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MANAGEMENT SAMENVATTING 
 

Flanders Technology International vzw (FTI) speelt een sleutelrol in het Vlaamse 
veld ter promotie van Wetenschap, Technologie en Technologische Innovatie. Het 
meest populaire en onderscheidende element van FTI is het wetenschapscentrum 
Technopolis in Mechelen. In dit evaluatierapport wordt een analyse en beoordeling 
gemaakt van wat FTI heeft bereikt in de periode van de Beheersovereenkomst 2003-
2007.  
 
Uit de evaluatie blijkt dat FTI goed functioneert; het wetenschapscentrum 
Technopolis biedt haar bezoekers vermaak en educatie van hoge kwaliteit: 
• het wetenschapscentrum Technopolis staat goed bekend en heeft hierdoor een 

internationale voorbeeldfunctie voor gelijksoortige organisaties; 
• het wetenschapscentrum is een professionele organisatie die de opstellingen zeer 

regelmatig vernieuwt en slechts een zeer klein aandeel van defecte opstellingen 
heeft;  

• de in de Beheersovereenkomst opgestelde performantie-indicatoren worden 
ruimschoots gehaald. 

 
FTI en het doe-centrum Technopolis in het bijzonder, is een belangrijk - fysiek - 
platform en referentiepunt voor de diverse actoren van binnen en buiten het Vlaamse 
landschap van wetenschapscommunicatie. Er wordt waardering uitgesproken voor het 
openstellen van de faciliteiten voor bijeenkomsten en evenementen voor 
wetenschapscommunicatie. De wetenschappelijke sfeer die Technopolis uitstraalt is 
hierbij van grote meerwaarde. Bovendien vergroot FTI de zichtbaarheid van 
Wetenschap, Technologie en Technologische Innovatie (WT&TI) en hiermee wordt 
het bewustzijn van de maatschappij voor deze zaken versterkt. 
 
De partners van FTI waarderen de professionaliteit, creativiteit en flexibele houding 
van de staf van FTI. Met name de creativiteit die aangewend wordt om nieuwe 
opstellingen te ontwikkelen en de inspanningen om diverse doelgroepen te bereiken 
en aan te spreken, worden als belangrijke sterkten gezien. In de samenwerking met 
andere partijen, bijvoorbeeld in de Wetenschapsweek en het Wetenschapsfestival, 
wordt adequate ondersteuning verleend aan de andere partijen, bovendien is de 
voornamelijk logistieke en technische assistentie punctueel. Deze samenwerking 
wordt hogelijk gewaardeerd in het Vlaamse veld van wetenschapscommunicatie.  
 
Een van de doelen van FTI is om hun expertise beschikbaar te stellen aan andere 
Vlaamse actoren uit het veld en om samenwerkingsverbanden met deze actoren aan te 
gaan. In de hierboven specifiek vernoemde gevallen werkt dit goed en wordt dit 
gewaardeerd. Er is echter wel een gebrek aan structurele en pro-actieve 
samenwerking met andere actoren. Dit is deels toe te schrijven aan de 
transitieperiode die de wereld van de Vlaamse wetenschapscommunicatie doormaakt. 
De Actieplannen van de overheid hebben recentelijk geleid tot vele veranderingen, 
bijvoorbeeld de oprichting van structurele samenwerkingsverbanden en de 
expertisecellen in het Vlaams hoger onderwijs. Deze structurele veranderingen 
hebben tijd nodig om geïmplementeerd te worden en tot rijping te komen. FTI is één 
van de oudste en meest ervaren spelers in dit opkomende veld. Bij verschillende 
spelers is er een zekere mate van bezorgdheid dat FTI een te dominante rol zal gaan 
spelen in dit veld. 
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FTI zal rekening moeten houden met de huidige situatie en een meer pro-actieve 
aanbieder zijn van kennis en expertise. FTI moet zich echter niet richten op de 
coördinatie van het Vlaamse WT&TI veld.  
In de aankomende periode moet FTI zich niet alleen bekommeren over interactie op 
het gebied van operationele zaken, maar zich ook richten op samenwerking met 
andere actoren op strategisch niveau. Belangrijke zaken die hierbij besproken moeten 
worden zijn de complementariteit met de verschillende spelers en welke taakverdeling 
efficiënt en haalbaar is met het oog op de verschillende missies, competenties en 
capaciteiten van de diverse spelers uit het WT&TI veld. De overheid zal dit proces 
dienen te stimuleren en te faciliteren. In het veld is er niet genoeg zichtbaarheid van 
wat de andere spelers te bieden hebben. FTI kan haar expertise en 
communicatiekanalen aanwenden om de transparantie binnen het netwerk alsook bij 
de potentiële gebruikers te verhogen. 
 
