelling/organisatie)  

1pt/review  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A en 
compcat F63 

 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Jureren bij examen64 0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

COMPETENTIECATEGORIE B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus65 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Lid raden/commissies UAntwerpen  

      - peer review commissie ADS 

      - Lid faculteits- of 
departementsraad, 
onderzoekscommissie, VABAP  

 

 

0,1p/uur 

 

 

                                                           
60 bv E-bronnen, Excel, Access, Scientific Reasoning and Reporting. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder 
deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een 
maximum van 6p voor de hele opleiding.  
61 Hieronder vallen ook studiedagen, workshops, congressen,…  
62 Louter opzoekingswerk telt niet mee als onderzoeksverblijf. 
63 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
64 Voor examentoezicht worden geen punten toegekend. 
65 bv Innovation Management & Entrepreneurship. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor 
alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor 
de hele opleiding. 
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1p/jaar 

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad internationaal 
tijdschrift 

2p/jaar  

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad nationaal/lokaal 
tijdschrift 

1p/jaar  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Voorzitter officiële academische 
raden/commissies 

2p/jaar  

 Consultancy 0,5 p  

COMPETENTIECATEGORIE C. Onderzoeksmanagement66 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus67 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Beoordeling bachelorproef (2e lezer) 0,5p/bachelorproef  

4. (Academische) communicatie Organisatie van een 
wetenschappelijke activiteit: 
volledige 
organisatie/hoofdorganisatie 

1p/dag dat de 
activiteit duurt 

 

 

4. (Academische) communicatie Organisatie van een 
wetenschappelijke activiteit: co-
organisatie 

0,5p/dag dat de 
activiteit duurt 

 

4. (Academische) communicatie Co-organisatie van sessie op een 
congres 

0,5p  

5. Projectvoorst. en erkenning Verworven project68 2p/project  

COMPETENTIECATEGORIE D. Persoonlijke doeltreffendheid69 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus70 0,1p/uur  

                                                           
66 Voor alle onderwijsgerelateerde activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie E 
samen geldt een maximum van 6p over de hele opleiding.     
67 bv Project Management, Word, Mindmapping. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
68 Enkel gehonoreerde projecten kunnen worden ingebracht, het schrijven van projectvoorstellen die niet gehonoreerd worden niet. Het 
moet gaan om een project dat door de doctorandus volledig zelf geschreven is, schriftelijke bevestiging hiervan door de promotor is 
vereist.  
69 Publicaties kunnen maar gehonoreerd worden na aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De grootte van de 
honorering is afhankelijk van het type publicatie. Voor publicaties met maximaal drie auteurs krijgen alle auteurs het volledige aantal 
punten, voor publicaties met meer dan drie auteurs krijgen enkel de eerste en de laatste het volledige aantal punten, de auteurs 
tussenin dienen expliciet aan te geven (en te laten bevestigen door hun promotor of een andere betrokken vertegenwoordiger) wat 
hun inbreng in de totstandkoming van het artikel is geweest,.  Als die inbreng equivalent is aan die van de eerste en laatste auteurs, 
krijgen ze toch het volle puntenaantal (afhankelijk van het publicatietype), als het gaat om een bijrol krijgen ze 1 punt. Abstracts van 
lezingen in het programmaboekje van een congres e.d. worden niet gehonoreerd. 
70 bv Time Management, Achieving your goals. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
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3. Publicaties en prod. /real. Internationale publicatie (WoS, 
VABB) 

4p/publicatie  

3. Publicaties en prod. /real. Nationale publicatie (WoS, VABB) 3p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Lokale publicatie (niet in WoS of 
VABB) 

1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Proceedingspaper 1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Gepubliceerde boekreview 1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Publicatie voor breder publiek + 
opiniestukken in kranten of 
tijdschriften 

1p/publicatie 

4. (Academische) communicatie Webmaster onderzoeksgroep of 
ander officieel orgaan 

1p/academische 
website/jaar 

5. Projectvoorst. en erkenning Prijs artikel/publicatie 1p/prijs 

COMPETENTIECATEGORIE E. Communicatieve vaardigheden71 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus72 0,1p/uur  

Opleiding en carrièreontw Taalopleiding 0,1p/contactuur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Doceren in het hoger onderwijs 0,2p/contactuur 

 

 zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiden seminarie en oefeningen 0,1p/uur 

 

Zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Internationale presentatie 3p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Nationale presentatie 2p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Posterpresentatie (nationaal of 
internationaal) 

1p/posterpresentatie  

4. (Academische) communicatie Presentatie van eigen onderzoek 
binnen eigen departement of 

1p/presentatie  

                                                           
71 Voor presentaties kunnen enkel punten toegekend worden indien de doctorandus zelf de “presenting author” was. Verder wordt voor 
presentaties via teleconferencing dezelfde puntentelling toegepast als in de tabel vermeld is. Voor alle onderwijsgerelateerde 
activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie C samen geldt een maximum van 6p over 
de hele opleiding. 
72 bv Presentaties geven, Schrijven, Communicatie, PowerPoint, Snellezen, Webdesign, Writing proposals, Schrijfcoaching. Ook online 
training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in 
alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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binnen een les op vraag van de 
titularis van het vak73 

