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G II.1. Cataloog voor het resultaatsgebied “Publicaties van wetenschappelijke dienstverlening”

Aantoonbare outputindicatoren van wetenschappelijke dienstverlening Punten Categorie
Boek van internationale waarde 60 1
Boek van nationale waarde 25 1
Artikel in internationaal vaktijdschrift 15 1
Artikel in nationaal vaktijdschrift 6 1
Artikel in boek van internationale waarde 15 1
Artikel in boek van nationale waarde 6 2
Artikel in krant of mediatijdschrift 6 2
Gepubliceerde nota of kritisch verslag 3 2
Geannoteerde catalogus van internationale waarde 45 1
Geannoteerde catalogus van nationale waarde 30 2
Geannoteerde inventaris of catalogus van internationale waarde (niet gepubliceerd) 45 1
Geannoteerde inventaris of catalogus van nationale waarde (niet gepubliceerd) 30 2
Expertiserapport van internationaal belang op basis van een originele studie (niet gepubliceerd) 30 1
Expertiserapport van nationaal belang op basis van een originele studie (niet gepubliceerd) 15 1

G II.2. Cataloog voor het resultaatsgebied “Projecten van wetenschappelijke dienstverlening”

Aantoonbare outputindicatoren van wetenschappelijke dienstverlening Punten Categorie
Een internationaal project met meerdere partners en met externe financiering, als  coördinator 80 1
Een internationaal project met meerdere partners en met externe financiering , als promotor 50 1
Een internationaal project met twee partners en met externe financiering, als coördinator 50 1
Een internationaal project met twee partners en met externe financiering, als promotor 35 1
Een internationaal project, als deelnemer 25 1
Een nationaal/regionaal project met meerdere partners en met externe financiering, als coördinator 50 1
Een nationaal/regionaal project met meerdere partners en met externe financiering, als promotor 30 1
Een nationaal/regionaal project met twee partners en met externe financiering, als coördinator 30 1
Een nationaal/regionaal project met twee partners en met externe financiering, als promotor 25 1
Een nationaal/regionaal project met externe financiering, als deelnemer 20 2
Een postdoc project, als promotor of begeleiding 10 1
Rapport van een interne opdracht met specifieke financiering, als verantwoordelijke 20 1

G II.3. Cataloog voor het resultaatsgebied “Wetenschappelijke gemeenschap en kennisoverdracht van wetenschappelijke dienstverlening”

Aantoonbare outputindicatoren van wetenschappelijke dienstverlening Punten Categorie
Uitgenodigde spreker op bijeenkomst in het domein 12 1
Verslag van een deelname aan internationale bijeenkomst van experts 6 1
Verslag van een deelname aan nationale bijeenkomst van experts 3 2
Verslag van een deelname aan wetenschappelijke zending met internationaal team 6 1
Verslag van een deelname aan wetenschappelijke zending met nationaal team 3 2
Behalen van een internationale prijs in het domein 20 1
Behalen van een nationale prijs in het domein 10 2
Lid van een internationaal comité of adviesorgaan in het domein (per aanduiding) 16 1
Lid van een nationaal/regionaal comité of adviesorgaan in het domein (per aanduiding) 8 2
Voorzitter van een internationale vereniging in het domein (per aanduiding) 20 1
Voorzitter van een nationale vereniging in het domein (per aanduiding) 10 2
Bestuurslid van een internationale vereniging in het domein (per aanduiding) 16 1
Bestuurslid van een nationale vereniging in het domein (per aanduiding) 8 2
Promotor/copromotor/begeleider van thesis niveau doctoraat 15 1
Promotor/copromotor/begeleider van thesis niveau masters 9 1
Promotor/copromotor/begeleider van werk niveau bachelor 3 2
Jurylid van een thesis niveau doctoraat 6 1
Jurylid van een thesis niveau masters 3 1
Jurylid van een wetenschappelijk project of prijs in het domein 3 1
Begeleider van een stage (per maand) met beoordelingsverslag 3 1
Formatiesessie aan experts (op vraag van de instelling) 3 2
Formatiecyclus aan experts (op vraag van de instelling) 8 1
Editor van boek van internationale waarde 18 1
Editor van boek van nationale waarde 9 1
Hoofdredacteur internationaal vaktijdschrift (per jaar) 21 1
Hoofdredacteur nationaal vaktijdschrift (per jaar) 12 1
Redactielid vaktijdschrift (per jaar) 5 1
Een internationaal congres/symposium van wetenschappelijke dienstverlening, als organisator 80 1
Een internationaal congres/symposium van wetenschappelijke dienstverlening, als co-organisator 40 1
Een nationaal congres/symposium van wetenschappelijke dienstverlening, als organisator 40 1
Een nationaal congres/symposium van wetenschappelijke dienstverlening, als co-organisator 20 1
Een internationale workshop (deelnemers op uitnodiging) van wetenschappelijke dienstverlening, als organisato 20 1
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Een internationale workshop (deelnemers op uitnodiging) van wetenschappelijke dienstverlening, als co-organi 8 1
Een nationale workshop (deelnemers op uitnodiging) van wetenschappelijke dienstverlening, als organisator 8 1
Een nationale workshop (deelnemers op uitnodiging) van wetenschappelijke dienstverlening, als co-organisator 4 1
Key-note speaker op internationaal congres /symposium (op uitnodiging) 8 1
Key-note speaker op nationaal congres/symposium (op uitnodiging) 5 1
Lezing/poster  op internationaal congres/symposium (met abstract) [1] 3 2
Lezing/poster op nationaal congres/symposium (met abstract)23 2 2
Moderator/chairperson op internationaal congres/symposium 3 2
Moderator/chairperson op nationaal congres/symposium 2 2