FTI heeft belangrijke interactie opgezet met de onderwijsgemeenschap, door het 
verlenen van assistentie aan individuele onderwijzers, het organiseren van de TOP-
dag, het ontwikkelen van educatieve pakketten en door samenwerking met uitgevers 
van educatief materiaal. Desondanks blijft het voor FTI lastig om een structurele rol 
te spelen bij de ontwikkeling van curricula en hun educatieve activiteiten in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs te integreren. Deze rol kan FTI ook niet op zich 
nemen; de verantwoordelijkheid hierover is namelijk verdeeld over twee 
beleidsdomeinen: het WT&TI-beleid enerzijds en het Onderwijsbeleid anderzijds. De 
Vlaamse Gemeenschap zou gebaat zijn bij een verdere integratie van deze twee 
beleidsdomeinen, met name door spelers uit de WT&TI-communicatie – waar onder 
FTI – in toenemende mate te betrekken in het onderwijs over wetenschap en 
technologie, zodat jongeren geïnspireerd raken om deze disciplines te gaan studeren. 
Onderwijzers zouden dan een bezoek aan Technopolis beter kunnen integreren in hun 
onderwijsprogramma. Technopolis zou de opstellingen in het doecentrum en de 
externe FTI activiteiten nog beter aan kunnen laten sluiten bij de lespraktijk. Het 
advies van het Panel van Experts om FTI een grotere rol te laten spelen bij de 
lerarenopleidingen is een waardevolle suggestie die de betrokkenheid van de 
individuele leraren zou kunnen vergroten. De nieuwe Beheersovereenkomst zou de 
benodigde middelen hiervoor toe kunnen wijzen.  
 
FTI richt zich op de leeftijdsgroep van 4 tot 100 jaar. De vaststelling van deze 
doelgroep is in lijn met het brede strategische doel in de Beheersovereenkomst van 
FTI: “het promoten van wetenschap, techniek en technologische innovatie bij alle 
lagen van de bevolking en in het bijzonder de schoolgaande jeugd.”  
De filosofie van FTI dat schooljeugd beter wordt bereikt door ouders en grootouders 
te betrekken, lijkt gerechtigd. FTI heeft echter ook gesignaleerd dat de leeftijdsgroep 
van 14-20 jaar moeilijker te bereiken is. Daarom worden er voor de volgende 
Beheersovereenkomst voorstellen gedaan om activiteiten op te zetten die speciaal op 
deze doelgroep gericht is. Het ‘Wetenschap is Fun’ concept lijkt niet zo passend voor 
deze doelgroep.  
Het effectief bereiken van 14-20 jarigen is overigens een algemeen probleem voor 
wetenschapscentra. Het internationale Panel van Experts gaf aan dat juist deze leeftijd 
belangrijk is, omdat scholieren in de fase van 14-16 jaar cruciale beslissingen worden 
genomen ten aanzien van schoolkeuze, vooral wat betreft het al dan niet inslaan van 
technische of wetenschappelijke richtingen. Deze keuzes zijn van grote invloed op de 
volgende carrière van de scholieren. Echter, het Panel gaf ook aan dat de 
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verantwoordelijk om deze scholieren bij hun keuzes te begeleiden bij de secundaire 
scholen ligt, in samenwerking met tertiaire scholen, toekomstige werkgevers uit de 
industrie, zakenwereld en de sector van organisaties zonder winstoogmerk 
(ziekenhuizen, gemeenten, onderzoeksinstituten, etc.). FTI kan van toegevoegde 
waarde zijn door meer opstellingen te ontwikkelen die inspelen op de 
carrièreperspectieven van iemand die een wetenschappelijke of technologische 
studierichting kiest. Dit zou ondersteunend moeten werken naast de acties die 
ondernomen worden door de eerder genoemde verantwoordelijke actoren. Dit vereist 
dus nauwere banden en samenwerking met afgevaardigden uit de industrie (branche 
organisaties en individuele bedrijven) en andere professionele organisaties 
(bijvoorbeeld de beroepsassociaties). 
 
