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 Vlaanderen engageert zich in het Pact 2020 voluit om 

3% van het bruto binnenlands product te besteden aan 

onderzoek en ontwikkeling, maar deze doelstelling 

wordt in 2011 nog niet bereikt (2,4%) ondanks de sig-

nificante stijging ten opzichte van 2009 (2,1%) (figuur 

2.127).

 Europa wil tegen 2020 versterkt inzetten op O&O bin-

nen bepaalde sleuteltechnologieën, die tot belangrijke 

innovaties kunnen leiden voor de Europese industrie. In 

Vlaanderen zet de private sector vooral in op micro-elek-

tronica en ICT (26%), de publieke sector besteedt zijn 

O&O-uitgaven vooral aan biotechnologie (16%) (figuur 

2.135).  

 Het totaal aan O&O-personeel neemt tussen 1993 en 

2011 onafgebroken toe. In 2011 zijn 39.300 voltijdse 

equivalenten actief in de (medium-)hightech industrie en 

de kennisintensieve diensten (figuur 2.136).

 Ten opzichte van de Europese referentielanden, behoort 

Vlaanderen tot de top op het vlak van publicatie-output. 

In 2011 worden in Vlaanderen 20,3 publicaties per 

10.000 inwoners geteld (figuur 2.141). 

 Vlaanderen staat op Europees niveau in de subtop voor 

de octrooiaanvragen. In 2008 bedraagt het aantal aan-

gevraagde octrooien in het Vlaamse Gewest 255 per 

miljoen inwoners. Sinds 2006 neemt dit cijfer geleidelijk 

aan af (figuur 2.143). 

Het actieplan Vlaanderen in Actie (ViA) wil maatschappe-
lijke uitdagingen aanpakken door innovatieve oplossingen. 
Deze zorgen voor de creatie van nieuwe jobs, stellen onze 
bedrijven in staat om internationaal door te groeien en 
moeten Vlaanderen zo bij de top van de Europese regio’s 
brengen. Onderzoekers, bedrijven en de overheid werken 
hiertoe heel nauw samen.

In het Pact 2020 wordt dit vertaald in 4 doelstellingen:
 - Vanuit een oogpunt van economische en maatschap-

pelijke valorisatie besteedt Vlaanderen 3% van zijn 
bruto binnenlands product (bbp) aan onderzoek en 
ontwikkeling (O&O).

 - Dat uit zich in een verdubbeling (vanaf 2007) van de 
omzet uit nieuwe of verbeterde producten en dien-
sten, een hogere vertegenwoordiging van de speer-
puntdomeinen, zoals ICT en gezondheidszorg, logis-
tiek en een slim elektriciteitsnetwerk en een hoger 
aandeel werkenden in kennisintensieve sectoren tot 
op een gelijk niveau als de Europese topregio’s.

 - Ook het aantal patentaanvragen stijgt jaar op jaar. 
Innovatie wordt meer en beter verspreid over alle 
sectoren, bedrijfstypes en maatschappelijke geledin-
gen heen, mede met het oog op het bevorderen van 
duurzame ontwikkeling.

 - De overheidssteun voor eco-innovatie staat tegen 
2020 op het niveau van de top vijf van de Europese 
regio’s.

In dit hoofdstuk gaat de aandacht naar maatregelen en 
inspanningen die wetenschap, technologie en innovatie 
stimuleren (input) en worden de daaruit voortvloeiende 
resultaten in kaart gebracht (output). Deze elementen zijn 
immers cruciaal voor het in stand houden en verder ver-
sterken van onze kenniseconomie en welvaart. 

Het eerste luik belicht de inputzijde, waar de O&O-inten-
siteit of de financiële inspanningen van zowel de private 
als de publieke sector aan bod komen . Daarnaast wor-
den de overheidsinspanningen  voor O&O gedetailleerd 
onder de loep genomen. Het volgende deel handelt over 
de O&O-inspanningen in een aantal sleuteltechnologieën 
(biotechnologie, nanotechnologie, energietechnologie en 
micro-elektronica en ICT). Het menselijk potentieel voor 
het uitvoeren van de O&O–activiteiten is eveneens opge-
nomen in dit luik. Het tweede luik concentreert zich op de 
effectieve output van het onderzoek dat uitgevoerd werd.
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Input
De economische ontwikkeling van landen en regio’s is 
een dynamisch proces waarbij deze landen en regio’s 
doorheen de tijd genoodzaakt worden om steeds op een 
andere manier competitief te blijven en economische 
groei te creëren. Dit proces verloopt in 3 fasen.
In een eerste ontwikkelingsfase kunnen landen en regio’s 
hun economische groei vooral realiseren door een ho-
gere inzet van goedkope productiefactoren. In deze fact-
orgedreven economieën worden vooral gestandaardi-
seerde goederen en diensten geproduceerd. 
In een tweede ontwikkelingsfase  is economische groei 
hoofdzakelijk het resultaat van efficiëntieverhoging in de 
(massa-)productie van goederen en diensten. In dergelij-
ke efficiëntiegedreven economieën, die zich kenmerken 
door een hoge mate van industrialisatie, is het belangrijk 
dat de beroepsbevolking voldoende opgeleid is zodat zij 
de beste en meest efficiënte technologieën kunnen toe-
passen in het productieproces. 
In een derde fase van economische ontwikkeling, is 
economische groei hoofdzakelijk het resultaat van in-
novatie. Regio’s die zich in deze fase bevinden, worden 
innovatiegedreven economieën genoemd. Ze kunnen 
niet langer concurreren op basis van lage prijzen gege-
ven de hoge kosten van de aanwezige productiefactoren. 
Efficiëntieverhoging behoort evenmin tot de mogelijk-
heden omdat men steeds dichter bij de grens van de 
technologische mogelijkheden zit. Landen en regio’s die 
zich zoals Vlaanderen in deze ontwikkelingsfase bevin-
den, zijn verplicht ‘anders’ te gaan concurreren. Hierbij 
ligt de nadruk op innovatie en de creatie van kennis en 
innovatieve producten waarmee Vlaamse ondernemin-
gen op internationaal niveau kunnen concurreren. Eén 
van de belangrijkste voorwaarden voor innovatie, is een 
voldoende hoog niveau van uitgaven voor O&O. 

