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TWAALFDE RONDE (2014) 

Sinds de start van de Associatie KU Leuven investeren de associatieleden in het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) 

dat innovatieve en demonstratieve samenwerkingsprojecten ondersteunt met een focus op onderwijsontwikkeling. De 

associatiepartners brengen daarvoor volgens een afgesproken verdeelsleutel op jaarbasis ongeveer 800.000 euro 

samen. Dat laat toe om jaarlijks een zestal tweejarige projecten te financieren. 

Projecten kunnen worden aangevraagd door alle leden van de Associatie KU Leuven en hebben een brede 

inhoudelijke oriëntatie. Daarvoor is er jaarlijks een aanvraagronde volgens het principe van een competitieve selectie, 

waarbij een comité met vertegenwoordigers uit alle instellingen van de associatie de intentieverklaringen en 

vervolgens de eigenlijke projectaanvragen beoordeelt. 

Voor de OOF-ronde 2014 is de deadline voor het indienen van de intentieverklaringen 9 januari 2014. 

Deze bundel bevat de nodige informatie voor wie een project wil indienen. Meer informatie over het OOF en de 

projecten uit de vorige rondes is beschikbaar op www.associatie.kuleuven.be/onderwijs/oof. 

Ter voorbereiding van het indienen van een OOF-aanvraag kunnen geïnteresseerden een workshop volgen op 14 

november 2013 (Dijlezaal, Huis Bethlehem, Schapenstraat 34 te Leuven). Tijdens de workshop zullen tips en 

aandachtspunten meegegeven worden voor de uitwerking van een intentieverklaring. Inschrijven kan via 

http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/oof/inschrijven_workshop 

Voor bijkomende inlichtingen: 

Sarah de Leest, secretaris van het OOF 

Directie Onderwijs en Leren KU Leuven 
Dienst Onderwijsvisie en -kwaliteit 
Krakenstraat 3 – bus 5200, 3000 Leuven 
016 37 35 66 
oof@associatie.kuleuven.be 

Karen Decancq, stafmedewerker associatie 

Associatie KU Leuven 
Schapenstraat 34, 3000 Leuven 
016 32 68 42 
karen.decancq@associatie.kuleuven.be 

1 Welke projecten komen in aanmerking? 

OOF-projecten… 

1. … focussen op onderwijsontwikkeling. 

2. … zijn samenwerkingsprojecten tussen verschillende hogeschoolclusters en/of de universiteit. 

3. … realiseren op een innoverende manier een aantoonbare meerwaarde voor het onderwijs. 

4. … hebben een demonstratieve kracht en bevorderen de zichtbaarheid van de associatie. 

5. … streven duurzame resultaten na. 

1.1 Focus op onderwijsontwikkeling 

De hoofddoelstelling van het OOF is het stimuleren van onderwijsontwikkeling. Alle projecten dienen een substantiële 

onderwijscomponent te bevatten en hebben uiteindelijk tot doel het leerproces van studenten te versterken. 

Drie types van projecten komen in aanmerking voor het indienen van een aanvraag bij het OOF. 
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a) Projecten op het niveau van opleidingsonderdelen en het curriculum. Dit zijn projecten die een reële 

onderwijskundige vernieuwing in de onderwijspraktijk willen teweegbrengen. Deze projecten focussen zich 

op werkvormen, toetsvormen, didactisch materiaal e.d. Daarnaast kunnen deze projecten ook een 

(curriculum)- voorbereidend karakter hebben, in die zin dat ze de nodige voorwaarden creëren om na afloop 

van het project te resulteren in een concrete verandering. 

b) Projecten die nieuwe initiatieven introduceren inzake onderwijsondersteuning en gericht zijn op eerder 

brede thema’s, zoals begeleiden van studenten in het hoger onderwijs, kwaliteitszorg, diversiteit, 

professionele vorming van docenten, lectoren, assistenten en/of monitoren. 

c) Beleidsgeörienteerde projecten die een innovatieve kracht betekenen voor de onderwijspraktijk doordat 

ze onderwijskundig relevante input geven. In tegenstelling tot eerstgenoemde projecten stimuleren ze 

onrechtstreeks, i.c. via het onderwijsbeleid, onderwijsinnovatie. Hiervoor moeten de projecten reeds tijdens 

hun looptijd de nodige voorwaarden creëren.  

