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Toepassingsgebied
Art. 1.
Dit reglement bepaalt het functioneren van het beurzensysteem voor studenten uit
lage- en middeninkomenslanden in
- masteropleidingen
- korte cursussen
- individuele (incusief pre-doctorale) opleidingen
- doctoraatsopleidingen
- postdoctorale opleidingen
Art. 2.
Dit reglement bepaald eveneens het doel en functioneren van het ITG beurzenfonds
dat naast beurzen ook financiële tegemoetkomingen met betrekking tot het studiegeld
voor EER-onderdanen kan financieren.
Art. 3.
Een beurs of financiële tegemoetkoming heeft tot doel de toegankelijkheid van postinitieel onderwijs voor getalenteerde personen met beperkte
studiefinancieringsmogelijkheden te bevorderen.
Art. 4.
Dit reglement heeft geen betrekking op de opleidingen die leiden tot een
postgraduaatgetuigschrift. Voor deze opleidingen wordt geen beurzensysteem of systeem
van financiële tegemoetkomingen vanuit het ITG beurzenfonds ingericht.
Art. 5.
Het beurzensysteem heeft betrekking op de financiering van een of meerdere van de
volgende onkosten:
- het studiegeld (in het Engels: registration & tuition fee). Voor doctoraatsopleidingen,
individuele opleidingen ( inclusief predoctorale opleidingen), spreekt men van een
opleidingskost (in het Engels bench-fee en/of supervision fee)
- verblijfskosten (leefgeld en huisvesting, in het Engels: subsistence & housing allowance)
- verplaatsingsonkosten (van en naar de hoofdverblijfplaats)
- verzekeringen (ziekteonkosten, ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid)
- varia (zoals didactisch materiaal, installatiekosten of verzendingskosten)
Art. 6.
Dit reglement heeft enkel betrekking op de beurzen waarvan de fondsen
rechtstreeks beheerd worden door het ITG.
Art. 7.
Enkel een persoon uit een laag- of middeninkomensland (OESO DAC-lijst van “ODA
recipients”) met hoofdverblijfplaats in een laag- of middeninkomensland en zonder
nationaliteit van een hoge-inkomensland kan in aanmerking komen voor een beurs. Indien
deze persoon een professionele activiteit van langer dan een jaar heeft uitgeoefend in een
hoge –inkomensland in de drie jaar voorafgaandelijk aan de applicatiedatum vervalt de
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een beurs.
Begripsbepalingen
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Art. 8.
Een beurs is een financiële tegemoetkoming voor een of meer van de onder Art. 5
vernoemde onkosten in het kader van een cursus aan het ITG zoals vermeld onder Art. 1.
Een beurs geeft geen aanleiding tot het ontstaan van een arbeidsrelatie met het ITG.
Art. 9.
Een volledige beurs is een beurs ter financiering van de vijf bovengenoemde
rubrieken (zie Art. 5).
Art. 10. Een partiële beurs dekt slechts enkele van de bovengenoemde rubrieken (zie Art. 5)
geheel of gedeeltelijk.
Art. 11. Een ITG bursaal of beursstudent is iemand uit een laag of midden-inkomensland aan
wie via het ITG een beurs werd toegekend.
Art. 12. Het studiegeld is het bedrag dat de student betaalt om ingeschreven te worden op
de rol en toelating te krijgen tot het volgen van onderwijsactiviteiten inclusief het afleggen
van examens.
Art. 13. Een opleidingskost (bench-fee) is het bedrag dat betaald dient te worden om de
omkaderings-, opleidings- en eventueel project-gerelateerde kost van een individuele
student te dekken. Voor doctoraatsstudenten wordt het onderscheid gemaakt tussen
bench-fee en supervision-fee voor het dekken van respectievelijk onderzoekskosten en
omkaderingskosten.
Art. 14. Een alumnus van het ITG is een oud-student die een opleiding zoals gedefinieerd in
Art. 1, met uitzondering van individuele opleidingen, met succes heeft afgerond.