Innovatie op zich is echter niet voldoende om tot econo-
mische groei te komen. Innovatieve ideeën moeten ef-
fectief omgezet worden in producten die een belangrijke 
toegevoegde waarde kunnen creëren in onze economie. 
Daarom is het belangrijk dat de O&O-inspanningen 
gepaard gaan met voldoende ondernemerschap en cre-
ativiteit. In hoofdstuk 2.3 wordt het ondernemerschap in 
Vlaanderen in kaart gebracht. 

O&O-intensiteit

Het totaal van de O&O-uitgaven van een land of regio, of 
de bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO), wor-
den in de internationale nomenclatuur aangeduid als de 
‘Gross Expenditure on Research & Development’ of kort-
weg GERD. De GERD is de som van de O&O-uitgaven 
van de vier grote sectoren waar dat onderzoek wordt 
uitgevoerd (los van de herkomst van de middelen):

 1. de O&O-uitgaven in de ondernemingen, inclusief 
de met haar verbonden collectieve onderzoekscen-
tra (BERD);

 2. de O&O-uitgaven in de publieke onderzoekscentra 
(GOVERD);

 3. de O&O-uitgaven in het hoger onderwijs 
  (universiteiten, hogescholen en de hiermee verbon-

den onderzoeksinstellingen) (HERD) en
 4. de O&O-uitgaven in de semi-publieke, private non-

profit organisaties (PNP).

De O&O-intensiteit is het totaal van de O&O-uitgaven 
van een land of regio, uitgedrukt als percentage van het 
bruto binnenlands product (bbp). De 3%-norm is een 
Europees streefcijfer, ook gekend als de Barcelonadoel-
stelling. Dit cijfer dateert uit 2002, en stelt dat de O&O-
uitgaven tegen 2010 3% van het bbp moeten bedragen 
(O&O-intensiteit). Deze doelstelling bleek al snel te am-
bitieus voor de meeste lidstaten. Maar dit cijfer blijft als 
headline indicator internationaal van groot belang en 
wordt daarom bekrachtigd in de nieuwe toekomstagen-
da Europa 2020 van de Europese Commissie. Voldoende 
hoge O&O is één van de kernvereisten opdat de EU haar 
plaats tussen de innovatieve economieën kan behouden, 
dan wel versterken. Ook nationaal en regionaal blijft dit 
streefcijfer enorm belangrijk. Vlaanderen engageert zich 
in het Pact 2020 voluit om de 3%-norm te halen. De pri-
vate sector zou daarbij moeten instaan voor 2/3 van de 
inspanningen, de publieke sector voor 1/3.

In Vlaanderen bedraagt de O&O-intensiteit in 2011 
2,40%. Daarmee is de doelstelling van het Pact 2020 om 
3% van het bbp aan O&O te besteden nog niet gehaald. 
Wel is sedert 2009 (2,12%) een sterke vooruitgang ge-
boekt (2,29% in 2010 en 2,40% in 2011).  De publieke 
sector droeg voor 0,76 procentpunt bij aan de O&O-
intensiteit in Vlaanderen, de private sector voor 1,64 
procentpunt.

Wanneer de O&O-intensiteit van het Vlaamse Gewest 
voor 2011 wordt opgesplitst naar de herkomst van mid-

2.127 O&O-intensiteit in Vlaanderen 
Evolutie van de O&O-uitgaven (BERD en non-BERD) ten 
opzichte van het bbp in Vlaanderen en de herkomst van de fi-
nanciering ervan (privaat of publiek), van 1993 tot 2011, in %.

Bron: EWI, ECOOM: 3% nota 2013.
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delen in plaats van naar de plaats van uitvoering van het 
onderzoek, dan resulteert dit in 1,70% (of ongeveer 71% 
van de totale O&O-intensiteit) private financiering en 
0,70% (of ongeveer  29% van de totale O&O-intensiteit) 
publieke financiering. De laatste jaren blijft die verhou-
ding op peil.

Er is een onderscheid tussen de gewest- en de gemeen-
schapsbenadering. De gewestbenadering heeft louter 
betrekking op alle inspanningen geleverd op het grond-
gebied van het Vlaamse Gewest. Bij de gemeenschaps-
benadering worden ook de O&O-uitgaven meegenomen 
van de Vlaamse instellingen uit het hoger onderwijs 
(universiteiten en hogescholen) gelegen in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Volgens de gewestbenadering 
bedroeg de O&O-intensiteit 2,40% in 2011, volgens de 
gemeenschapsbenadering 2,46%. De totale O&O-inten-
siteit voor Vlaanderen zit sterk in de lift sinds 2006. In 
eerste instantie nam vooral de O&O-intensiteit in de pu-
blieke sector toe, dit dankzij de inspanningen van zowel 
de private als de publieke sector.

Europees vergeleken scoort Vlaanderen gemiddeld ten 
opzichte van een aantal referentielanden: Vlaanderen doet 
het beter dan Nederland en heeft een O&O-intensiteit 
die ruim boven het EU27-gemiddelde ligt. Toch volgt het 
Vlaamse Gewest nog steeds op afstand  enkele  landen die 
al geruime tijd de 3%-norm halen (Zweden, Finland en 
Denemarken). De Europese Unie als geheel (1,94%) blijft 
nog altijd een flink stuk achter bij de voornaamste con-
currenten, zoals de VS (2,77%) en Japan (3,26%).