Bovenstaande betekent dat zuivere onderzoeksprojecten niet in aanmerking komen. Het OOF dient ook niet voor de 

loutere introductie van technologische apparatuur of de aankoop van bijvoorbeeld software of hardware. Inhoudelijk 

sluiten OOF-projecten aan bij de algemene onderwijsvisie van de Associatie KU Leuven 

(www.associatie.kuleuven.be/onderwijs/visie). 

1.2 Samenwerkingsprojecten 

Sinds het academiejaar 2013-2014 behoren alle academische opleidingen (met uitzondering van de kunsten) tot de 

universiteit. Daarnaast werken de hogescholen binnen de Associatie KU Leuven steeds meer samen in regionale 

clusters
1
. Naast het ontwikkelen van onderwijs zelf heeft het OOF ook als doelstelling dat de verschillende 

instellingen van de associatie intensief samenwerken. Gelet op bovenstaande evoluties is het dan ook de bedoeling 

dat de universiteit en/of verschillende hogeschoolclusters betrokken zijn in OOF-projecten. 

Concreet zijn de volgende samenwerkingsvormen mogelijk: 

1. clusteroverschrijdende samenwerkingsprojecten tussen hogescholen onderling (met professionele en/of 

kunstopleidingen) 

2. projecten met de klemtoon op de samenwerking tussen hogescholen en de universiteit (dwarsverbanden) 

Het OOF ondersteunt projecten die vallen onder een van deze twee categorieën, zonder daarbij een opdeling van het 

budget te voorzien per categorie. 

Minimaal moeten dus ofwel twee verschillende clusters betrokken zijn, ofwel één cluster en de universiteit. 

De participatie van meer partners is uiteraard ook mogelijk. Samenwerking binnen slechts één cluster van 

hogescholen of enkel binnen de universiteit komt niet in aanmerking voor financiering door het OOF. 

Voor opleidingen die slechts binnen één hogeschoolcluster worden aangeboden (bv. kunstopleidingen) kan een 

uitzondering gemaakt worden op bovenstaande regel. Dit moet desgevallend gemotiveerd worden bij het indienen 

van de intentieverklaring. Dergelijke projecten kunnen bestaan uit de samenwerking tussen partners binnen dezelfde 

cluster, hoewel het betrekken van andere clusters of de universiteit aan te moedigen blijft. 

De projectpartners duiden een penvoerende instelling aan. De vertegenwoordiger uit deze instelling treedt op als 

promotor. De samenwerking met andere partners kan verschillende vormen aannemen: zij kunnen optreden als 

copromotor, als lid van een resonantiegroep, meewerken in het kader van een pilootproject… Samenwerking met 

                                                           
1
 Vives (professionele opleidingen van voormalige KATHO en KHBO), HUB-KAHO (professionele opleidingen van voormalige HUB 

en KAHO), Thomas More (professionele opleidingen van voormalige K.H.Kempen, Lessius Antwerpen en Lessius Mechelen), 
Cluster Leuven-Limburg (professionele opleidingen van KHLeuven, KHLim en Groep T) en LUCA (professionele opleidingen LUCA 
en kunstopleidingen KHLim). 
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partners van buiten de Associatie KU Leuven is mogelijk, op voorwaarde dat er een evenredige inbreng van middelen 

is door de externe partner(s). 

Binnen de associatie zijn verschillende adviesorganen actief. Daarin wisselen specialisten uit de verschillende 

instellingen expertise uit over bepaalde thema’s. Die groepen kunnen zelf ook een rol spelen in een OOF-project, 

gaande van het zelf aanvragen en uitvoeren van een project, tot het fungeren als klankbord voor de 

projectuitvoerders. Een overzicht van de adviesorganen binnen de associatie is te vinden via 

www.associatie.kuleuven.be/over-ons/hoe-werken-we. 

1.3 Innoverende projecten met een aantoonbare meerwaarde 

OOF-projecten zijn innovatief, in die zin dat ze een vernieuwing beogen in een bepaalde context. Die vernieuwing 

moet voldoende betekenisvol zijn om tot een verandering te kunnen leiden die een meerwaarde betekent voor het 

onderwijs. Op die manier vervult het project een hefboomfunctie. Het project moet bovendien betrekking hebben op 

een vernieuwing die zonder inzet van projectmiddelen niet gerealiseerd kan worden. OOF-middelen zijn dus niet 

bedoeld voor zaken die tot de reguliere opdracht behoren van de projectindieners. 