Art. 15. Met masteropleidingen worden de post-initiële of “master na master” opleidingen
van het ITG met hun afstudeerrichtingen, in het Engels “orientations”, bedoeld.
Art. 16. Een herkansingsbeurs is een beurs die een masterstudent toelaat naar het ITG te
komen voor een tweede afstudeerexamen (zie ook ITG examenreglement).
Art. 17. Met korte cursussen worden gespecialiseerde korte cursussen bedoeld buiten het
kader van een opleiding. In de praktijk kunnen korte cursussen tevens als
opleidingsonderdelen fungeren.
Art. 18. Individuele opleiding: met individuele opleiding wordt een geïndividualiseerd
opleidingsprogramma bedoeld van maximum 6 maanden, flexibel en niet noodzakelijk
aaneensluitend, voor iemand met een bachelor of masterdiploma. Een uitzondering vormt
de predoctorale opleiding die, met het oog op het toetsen van het al dan niet doctorabel
zijn van de kandidaat, enkel bedoeld is voor studenten met een universitaire mastergraad
met een maximum duur van 1 jaar. De leerdoelen en de wederzijdse verplichtingen
worden vastgelegd in een studiecontract.
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Art. 19. Een sandwich doctoraatsbeurs is een beurs voor een doctoraatsopleiding van
maximum 4 academiejaren waarbij de bursaal doctoraatstijd spendeert in het
thuisland/thuisinstituut en in het ITG en waarbij maximum 24 Belgische beursmaanden
kunnen worden betaald.
Art. 20. Een institutionele doctoraatbeurs is een sandwichbeurs die toegekend en
gefinancierd wordt in het kader van de landenprogramma’s binnen de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Directoraat Generaal voor
Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en het ITG.
Art. 21. Een individuele doctoraatsbeurs is een sandwichbeurs die toegekend wordt aan een
geselecteerde ITG alumnus in het kader van het beurzenprogramma in het België
landenprogramma (2017-2021) gefinancierd door DGD.
Art. 22. Een postdoctorale beurs is een beurs voor een postdoctorale opleiding waarbij aan
geselecteerde kandidaten met een doctoraatsdiploma in een periode van maximum drie
jaar, per kalenderjaar maximaal 3 beursmaanden aan het ITG kunnen worden gefinancierd.
Het beurzensysteem
Financiering
Art. 23.
-

De fondsen, bestemd voor de financiering van een beurs, kunnen afkomstig zijn van:

het beurzenprogramma in het België landenprogramma (2017-2021) gefinancierd door
het Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
landenprogramma’s gefinancierd door DGD
het ITG beurzenfonds dat gevoed kan worden via toelage, mecenaat en eigen inkomsten
private fondsen voor beurzen in beheer gegeven van het ITG1
ITG –financiering (bijv. steunfondsen van ZAP)
eender welke andere externe financieringsbron

Art. 24. Voor alle beurzen worden de DGD barema’s als referentie gebruikt. Private sponsors
zullen aangespoord worden dezelfde barema’s te hanteren.
Art. 25. Voor het uitbetalen van beurzen gefinancierd door private sponsors rekent het ITG
8,5% overhead aan. De overhead wordt aangerekend op alle beursbedragen uitgezonderd
het studiegeld. Deze overhead wordt niet aangerekend aan overheden van lage- en
middeninkomens landen of niet-gouvernementele organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking.
Partiële of volledige beurs
Art. 26. Beurzen (ook DGD beurzen) kunnen volledig of partieel zijn, uitgezonderd de
individuele doctoraatsbeurzen.
1

(zie DC 030308)
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Art. 27. Kandidaten voor een beurs dienen eigen of andere financieringsbronnen (bijv.
werkgever of andere sponsor) op eer mede te delen.