O&O private sector

In 2011 werd in de bedrijven 3.474 miljoen euro gespen-
deerd aan O&O-activiteiten (in lopende of werkelijke 
prijzen), wat correspondeert met een O&O-intensiteit 
van 1,64%. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 
2009 (1,39%) en 2010 (1,53%). Ook de absolute O&O-
uitgaven liggen zowel in 2010 als in 2011 een pak hoger 
dan in 2009. Het gros van de O&O-inspanningen in 
Vlaanderen is geconcentreerd bij grote bedrijven, in het 
bijzonder bij multinationale ondernemingen die hier 
actief zijn. Dat wil niet zeggen dat kleinere binnenlandse 
ondernemingen in hun productieproces geen gebruik 
kunnen maken van technologie elders ontwikkeld. 

De O&O-uitgaven in het hoger onderwijs (HERD) kun-
nen, net zoals de gegevens voor andere subsectoren, 
opgedeeld worden naar herkomst van de financierings-
bron: ondernemingen (binnenland), buitenland (Europe-
se, internationale en buitenlandse bedrijven), non-profit 
organisaties, hoger onderwijs en overheden (zowel 
federale als gedecentraliseerde overheden).  Op basis 
hiervan wordt ook de private/publieke opdeling gemaakt 
van de O&O-uitgaven. Het deel van de HERD gefinan-
cierd met private middelen (binnenland en buitenland) 
bedroeg in 2011 13,5% voor Vlaanderen. Internationaal 
vergeleken is dat, op Duitsland na, het hoogste cijfer. 
Dit cijfer ligt ruim boven dat van de Scandinavische 

landen en is dubbel zo hoog als het cijfer voor de EU27. 
De bedrijven zijn dus een belangrijke opdrachtgever en 
financieringsbron van het onderzoek aan de Vlaamse 
universiteiten.

O&O publieke sector

De O&O-uitgaven in de publieke sector (non-BERD = 
GOVERD + HERD +PNP) bedroegen in 2011 1.614 mil-
joen euro volgens de gewestbenadering. Een derde van 

2.128 Internationale vergelijking
Internationale vergelijking van de totale O&O-intensiteit, in 
2011.

Noot: Denemarken: voorlopig en nationale schatting; Zweden: nationale 
schatting en trendbreuk; België: voorlopig cijfer; Nederland: voorlopig cijfer 
en trendbreuk; USA: voorlopig en meeste kapitaaluitgaven niet meegerekend; 
Japan: cijfer voor 2010
Bron: EWI, ECOOM: 3% nota 2013 en Main Science and Technology Indicators 
2012/2.

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Fi
n

la
n

d

Zw
ed

en

Ja
p

an
 (

20
10

)

D
en

em
ar

ke
n

U
SA

V
la

an
d

er
en

B
el

g
ië

N
ed

er
la

n
d

EU
-2

7

2.129 O&O-uitgaven – BERD
Evolutie van de Vlaamse O&O-uitgaven door de bedrijven 
(BERD),van 1993 tot 2011, in miljoen euro (lopende prijzen). 

Bron: EWI, ECOOM: 3% nota 2013.
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de uitgaven gebeurt door de publieke onderzoekscentra 
(GOVERD) en bijna 64% zijn uitgaven in het hoger onder-
wijs (HERD). In absolute cijfers blijven de O&O-uitgaven 
uit de publieke sector voor 2010 en 2011 verder toenemen. 
De O&O-intensiteit in de publieke sector situeert zich in 
2011 op hetzelfde niveau als in 2010 (0,76%), na een ja-
renlange stijging. Het aandeel van de O&O-uitgaven in de 
publieke sector binnen de totale O&O-uitgaven bedraagt 
ongeveer 32%, een lichte daling ten opzichte van 2009 
(ongeveer 34%). 

O&O overheidskredieten

In 2013 was er bij de begrotingsopmaak een budget 
voor het wetenschaps- en innovatiebeleid voorzien van 
1.979 miljoen euro, waarvan 1.271 miljoen euro voor 
O&O, 615 miljoen euro voor onderwijs en vorming 
(O&V) en 92 miljoen euro voor wetenschappelijke en 
technologische dienstverlening (W&T). De stijgende 
trend van de afgelopen jaren zet zich dus verder in 
2013. De verhoging ten opzichte van 2012 is het gevolg 
van zowel een toename van recurrente middelen, als 
van een aantal eenmalige investeringen. 

Van de 1.271 miljoen euro die in de initiële begroting van 
2013 voorzien is voor wetenschappelijk onderzoek, is 589 
miljoen euro gereserveerd voor niet-gericht onderzoek 
en 682 miljoen euro voor gericht onderzoek (of een ver-
houding gericht ten opzichte van niet-gericht van 54/46). 
Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door weten-
schappelijke ambitie en nieuwsgierigheid, terwijl gericht 
onderzoek uitdrukkelijk een economisch of maatschappe-
lijk doel nastreeft.
In 1995 was de verhouding niet-gericht/gericht 60/40. 
Sinds 2002 is het aandeel gericht onderzoek groter dan 
het aandeel niet-gericht onderzoek. 
Wanneer enkel de recurrente middelen voor O&O be-
schouwd worden (stippellijnen in de grafiek), zijn de 
verschillen tussen beide types onderzoek echter minder 
groot. Het aandeel gericht onderzoek schommelt reeds 
enkele jaren rond 54%. 
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2.132 Aandeel niet-gericht vs gericht onderzoek
Evolutie aandeel niet-gericht versus gericht onderzoek, van 
1995 tot 2013, in %.

Noot: 2013i: initiële kredieten 2013.
Bron: VRWI (1995-2008) met input EWI; update EWI (2009-2012); Speurgids 
Ondernemen en Innoveren 2013.

2.130 Privaat gefinancierd deel binnen het hoger onderwijs 
Internationale vergelijking van de financiering van de HERD 
voor Vlaanderen door de bedrijven in 2011, in %.

