
In de facultaire doctoraatsreglementen kan je terugvinden welke activiteiten binnen jouw specifieke faculteit of departement worden aanvaard in het 
kader van de doctoraatsopleiding, tot welke competentiecategorie zij behoren, en hoeveel punten eraan kunnen worden toegekend. 

 
 

A. ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN EN -TECHNIEKEN 
1. Je beschikt over het vermogen om problemen te erkennen en te valideren. 

2. Je kan origineel, onafhankelijk en kritisch denken, en beschikt over het vermogen om theoretische concepten te ontwikkelen.  

3. Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen je onderzoeksgebied en verwante domeinen. 

4. Je bent vertrouwd met relevante onderzoeksmethoden en -technieken en kan deze ook op een correcte manier toepassen binnen je eigen 
onderzoeksgebied.  

5. Je kan je eigen onderzoeksresultaten en die van anderen kritisch analyseren en evalueren. 

6. Je kan reflecteren over de vooruitgang binnen je onderzoeksgebied, en kan dit ook documenteren, samenvatten en erover rapporteren.  

Voorbeeld van activiteiten 
 

* Reviewen van manuscripten, artikels, boek,... 
* Beoordelaar or jurylid (e.g. Bachelor of master thesis) 
* Deelnemen aan een summer school, internationaal onderzoeksverblijf 
* Deelnemen aan een onderzoeksdag 

Cursussen aangeboden door ADS * E-bronnen voor sociale en humane wetenschappen (NL en Eng) 
* E-sources (for the exact sciences; for the (bio)medical sciences; for Law) (Eng) 
* Excel (intermediate tips and tricks; database management and pivot tables; data-analyses, simulations and 
statistic functions) (Eng) 
* Creative problem solving (Eng) 

Cursussen/activiteiten door andere 
diensten van de UAntwerpen of 
andere organisaties 

* Cursussen georganiseerd door statua 
* Cursussen georganiseerd door Flames 
* Cursussen georganiseerd door f-Tales 
* Systematic review Cochrane (Cebam) 

 

  



In de facultaire doctoraatsreglementen kan je terugvinden welke activiteiten binnen jouw specifieke faculteit of departement worden aanvaard in het 
kader van de doctoraatsopleiding, tot welke competentiecategorie zij behoren, en hoeveel punten eraan kunnen worden toegekend. 

 

B. AANPASSEN AAN DE ONDERZOEKSOMGEVING 
1. Je hebt een ruim begrip van de context waarin onderzoek plaatsvindt. 

2. Je past deontologische regels en richtlijnen die betrekking hebben op de rechten van andere onderzoekers, de rechten van de participanten en van 
anderen die beïnvloedt worden door het onderzoek duurzaam toe (bv. vertrouwelijkheid, ethische code, auteursrechten, Data Protection Act,…).  

3. Je kent de standaarden voor goed onderzoek die gelden binnen de discipline en instelling. 

4. Je kent de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en past deze ook correct toe bij de uitvoering van je onderzoek. 
5. Je begrijpt de processen voor financiering en evaluatie van onderzoek. 

6. Je kan de principes en de technieken die gebruikt worden binnen het eigen onderzoek verantwoorden. 

7. Je weet onderzoeksresultaten academisch of commercieel te  valoriseren. 

Voorbeeld van activiteiten * Voorzitter of lid van een raad of commissie (bv. faculteitsraad) 
* Lid van een peer review commissie ADS  

Cursussen aangeboden door ADS / 

Cursussen/activiteiten door andere diensten van 
de UAntwerpen of andere organisaties 

* Certificaat proefdierkunde 
* Trainingsprogramma "Dive into business" (ADOC) 
* Trainingsprogramma "Dive into projects" (ADOC) 
* Infosessie "Introduction to Research Data Management and Data management Plan" (ADOC) 
* Infosessie "Increasing the social impact of  your research" (ADOC) 
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C. ONDERZOEKSMANAGEMENT 
1. Je past de principes van effectief projectmanagement toe door het stellen van onderzoeksdoelen, van tussentijdse mijlpalen en door het 

prioriteren van je activiteiten. 
2. Je ontwerpt en hanteert een systematiek voor het verzamelen en sorteren van informatie. Je maakt hierbij gebruik van de juiste middelen en 

apparatuur.  
3. Je identificeert en hebt toegang tot geschikte bibliografische bronnen, archieven en andere relevante bronnen.  

4. Je gebruikt informatietechnologie op de gepaste manier voor databasebeheer, het vastleggen en het presenteren van informatie. 

Voorbeeld van activiteiten *  Schrijven van een projectvoorstel (bv. FWO/VLAIO/BOF,…) 
* (Co)-organiseren van een wetenschappelijke of wetenschapspopulariserende activiteit (lezing, workshop, 
congres, ...) 
* Superviseren van een bachelor- of masterproef 

Cursussen aangeboden door ADS * Project management (Eng) 
* Mindmapping (NL) 
* Word (long documents) (Eng) 

Cursussen/activiteiten door andere 
diensten van de UAntwerpen of andere 
organisaties 

* Infosessie "Introduction to Research Data Management and Data management Plan" (ADOC) 
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D. PERSOONLIJKE DOELTREFFENDHEID 
1. Je bent leergierig en kan zelfstandig kennis verwerven. 