Het ITG beurzenfonds
Art. 28. Het ITG beheert een eigen beurzenfonds met als doelstellingen, in volgorde van
prioriteit:
-

de financiële toegankelijkheid van het onderwijs (vooral masteropleidingen, maar ook
gespecialiseerde korte cursussen) voor EER-onderdanen, die doorgaans geen aanspraak
kunnen maken op andere sponsoring, te bevorderen
financiering van herkansingsbeurzen (zie Art. 14)
financiering contractuele tegemoetkomingen met betrekking tot het studiegeld naar
buitenlandse beurzensponsors (bijv. 20% tegemoetkoming indien meerdere Joint Japan
/ World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP) beurzen werden toegekend)
financiering van sandwichdoctoraatsbeurzen
financiering van beurzen voor studenten uit lage- en midden-inkomenslanden bij de
lancering (enkel het eerste jaar) van nieuwe korte cursussen
financiering van beurzen voor studenten uit lage- en midden-inkomenslanden voor
masterprogramma’s en korte cursussen

Art. 29. EER-studenten kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen vanuit het ITG
beurzenfonds of andere financieringsbronnen, met uitzondering van de ITG-DGD
overeenkomst, naargelang de beschikbaarheid van fondsen. Een financiële
tegemoetkoming kan ten hoogste 80% van het totale studiegeld voor de betrokken cursus
bedragen onafhankelijk van de financieringsbron.
Art. 30. Voor financiële tegemoetkoming vanuit het ITG beurzenfonds bestaat de
(beurs)aanvraag door de kandidaat, na academische toelating, uit een CV plus
samenvattende fiche, een formele verklaring omtrent de aard en hoogte van reeds door
andere instanties toegekende studiefinancieringen of het ontbreken daarvan in een
begeleidend schrijven, gericht aan de directeur, waarin de kandidaat zijn/haar aanvraag
motiveert. Hieraan voegt de voorzitter van het betrokken selectiecomité een
verantwoording toe voor financiële steun door het ITG.
Art. 31. Het ITG beurzenfonds wordt administratief beheerd door het Education Office van
het ITG dat op het moment van de selectieprocedure van iedere cursus de betrokken
actoren over de mogelijkheden van het fonds zal informeren.
Art. 32. De verdeling van het ITG beurzenfonds over de verschillende soorten bestemmingen
(masteropleidingen, korte cursussen, doctoraten) wordt door het bestuurscomité beslist.
Aanvraag, ontvankelijkheid en criteria voor toekenning van beurzen
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Art. 33. Beurzen worden enkel toegekend aan individuele en cursusstudenten, kandidaat
doctorandi en postdoctorale studenten die aan alle academische voorwaarden voor het
betrokken opleidingsprogramma of korte cursus voldoen en een bewijs van, eventueel
voorwaardelijke, toelating tot de opleiding of korte cursus kunnen voorleggen of een
individueel studiecontract tekenden.
Art. 34. De aanvraag voor een beurs dient te gebeuren volgens de bestaande richtlijnen en
procedures.
Art. 35. De beursaanvraag wordt begeleid door een volledig inschrijvingsformulier en een
verklaring van de lokale werkgever i.v.m. relevantie en perspectief tot re-integratie. Voor
doctoraatsbeurzen wordt de beursaanvraag begeleid door het doctoraatsdossier
bestaande uit een CV van de kandidaat, een onderzoeksprojectvoorstel en algemene
planning van het onderzoek, een formele acceptatie van universitair- en ITG
promotorschap, een verklaring van lokaal promotorschap en bij voorkeur ook een
verklaring van een lokale werkgever over lokale relevantie en haalbaarheid van het
onderzoeksproject en perspectieven tot postdoctorale re-integratie van de kandidaat.

Art. 36.

Beurzen worden toegekend door de directeur.

Art. 37.

Specifieke criteria om in aanmerking te komen voor een DGD-beurs

Ontvankelijkheidscriteria (DGD)









kandidaat uit een lage- of middeninkomensland. Prioriteit gaat naar kandidaten uit
landen van de DGD landenlijst (2017: 31 partnerlanden voor de indirecte samenwerking)
formele aanvraag en individueel (elektronisch) dossier;
beantwoorden aan profiel vereist voor de opleiding;
beschikken over vereist diploma (of gelijkwaardige beroepservaring) ;
werkzaam in organisatie waar verworven kennis onmiddellijk bruikbaar is;
voldoen aan de taalvoorwaarden voor toelating tot de cursus;
kansen op re-integratie;
maximum leeftijd waarop het diploma moet kunnen worden behaald: 45 jaar.

