DOCTORAATSBURSALEN
wat zijn hun rechten?
Doctoraatsbursalen: in Vlaanderen zijn ze met
7.700. Het bursaalstatuut is daarmee het meest
voorkomende statuut bij onderzoekers. Nochtans is
dit statuut wettelijk slecht geregeld: al te vaak
kunnen bursalen niet dezelfde
rechten laten gelden als
andere onderzoekers.

In de praktijk schommelt het bursaalstatuut vaak tussen dat van
studenten en werknemers, maar vele vragen blijven onbeantwoord:
 Bouw je als doctoraatsbeursstudent (bursaal) pensioenrechten op?
 Waar kan je als bursaal terecht bij conflicten met je promotor?
 Ben je als bursaal beschermd tegen arbitrair ontslag?
 Is het normaal dat je als bursaal meerdere
kortlopende contracten achter elkaar krijgt?
 Krijg je als bursalen ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking,
sollicitatieverlof en een ontslagpremie?
Heb je recht op een werkloosheidsuitkering na je bursaalmandaat?
 Heb je als bursalen recht op een uitkering na een arbeidsongeval?
 Op hoeveel verlofdagen hebben je recht als bursaal?
 Is de welzijnswet van toepassing op bursalen?
 Kan je je als bursaal verweren tegen een negatieve beoordeling?

Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen tijdens de presentatie
over het statuut van de bursalen en het panelgesprek tussen rectoren en
vakbondsafgevaardigden. We geven meer informatie over welke rechten
en plichten bursalen hebben, en waar de problemen zitten. Daarna gaan
we in gesprek met de rector van de universiteit over hoe een oplossing
kan gevonden worden voor die problemen.

KULeuven

vergaderzaal 0034/00.46
Joris Helleputtegebouw, Minderbroedersstraat 8, Leuven,
Keynotespeaker: Jo Coulier, ACOD Onderwijs
Panelgesprek: rector Prof. L. Sels
en vertegenwoordigers van de vakbonden

Ugent

Filmzaal Plateau, campus aula, Paddenhoek 1-3
Keynotespeaker: Tim Joosen, ACOD Overheidsdiensten
Panelgesprek: rector Prof. R. Van de Walle
en vertegenwoordigers van de vakbonden

Vrije Universiteit Brussel

auditorium E.0.05 (campus Etterbeek)
Keynotespeaker: Tim Joosen, ACOD Overheidsdiensten
Panelgesprek: rector Prof. C. Pauwels
en vertegenwoordigers van de vakbonden

2 maart – 9u30

6 maart – 12u

19 maart – 13u
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V.u.: Raf De Weerdt, Algemeen
Secretaris ACOD Onderwijs Fontainasplein 9 – 11, 1000 Brussel
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