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Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft een decretale en statutaire opdracht in 

het hoger onderwijs, de medische dienstverlening en het wetenschappelijk onderzoek
1
.  

In uitvoering van artikel 14, 1° van dit decreet moet het ITG als één van de voorwaarden voor 

het toekennen van de jaarlijkse subsidie een beheersovereenkomst sluiten met de Vlaamse 

Regering.  

 

De lopende (vijfjarige) beheersovereenkomst is gestart begin 2010 en heeft betrekking op de 

opdrachten van de instelling en dit opgesplitst volgens de drie academische pijlers: onderwijs, 

onderzoek en dienstverlening.  

Betreffende beheersovereenkomst beschrijft deze opdrachten verder zowel algemeen als in 

meer detail en heeft wat financiering betreft betrekking op onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening. Voor de financiering van het onderzoek wordt in de beheersovereenkomst 

verder ook verwezen naar de financiering die wordt toegekend door de minister van 

Wetenschap en Innovatie (zie verder).  

 

De algemene opdracht van ITG wordt in eerder vermelde beheersovereenkomst als volgt 

omschreven:  

 

De kernopdrachten van het ITG (in het kader van de beheersovereenkomst) zijn:  

1. het verschaffen van postinitieel onderwijs, postacademische en 

postgraduaatsvorming aan afgestudeerden van universiteiten en hogescholen uit 

binnen- en buitenland, 

2. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, 

3. het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening en uit zijn specifieke 

wetenschappelijk expertise voortvloeiende maatschappelijke dienstverlening, 

 

en dit in de vakgebieden van: 

1. de geneeskunde en gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden, 

2. tropische, geïmporteerde en infectueuze ziekten, met inbegrip van HIV/aids, 

3. tropische diergeneeskunde en veterinaire gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, 

4. andere ontwerpen die voortspruiten uit de specifieke expertise van het ITG, met 

inbegrip van de internationale gezondheidszorg.  

 

Verder stelt de beheersovereenkomst dat het ITG een aantoonbare wisselwerking zal 

nastreven tussen zijn drie kernopdrachten en voor de respectievelijke inzet in de drie 

                                                 
1
 Cf. decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor positioneel onderwijs, 

wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.  
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kernopdrachten een verhouding 40%-40%-20% nastreven in de besteding van de 

werkingstoelage.  

 

In deel 2.3 van de beheersovereenkomst wordt ook nader ingegaan op de tweede kernopdracht 

van het ITG, met name het wetenschappelijk onderzoek.  

Algemeen stelt de beheersovereenkomst dat het ITG fundamenteel en toegepast onderzoek 

verricht in zijn specialisatiegebieden, op een niveau dat internationaal competitief is en 

minstens vergelijkbaar aan dat van de Vlaamse universiteiten.  

Het ITG dient ook de relevante decretale bepalingen voor het wetenschappelijk onderzoek te 

volgen, zo niet naar de letter, dan wel naar de geest. Eventuele afwijkingen dienen 

geëxpliciteerd en verantwoord te worden in de beleidsplannen en/of jaarverslagen.  

 

Specifiek stelt de beheersovereenkomst: 

Het ITG expliciteert zijn onderzoeksbeleid in een strategisch plan dat ter goedkeuring 

en financiering aan de bevoegde Vlaamse minister voor Innovatie, 

Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding wordt voorgelegd.  

 

Het ITG legt daarin zelf de thema’s, disciplines en kwaliteitszorg van het onderzoek 

vast.  

 

Het ITG streeft in zijn onderzoek Vlaamse en internationale meerwaarde na en dit op 

basis van kwaliteit, relevantie en specificiteit.  

 

Het onderzoek moet een aantoonbare wisselwerking hebben met het onderwijs en de 

dienstverlening.  

 

Het ITG werkt waar relevant en mogelijk samen met de Vlaamse universiteiten en met 

internationale topcentra.  

 

Het ITG zorgt zelf voor de kwaliteitsbewaking van het onderzoek, volgens een systeem 

dat aangepast is aan zijn opdracht maar binnenlandse en internationale vergelijking 

mogelijk maakt. De output en de impact van het onderzoek moet, aantoonbaar met 

bibliometrische en andere gepaste indicatoren, minstens vergelijkbaar zijn met deze 

van de relevante faculteiten en departementen van de Vlaamse instellingen en andere 

vergelijkbare instellingen. Het ITG bezorgt de verslagen en conclusies hierover aan de 

minister.  