Bron: EWI , ECOOM 3% nota 2013 en Main Science and Technology Indicators 
2012/2.
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2.131 O&O-uitgaven – non-BERD
Evolutie van de non-BERD in en de opsplitsing naar de ver-
schillende subsectoren, van 1993 tot 2011, in miljoen euro 
(lopende prijzen).

Bron: EWI, ECOOM: 3% nota 2013.
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Het O&O-budget in strikte zin van de Vlaamse overheid  
(Vlaamse uitgavenbegroting) bedraagt voor 2013 0,57% 
van het bbp in Vlaanderen. Wordt hierbij het Vlaamse 
aandeel in de federale O&O-kredieten geteld, dan loopt 
het budget op tot 1,59 miljard euro of 0,69% van het bbp 
in Vlaanderen.
Internationaal vergeleken scoort Vlaanderen gemiddeld 
op het vlak van O&O-overheidskredieten gemiddeld. In 
2011 ligt het Vlaamse cijfer (0,71%) boven het EU27-ge-
middelde (0,68% in 2011).

O&O in sleuteltechnologieën

De EU is voor tal van technologieën wereldleider, maar 
komt onder steeds zwaardere druk te staan door de 
toenemende concurrentie van opkomende economieën. 
Onze toekomstige levensstandaard zal afhangen van 
de mate waarin we kunnen vernieuwen in producten, 
diensten en processen. Daarom is innovatie de kern van 
de Europa 2020-strategie.  Het nieuwe Europese kader-
programma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020), 
Horizon 2020, legt meer dan ooit de nadruk op de ont-
wikkeling van een innoverende industriële capaciteit in 
Europa.  

De focus van deze ontwikkeling situeert zich vooral bij 
de zogenaamde sleuteltechnologieën of “Key Enabling 
Technologies” (KET’s). Deze sleuteltechnologieën zijn 
interdisciplinair en vormen de basis voor de ontwikkeling 
van een breed gamma goederen-, diensten-, en procesin-
novaties. Bovendien vereisen ze de integratie van kennis 
uit verschillende technologiedomeinen. Om toegevoegde 
waarde te creëren en bijgevolg economische groei en 
werkgelegenheid te stimuleren heeft de EU nood aan een 
strategie voor het commercieel uitrollen van deze sleu-
teltechnologieën. Elke schakel in de innovatieketen, van 
fundamenteel onderzoek (uitgaven voor O&O) tot het op 
de markt brengen van producten, moet dus worden ver-
sterkt.
Daarom wil de Europese Commissie de inspanningen 
stroomlijnen door een betere coördinatie van de activi-
teiten op regionaal, nationaal en Europees niveau. Op die 
manier wil ze een versnippering van middelen en activi-
teiten tegengaan en nagaan hoe elk land of regio het best 
zijn troeven kan uitspelen (smart innovation). 

In het kader van deze nieuwe benadering stelt zich de 
vraag hoe een regio als Vlaanderen zich best kan positi-
oneren om maximale synergie te creëren, rekening hou-
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2.133 Wetenschapsbudget
Verdeling van het Vlaamse wetenschaps- en innovatiebudget voor O&O, O&V en W&T, afgeleid uit het Horizontaal Begrotings-
programma Wetenschapsbeleid (HBPWB), van 1993 tot 2013, in miljoen euro (in lopende prijzen).

Bron: Speurgids Ondernemen & Innoveren 2013.
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2.134 Overheidsbudget internationaal 
Internationale vergelijking  (2011) van de O&O-overheidsbud-
getten (GBAORD), uitgedrukt in procent van het bbp, 2011.

Noot: Vlaamse O&O-overheidskredieten + Vlaams aandeel federale O&O-
kredieten (35,5% ESA kredieten (bron: VRWI) en de rest aan 56%).
Bron: Speurgids Ondernemen & Innoveren 2013.
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dend met de eigen financieringsinstrumenten en de eigen 
strategische benadering vervat in het Innovatiecentrum 
Vlaanderen en het Nieuw Industrieel Beleid (NIB). Belang-
rijke sleuteltechnologieën voor het Vlaamse Gewest zijn:

 - Biotechnologie:  technologieën voor het wijzigen 
van levende en niet-levende materie voor de pro-
ductie van kennis, goederen en diensten. (Omvat 
hierin: DNA/RNA, eiwitten en andere moleculen, 
cel- en weefselculturen, bioprocestechnologie, gen- 
en RNA-vectoren, bio-informatica, nanobiotechno-
logie en neurowetenschappen)

 - Energietechnologie:  technologieën voor het 
opwekken, het opslaan en het transporteren van 
energie. (Omvat hierin: energie-efficiëntieverbete-
ringstechnologieën (opwekking, opslag, transport), 
hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, 
windenergie, biobrandstoffen, hydro-energie, geo-
thermische energie), nieuwe nucleaire reactoren, 
waterstoftechnologie, brandstofcellen en energiebe-
heersystemen.)

 - Nanotechnologie:  technologieën op nanoschaal 
voor de creatie van verbeterde materialen, proces-
sen en systemen. (Omvat hierin: nano-materialen, 
-elektronica, -fotonica, -instrumenten, -magnetica, 
-mechanica, -filtratie en nanobiotechnologie.)

 - Micro-elektronica & ICT: technologieën op het 
vlak van de elektronische registratie, verwerking 
en uitwisseling van data. (Omvat hierin: quantum 
computing, cloud computing, nieuwe hardware-
componenten, nieuwe programmeertalen, artificiële 
intelligentie, cryptografie, neuro-elektronica, neuro-
informatica en beeldvormingstechnologie. Het 
gebruik van bestaande programmeertalen voor de 
ontwikkeling van software valt hier niet onder.)