4. (Academische) communicatie Lesgeven in bedrijf/aan breder 
publiek 

0,1p/uur Zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Het geven van gespecialiseerde 
workshops 

1 p  

4. (Academische) communicatie Interviews breder publiek of pers 
(nationaal en internationaal) 

0,5p/interview  

4. (Academische) communicatie Persconferentie project 0,5p/persconferentie  

4. (Academische) communicatie Panelgesprek (expert) 0,5p/panelgesprek  

COMPETENTIECATEGORIE F. Netwerken en teamwerk 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus74 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A (helft) 
en compcat F 
(helft)75 

 

 
 

 

Lidmaatschap en/of bijdragen tot 
activiteiten van 
beroepsverenigingen (en/of 
belangengroepen) 
 

0,5 p  

COMPETENTIECATEGORIE G. Carrièremanagement 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus76 0,1p/uur  

Niet gehonoreerd: 

 - Deelname aan vergaderingen geldt niet als bijwonen van lezingen of 
opleidingen. 

- Wat betreft publicaties: geen abstracts van lezingen in het 
programmaboekje van een congres e.d.; geen projectverslagen. 

- Geen presentaties op werkvergaderingen van de eigen 
onderzoeksgroep.  

- Opleiding evacuatieleider. 
- Niet-gehonoreerde projectvoorstellen. 

                                                           
73 Presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep worden niet gehonoreerd. 
74 bv Leiderschap en Teamwerking. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten 
i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele 
opleiding. 
75 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
76 bv Sollicitatietechnieken. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het 
volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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Puntentabel Wijsbegeerte 
  
 

Type Activiteit Puntentelling Maximum 

COMPETENTIECATEGORIE A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus77  0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Lezing bijwonen78 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Onderzoeksverblijf79 0,2p/werkdag  

 Peer-review proposal/manuscript 
(voor tijdschrift of officiële 
wetenschappelijke 
instelling/organisatie)  

1pt/review  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A en 
compcat F80 

 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Jureren bij examen81 0,1p/uur zie algemene 
voetnoot bij 
compcat C 

COMPETENTIECATEGORIE B. Aanpassen aan onderzoeksomgeving 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus82 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Lid raden/commissies UAntwerpen  

      - peer review commissie ADS 

      - Lid faculteits- of 
departementsraad, 
onderzoekscommissie, VABAP  

 

 

0,1p/uur 

 

1p/jaar 

 

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad internationaal 
tijdschrift 

2pt/jaar  

3. Publicaties en prod. /real. Lid Redactieraad nationaal/lokaal 
tijdschrift 

1p/jaar  

                                                           
77 bv E-bronnen, Excel, Access, Scientific Reasoning and Reporting. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder 
deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een 
maximum van 6p voor de hele opleiding.  
78 Hieronder vallen ook studiedagen, workshops, congressen,…  
79 Louter opzoekingswerk telt niet mee als onderzoeksverblijf. 
80 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
81 Voor examentoezicht worden geen punten toegekend. 
82 bv Innovation Management & Entrepreneurship. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor 
alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor 
de hele opleiding. 
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2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Voorzitter officiële academische 
raden/commissies 

2p/jaar  

COMPETENTIECATEGORIE C. Onderzoeksmanagement83 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus84 0,1p/uur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Beoordeling bachelorproef (2e lezer) 0,5p/bachelorproef  

4. (Academische) communicatie Organisatie van een 
wetenschappelijke activiteit: 
volledige organisatie/ 
hoofdorganisatie 

1p/dag dat de 
activiteit duurt 

 

 

4. (Academische) communicatie Organisatie van een 
wetenschappelijke activiteit: co-
organisatie 

0,5p/dag dat de 
activiteit duurt 

 

4. (Academische) communicatie Co-organisatie van sessie op een 
congres 

0,5p  

5. Projectvoorst. en erkenning Verworven project85 2p/project  

COMPETENTIECATEGORIE D. Persoonlijke doeltreffendheid86 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus87 0,1p/uur  

3. Publicaties en prod. /real. Internationale publicatie (WoS, 
VABB) 

4p/publicatie  

3. Publicaties en prod. /real. Nationale publicatie (WoS, VABB) 3p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Lokale publicatie (niet in WoS of 
VABB) 

1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Proceedingspaper 1p/publicatie 