Selectie criteria (DGD)







persoonlijke motivatie;
mogelijkheid van kennisoverdracht;
vrouwen;
bij voorkeur minimum 2 jaar beroepservaring;
bij voorkeur werkzaam in onderzoeksinstelling, het hoger onderwijs, de overheidssector,
de sector sociale economie, een Kleine of Middelgrote Onderneming (KMO) of Niet
Gouvernementele Organisatie (NGO);
bij voorkeur nog geen beurs hebben gekregen en/of nog geen opleiding in Europa of in
het Noorden;
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Art. 38. Competitieve toewijzing van beurzen aan de hand van DGD criteria (zie Art. 37) zal
gebeuren na rangschikking van kandidaten, die aan de toelatingscriteria voldoen, op basis
van volgende academische selectie criteria:
1.

Academische excellentie

2.

Motivatie

3.

Aard, kwantiteit en kwaliteit, van de beroepservaring

4.

Beroepsperspectief en/of persoonlijk project

Art. 39. Absolute of relatieve cursus-specifieke criteria voor het toekennen van een beurs
kunnen worden bepaald. Zo kan slagen voor “core modules” of een online gedeelte,
eventueel met een minimum score, een voorwaarde zijn voor de toekenning van een beurs
voor respectievelijk vervolg-opleidingsonderdelen of het deel contactonderwijs in een
gemengde (“blended”) cursus.
Art. 40.
-

de kandidaat spendeert doctoraatstijd in het thuisland/thuisinstituut en in het ITG
(‘sandwich karakter’ is gegarandeerd).
supervisie door ITG promotor, lokale promotor en universitaire promotor is
gegarandeerd;
de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat, de wetenschappelijke kwaliteit van het
onderzoeksvoorstel, de onderzoeksomgeving en supervisie en het potentieel tot
capaciteitsversterking in het land van herkomst wordt door de ITG-doctoraatscommissie
als minstens ‘goed’ beoordeeld.

Art. 41.
-

-

Bijkomende specifieke criteria voor “individuele” doctoraatsbeurzen zijn:

ITG alumnus zijn die aan de volgende criteria voldoet: één van de post-initiële
masteropleidingen van het ITG met succes heeft afgerond; de MSc. in Molecular Biology
(IPMB) succesvol heeft afgerond en zijn/haar masterthesisproject (15 studiepunten) aan
het ITG heeft uitgevoerd, een credit attest van een van de korte cursussen van het ITG
heeft behaald
geen formele relatie hebben (dit betekent een arbeidsovereenkomst hebben of gehad
hebben in de twee jaar voorafgaand op de beursaanvraag) met een partner binnen een
landenprogramma in het kader van de DGD-ITG overeenkomst
competitief gerangschikt zijn door de ITG-doctoraatscommissie

Art. 42.
-

Bijkomende specifieke criteria voor sandwichdoctoraatsbeurzen zijn:

Bijkomende specifieke criteria voor postdoctorale beurzen zijn:

supervisie door ITG promotor is gegarandeerd,
de wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat,
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de wetenschappelijke kwaliteit van het postdoctoraal opleidingsprogramma,
de onderzoeksomgeving en supervisie en het potentieel tot capaciteitsversterking in het
land van herkomst wordt door de ITG-doctoraatscommissie als minstens ‘goed’
beoordeeld.