Projecten die verder bouwen op de resultaten van een reeds afgerond project (vervolgprojecten) kunnen worden 

ingediend op voorwaarde dat ze een wezenlijk element van innovatie bevatten. 

Bij de voorbereiding van het project is het belangrijk te zoeken naar soortgelijke initiatieven binnen en buiten de 

Associatie KU Leuven. De intentieverklaring moet het innovatieve karakter van het project ten aanzien van deze 

initiatieven verduidelijken. Het is dus niet de bedoeling om met OOF-middelen zaken te ontwikkelen die elders reeds 

bestaan. 

1.4 Demonstratieve projecten 

De resultaten van OOF-projecten zijn steeds toegankelijk voor alle leden van de Associatie KU Leuven. Projecten 

moeten dan ook een demonstratieve kracht hebben en dus een voorbeeldfunctie vervullen voor het onderwijs. 

Iedere projectaanvrager engageert zich tot het bekendmaken van de bevindingen en/of producten en tot deelname 

aan initiatieven op associatieniveau gericht op een bredere verspreiding van informatie over de projecten en hun 

uitkomsten. Het is de bedoeling de doelgroepen van het project (studenten, docenten…) reeds tijdens de looptijd van 

het project te confronteren met de resultaten van het project. 

Voor meer informatie over mogelijke disseminatie-initiatieven kan u terecht op volgende webpagina: 

https://associatie.kuleuven.be/wg/disseminatie/. 

1.5 Duurzame resultaten 

Het is noodzakelijk dat OOF-projecten duurzame resultaten nastreven zodat de innovatie een blijvend karakter heeft 

binnen het onderwijs van de associatie. Een innovatie is immers pas succesvol wanneer de impact ervan na het 

project, en dus zonder externe financiering achteraf, zichtbaar blijft. Het is cruciaal om de nodige voorwaarden 

hiervoor te creëren tijdens de looptijd van het project. 

Wanneer een project een software of websites ontwikkelt, is het van belang dat deze een duurzaam karakter hebben. 

Om die reden moeten ze maximaal ingebed worden in de ICT-infrastructuur binnen de Associatie KU Leuven. Op die 

manier is de beschikbaarheid voor gebruikers en disseminatie gegarandeerd, ook na afloop van het project. 

Projecten ontwikkelen bij voorkeur semi-generische producten: instrumenten waarvan het inhoudelijke aspect en het 

technisch-vormelijke aspect losgekoppeld kunnen worden, zodat de output van het project transfereerbaar is naar 

een andere opleiding of een andere vakgebied. 

Om de concrete implementatie van de projecten in het onderwijs te garanderen, vraagt het OOF vooraf de expliciete 

steun van de betrokken opleidingen, departementen, faculteiten, diensten en instellingen. De betrokken 

http://www.associatie.kuleuven.be/over-ons/hoe-werken-we
https://associatie.kuleuven.be/wg/disseminatie/
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beleidsverantwoordelijken worden dan ook gevraagd om in de fase van de projectaanvraag de aanvraag mee te 

ondertekenen. 

2 Wat is het budget en waaraan kunnen projecten dit besteden? 

OOF-projecten hebben een looptijd van één tot twee jaar en een maximumbudget van 130.000 euro, te 

besteden aan personeel, werking en uitrusting. 

Jaarlijks beschikt het OOF over ongeveer 800.000 euro, wat toelaat om een zestal tweejarige projecten te 

financieren. Projecten hebben een looptijd van minimaal 12 tot maximaal 24 maanden. Het maximumbudget per 

project is 130.000 euro indien het gaat om een project van 24 maanden. Het budget staat in verhouding tot de 

looptijd. 

Projecten kunnen de OOF-middelen aanvullen met andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld middelen van de eigen 

instelling). Indien er samenwerking is met partners van buiten de Associatie KU Leuven, dan verwacht het OOF een 

evenredige inbreng van die externe partners. 

OOF-projecten kunnen hun middelen aanwenden voor personeelskosten, werkingskosten en uitrusting. 

Overheadkosten mogen niet in rekening worden gebracht. Onder overheadkosten vallen alle werkingskosten die niet 

specifiek projectgebonden zijn (lokalen, verwarming, verlichting, telefoon, centrale diensten…). Indien er specifiek 

projectgebonden exploitatiekosten zijn (drukwerk voor publicaties, telefoonkosten voor enquêtes…), dan gaat het om 

werkingsmiddelen die kunnen vallen onder het projectbudget. 