Om een gefundeerd antwoord op bovenstaande vraag 
te ontwikkelen, werden zowel de private als de publieke 

sector in Vlaanderen bevraagd over O&O binnen deze 
sleuteltechnologieën.
In de Vlaamse bedrijfswereld gaat het grootste deel van 
de O&O-inspanningen (zowel op het vlak van O&O-
uitgaven als O&O-personeel) naar de micro-elektronica 
en ICT.  Verder wordt ook een aanzienlijk deel van de 
O&O-inspanningen geleverd binnen het domein van de 
biotechnologie. De ondernemingen zetten een kleiner deel 
van hun O&O-budget en O&O-personeel in op energie-
technologie en nanotechnologie. 
De publieke sector zet zijn O&O-uitgaven en O&O-perso-
neel vooral in op de biotechnologie. Het aandeel uitgaven 
en personeel voor de nano-technologie, micro-elektronica 
en energietechnologie is er lager.

Menselijk potentieel

Als Vlaanderen zijn ambitie van topkennisregio wil 
waarmaken, moet ze blijven investeren in voldoende, 
kwalitatief en mobiel O&O-personeel. Het is van belang 
dat Vlaanderen concurrentieel blijft op de internationale 
arbeidsmarkt voor onderzoekers. In dit deel komen ook 
de studenten en hun studiekeuze, het aantal doctoraten en 
de mobiliteit van onderzoekers aan bod.

O&O-personeel

Het totaal O&O-personeel voor het Vlaamse Gewest 
bedraagt in 2011 39.282 voltijdse equivalenten (VTE). De 
personeelsinspanningen stegen de voorbije vijf jaar zowel 
voor de ondernemingen als voor de publieke sector. Het 
merendeel van het O&O-personeel (57,6%) is werkzaam in 
de private sector, al is het relatief belang van de publieke 
component sinds 2009 licht afgenomen, na een jarenlange 
stijging.

Sector * % 
van de O&O 
uitgaven dat 
gespendeerd 
wordt aan

% 
van het O&O 
personeel 
dat werkt 
aan

Biotechnologie Ondernemingen 12 10

Publieke sector 16 12

Nanotechnologie Ondernemingen 3 3

Publieke sector 12 7

Micro-elektronica en ICT Ondernemingen 26 33

Publieke sector 10 7

Energietechnologie Ondernemingen 5 5

Publieke sector 4 4

2.135 Sleuteltechnologieën
Aandeel van de O&O-uitgaven en het O&O personeel voor 
sleuteltechnologieën in de totale O&O uitgaven en totaal 
O&O-personeel, 2011, in %.

* Cijfer ondernemingen gebaseerd op antwoorden van 757 bedrijven (O&O-
uitgaven) en 734 bedrijven (O&O-personeel) en publieke sector omvat 26 
instellingen die verklaarden O&O uit te voeren in een of meerdere sleutel-
technologieën uit het hoger onderwijs (HES), publieke onderzoekscentra 
(GOVERD) of particuliere non-profit organisaties (PNP).
Bron: EWI (publieke sector), ECOOM (ondernemingen).
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2.136 O&O-personeel
Evolutie van het O&O-personeel in de private en de publieke 
sector, van 1993 tot 2011, in voltijdse equivalenten.

Bron: ECOOM: 3% nota 2013 en Vlaams Indicatorenboek WTI 2013.

vrind 2013132



Studenten en studiekeuze

In het academiejaar 2011-2012 schrijven 46.041 studen-
ten (of 60,3% van de Vlaamse achttienjarigen) zich voor 
het eerst in aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. 
Ongeveer 40% van de achttienjarigen start een oplei-
ding aan een hogeschool, tegenover ruim 20% die zich 
inschrijft aan een Vlaamse universiteit. Meer dan de helft 
van de generatiestudenten (54,3 %) start een professio-
neel gerichte bacheloropleiding aan een hogeschool. De 
academische opleidingen aan de universiteiten en aan de 
hogescholen trekken respectievelijk 34,0% en 11,7% aan 
van het totale aantal generatiestudenten.

Ongeveer 29,4% van de generatiestudenten aan de uni-
versiteit kiest voor de exacte of de toegepaste weten-
schappen (deze hergroepering bevat de studiegebieden 
Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Toegepaste 
biologische wetenschappen, Farmacie en Biomedische 
wetenschappen). Ten opzichte van het vorig jaar aca-
demiejaar is er een absolute toename van ongeveer 400 
generatiestudenten. Vooral de Biomedische wetenschap-
pen, maar ook de Wetenschappen, trekken steeds meer 
generatiestudenten aan. 

Bij de academisch gerichte bachelors aan de hogescholen 
kiest ongeveer een derde (33,4%) van de nieuwe studen-
ten voor een opleiding in één van de volgende technolo-
gische studiegebieden: Biotechniek, Industriële weten-
schappen en technologie, Nautische wetenschappen en 
Productontwikkeling. De verschuivingen tussen de diver-
se technologische studiegebieden zijn relatief beperkt. 

Bij de professioneel gerichte bachelors kiest ongeveer 
16,6% voor soortgelijke studies uit deze domeinen. Vooral 
het aantal generatiestudenten Industriële wetenschappen 
blijft toenemen. 

Diploma’s

In 2010 bedraagt het aantal diploma’s in wiskunde, 
wetenschappen en technologie in het Vlaamse hoger 
onderwijs slechts 17,7% van het totaal aantal diploma’s 
hoger onderwijs. Dit is een lage score in vergelijking met 
het Europese gemiddelde (22,1%) en een achteruitgang 
ten opzichte van 2009, toen dit percentage nog 18,5% 
bedroeg. Voor België als geheel ligt dit percentage nog 
lager (16,6%). Enkel de volgende landen scoren lager dan 
Vlaanderen: Nederland, Noorwegen en de Verenigde 
Staten.

Doctoraten

De instroom in onderzoeksfuncties van het hoger onder-
wijs verschilt van discipline tot discipline. De “Weten-
schappen en technologierichtingen”, waar het grootste 
potentieel wordt verwacht, voorzien nog altijd de grootste 
doorstroming naar onderzoekscarrières. Het aantal afge-
leverde doctoraten ten opzichte van het potentieel aan 
onderzoekers (het aantal afgestudeerden in een 2de cyclus 
binnen eenzelfde studiegebied) bedraagt voor de Weten-
schappen, Toegepaste Wetenschappen en de Toegepaste 
biologische wetenschappen meer dan 25%.