G II.4. Cataloog voor het resultaatsgebied “Specifieke Output van wetenschappelijke dienstverlening”

Algemeen: Aantoonbare outputindicatoren van wetenschappelijke dienstverlening Punten Categorie
Concept/ontwikkeling van een informatiesysteem/databank voor internationaal gebruik 45 1
Concept/ontwikkeling van een informatiesysteem/databank voor nationaal/intern gebruik 30 1
Concept/ontwikkeling van een professionele website 15 2
Cartografie van internationale waarde (op basis van bestaande gegevens) 15 1
Cartografie van nationale waarde (op basis van bestaande gegevens) 10 2
Verslag van een internationale “ringtest” of “proficiency testing scheme”, als organisator 75 1
Verslag van een internationale “ringtest” of “proficiency testing scheme”, als deelnemer 30 1
Verslag van een nationale “ringtest” of “proficiency testing scheme”, als organisator 15 1
Behalen van een accreditatie of erkenning volgens een internationale norm 60 1
Uitbreiding van een accreditatie of erkenning volgens een internationale norm 30 1
Ontwikkeling van een internationale norm of richtlijn (gepubliceerd) 90 1
Ontwikkeling van een nationale norm of richtlijn (gepubliceerd) 60 1
Ontwikkeling van een internationaal referentiemateriaal 30 1
Ontwikkeling van een techniek of systeem voor het nemen en/of het verwerken van stalen 20 2
Ontwikkeling van een analysetechniek 20 1
Ontwikkeling van zware wetenschappelijke infrastructuur (per eenheid) 12 2
Verslag van een internationale bijeenkomst van experts, als organisator 20 1
Verslag van een internationale bijeenkomst van experts, als co-organisator 8 1
Verslag van een nationale bijeenkomst van experts, als organisator 8 1
Verslag van een nationale bijeenkomst van experts, als co-organisator 4 2
Ontwikkeling van een formatiesessie, internationaal niveau (op vraag van de instelling) 20 1
Ontwikkeling van een formatiesessie, nationaal/regionaal niveau (op vraag van de instelling) 10 2
Verslag van een specifieke opdracht ter ondersteuning van internationaal beleid  50 1
Verslag van een specifieke opdracht ter ondersteuning van nationaal beleid 30 1
Concept/ontwikkeling van een verzameling met internationale waarde 90 1
Concept/ontwikkeling van een verzameling met nationale waarde 45 1
Concept/ontwikkeling van een verzameling voor intern gebruik 30 1
Ontwikkeling van techniek/systeem ter bewaring van verzamelingen en gegevens 45 1
Ontwikkeling van de digitalisering van verzamelingen 45 1
Ontwikkeling van het beheer van uitleningen 15 2
Hoofdontwerper (van een deel) van een tentoonstelling: > 500 m² 90 1
Hoofdontwerper (van een deel) van een tentoonstelling: 500 – 150 m² 60 1
Hoofdontwerper (van een deel) van een tentoonstelling: < 150 m² 45 1
Medeontwerper van een tentoonstelling 10 2
Hoofdontwerper en ontwikkeling van een globaal educatief programma 45 1

Hoofdontwerper en ontwikkeling van een deel van een educatief programma, atelier, materiaal, … 15 2

Hoofdontwerper en ontwikkeling van een uitgeversprogramma (alle media: geschreven, web, 
audiovisueel, multimedia, …) 45 1

Gerechtelijk expertisedossier met complexiteitsgraad 1 (= met 1-5 analyses) (met rapport) 1 1
Gerechtelijk expertisedossier met complexiteitsgraad 2 (= met 6-15 analyses) (met rapport) 2 1
Gerechtelijk expertisedossier met complexiteitsgraad 3 (= met 16-35 analyses) (met rapport) 3 1
Gerechtelijk expertisedossier met complexiteitsgraad 4 (= met 36-75 analyses) (met rapport) 7 1
Gerechtelijk expertisedossier met complexiteitsgraad 5 (= met > 75 analyses) (met rapport) 15 1
Concept/ontwikkeling van een nieuw expertisedomein 50 1
Een gerechtelijk dossier (extern), als wetenschappelijke coördinator 10 1
Een gerechtelijk dossier (intern), als wetenschappelijke coördinator 3 2
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