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Scope van het concept onderzoeker in 
FRIS 

Deze fiche beschrijft hoe het concept “onderzoeker” wordt afgebakend in FRIS. Het is de bedoeling dat enkel personen 
die beantwoorden aan dit concept, aan FRIS worden aangeleverd. Dit betekent dat alle personen in FRIS als 
onderzoekers worden beschouwd.  
 
Dit document werd via schriftelijke procedure gevalideerd door de FRIS werkgroep op 18/03/2022. 
 

Concept van onderzoekers in FRIS: 

Het FRIS concept van “onderzoeker” werd opgesteld binnen het FRIS thematische overleg, de FRIS-TO onderzoeker 
technisch overleggroep, op basis van multilateraal overleg met vertegenwoordigers van alle FRIS stakeholders, in 
de loop van 2020 en 2021. 

Er werd vertrokken van de beschrijving van taken van O&O-personeel afkomstig uit de OECD Frascati Manual 
(2015)1: 

• R&D personnel performs scientific and technical work for an R&D project (setting up and carrying out 
experiments or surveys, building prototypes, etc), plans and manages R&D projects and prepares interims and 
final reports for R&D projects.  

• Excluded here is the R&D personnel providing indirect support via specific services to R&D provided by central 
computer departments and libraries, services by central finance and personnel departments dealing with R&D 
projects and R&D personnel, the provision of services for security, cleaning, maintenance, canteens, etc. to R&D 
performing units.  

Op basis hiervan werd het volgende concept van onderzoeker overeengekomen die daarna geldig is voor alle FRIS 
stakeholders: 

A researcher is a person directly involved in performing scientific and technical work, including the direct support 
thereof via scientific project management, resulting in research output (publications, research data, patents,…).  

Per type instelling (Universiteiten, Hogescholen, Strategische onderzoekscentra (SOC’s) & wetenschappelijke 
instellingen) werden vervolgens meer concrete criteria vastgelegd om te bepalen welke personen binnen het 
concept van onderzoeker aan FRIS kunnen worden aangeleverd. 
De universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen en de overige 
onderzoeksinstellingen streven ernaar dat elke onderzoeker zoals omschreven in deze fiche over een ORCID 
beschikt.2  

  

 
1 https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm 
2 Opgelet: Bepaalde regelgeving en beleidsinitiatieven (vb. BOF/IOF-Besluit, convenanten, open science) bevatten een ORCID-verplichting. 

https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
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Criteria voor het concept “onderzoeker” aan de universiteiten 

Voor de universiteiten worden personen als “onderzoeker” aangeduid op basis van drie stappen: 

1. Alle wetenschappelijk medewerkers (bezoldigd en onbezoldigd) op basis van hun statuut:  

• ZAP 

• OP3 

• alle gastprofessoren  

• assistenten 

• doctor-assistenten (incl. OP2) 

• bursalen 

• mandaathouders (FWO, VLAIO, BOF, IOF etc.) 

• wetenschappelijke (gast)medewerkers gefinancierd op interne (BOF, IOF, …) of externe 
onderzoeksfondsen (vb. FWO, VLAIO, …) of verbonden aan strategische onderzoekscentra of andere 
onderzoeksinstellingen.  

Voor de definities van ZAP, OP2, OP3 etc. verwijzen we naar de Vlaamse codex hoger onderwijs3. 

 

2. Alle overige personen die beschikken over een inschrijving voor een doctoraat (bezoldigd en onbezoldigd, 
onafhankelijk van statuut): 

 

3. Elke andere persoon die rechtstreeks betrokken is bij het uitvoeren van wetenschappelijk en technisch werk, 

met inbegrip van het wetenschappelijk projectmanagement hiervan en zij die daarbij een assisterende, 

ondersteunende rol vervullen op voorwaarde dat zij een duidelijke bijdrage hebben verricht wat resulteert in 

naamsvermelding4 op onderzoeksproject en/of onderzoeksoutput (publicatie, onderzoeksdata, octrooien, …). 

        Het aanleveren van ATP is een instellingseigen keuze. De aanwezigheid van een ORCID kan hierbij 

indicatiefzijn.  

  

 
3 https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650#21 
4 Met naamsvermelding bedoelt men dat de persoon voorkomt als auteur/medewerker van de onderzoeksoutput of vermeld wordt in de 
acknowledgements 
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Criteria voor het concept “onderzoeker” aan de hogescholen 

Voor de hogescholen worden personen als “onderzoeker” aangeduid op basis van de volgende stappen: 
 

1. Alle personeelsleden verbonden aan de hogeschool (bezoldigd en onbezoldigd):  

• met het statuut: OP1, OP2, OP3, ATP 

• contractuele bedienden 
enkel op voorwaarde dat zij: 

a. (Praktijkgericht of artistiek) onderzoek en/of wetenschappelijk projectmanagement verrichten nu of 
in de nabije toekomst   

b. een duidelijke bijdrage hebben verricht wat resulteert in naamsvermelding5 op onderzoeksproject 
en/of onderzoeksoutput (publicatie, onderzoeksdata, octrooien,…). 
 

 
Voor de definities van OP1, OP2, OP3 etc. verwijzen we naar de Vlaamse codex hoger onderwijs6. 
 

2. Wetenschappelijke gastmedewerkers van de hogeschool gefinancierd op interne (vb. PWO, IOF) of externe 
onderzoeksfondsen (vb. VLAIO).  

 
3. Alle overige personen die beschikken over een inschrijving voor een doctoraat aan een universiteit en met 

enige verbintenis met de hogeschool (bezoldigd en onbezoldigd, onafhankelijk van statuut). 

 

  

 
5 Met naamsvermelding bedoelt men dat de persoon voorkomt als auteur/medewerker van de onderzoeksoutput of vermeld wordt in de 
acknowledgements 
6 https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650#21 
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Criteria voor het concept “onderzoeker” aan de strategische onderzoekscentra (SOC’s), 
wetenschappelijke instellingen en overige onderzoeksinstellingen 

Er werd overeengekomen om onderzoekers geaffilieerd aan de SOC’s en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te 
capteren in twee stappen: 
 
Stap 1: alle doctorandi (bezoldigd en onbezoldigd, onafhankelijk van statuut). 
Dit omvat bursalen en mandaathouders alsook onbezoldigde PhD-studenten die ingeschreven zijn voor een doctoraat 
en geaffilieerd zijn aan zowel een SOC of wetenschappelijke onderzoeksinstelling als aan een (Vlaamse) universiteit. 
 
Stap 2: alle wetenschappelijke medewerkers die een ‘onderzoeksfunctie’ uitoefenen. 
Elke andere persoon die rechtstreeks betrokken is bij het uitvoeren van wetenschappelijk en technisch werk, met 
inbegrip van het wetenschappelijk projectmanagement hiervan en van zij die daarbij een assisterende, 
ondersteunende rol vervullen op voorwaarde dat zij een duidelijke bijdrage hebben verricht wat resulteert in 
naamsvermelding7 op onderzoeksproject en/of onderzoeksoutput (publicatie, onderzoeksdata, octrooien, …). 

 

 

 
7 Met naamsvermelding bedoelt men dat de persoon voorkomt als auteur/medewerker van de onderzoeksoutput of vermeld wordt in de 
acknowledgements 