Binnen OOF-projecten dienen personeelsmiddelen voor de financiering van een of meerdere projectmedewerkers. 

De middelen zijn niet bedoeld om promotoren of andere projectpartners zelf voor een deel van hun opdracht te 

betalen (tenzij ze een substantieel deel van het project ook effectief zelf mee uitvoeren). Om een versnippering van 

middelen te vermijden is het niet toegelaten om personeelsleden voor minder dan 20% van een voltijdse opdracht 

aan te stellen op OOF-projecten. Afwijkingen op deze regel zijn slechts mogelijk mits een duidelijke argumentatie bij 

de projectbegroting. 

Omdat het OOF geen financieringsbron is voor infrastructuur kunnen de middelen voor uitrusting (computer en 

andere apparatuur) maximaal 20% uitmaken van het totale projectbudget. De begroting geeft gedetailleerd aan welke 

zaken noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project. 

Na afloop van ieder OOF-project verwacht het Comité OOF een duidelijke rapportering over de besteding van de 

projectmiddelen. Het comité gaat na of de besteding overeenkomt met de goedgekeurde projectbegroting. Projecten 

moeten wijzigingen met betrekking tot hun middelenbesteding tijdens het project daarom steeds ter goedkeuring 

voorleggen aan het OOF. Indien er na afloop van het project nog resterende middelen zijn, dan keren die terug naar 

het OOF. 

3 Hoe een project aanvragen? 

De selectieprocedure voor OOF-projecten loopt eenmaal per jaar en bestaat uit verschillende stappen: 

1. Indienen van de intentieverklaring (deadline 9 januari 2014) 

2. Ontvankelijkheidsonderzoek van de intentieverklaringen 

3. Visitatiegesprekken met de aanvragers (januari en februari 2014) en eerste selectie door het Comité 

OOF 

4. Uitschrijven en indienen van de projectaanvraag (deadline 3 april 2014) 

5. Beoordeling en definitieve selectie door het Comité OOF 

6. Goedkeuring van de geselecteerde projecten door de Raad van Bestuur van de associatie (mei 2014) 
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3.1 Intentieverklaring 

Kandidaten moeten uiterlijk tegen 9 januari 2014 om 12 uur ’s middags hun intentieverklaring uploaden via deze 

webpagina. 

De intentieverklaring wordt opgesteld aan de hand van de formulieren die beschikbaar zijn op de website van het 

OOF
2
 en maakt duidelijk wie zich voor het project engageert. Ze focust zich op het concept van het project, de nood 

waarvan vertrokken wordt en de beoogde output. 

3.2 Ontvankelijkheid 

Alle intentieverklaringen worden op hun ontvankelijkheid getoetst (projectpartners, doelgroep, richtlijnen formulier…). 

In het geval van problemen koppelt de secretaris terug naar het Comité OOF. 

3.3 Visitatiegesprek en eerste selectie 

Alle indieners van (ontvankelijke) intentieverklaringen worden uitgenodigd voor een visitatiegesprek met enkele leden 

van het Comité OOF. De visitatiecommissie bestaat uit in principe vier leden van het Comité OOF met verschillende 

achtergronden (meestal twee personen uit een hogeschool en twee personen uit de universiteit). Tijdens het 

visitatiegesprek krijgen de aanvragers de kans om toelichting te geven bij de beoogde samenwerking en de mate 

waarin de verschillende betrokkenen zich op dezelfde golflengte bevinden, de achterliggende problematiek, de 

motivatie om het project in te dienen, de aanwezige expertise en de oriëntatie van het voorgestelde project. Het 

gesprek focust op de inhoud van de intentieverklaring maar kan ook polsen naar de mate waarin reeds over de 

operationele aspecten is nagedacht. In geen geval kan door de leden van de visitatiegroep een uitspraak worden 

gedaan of al beloften worden gemaakt inzake de beoordeling van de intentieverklaring. 

De visitatiegesprekken zullen plaatsvinden te Leuven in de week van 27 januari en de week van 3 februari 2014. 

Aan de projectindieners wordt gevraagd om hiermee rekening te houden. De data van de gesprekken zullen uiterlijk 

20 januari 2014 bekend zijn en meegedeeld worden aan de projectindieners. Indien de promotor verhinderd is, kan 

het gesprek plaatsvinden met een of meerdere van de projectpartners. 

