
 Naam evaluatie DREAM-project 

 Volledige naam Evaluatie DREAM-project 

 Aanleiding evaluatie De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de  
 ondernemerszin. Naast een aantal structurele initiatieven, worden ook heel wat initiatieven op ad-hoc basis  
 ondersteund en dit vaak op regelmatige basis (bijvoorbeeld jaarlijks per editie). Het Dream-project is één van deze  
 ad-hoc initiatieven.  
  
 Het DREAM-project wordt in het onderdeel "Jongeren" van deel 5.2.1. van de beleidsnota expliciet vermeld. Dit  
 onderdeel handelt over het sensibiliseren van specifieke doelgroepen. In de beleidsnota staat te lezen dat  
 "ervaringen in het buitenland aantonen dat sensibiliserende maatregelen reeds zijn aangewezen op zeer jonge  
 leeftijd. Er zal verder onderzocht worden welke maatregelen voor deze doelgroep kunnen worden genomen. In deze  
 context zal ook het DREAM-project, het beroepsoriëntatieproject voor jongeren van 16 tot 19 jaar verder worden  
 gestimuleerd in Vlaanderen". 
  
 Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.  
  
 Het DREAM-project stelt samen te willen werken met jongeren rond ondernemingszin, dynamisme en studie- en  
 beroepsoriëntatie en schuift volgende vier doelstellingen naar voor: 
 - Jongeren laten dromen over hun beroep; 
 - Hen attitudes en vaardigheden bijbrengen om hun dromen waar te maken; 
 - Hen zin voor dynamisme en ondernemingszin bijbrengen; 
 - De contacten tussen de school en de professionele wereld versterken. 
 Kern van het project is de DREAM-day, een ontmoetingdag tussen de deelnemende jongeren en getuigen uit diverse  
 bedrijven en instellingen. 

 Beleidscontext algemeen In de beleidsnota 2004-2009 van de Vlaamse minister voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en  
 Buitenlandse Handel wordt het aanzwengelen van het ondernemerschap als één van de grote uitdagingen naar voor  
 geschoven (cfr. Hoofdstuk 5 "Competitief Ondernemen"). Beleidsmatig wordt dit vertaald in algemene maatregelen  
 die het ondernemerschap stimuleren enerzijds en in specifieke maatregelen die noodzakelijk zijn voor elke  
 levensfase van de onderneming anderzijds. 
  
 Bij het stimuleren van ondernemerschap worden volgende doelstellingen en doelgroepen onderscheiden: 
 - Sensibiliseren van het grote publiek;  
 - Sensibiliseren van specifieke doelgroepen, met name jongeren, vrouwen, 45-plussers en allochtonen. De drie  



 laatste groepen worden hierbij als belangrijk potentieel beschouwd; 
 - Sensibiliseren van doelgroepen voor kennisintensieve activiteiten; 
 - Ondersteunen van ondernemers (prestarters, starters, groeiers, overlaters). 

 Beleidscontext evolutie Wat de eerste twee doelstellingen rond het stimuleren van ondernemerschap opgenomen in de eerder vermelde  
 beleidsnota betreft, wordt gewezen op het bestaan van vele zinvolle initiatieven die echter nog te vaak een ad-hoc  
 karakter vertonen. Gesteld wordt dat het hierbij belangrijk is om dergelijke initiatieven in te passen in een  
 overkoepelende strategie die mee gedragen wordt door de bedrijfswereld. De beleidsbrief stelt dat het daarom  
 aangewezen is een structureel samenwerkingsverband op te zetten tussen de overheid en de bedrijven om aldus een  
 optimaal draagvlak te verkrijgen. 
  