De wetenschappelijke reikwijdte en focus van FTI is ook een punt voor verbetering. 
Een meerderheid van de opstellingen in het doe-centrum Technopolis ligt op het 
terrein van de fysica en ingenieurswetenschappen. Deze terreinen lenen zich het 
makkelijkst voor een opstelling die vele malen per dag herhaalbaar is. Naar de 
mening van zowel de stakeholders in Vlaamse wetenschapscommunicatie en het 
internationale Expert Panel dat FTI heeft geëvalueerd zou de focus van het doe-
centrum moeten worden verbreed. ‘De focus zou moeten liggen op 
interdisciplinariteit (levenswetenschappen, natuurwetenschappen, 
aardwetenschappen, wiskunde, ingenieurswetenschappen en technologie) en op 
‘zachte’ competenties (communicatie, team werk, probleemoplossingen), aldus het 
Panel.  
 
Het Internationale Expert Panel constateert ook dat de lage instroom in de technische 
beroepen en de wetenschaps- en technologiestudies deels een breder ‘gender issue’ is. 
De Techniekclub voor meisjes zijn te kleinschalig om een echte impact te hebben op 
de instroom van meisjes. Als de wetenschappelijke focus van FTI verbreed wordt, 
ook door meer aandacht te geven aan de carrièreperspectieven, zal dit de interesse van 
meisjes verbeteren en aldus zou heel FTI meer ‘gender proof’ worden.  
 
FTI heeft veel inspanningen verricht om de tevredenheid van de bezoekers te meten. 
FTI heeft in de loop van de jaren grote ervaring opgebouwd met het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het doe-centrum voor bezoekers, zodanig dat deze bezoekers 
vaker terugkomen. Echter het meten van tevredenheid meteen na een bezoek of 
contact is niet voldoende om het daadwerkelijk effect te begrijpen. Dit zou moeten 
beginnen met een kritische reflectie van de filosofie (Ik hoor en ik vergeet, Ik zie en 
ik onthoudt, Ik doe en ik begrijp, en Ik exploreer en ik raak betrokken) die de basis 
vormt van FTI’s business plannen. Terwijl FTI haar uiterste inspanningen heeft 
gedaan om zich zeker te stellen dat de opstellingen wetenschappelijk verantwoord en 
vermakelijk zijn, is relatief weinig reflectie gegeven aan de pedagogische en 
psychologische aspecten hoe jongeren daadwerkelijk leren. Dit heeft te maken met 
het eerder genoemde punt inzake een hechtere inbedding van FTI / Technopolis 
contacten in het onderwijs en een beter besef wat er met de opgedane ervaring gedaan 
wordt als kinderen en jongeren weer thuis of op school zijn.  
 
 
 
FTI heeft geen personeel met een pedagogische achtergrond. Ook het 
Wetenschappelijk Comité heeft geen expertise op dit terrein en zou verbreed moeten 
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worden om dit soort kennis ook beschikbaar te hebben. We delen echter de visie van 
het Internationale Expert Panel dat de verantwoordelijkheid voor de invloed op de 
loopbaankeuze van jongeren vooral bij het onderwijsveld ligt en niet de 
verantwoordelijkheid van FTI kan zijn. Op zijn best kan FTI een positieve bijdrage 
leveren aan het onderwijsveld om dit te bewerkstelligen.  
 