                                                           
83 Voor alle onderwijsgerelateerde activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie E 
samen geldt een maximum van 6p over de hele opleiding.     
84 bv Project Management, Word, Mindmapping. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
85 Enkel gehonoreerde projecten kunnen worden ingebracht, het schrijven van projectvoorstellen die niet gehonoreerd worden niet. Het 
moet gaan om een project dat door de doctorandus volledig zelf geschreven is, schriftelijke bevestiging hiervan door de promotor is 
vereist.  
86 Publicaties kunnen maar gehonoreerd worden na aanvaarding (bewijs van editor of kopie van publicatie). De grootte van de 
honorering is afhankelijk van het type publicatie. Voor publicaties met maximaal drie auteurs krijgen alle auteurs het volledige aantal 
punten, voor publicaties met meer dan drie auteurs krijgen enkel de eerste en de laatste het volledige aantal punten, de auteurs 
tussenin dienen expliciet aan te geven (en te laten bevestigen door hun promotor of een andere betrokken vertegenwoordiger) wat 
hun inbreng in de totstandkoming van het artikel is geweest. Als die inbreng equivalent is aan die van de eerste en laatste auteurs, 
krijgen ze toch het volle puntenaantal (afhankelijk van het publicatietype), als het gaat om een bijrol krijgen ze 1 punt.. Abstracts van 
lezingen in het programmaboekje van een congres e.d. worden niet gehonoreerd. 
87 bv Time Management, Achieving your goals. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle 
activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de 
hele opleiding. 
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3. Publicaties en prod. /real. Gepubliceerde boekreview 1p/publicatie 

3. Publicaties en prod. /real. Publicatie voor breder publiek + 
opiniestukken in kranten of 
tijdschriften 

1p/publicatie 

4. (Academische) communicatie Webmaster onderzoeksgroep of 
ander officieel orgaan 

1p/academische 
website/jaar 

5. Projectvoorst. en erkenning Prijs artikel/publicatie 1p/prijs 

COMPETENTIECATEGORIE E. Communicatieve vaardigheden88 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus89 0,1p/uur  

Opleiding en carrièreontw Taalopleiding 0,1p/contactuur  

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Doceren in het hoger onderwijs 0,2p/contactuur 

 

 zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

2. Onderw. en (acad) 
dienstverlening 

Begeleiden seminarie en oefeningen 0,1p/uur 

 

zie algemene 
voetnoot  bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Internationale presentatie 3p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Nationale presentatie 2p/ presentatie  

4. (Academische) communicatie Posterpresentatie (nationaal of 
internationaal) 

1p/posterpresentatie  

4. (Academische) communicatie Presentatie van eigen onderzoek 
binnen eigen departement of 
binnen een les op vraag van de 
titularis van het vak90 

1p/presentatie  

4. (Academische) communicatie Lesgeven in bedrijf/aan breder 
publiek 

0,1p/uur Zie algemene 
voetnoot bij 
compcat E 

4. (Academische) communicatie Interviews breder publiek of pers 
(nationaal en internationaal) 

0,5p/interview  

4. (Academische) communicatie Persconferentie project 0,5p/persconferentie  

                                                           
88 Voor presentaties kunnen enkel punten toegekend worden indien de doctorandus zelf de “presenting author” was. Verder wordt voor 
presentaties via teleconferencing dezelfde puntentelling toegepast als in de tabel vermeld is. Voor alle onderwijsgerelateerde 
activiteiten (lesgeven, begeleiden, beoordelen) in deze competentiecategorie en in categorie C samen geldt een maximum van 6p over 
de hele opleiding. 
89 bv Presentaties geven, Schrijven, Communicatie, PowerPoint, Snellezen, Webdesign, Writing proposals, Schrijfcoaching. Ook online 
training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in 
alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
90 Presentaties op werkvergaderingen van de eigen onderzoeksgroep worden niet gehonoreerd. 
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4. (Academische) communicatie Panelgesprek (expert) 0,5p/panelgesprek  

COMPETENTIECATEGORIE F. Netwerken en teamwerk 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus91 0,1p/uur  

1. Opleiding en carrièreontw. Bijwonen congres (nationaal of 
internationaal) 

0,1p/uur. Punten 
opsplitsen tussen 
compcat A (helft) 
en compcat F 
(helft)92 

 

COMPETENTIECATEGORIE G. Carrièremanagement 

1. Opleiding en carrièreontw. Cursus93 0,1p/uur  

Niet gehonoreerd: 

 - Deelname aan vergaderingen geldt niet als bijwonen van lezingen of 
opleidingen. 

- Wat betreft publicaties: geen abstracts van lezingen in het 
programmaboekje van een congres e.d.; geen projectverslagen. 

- Geen presentaties op werkvergaderingen van de eigen 
onderzoeksgroep.  

- Opleiding evacuatieleider. 
- Niet-gehonoreerde projectvoorstellen. 

 
   
  

                                                           
91 bv Leiderschap en Teamwerking. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten 
i.v.m. het volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele 
opleiding. 
92 De doctorandus kan steeds een duidelijke motivatie toevoegen waarom de activiteit in zijn geval in één van de twee past. 
93 bv Sollicitatietechnieken. Ook online training en webinar over deze thema’s vallen onder deze rubriek. Voor alle activiteiten i.v.m. het 
volgen van cursussen en opleidingen in alle competentiecategorieën samen geldt een maximum van 6p voor de hele opleiding. 
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