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// abstract:

VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve 
antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. 

•	 VLIR-UOS financiert samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten uit een aantal partnerlanden. Voor 
elk van deze partnerlanden wordt een landenstrategie uitgewerkt die dienst doet als routekaart voor toekomstige samenwerking. 
Capaciteitsopbouw en wetenschappelijk onderzoek vormen de hoofdactiviteit van de meeste projecten. Andere activiteiten zijn 
onderwijsvernieuwing en -verbetering, beleidsondersteuning, dienstverlening, de organisatie van opleidingen en congressen, 
opleiding in universitair beleid en beheer, studentenuitwisseling, taalonderricht, kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, etc. 
Een overzicht van de verschillende financieringsprogramma’s is beschikbaar op de volgende webpagina. De oproepen voor 
projectvoorstellen, beursaanvragen, etc. worden opgelijst op de volgende webpagina.

•	 VLIR-UOS verleent verschillende soorten beurzen aan studenten en professionals in Vlaanderen en het Zuiden. Het gaat zowel 
om beurzen voor studenten van een Vlaamse universiteit of hogeschool voor een stage of een scriptieverblijf in één van de 54 
beurzenlanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika (Reisbeurzen), als om beurzen voor een thema dat aansluit bij de samenwerking 
met het Zuiden (Vlaamse Doctoraatsbeurzen voor ontwikkelingsrelevant onderzoek (VLADOC)). Daarnaast worden eveneens 
beurzen aangeboden aan studenten en professionals uit het Zuiden (Beurzen voor studenten uit het Zuiden).

Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in het Zuiden en de internationalisering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen.

Binnen VLIR-UOS is er geen kanaal dat zich specifiek richt op een mariene component. Toch zijn er verschillende van de lopende en 
uitgevoerde projecten en beurzen die een mariene thematiek behelzen (mariene beschermde gebieden, ontwikkeling van aquacultuur, 
mangroves, visserij, zeespiegelstijging, kustbeheer, etc.). Verder komen in de landenstrategieën van een aantal partnerlanden mariene 
onderwerpen aan bod: bv. Cuba en Ecuador - kustzonebeheer, Viëtnam en Zuid-Afrika - aquacultuur, etc.

 

Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire 
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)
Budget 35 miljoen euro in 2014

Geografisch bereik Vlaanderen + 20 partnerlanden (projecten en beurzen) en 54 beurzenlanden

Doelgroep(en) Partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden

Algemene doelstellingen Ondersteuning van partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen in Vlaande-
ren en het Zuiden die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen

Legale basis 5 mei 2010 - Intern reglement Bureau Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-
UOS)

Website www.vliruos.be
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http://www.vliruos.be/nl/projectfinanciering/
http://www.vliruos.be/nl/projectfinanciering/overzicht-van-programma%27s/
http://www.vliruos.be/oproepen
http://www.vliruos.be/nl/beurzen/
http://www.vliruos.be/reisbeurzen
http://www.vliruos.be/nl/projectfinanciering/programmadetail/vlaamse-doctoraatsbeurzen-vladoc_4144/
http://www.vliruos.be/beurzenzuid
http://www.vliruos.be/

