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Wetenschappelijke Integriteit 

 

De positie van FWO 

 

• Verlener van beurzen: aspiranten 

 

• Werkgever: postdoctorale mandaten 

 

• Verlener van onderzoeksmiddelen: onderzoeksprojecten 
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Wetenschappelijke Integriteit 

 

• Verlener van beurzen: aspiranten 

 

• Contractuele middelenverbintenis  

• FWO ziet toe op de naleving van de afspraken 

• Strengste san tie : ver reking van het ontra t 
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Wetenschappelijke Integriteit 

 

• Verlener van onderzoeksmiddelen: 

onderzoeksprojecten 

 

• Contractuele middelenverbintenis, zie aspirant 

• Onderzoekers aangesteld door gastinstelling 

(universiteit/onderzoeksinstelling) 

  daar bevoegdheden werkgever 
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Wetenschappelijke Integriteit 

 

• Werkgever: postdoctorale mandaten 

 

• FWO sluit een arbeidsovereenkomst met 
onderzoeker 

• FWO evalueert en sanctioneert 

• Sancties: van opmerking tot ontslag 
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Wetenschappelijke Integriteit 

 

• Regelgevende en toezichthoudende bevoegdheid 

aspirant + postdoc + promotor/onderzoekers op 

project:  

   FWO + gastinstelling 
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Wetenschappelijke Integriteit 
 

• FWO sensibiliseert:  

 

• clausule bij oproepen, in reglementen en contracten 

• Profiel van de goede promotor/promovendus/onderzoeker 

• reglementen 

 

• FWO sanctioneert/treedt op 

 

• Als werkgever (postdoc) 

• Als contractant (aspirant, project) 
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Wetenschappelijke Integriteit 
 

 

 

 

• Gastinstelling begeleidt en leidt op  

 

• Gastinstelling houdt toezicht 

 

• Gastinstelling onderzoekt (CWI)  
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Wetenschappelijke Integriteit 
 

• Afspraken FWO – gastinstelling: 

 

• Stap 1: Gastinstelling (CWI) onderzoekt indicaties van inbreuken op WI 
• Na eigen vaststellingen 

• Op verzoek van FWO 

 

 

• Stap 2: Bij vaststelling inbreuk: bestuur gastinstelling + FWO geïnformeerd 

 

 

• Stap 3: FWO hoort de onderzoeker 

 

 

• Stap 4: FWO neemt gepaste maatregelen 

• Strengste sanctie: ontslag om dringen redenen (3 dagen na vaststelling van de 
inbreuk)/verbreking overeenkomst (binnen 3 dagen) 

• Vaststelling  = on lusies CWI/VCWI 
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