2.138 Diploma’s in wiskunde, wetenschappen en technologie 
Internationale vergelijking van diploma’s in wiskunde, weten-
schappen en technologie in het hoger onderwijs ten opzichte 
van alle diploma’s in het hoger onderwijs, 2010, in %.

Bron: Eurostat

2.137 Belangstelling exacte en toegepaste wetenschappen
Evolutie van het aantal generatiestudenten aan Vlaamse uni-
versiteiten ingeschreven bij de exacte en toegepaste weten-
schappen, van 1998-1999 tot 2011-2012, in absolute cijfers.

Bron: ECOOM: Vlaams Indicatorenboek WTI 2013; Statistisch jaarboek van het 
Vlaams onderwijs 2011-2012.
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Het totaal aantal uitgereikte doctoraten blijft sinds eind 
vorige eeuw jaar na jaar toenemen. Tijdens het acade-
miejaar 2011-2012 werden aan de Vlaamse universiteiten 
1.670 doctoraten uitgereikt. Het jongste decennium steeg 
het aantal afgestudeerden met een doctoraat tot ongeveer 
13% ten opzichte van het totaal aantal afgestudeerden met 
een 2de cyclusdiploma. Het aantal doctoraatsdiploma’s 
uitgereikt aan vrouwen is in deze periode toegenomen 
van 294 (academiejaar 2002-2003) naar 745 (academiejaar 
2011-2012) en is dus meer dan verdubbeld (+153%).

Mobiliteit van onderzoekers

Uit de personeelsstatistieken van de VLIR blijkt dat onder-
zoek in Vlaanderen/België steeds minder een zaak wordt 
van Belgen alleen. Tussen 2003 en 2012 is het aandeel Bel-
gische onderzoekers bij het postdoctoraal wetenschap-
pelijk personeelskader (WP-doc en WP-postdoc) terug-
gelopen van bijna 90% in 2003 tot ongeveer 70% in 2012. 
Deze evolutie is minder uitgesproken bij het Zelfstandig 
Academisch Personeel (ZAP) en het Assisterend Acade-
misch Personeel (AAP).

De Nederlanders zijn het sterkst vertegenwoordigd in de 
groep buitenlandse onderzoekers, gevolgd door onder-
zoekers uit China, Italië, Duitsland en India. Buitenlandse 
onderzoekers  zijn voornamelijk terug te vinden bij de 
doctorandi en postdocs. Op het niveau van de professo-
ren bestaat het buitenlandse korps vooral uit Nederlan-
ders en Duitsers. Op ZAP-niveau zijn niet-Europese aca-
demici nauwelijks te vinden aan Vlaamse universiteiten.

Op basis van de mobiliteitsbestemming van Belgische 
doctoraathouders zijn de Verenigde Staten en de EU-
landen de meest populaire bestemmingen. De aanwezig-
heid van befaamde onderzoekscentra trekt uiteraard veel 
onderzoekers aan. Medische wetenschappers verblijven 
vaker in een academische instelling (of ziekenhuis) in 
Noord-Amerika. Bij exacte, toegepaste en humane we-
tenschappers gaat de voorkeur vaker naar andere landen 
binnen de EU.

De Careers of Doctorate Holders Survey, een internatio-
nale bevraging van doctoraathouders in OESO-landen, 
peilt naar de arbeidsmarktsituatie van doctoraathouders.  
Een derde van de doctoraathouders is nog steeds tewerk-
gesteld aan de universiteit, gevolgd door de industrie 
(een kwart). Ongeveer één op de tien heeft een carrière 
uitgebouwd aan de overheid of in de dienstensector.  In 
vergelijking met buitenlandse deelnemers aan deze sur-
vey, bevindt Vlaanderen zich in een vergelijkbare positie 
met de Verenigde Staten, Denemarken en Nederland voor 
wat de verhouding van het percentage doctoraathouders 
tewerkgesteld in de ondernemingssector betreft (incl. 
industrie en dienstensector), tegenover het percentage 
doctoraathouders dat aan de universiteit of hogeschool 
zijn carrière heeft uitgebouwd. De cijfers voor België als 
geheel zijn 33,4% in de ondernemingssector en 41,7% in 
het hoger onderwijs. Voor  Vlaanderen komen deze aan-
delen neer op 35,6% en 40,5%.  

2.140 Tewerkstelling van doctoraathouders  
Tewerkstelling van doctoraathouders in private ondernemin-
gen (verticale as) en het hoger onderwijs (horizontale as) ten 
opzichte van het totaal aantal doctoraathouders, voor diverse 
landen, 2010.

Bron: Careers of Doctorate Holders, OESO/Unesco/Eurostat.

2.139 Mobiliteit van onderzoekers naar statuut
Evolutie van het aandeel buitenlandse onderzoekers aan 
Vlaamse universiteiten naar statuut, van 2003 tot 2012, in %.

Bron : ECOOM , Vlaams Indicatorenboek WTI 2013;  VLIR personeelstellingen

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ZAP
WP-postdoc
AAP
WP-doc
Totaal

Portugal

Taipei (China)

Polen

Malta

Hongarije

Turkije
Roemenië

Litouwen

Rusland

Slovenië

Vlaanderen

Verenigde Staten
Denemarken

IJsland

België
Nederland

Spanje
Letland

Kroatië

Bulgarije

vrind 2013134



Output

Dit deel bespreekt de output of de resultaten van de maat-
regelen en inspanningen die wetenschap, technologie 
en innovatie moeten stimuleren. Daarbij wordt zowel 
ingegaan op de wetenschappelijke publicaties als op het 
aantal octrooien.