 Inhoudelijke evolutie :  
 - Het DREAM-project wordt sinds de editie van 2003 financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Deze  
 ondersteuning gebeurt vooral op ad-hoc basis, behalve voor de edities 2004 en 2005, waarmee het project via de 
 oproep "brugprojecten Economie-Onderwijs" werd gefinancieerd. 
 - In editie 2007 wordt in de beschrijving van de missie van het project herhaald dat het de bedoeling is jongeren van  
 16-19 jaar ondernemingszin en dynamisme bij te brengen en hen te helpen bij hun studie- en beroepsoriëntatie. De  
 kern van het project wordt de DREAM-Day genoemd, de nationale ontmoetingsdag tussen jongeren en professionals, 
 die wordt voorbereid via didactisch materiaal. 
 Het project is in de periode waarvan sprake in dit rapport niet wezenlijk veranderd en dit noch naar vorm, noch naar  
 inhoud. Inhoudelijke aanpassingen zijn wel gebeurd op basis van de resultaten van bevragingen bij de deelnemers,  
 de twee grote DREAM-enquêtes en de input vanuit andere bronnen en dit wordt ook aangegeven in de  
 aanvraagdossiers voor ondersteuning. 
  
 Evolutie in de financiële ondersteuning door Vlaanderen: 
 - Het MB voor editie 2003 bevat 4 artikels. Er zijn weinig inhoudelijke bepalingen, er is geen clausule betreffende de  
 periode waarop het besluit van toepassing is en er zijn geen bepalingen betreffende de wijze waarop de inhoudelijke  
 en financiële verantwoording door de projectverantwoordelijken dient te gebeuren. 
 - Het MB voor editie 2007 daarentegen bevat 5 afzonderlijke hoofdstukken. In deze hoofdstukken wordt ingegaan op  
 een reeks algemene bepalingen, de voorwaarden, de uitbetalingen, wettelijke regeling, opschorting en terugbetaling  
 en aansprakelijkheid. 
 Ondanks het feit dat het MB voor editie 2007 heel wat details bevat, zijn er geen specifieke richtlijnen opgenomen  
 omtrent de financiële verantwoording en welke regels hierbij door de administratie gehanteerd worden. 

 Te verwachten evoluties In het kader van het actieplan Ondernemerschap, wordt voorzien in de evaluatie van een aantal ad-hoc initiatieven.  
 Op basis van de evaluatie is een heroriëntering van betreffende initiatieven mogelijk. 



 Beoogde doelstellingen De evauatie van DREAM heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre het project bijdraagt tot het ondernemerspotentieel 
 van de deelnemende jongeren, m.a.w. in welke mate wordt hen ondernemerschap en ondernemerszin bijgebracht en  
 welke rol speelt het format van het project hierbij. 
 De beoogde resultaten van de evaluatie zijn : een analyse van sterktes/zwaktes van het project en conclusies en  
 aanbevelingen voor de toekomstige werking. 

 Belangrijkste evaluatievragen - In welke mate draagt het project inhoudelijk bij tot het aanmoedigen van ondernemerschap/ondernemerszin bij de  
 deelnemers? 
 - In welke mate draagt het format van het project bij tot het aanmoedigen van ondernemerschap/ondernemerszin bij  
 de deelnemers? 
 - In welke mate houdt het project zowel inhoudelijk als naar format rekening met de resultaten uit de DREAM- 
 enquête? 
 - Wat is de (evolutie van de) totale kostprijs van het project (globaal en in functie van het aantal deelnemers - periode  
 2002-2008)? Wat is binnen de totale kostprijs van het project het aandeel van de verschillende overheden/sponsors,  
 enz?  
 - Wat is de evolutie van het aantal deelnemers volgens verschillende parameters (leeftijd, geslacht, onderwijsvorm)? 
 - Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording t.a.v. Vlaamse overheid? 
 - Welke andere beleidsaccenten van de Vlaamse overheid komen aan bod in het project (bv. m.b.t. popularisering  
 van wetenschap, technologie en innovatie)? 
 - Beantwoordt het project in de huidige vorm aan de te verwachten doelstellingen binnen het actieplan  
 ondernemerschap? 
 - Welke zijn de sterke/zwakke punten van het project rekening houdend met de beleidsdoelstellingen? 
 - Welke elementen kunnen eventueel in het project worden ingebouwd om het effect van het project op langere termijn 
  te bepalen? 