2. Je bent creatief, innovatief en benadert je onderzoek op een originele manier. 

3. Je bent flexibel en open-minded. 

4. Je bent zelfbewust en kan je eigen trainingsnoden detecteren. 
5. Je werkt gedisciplineerd, bent gemotiveerd en werkt grondig. 

6. Je bewaakt je eigen grenzen en zoekt steun indien nodig. 

7. Je neemt initiatief, werkt autonoom en bent zelfredzaam. 

Voorbeeld van activiteiten * Auteur van een wetenschappelijke publicatie   
* Lidmaatschap van de redactie van een wetenschappelijk tijdschrift 
* Aanvragen van een patent  
* Ontvangen van een individuele wetenschappelijke prijs 

Cursussen aangeboden door ADS * Time management (NL) 
* Achieving your goals and performing more successfully in your phd (Eng) 
* Personal effectiveness (Eng) 
* Under pressure (NL en Eng) 

Cursussen/activiteiten door andere 
diensten van de UAntwerpen of 
andere organisaties 
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E. COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN  
1. Je schrijft duidelijk en in een stijl die afgestemd is op het doel. 

2. Je argumentatie is coherent en je verwoordt je ideeën helder voor een breed formeel of informeel publiek. Je hanteert hierbij verschillende 
technieken. 

3. Je verdedigt je onderzoeksresultaten op een constructieve manier bv. via seminars, je doctoraatsverdediging… 

4. Je draagt bij aan het bevorderen van het publieke begrip van je eigen onderzoeksgebied. 
5. Je ondersteunt het leren van andere op een effectieve manier wanneer je betrokken bent bij onderwijs. 

Voorbeeld van activiteiten * Presenteren van je onderzoek op een (inter)nationaal wetenschappelijk congres (poster, presentatie) 
* Verdedigen van een project 
* Deelnemen aan een wetenschapspopulariserende activiteit (bv. PhD-cup, Kinderuniversiteit of 
Wetenschapsweek) 
* Populariserende wetenschapscommunicatie (e.g. persconferentie of interview in de media) 
* Lesgeven in het hoger onderwijs  
* Deelnemen aan een panelgesprek 

Cursussen aangeboden door ADS * Giving presentations in English 
* Writing academic papers in English 
* Communicating effectively in an academic context (Eng)   
* PowerPoint (Eng) 
* Snellezen (NL) 
* Analytic Storytelling (Eng)  
* How to deal with media and journalists as a researchers (Eng)  
* Creating a scientific poster (Eng)  
* Communication skills basics (Eng) 
* Connecting communication (Eng) 

Cursussen/ activiteiten door andere 
diensten van de UAntwerpen of 
andere organisaties 

* Taalcursus bij Linguapolis 
* Online taalcursus bij Altissia 
* Summer school ""Let's talk science"" (5 Vlaamse universiteiten) 
* Infosessie "Developing a publication strategy in..." (ADOC) 
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F. NETWERKEN EN TEAMWERK 
1. Je ontwikkelt en onderhoudt coöperatieve netwerken en werkrelaties met promotor(en), collega's en peers, binnen de instelling en de bredere 

onderzoeksgemeenschap. 
2. Je hebt inzicht in je eigen gedrag en de impact hiervan op anderen bij het werken in, en bijdragen aan het succes van formele en informele teams. 

3. Je luistert, geeft en ontvangt feedback. 

Voorbeeld van activiteiten * Lid VABAP 
* Vertegenwoordiger AAP/BAP 
* Deelnemen aan een (inter)nationaal congres 
* Internationaal onderzoeksverblijf 

Cursussen aangeboden door ADS * Leiderschap en teamwerking (NL en Eng) 
* Cross-cultural intelligence in academic environments (Eng)  
* Optimizing cooperation in international research groups (Eng) 

Cursussen/ activiteiten door andere 
diensten van de UAntwerpen of andere 
organisaties 
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G. CARRIÈREMANAGEMENT 
1. Je beseft dat levenslang leren belangrijk is en bent bereid om hieraan deel te nemen. 

2. Je neemt de ontwikkeling van je loopbaan in eigen handelen, stelt realistische en haalbare carrièredoelen en identificeert mogelijkheden om je 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

3. Je bent je bewust van het overdraagbare karakter van onderzoeksvaardigheden naar andere werkomgevingen en bent op de hoogte van de waaier 
aan carrièremogelijkheden binnen en buiten de academische wereld. 

4. Je kan je competenties, je persoonlijk functioneren en ervaring weergeven in een effectief CV en een motivatiebrief en aantonen tijdens een 
sollicitatiegesprek. 

Voorbeeld van activiteiten * Stage of werkervaring in een niet-academische werkomgeving  
* Deelnemen aan carrièregerichte events 

Cursussen aangeboden door ADS * Grow your future career (Eng) 
* Write an effective non-academic CV & cover letter (Eng) 
* Inside a company (Eng) 
* Applying for a job (Eng) 
* My personal development plan as a PhD researcher (Eng)  

Cursussen/ activiteiten door andere diensten van 
de UAntwerpen of andere organisaties 

* From job market to PhD (5 Vlaamse universiteiten) 
* Career sessions (Talent Center)  
* Career clinics (Talent Center) 
* Individuele loopbaanbegeleiding (Talent Center) 

 