Wetenschappelijke publicaties

Een belangrijke parameter voor de kwaliteit en de zicht-
baarheid van het onderzoek is de publicatieoutput. Als er 
over impact en omvang van het Vlaamse onderzoek in de 
natuur-, levens- en technische wetenschappen gesproken 
wordt, steunt dit op twee grote bibliografische informa-
tiebronnen afkomstig van het Amerikaanse Instituut voor 
Wetenschappelijke Informatie (Thomson Scientific-ISI). 
Enerzijds zijn er publicaties die opgenomen en verwerkt 
worden in de Science Citation Index en anderzijds zijn er 
papers voorgesteld op internationale/nationale conferen-
ties die opgenomen zijn in de Proceedings databank.

De Vlaamse wetenschappelijke publicatieactiviteit (tijd-
schriften-en proceedingsliteratuur) is de voorbije jaren 
sterk gestegen. In 2011 bedraagt deze output 20,3 publi-
caties per 10.000 inwoners terwijl dit cijfer in 1998 gelijk 
is aan 11,7. In Europa staat Vlaanderen met dit cijfer in 
2011, net zoals in 2010, op de vijfde plaats. Zweden, De-
nemarken, Finland en Nederland halen een hoger aantal 
publicaties per 10.000 inwoners. Het aandeel Vlaamse pu-
blicaties ten opzichte van het aantal Belgische publicaties 
vertoont ook een stijgende tendens: van om en bij 64% in 
2000 tot iets minder dan 70% in 2011.

Citaties weerspiegelen de erkenning van gepubliceerde 
onderzoeksresultaten door de wetenschappelijke ge-
meenschap. Het aantal citaties van een publicatie vormt 
geen rechtstreekse kwaliteitsmaat, maar een groot aantal 
ontvangen citaties per publicatie drukt wel een bepaalde 
indirecte impact uit. Een vergelijking met een tiental 
Europese referentielanden en China positioneert Vlaan-
deren op het vlak van de relatieve citatiekaart, over ver-
schillende deelperioden geanalyseerd, eenduidig tot de 
wetenschappelijke top samen met Zweden, Denemarken, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast zijn Vlaamse wetenschappelijke publicaties 
almaar meer het resultaat van een sterke internationale 
samenwerking. In 2011 had 62% van de opgenomen pu-
blicaties een buitenlandse co-auteur. Vlaanderen neemt 
op het vlak van copublicaties samen met België, Zweden 
en Denemarken een leidende positie in ten opzichte van 
een reeks referentielanden. 

De specialisatie van het Vlaamse onderzoek tijdens de 
perioden 2000-2005 en 2006-2011 wordt in de activiteits-
index weergegeven. Deze activiteitsindex is een even-
wichtsindicator die de relatieve activiteit met betrekking 
tot de wereldstandaard weergeeft. Als de activiteit van 

2.141 Publicatieoutput 
Aantal publicaties per 10.000 inwoners in Vlaanderen en 
Europese referentielanden, 2011. 

Bron: ECOOM.
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2.142 Publicatieprofiel (specialisatie)
Het publicatieprofiel van het Vlaamse onderzoek op basis van 
de activiteitsindex AI, perioden 2000-2005 en 2006-2011.

Noot: AGRI= Agronomie en Omgevingswetenschappen
BIOL= Biologie (op het organisme en het supraorganismevlak)
BIOS= Biowetenschappen (algemene, cellulaire en subcellulaire biologie,
genetica)
BIOM= Biomedisch onderzoek
CLI1= Klinisch en experimentele geneeskunde (algemene en interne genees-
kunde)
CLI2= Experimentele geneeskunde II (niet-interne vlakken)
NEUR= Neuro- en Gedragswetenschappen
CHEM= Chemie
PHyS= Fysica
GEOS= Aard- en Ruimtewetenschappen
ENGN= Technische wetenschappen
MATH= Wiskunde

Bron: ECOOM (SCIE).
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een land in enkele gebieden boven de wereldstandaard 
ligt, moet de activiteit in andere gebieden noodzakelijker-
wijs beneden de standaard liggen. Het diagram beschrijft 
het profiel van Vlaanderen eenduidig als type 1. Dit is het 
Westerse onderzoeksmodel met bio- en medische weten-
schappen als overheersende gebieden. Tussen 2006 en 
2011 valt de sterke groei van het onderzoek in de aard- en 
ruimtewetenschappen (GEOS) en de neuro- en gedrags-
wetenschappen (NEUR) op. Toch blijft het globaal beeld 
eerder onveranderd. 

Octrooien

Octrooien hebben als doelstelling de uitvinder(s) te 
beschermen en hen een tijdelijk monopolie toe te ken-
nen voor het gebruik, zodat ze voldoende return kun-
nen halen uit hun innovatieve inspanningen. Daarnaast 
geven octrooigegevens een inzicht op de technologische 
vooruitgang, die aan de basis ligt van economische groei. 
Voor het meten van technologische vooruitgang vormen 
octrooien een specifieke, maar benaderende bron. Ze 
vormen een indicator die gebruikt wordt om een beeld te 
krijgen van de innovatiegraad binnen een organisatie, een 
regio of een innovatiesysteem.    
 
In 2008 worden in Vlaanderen 255 octrooiaanvragen 
per miljoen inwoners naar herkomst van uitvinder (dit 

zijn degene die het intellectuele vaderschap van het oc-
trooi kunnen opeisen) of aanvrager (dit zijn degene die 
de eigendomstitel van het octrooi dragen) gedaan. Een 
internationale vergelijking van dit aantal geeft aan dat 
Vlaanderen zich in de subtop bevindt. Net zoals in een 
aantal andere referentielanden neemt het octrooigedrag 
in Vlaanderen de voorbije jaren toe. Vooral multinationale 
en grote ondernemingen zijn actief in het aanvragen van 
octrooien omdat de dure en omslachtige procedure die 
nodig is om een uitvinding te beschermen aanzienlijke 
investeringen vergt. Ook kenniscentra en universiteiten 
profileren zich meer en meer als octrooiaanvragers.