Er is destijds gekozen voor een duale organisatorische structuur en is 
FTI/Technopolis verdeeld in een ‘Vereniging Zonder Winstoogmerk’ (vzw) en een 
Naamloze Vennootschap (NV). Dit veroorzaakt een gebrek aan transparantie, 
voornamelijk wat betreft de financiële stromen tussen de twee organisaties. Dit zou 
geen punt van discussie zijn geweest als er een heldere communicatie zou zijn 
geweest hoe deze stromen berekend en verrekend worden naar de belangrijkste 
betrokkenen: de beide Raden van Bestuur en de Vlaamse Regering.  
 
Om - op korte termijn - nieuwe activiteiten te ontplooien, heeft FTI in haar jaarlijkse 
planning en budgettering ook een zekere flexibiliteit nodig. Wij stellen voor om het 
aantal performantie-indicatoren te verminderen en meer te sturen op output en 
effecten in plaats van op input indicatoren.  
 
Het evaluatieteam doet de volgende aanbevelingen:  
 
1 FTI zou als basis voor haar strategische planning een ‘logisch raamwerk voor 

interventie’ moeten ontwikkelen dat heldere doelstellingen aan activiteiten 
koppelt en dat tevens dient als raamwerk voor rapportage aan de overheid. 

2 De huidige juridische en organisatorische structuur van twee organisaties (FTI en 
Technopolis) zou gehandhaafd moeten blijven, maar er moet meer inspanning 
verricht worden om de transparantie van FTI/Technopolis als geheel te vergroten. 
Het wordt aanbevolen om de personele overlapping in de twee Raden van Bestuur 
te vergroten, door minimaal twee personen – naast de FTI directeur en stafleden – 
in beide Besturen te laten plaatsnemen. Andere mogelijkheden voor de juridische 
structuur van FTI/Technopolis zouden onderzocht kunnen worden.  

3 Wij bevelen aan dat de beide Besturen van FTI en Technopolis gezamenlijk 
een‘task-force’ opzetten ( bijvoorbeeld een audit comité voorgezeten door een van 
de voorzitters met lidmaatschap van minstens een lid van elk Bestuur, de 
financieel manager van FTI/Technopolis en een of twee onafhankelijke financiële 
experts) om een inzichtelijk financieel rapport op te stellen dat aan de behoeften 
van beide besturen en de overheid voldoet. 

4 Wat betreft de relatie tussen de Vlaamse overheid en FTI bevelen wij aan dat het 
zwaartepunt van interactie verschuift van het operationele naar het meer 
strategische niveau. 

5 Het Wetenschappelijke Comité zou een ruimer mandaat en een bredere 
samenstelling moeten krijgen. Met een ruimere expertisebasis zou zowel het 
effect op loopbaankeuze moeten versterken als aanknopingspunten geven voor 
samenwerking met andere stakeholders (structurele partners) in de 
wetenschapscommunicatie. 

6 De Vlaamse overheid zou door middel van studies een beter inzicht in de 
kwalitatieve en kwantitatieve impacts van de wetenschapscommunicatie kunnen 
verwerven. FTI zou ook een dergelijke analyse moeten maken voor het doe-
centrum en de aanverwante activiteiten. Deze studies gaan verder dan een 
tevredenheidsonderzoek.  
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7 FTI zou het karakter en de inhoud van haar opstellingen en ‘outreach-activiteiten’ 
zorgvuldig moeten heroverwegen, in het verlengde van de aanbevelingen van het 
Internationale Expert Panel. 

8 FTI moet in de periode van de volgende beheersovereenkomst tijd en aandacht 
besteden aan het creëren van samenwerkingsverbanden met andere structurele 
partners in de wetenschapscommunicatie, in het bijzonder in Vlaanderen. In de 
jaarlijkse planning en begroting zouden enige flexibiliteit moeten worden 
ingebouwd om dergelijke samenwerkingsverbanden vorm te geven, rekening 
houdend met een periode van werken aan vertrouwen en de ontwikkeling van 
gezamenlijke plannen. 

 
 


