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VOORWOORD 

Voor u ligt de samenvatting van het eindrapport van de evaluatieopdracht “De wereld aan je 

voeten! Wetenschap, Technologie en Ondernemen in a global World ”. Het project “De 
wereld aan je voeten!” werd opgestart in april 2008. Einde juni 2011 loopt de overeenkomst 

af. In de overeenkomst was opgenomen dat het project aan het einde van zijn termijn 

geëvalueerd zou worden.  

De evaluatie werd uitgevoerd door TRITEL (projectcoördinatie, planevaluatie, kwalitatief 

onderzoek) in samenwerking met IPSOS (kwantitatief onderzoek) en liep in de periode 

januari t.e.m. april 2011.  

 

Veel leesplezier! 

Het projectteam. 
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SAMENVATTING 

Het project “De wereld aan je voeten!” kadert in de bredere ambitie van Vlaanderen om een 

topregio te zijn tegen het jaar 2020. De doelstelling van het project is er toe bij te dragen 

dat jongeren gemakkelijker kiezen voor een wetenschappelijke of ingenieursrichting. De 

evaluatie van het project werd voorzien in de overeenkomst met KVIV en werd 

uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse overheid, 

departement Economie, Wetenschap & Innovatie.  

Voor de uitvoering van dit onderzoek werd enerzijds beroep gedaan op reeds bestaande 

informatie en werd anderzijds nieuwe informatie gegenereerd. Dit gebeurde via diepte- 

interviews met de uitvoerders van het project, focusgesprekken met leerlingen, telefonische 

enquêtes met leerlingen die de stap naar het hoger onderwijs reeds hadden gemaakt en met 

niet-deelnemende leerkrachten, webenquêtes bij deelnemende leerkrachten en interviews 

met bedrijven. De methodieken die werden gehanteerd bij de verwerking van alle verkregen 

data werden afgestemd op de manier van dataverzameling. 

In de evaluatie werden twee niveaus verondersteld: “In hoeverre passen de doelstellingen 
van het project in de beleidsdoelstellingen?” en “In hoeverre is het project erin geslaagd te 
voldoen aan de projectdoelstellingen?”.  

Uit het eerste niveau van evaluatie (planevaluatie) bleek dat de doelstellingen van het 

project zeer goed inspelen op enkele (gemeenschappelijke) doelstellingen van de betrokken 

beleidsdomeinen (Onderwijs en Vorming enerzijds en Economie, Wetenschap en Innovatie 

anderzijds met daarin het departement en het Agentschap Ondernemen), te weten: 

− Het draagvlak voor wetenschap en technologie vergroten; 

− Leerlingen aansporen te kiezen voor een wetenschappelijke of technologische 

opleiding en zo de instroom naar deze studierichtingen verhogen;   

− De kloof tussen de onderwijsomgeving en de bedrijfswereld verkleinen. 

Uit de planevaluatie werd besloten dat als het project slaagt in het behalen van de 

projectdoelstellingen, het dan inderdaad ook een bijdrage levert tot het behalen van de 

beleidsdoelstellingen.  

Het projectdoel kan beschreven worden als het sensibiliseren van jongeren voor 
ondernemen, wetenschap, technologie en innovatie in een geglobaliseerde wereld om zo de 

jongeren te motiveren om bij hun studiekeuze voor het hoger onderwijs te kiezen voor 

opleidingen die aanzetten tot beroepen in wetenschappen en technologie en tot 

internationaal ondernemen.  

De impact van het project werd getoetst via een aantal stellingen. Telkens geeft ongeveer 

de helft van de bevraagde leerlingen aan dat deelname aan het project hun studiekeuze 

heeft beïnvloed (indien ze de keuze nog niet hadden gemaakt) of bevestigd (indien ze de 

keuze reeds hadden gemaakt). Voorts geeft een groot deel van de bevraagde leerlingen aan 

dat het project heeft geleid tot een in de positieve zin gewijzigde houding t.o.v. 

ondernemerschap, wetenschap en technologie, mondialisering en 

ingenieurs/wetenschappers.  

