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Sharing minds, changing lives
Met de 2030 Agenda for Sustainable Development (SDG’s) als 

internationaal oriënterend kader en in het licht van globale uitdagingen 
zoals armoede, migratie, klimaat en wereldwijde conflicten, 

worden de universiteiten uitgedaagd om hun studenten te vormen tot 
wereldburgers die kritisch en veerkrachtig in het leven staan. 

Tegelijkertijd spelen de universiteiten een sleutelrol, 
via onderzoek en innovatie, 

in het zoeken naar duurzame antwoorden 
op globale en lokale maatschappelijke uitdagingen



We are
• VLIR-UOS

• Alle Vlaamse universiteiten (5) en hogescholen (13)

• Erkende actor voor DGD

• Bureau UOS

• ICOS en GEO 

• VLIR-UOS-team

We do
• Broker - mix van twee werelden

• Globale visie en beleid
• Design van programma’s
• Lancering van oproepen & selectie van projecten
• Monitoring, evaluation, accountability, learning

• Jaarbudget van 30,6 mio EUR
• 40% budget gaat naar beurzen
• Gemiddelde 200-tal projecten
• Gemiddeld 1.000-tal lopende beurzen



17 partner countries

Benin, Bolivia, Burundi, Cuba, DR Congo, 
Ecuador, Ethiopië, Filipijnen, Indonesië, 

Kenya, Marokko, Peru, Rwanda, Tanzania, 
Uganda, Vietnam, Zuid-Afrika

29 scholarship countries
ICP Connect, ITP, GM

Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodja, Kameroen, Cuba, DR Congo, 

Ecuador, Ethiopië, Guinee, Haiti, Indonesië, 
Kenya, Madagascar, Marokko, Mozambique, 
Nicaragua, Niger, Peru, Filipijnen, Palestina, 

Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam, 
Zimbabwe, Zuid-Afrika 



Overall framework 

Sector Belgische ontwikkelingssamenwerking

• gemeenschappelijk kader sinds 2017

• belang van synergie en complementariteit

• gender, milieu, mensenrechten, D4D

2030 agenda en de 3 SDG-principes (LNOB, MSP, INT)

Learnings
Uitdagingen zijn globaal (klimaat, sanitaire crisis, …)

Corona onderstreepte belang van data en evidence based 
werken

ü onderzoek en innovatie >< fake news
ü mondiale samenwerking
ü valorisatie

Corona onderstreepte belang van digitalisering
ü alternatieve manieren van werken
ü kennisdeling, no knowledge gaps
ü verbinding, nabijheid en partners meer en sneller betrekken
ü kwetsbaarheid van UOS opvangen: digitalisering onderwijs, 

reizen, meetings … ? UOS 2.0 ? 



Way forward : ambities
• Connect : samenwerking als middel en doel

ü Universiteiten, hogescholen
ü Werving van nieuwe / jonge academici en verduurzaming
ü Community & kennisnetwerk, en platform 
ü Belang van studenten en bursalen
ü Belang van multidisciplinariteit
ü Gelijkwaardige partnerschappen: dekolonisatie, diversiteit, 

waardig werk, integriteit
ü Matching funds

• Delen en valorisatie van resultaten

• Collectief leren
o.m. via thematische GSK met ARES en ITG

Way forward : Portfolio
Stepping stone ….

• Global Minds

• Associatieve projecten tussen universiteiten

en hogescholen

• SI/TEAM

• ICP Connect

• ITP

• IUC

• Platform 



Way forward : Missie
Mandaat VLIR-UOS

• Administrator -> partner: leren, inspireren, 

verbinden

• Werken op basis van vertrouwen

• Administratieve vereenvoudiging (K.I.S.) !

• Dienstverlener en platform 

• Digitalisering

• Funding opportunities

Questions?

Kristien.Verbrugghen
@vliruos.be