De regionale octrooikaart voor Vlaanderen (versie 2013) 
splitst de octrooien op naar arrondissementeel niveau. Op 
basis van informatie van de uitvinder wordt de top 5 sa-
mengesteld uit Leuven, Gent, Mechelen, Halle-Vilvoorde 
en Roeselare. De topregio’s op basis van informatie van 
de aanvrager zijn Leuven, Kortrijk en Turnhout. Daarna 
volgen Gent en Brugge. De ondernemingen die octrooi-
aanvragen indienen, zijn vaak actief in één van de domei-
nen die door de Europese Commissie als sleuteltechnolo-
gieën bestempeld worden.

De Europese octrooikaart (versie 2013) deelt de EPO 
octrooiactiviteit op naar 271 Europese regio’s op NUTS2 
niveau. De top vijf op basis van informatie van de aanvra-
ger bestaat uit: Oberbayern (DE), Stuttgart (DE), Noord-

2.143 Octrooiaanvragen
Internationale vergelijking EPO-octrooiaanvragen naar 
herkomst van uitvinder of aanvrager, van 1994 tot 2010, in 
aantal per miljoen inwoners.

Bron: ECOOM: Vlaams Indicatorenboek WTI 2013.

2.144 Europese octrooikaart zie innovatiecentrum
Aantal EPO-patenten (uitvinder), van 2008 tot 2012, per 
miljoen inwoners, op NUTS2 niveau.

Bron: Eurostat, ECOOM.
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Brabant (NL), Luxemburg (LU) en Stockholm (SE).
Vlaams-Brabant staat in deze rangschikking op plaats 37, 
West-Vlaanderen op 49, Antwerpen op 55, Oost-Vlaan-
deren op 75 en Limburg op 104. Op basis van informatie 
van de uitvinder is de top 5 samengesteld quasi volledig 
samengesteld uit Duitse regio's: Karlsruhe (DE), Stuttgart 
(DE), Voralberg (AT), Tübingen (DE) en Mittelfranken 
(DE). De Vlaamse provincies nemen de volgende plaatsen 
in: Vlaams-Brabant op 21, Antwerpen op 53, Oost-Vlaan-
deren op 54, Limburg op 66 en West-Vlaanderen op 78.

Spin-offs

Jaarlijks worden door het Expertisecentrum O&O Mo-
nitoring (ECOOM) ook cijfers berekend voor het aantal 
nieuw gecreëerde spin-offs. Het betreft hier nieuwe 
ondernemingen waarvan de oprichting afhankelijk is 
van het gebruik van kennis en intellectuele eigendom die 
gecreëerd of ontwikkeld wordt aan een universiteit. In de 
periode 2006-2010 zijn er 74 spin-offs.

2.145 Regionale octrooikaart (Vlaanderen)
Aantal EPO-patenten (uitvinder), over de periode 2008-2012, per miljoen inwoners, per arrondissement.

Bron: Eurostat, ECOOM.
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VOOR MEER INfORMATIE

Publicaties en websites

http://www.ecoom.be
http://www.ewi-vlaanderen.be 
http://www.vrwi.be
http://www.speurgids.be

DEfINITIES

O&O-intensiteit  Het totaal van de O&O-uitgaven van 
een land of regio uitgedrukt als percentage van het 
bruto binnenlands product (bbp).

GERD (Gross Expenditure on Research & Develop-
ment)  Het totaal van de O&O-uitgaven van een land 
of regio, ook wel bruto binnenlandse uitgaven voor 
O&O genoemd (BUOO).

BERD (Business Expenditure on Research & Develop-
ment)  Het totaal van de O&O-uitgaven in de onder-
nemingen, inclusief de met haar verbonden collec-
tieve onderzoekscentra.

NON-BERD  Het totaal van de O&O-uitgaven in de pu-
blieke sector, met name de publieke onderzoekscen-
tra (GOVERD), het hoger onderwijs (HERD) en de 
semi-publieke, private non-profit organisaties (PNP).

GOVERD (Government Expenditures on R&D)  De 
O&O-uitgaven in het hoger onderwijs (universiteiten, 
hogescholen en de hiermee verbonden onderzoeks-
centra).

PNP (Not for profit Organisations Expenditures on 
R&D)  De O&O-uitgaven in de semi-publieke en 
private non-profit organisatie.

GBOARD (Government Budget Appropriations or 
Outlays on Research & Development)  Totaal van 
overheidskredieten voor O&O, toegepast bij interna-
tionale vergelijkingen.

Generatiestudent  Een student die zich voor het eerst 
inschrijft in het Vlaams hoger onderwijs met een di-
plomacontract voor een professioneel of academisch 
gerichte bachelor en op 1 februari van het lopende 
academiejaar nog is ingeschreven.

Octrooi  Een document, toegekend door een daartoe be-
voegde instantie, dat voor een bepaalde duur aan de 
uitvinder exclusieve rechten verleent aangaande de 
productie of het gebruik van een bepaald toestel, in-
strument of procedé. Dit recht gaat gewoonlijk over 
naar de organisatie die de uitvinder tewerkstelde en 
is bovendien onder bepaalde voorwaarden verhan-
delbaar. De twee grote octrooisystemen in de wereld, 
het Amerikaanse octrooisysteem (US Patent and 
Trademark Office, USPTO) en het Europese octrooi-
systeem (European Patent Office, EPO), zijn de bron-
nen bij uitstek voor de aanmaak van octrooistatistie-
ken. De USPTO neemt enkel toegekende octrooien 
op (met tot 2000 enkel bekendmaking na toekenning), 
terwijl het EPO de bij haar ingediende octrooiaan-
vragen 18 maanden na de aanvraag openbaar maakt 
via publicatie in de ‘European Gazette’.
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