Ook de impact bij leerkrachten werd getoetst. Leerkrachten gaven aan dat ze sinds 

deelname aan “De wereld aan je voeten!” zelf anders aankijken tegen economie en 
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globalisering, leerlingen beter kunnen helpen met het maken van de studiekeuze, beter 

bekend zijn met het bedrijfsleven en vakoverschrijdend werken belangrijker vinden 

(minimaal de helft van de responderende leerkrachten gaf aan eerder akkoord of akkoord te 

zijn met de gegeven stellingen). Een kwart van de responderende leerkrachten gaf ook aan 

meer projectmatig te werken binnen de eigen vakinhoud. 

De initiatiefnemers en uitvoerders van het project vinden het te doorlopen traject van de 4 

projectonderdelen (seminarie, webquest, bedrijfscontact, studiekeuzebegeleiding) de grote 

sterkte van het project. Zowel bij leerkrachten als bij leerlingen wordt echter aan de 

meerwaarde van het doorlopen van de 4 onderdelen getwijfeld of wordt de link tussen de 

onderdelen niet – of niet voldoende – gelegd. Bij voortzetting van het project is het dus 

nodig deze link – en de meerwaarde ervan – meer te expliciteren (i) vanuit de uitvoerders 

naar de leerkrachten toe en (ii) vanuit de begeleidende leerkrachten naar de leerlingen toe. 

Het uitvoeren van het project binnen een niet al te lange doorlooptijd zou voor leerlingen 

zeker een meerwaarde kunnen betekenen naar het leggen van verbanden tussen de 

verschillende onderdelen van het project.  

De financiële tegemoetkoming wordt door de deelnemende leerkrachten als een positief 

punt ervaren en dekt de kosten voor deelname aan het project volledig. In sommige 

gevallen kan de school er ook iets extra mee doen (vb. inrichting wetenschapsklas, …). Dit is 

een zeer grote motivatie voor scholen om de 4 onderdelen te doorlopen.  

De 4 onderdelen op zich worden (over het algemeen) wel als zeer sterk ervaren: naar 

inhoud zowel als naar werkvormen. Leerkrachten zijn over het algemeen zeer positief over 

de verschillende onderdelen en ook leerlingen getuigen vaak enthousiast over de manier van 

werken (zelfstandig groepswerk), het inzicht dat ze kregen in het bedrijfsleven, de 

enthousiaste manier van presenteren tijdens het seminarie, enzovoort. Kleine aanpassingen 

zouden het project, of de verschillende onderdelen, zeker nog kunnen verbeteren. Het 

afstemmen van het bedrijfsbezoek op het onderwerp van de webquest is bijvoorbeeld een 

aanpassing die voorgesteld werd.  

Tijdens het derde werkjaar van het project (schooljaar 2010 – 2011) hebben een 50-tal 

scholen deelgenomen aan alle 4 de onderdelen van het project. Dit bereik (ongeveer 6 % 

van totaal aantal ASO en TSO-scholen) is niet zo slecht. Van het eerste tot het derde 

werkjaar is steeds een stijging van het aantal scholen gemerkt; weinig scholen die 

deelgenomen hebben tijdens één van de voorgaande jaren besloten het volgende jaar niet 

meer deel te nemen (tenzij ze om de 2 jaar deelnemen en afwisselen met andere 

initiatieven). Het aantal scholen dat gedurende de 3 jaren minstens 1 van de onderdelen 

heeft doorlopen is gelijk aan 138, of 1 op 5 scholen die een 3e graad ASO of TSO aanbieden. 

Van die 138 scholen namen 133 individuele scholen minstens deel aan het onderdeel 

‘seminarie’.  Bovendien is het opmerkelijk dat ongeveer de helft van het aantal deelnemende 

scholen TSO-scholen zijn. Uit de enquêtering van leerlingen die de stap naar het hoger 

onderwijs reeds hebben gemaakt, blijkt dat deelname aan het project de studiekeuze bij 

TSO-leerlingen bovendien vaker beïnvloedt dan bij leerlingen uit ASO-richtingen.  Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat TSO-scholen eerder kiezen voor een 

deelname in het 5e jaar (omwille van een reeds zeer zwaar 6e jaar door de geïntegreerde 

proef) dan ASO-scholen.   