Minstens vier andere leden van het Comité OOF dan de leden van het visitatiepanel lezen de intentieverklaring en 

geven een schriftelijke beoordeling. Op basis van die beoordelingen en de bevindingen uit het visitatiegesprek maakt 

het Comité OOF begin maart een eerste selectie van de ingediende projecten. Zowel de geselecteerde als de niet-

geselecteerde projecten ontvangen een verslag van de beoordelingen van de leden van het Comité OOF en het 

visitatiegesprek. 

3.4 Projectaanvraag 

Alle projecten die door de eerste selectie geraakt zijn, ontvangen een nieuw formulier om de intentieverklaring uit te 

werken tot een projectaanvraag. Deze aanvragen worden uiterlijk tegen 3 april 2014 om 12 uur ’s middags 

elektronisch bezorgd via oof@associatie.kuleuven.be. Tevens bezorgen aanvragers voor dezelfde deadline een 

papieren versie in drie exemplaren bij Prof. dr. D. Pollefeyt, voorzitter Comité OOF, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. 

De projectaanvraag focust vooral op de operationele aspecten van het project. Ze bevat een helder actieplan, een 

overzicht van vooropgestelde disseminatie-initiatieven, garanties voor de langetermijnbruikbaarheid van de 

projectresultaten, een voorstel voor evaluatiecriteria om het succes van het project af te toetsen en een 

projectbegroting. De beleidsverantwoordelijken van de betrokken opleidingen, departementen, faculteiten, diensten 

en instellingen. 

                                                           
2
 http://associatie.kuleuven.be/onderwijs/oof 
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3.5 Definitieve selectie 

De beoordeling van de projectaanvraag gebeurt zo veel mogelijk door dezelfde leden van het Comité OOF die ook de 

intentieverklaring hebben beoordeeld. Indien nodig wordt de projectaanvraag ook door andere leden van het Comité 

OOF beoordeeld zodat uiteindelijk elke projectaanvraag door de helft van de leden van het Comité OOF wordt 

beoordeeld. Het voltallige Comité OOF maakt de definitieve selectie. Deze gebeurt onafhankelijk van de resultaten 

van de eerste selectie, i.c. de beoordeling van de intentieverklaring. De voorzitter van het Comité OOF deelt de 

eindbeslissing mee aan de promotoren. 

Alle aanvragers ontvangen de feedback van de leden van het comité en kunnen eventueel een gesprek aanvragen 

met de voorzitter over de goed- of afkeuring van hun project. 

3.6 Goedkeuring door de Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur van de associatie bekrachtigt de selectie op zijn vergadering van mei 2014. Vanaf dat moment 

ontvangen de goedgekeurde projecten de projectovereenkomst op basis waarvan de projectmiddelen worden 

vrijgegeven. In die overeenkomst geven de projectindieners ook de startdatum aan van het project. Die kan in 

principe vallen tussen 1 september 2014 en 1 januari 2015. 

3.7 Rapportering tijdens en na afloop van het project 

Het Comité OOF verwacht na afloop van het project een inhoudelijke rapportering met de volgende onderdelen: 

 Een publiek gedeelte dat de projectresultaten toelicht en vermeldt via welke weg alle associatiepartners die 

kunnen raadplegen en gebruiken. Dit gedeelte is via de website van het OOF beschikbaar voor alle 

personeelsleden van de associatie, tenzij er argumenten zijn om bepaalde delen verder af te schermen. 

 Een intern gedeelte over het projectverloop, bestemd voor het Comité OOF. 

 Een financieel rapport dat toelaat om na te gaan of de projectmiddelen zijn besteed zoals aangegeven in de 

begroting, eveneens bestemd voor het Comité OOF. 

Projecten met een looptijd van meer dan een jaar dienen uiterlijk tegen 20 november 2015 een tussentijds verslag in 

bij het Comité OOF. Op basis van een analyse van dat verslag kan het comité eventueel een bijsturingsadvies 

formuleren en in een gesprek met de promotor nadere afspraken maken over de verderzetting van het project. 

4 Bijlagen 

 Formulieren voor het indienen van een intentieverklaring 

 Voorbeelden van de beoordelingsformulieren voor de leden van het comité en de visitatiegesprekken 