 Onderdelen evaluatie - Een deskstudie (gebaseerd op de beschikbare documenten en informatie en dit zowel bij de administratie als bij de 
  organisatoren). 
 - Een kwantitatief deel bestaande uit een bevraging van de doelgroepen (deelnemende jongeren, deelnemende  
 leerkrachten en getuigen) om het effect en de impact van het initiatief te kunnen bepalen.  
 - Een kwalitatief deel, bestaande uit een gericht plaatsbezoek aan enkele activiteiten van de DREAM-Day  
 (13/3/2008). Hiervoor werden een aantal departementale medewerkers ingeschakeld die op basis van een beperkt  
 aantal vragen een kwalitatieve beoordeling van de betreffende activiteiten gemaakt hebben. 



 Methodologie Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de evalautiecel van het departement EWI. Aangezien de bevraging van de  
 doelgroepen niet kon worden geïntegreerd in de bevraging van DREAM zelf, werd externe expertise ingeschakeld  
 voor dit onderdeel van de evaluatie.  
 De evaluatie heeft betrekking op de periode waarin het DREAM-project financieel ondersteund werd door de  
 Vlaamse Gemeenschap, t.t.z. de periode 2002-2009 (5 edities van het project). 

 Overlegmomenten Op 21 februari 2008 werd overleg gepleegd met de organisatoren van het DREAM-project (vzw ICHEC, Brussel).  
 Hierbij werd enerzijds het doel en het beoogde resultaat van de evaluatie toegelicht en anderzijds werd bekeken in  
 hoeverre de bevraging van de doelgroepen die het departement wilde uitvoeren, kon geïntegreerd worden in de  
 bevraging van de organisatoren van Dream.  
 Omdat dit laatste niet mogelijk bleek te zijn, heeft het departement een afzonderlijke bevraging georganiseerd. 

 Wijze van uitvoering - De deskstudie werd uitgevoerd in de periode maart-mei 2008. De nodige gegevens (jaarverslagen, gegevens over  
 deelnemers, enz) werden opgevraagd bij het Agentschap Ondernemen en bij de organisatoren van Dream. Het  
 Agentschap Ondernemen staat in voor de dagdagelijkse opvolging van het Dream-project en is ook verantwoordellijk  
 voor de uitbetaling van de subsidie. Aldus beschikt het agentschap over heel wat stukken ter zake. Tevens werd de  
 website van het project gescreend en werd rekening gehouden met de resultaten van de DREAM-enquêtes (2002 en  
 2006). De deskstudie heeft betrekking op de edities 2003 t/m 2008 van het Dream-project.  
 - De bevraging van de doelgroepen (deelnemende leerlingen, leerkrachten en getuigen) vond plaats net na de  
 Dream-day en liep tot 16 april 2008. Bedoeling was na te gaan in hoeverre het project bijdraagt tot de  
 ondernemingszin en het ondernemerschap van de deelnemende jongeren.  
 - De kwalitatieve bevraging vond plaats op de Dream-Day zelf. Vijf medewerkers van het departement bezochten tien 
  activiteiten in de rol van waarnemer. Hun beoordeling had betrekking op volgende aspecten van het project:  
 o De rol van de leerlingen 
 o De rol van de leerkracht 
 o De rol van de getuige 
 o De doelstellingen van het project 
 o De doelstellingen van de overheid 
 o Globale indruk 
 o Suggesties t.a.v. het project (bijvoorbeeld) in functie van de doelstellingen van de overheid 

Externe expertise ingeschakeld? Ja 



Resultaten evaluatie Globaal evaluatierapport en rapport bevraging. 