Uit de enquête bij niet-deelnemende leerkrachten blijkt dat ze vooral niet deelnemen 

omwille van tijdsgebrek en omwille van inhoudelijke overlap met andere initiatieven van 

binnen of buiten de school. Niet-deelnemende scholen blijken ook moeilijk te overtuigen om 

wel deel te nemen. Een grote groei van aantal deelnemende scholen moet dan ook niet 
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verwacht worden, tenzij het project en de inhoud ervan meer bekend geraakt (mond aan 

mond reclame of in de media – vb. naar aanleiding van het WINT-event).  

De begeleiding door de uitvoerders van het project wordt door de leerkrachten als goed tot 

zeer goed beschouwd. De ervaring van elk van de leden van de uitvoerders 

(ondernemerschap, ingenieur, onderwijs) is ook zodanig dat ze een authentiek verhaal 

kunnen brengen en de aanpak heel doelgericht kunnen maken.  

Indien beslist wordt om het project verder te zetten, werd op basis van de resultaten van de 

evaluatie een aantal aanbevelingen gedaan. Eerder vermeldden we reeds het expliciteren 

van het verband tussen de 4 projectonderdelen. Tevens kan aan elk van de 

projectonderdelen nog licht gesleuteld worden. Bij uitbreiding van het project in termen van 

aantal deelnemende scholen, moet ervoor gezorgd worden dat de begeleiding even intens 

en kwaliteitsvol blijft. De persoonlijke begeleider en het persoonlijke contact wordt immers 

als één van de sterktes van het project gezien. Tevens is het belangrijk dat de uitvoerders 

van het project even enthousiast blijven en – indien andere personen het team zouden 

vervoegen of bepaalde personen vervangen – dat de uitvoerders steeds werken vanuit eigen 

expertise in de juiste domeinen.  

Naar projectorganisatie en –structuur toe lijkt het ons aangewezen om de 4 

projectonderdelen onder 1 uitvoerende instantie samen te brengen (zelfde projectuitvoerder 

of middels onderaanneming). Door het instellen van één projectcoördinator die als 

hiërarchisch overste fungeert van de andere teamleden kunnen problemen sneller 

opgespeurd en aangepakt worden, en kan men als één uitvoerende instantie naar buiten 

komen.  

Naar financiering toe zou medefinanciering door (technologische) bedrijven stap voor stap 

moeten worden ingevoerd (niet enkel voor “De wereld aan je voeten!”, maar voor alle 

projecten die als doel hebben de instroom van leerlingen naar het wetenschappelijk en 

technologisch onderwijs te promoten). Bedrijven willen meewerken aan het organiseren van 

bedrijfscontacten voor scholen vanuit het verantwoordelijkheidsbesef voor het opleiden van 

leerlingen in wetenschappelijke en technologische richtingen. Financiering gaat momenteel 

nog een stap te ver voor de meeste bevraagde bedrijven. Door het stapsgewijs invoeren van 

deze vorm van medefinanciering kan méér gebeuren dan wanneer de financiering enkel 

vanuit de overheid komt.  

Afstemming met andere projecten kan ook een meerwaarde betekenen (o.a. voor wat 

betreft promotie naar scholen). Projecten met een gelijkaardige doelstelling (leerlingen 

sensibiliseren voor wetenschap en technologie en ondernemen), maar met een andere 

doelgroep (vb. lagere graden SO) zouden het project “De wereld aan je voeten!” moeten 

kunnen promoten voor de 3e graad (en vice versa: de scholen waar reeds wordt 

deelgenomen aan “De wereld aan je voeten!” moeten via dit project geïnformeerd worden 

over andere projecten voor jongere leerlingen). 

Tot slot werd tijdens de evaluatie opgemerkt dat het project evolueert van jaar tot jaar. 

Zowel bij de uitvoerders van het project als bij de deelnemende scholen wordt een leereffect 

vastgesteld. Om leerkrachten te helpen bij het organiseren van het project in de eigen 

school, zou het nuttig kunnen zijn om de ervaringen van collega-leerkrachten op een meer 

systematische manier dan hoe dit momenteel gebeurt, te delen (o.a. naar timing, naar aard 

van bedrijven voor het bedrijfscontact, naar doorlooptijd, naar wijze van evaluatie van de 

webquest, enzovoort).  
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