Art. 43.
a. Beurzen kunnen niet verlengd worden, tenzij uitzonderlijk doctoraatsbeurzen.
Uitzonderlijk kan een verlenging na 4 beursjaren doctoraatsbeurs, opgenomen over
maximum 6 kalenderjaren, worden toegestaan door het bestuurscomité voor een
maximale periode van 24 maanden na beoordeling en advies door doctoraatscommissie
betreffende de voortgang van het doctoraat en op voorwaarde van voortgangsrapportage
naar de PhD commissie voor het eind van het eerste jaar verlenging. Aanvragen voor een
verlenging van maximaal 4 maand met het oog op de verdediging door de kandidaat
kunnen gebeuren via een gemotiveerd schrijven van kandidaat en promotoren, zonder
voortgangsrapport. Uitzonderlijke beursverlengingen kunnen niet door DGD-gelden
gefinancierd worden, maar eventuele saldo’s van de onderzoekstoelage kunnen tijdens de
verlengingsperiode wel nog worden aangewend voor de onderzoekskosten.
b. In geval van zwangerschaps- en moederschapsrust wordt de doctoraatsbeurs aan 75%
doorbetaald (zonder betaling van supervisie- en onderzoekstoelage) gedurende 15 of 19
(meerling) weken. Deze beursmaanden worden niet meegeteld voor het maximum van 48
beursmaanden. Een verlenging van de periode van zwangerschaps- en moederrust na 15 of
19 (meerling) weken kan worden toegestaan na overleg tussen de bursaal en promotor,
maar deze periode is dan onbetaald.
Art. 44. Tegen de beslissing van het bestuurscomité kunnen zowel promotor als
doctoranda(us) beroep aantekenen binnen de maand na bekendmaking van de beslissing,
gebruikmakend van de klachtenprocedure van het ITG.
Bepalingen voor specifieke beurzen

Art. 45. Herkansingsbeurzen: masterstudenten die op basis van behaalde studiepunten
(credits) gedelibereerd kunnen worden in geval van een voldoende tweede
afstudeerexamen, waar ze op basis van het examenreglement recht op hebben, kunnen
een herkansingsbeurs aanvragen om de reis en verblijfskosten, voor maximaal 14 dagen, te
dekken. Indien de kandidaat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken moet de
nieuwe thesis minstens 3 maand voor de verdediging ingediend worden zodat minstens 2
maand voor de verdediging beslist kan worden om de beurs al dan niet toe te kennen.
Art. 46. Voor een DGD bursaal die in een masteropleiding faalde voor het afstudeerexamen
wordt, indien van toepassing, de twaalfde maand beurs ingehouden om een
herkansingsbeurs te financieren.
Art. 47. Beurs voor individuele (pre-doctorale) opleiding: in de hoedanigheid van individuele
student zijn de beursvoorwaarden, afhankelijk van de duur, dezelfde als voor korte
cursussen of masteropleiding gefinancierd door DGD (zie DGD beurzenbarema’s).
valid from 18/04/2019 / p. 8 of 9

Academisch reglement_Beurzenreglement
BEL-0175v1.2

Beursbedragen
Art. 48. De DGD bedragen voor verblijfkosten worden geïndexeerd bij iedere verlenging of
vernieuwing van de 5-jaren raamovereenkomst tussen ITG en DGD.
Art. 49. Beursbedragen worden altijd aangepast aan de relatieve levensduurte van de plaats
waar de bursaal zich bevindt met als maximum de DGD beursbedragen voor België.
Art. 50. Alle ITG doctoraats- en postdoctorale beurzen worden onafhankelijk van de
financieringsbron vastgelegd op het niveau van de DGD doctoraatsbeurzen (zie DGD
beurzenbarema’s).
Slotbepalingen
Art. 51. Uitzonderingen op dit reglement zijn alleen mogelijk mits goedkeuring van het
Bestuurscomité van het ITG.
Art. 52. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door de directeur op advies van het
Bestuurscomité van het ITG en de Academische Raad.
Art. 53. Dit beurzenreglement trad voor het eerst in werking op 01 januari 2004. Deze versie
treedt in werking op 01 januari 2018

***

Revisie-historiek
Wijzigingen tov de vorige gepubliceerde versie:

17/04/2019: Kleine wijziging: aanpassing art. 2, 28
& 29: EER- i.p.v. EU-onderdanen
19/10/2018: Kleine wijzigingen: aanpassing art.48,
aanpassing Art. 43 a. en toevoeging Art. 43 b.
16/03/2018: Nieuw document. Vervangt document
met WEBISO nr INST_REG_B011.
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