 

In 2010 bedroeg de subsidie betreffende de beheersovereenkomst (en dus vanuit Onderwijs) 

initieel 10,151 miljoen euro (BA FD0 4430).  

 

De financiering van het wetenschappelijk onderzoek dat ITG verricht (cf. hoger), wordt 

geregeld in het “Convenant wetenschappelijk onderzoek Instituut voor Tropische 

Geneeskunde 2008-2012”. Het convenant bepaalt dat vanaf 2009 jaarlijks (ten minste) een 

bedrag van 1.750.000 euro zal worden ingeschreven in de begroting van de Vlaamse 

Gemeenschap voor de uitvoering van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht.  

Dit convenant loopt eind 2012 af en bepaalt in artikel 16, § 3 dat in de eerste helft van 2012 

een evaluatie dient plaats te vinden.  

 

Voorliggend plan van aanpak heeft betrekking op de evaluatie aangekondigd in eerder 

vermeld convenant.  
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Er dient opgemerkt dat de middelen die via het convenant aan ITG ter beschikking wordt 

gesteld, in 2008 slechts 3,5% van ITG’s totale budget deel uitmaakten.  

 

Inderdaad, in 2008 kon ITG beschikken over een totaal budget van ongeveer 50 miljoen euro. 

Naast eerder vermelde middelen afkomstig van de Vlaamse overheid en waarvan een deel ter 

beschikking staat voor onderzoek, heeft ITG sinds begin 2008 een (3
de

) “Framework 

Agreement Programme” (FA3) lopen dat valt onder de voogdij van het federale ministerie 

van Ontwikkelingssamenwerking. Dit programma was in 2008 goed voor zo’n 10 miljoen 

euro. De meeste overige middelen waren afkomstig uit structureel eigen inkomen van de 

instelling
2
, evenals uit externe projectmiddelen.  

                                                 
2
 In 2011 betrof dit een bedrag van ca. 12,8 miljoen euro. Dit budget is in hoofdzaak bestemd voor beurzen en 

partnerinstellingen in het zuiden.   
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Plan van aanpak voor de evaluatie van (de wetenschappelijke opdracht van) het ITG 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het (hoger vermelde) convenant (1 juli 2008 t/m 31/12/2012) van 05.03.2009 tussen de 

Vlaamse overheid en het ITG bepaalt in artikel 16, §3 dat: 

 

In de eerste helft van 2012 wordt de uitvoering van het convenant geëvalueerd. De 

evaluatieprocedure wordt gecoördineerd door het departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.  

 

Bijzondere aandachtpunten kunnen worden vastgelegd voor deze evaluatie. In elk 

geval wordt rekening gehouden met:  

• de jaarverslagen van het ITG; 

• de mate waarin het ITG de performantiecriteria heeft gehaald; 

• de resultaten van een uit te voeren bibliometrische analyse; 

• het oordeel van experten die daartoe een bezoek ter plaatse brengen.  

Op basis van de resultaten van de evaluatie kan een nieuw convenant worden 

afgesloten. De voorwaarden voor een nieuw convenant worden bepaald door de 

resultaten van de evaluatie.  

 

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

Het (Prins Leopold) Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) wordt gevat door het 

decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor 

positioneel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. 

Het ITG heeft – zoals hoger geschetst – naast een onderwijsopdracht ook een 

onderzoeksopdracht. Met betrekking tot dit laatste voert ITG fundamenteel, toegepast en 

operationeel onderzoek uit naar tropische aandoeningen bij mens en dier. Het instituut 

voert bovendien uitgebreide onderzoeksprogramma’s uit op het gebied van epidemiologie, 

voeding, gezondheidssystemen en de organisatie van gezondheidszorg.  

 

Het ITG draagt bij tot lange termijn oplossingen, door een beter basisbegrip van de (vaak 

complexe) tropische ziekten, de ontwikkeling van nieuwe diagnosetechnieken, 

behandelingen en preventiemethoden, een betere organisatie van de gezondheidssystemen 

en de duurzame versterking van de lokale capaciteit in ontwikkelingslanden. Bovendien 

speelt het ITG een belangrijke rol op het vlak van “science sharing”: talrijke pre- en 

postdoctorale onderzoekers uit ontwikkelingslanden voeren er onderzoek uit. In eigen 

land voldoet het ITG aan de toenemende vraag naar expertise in tropische en ingevoerde 

ziekten.  

 

Het onderzoek in de betrokken disciplines, variërend van moleculaire biologie tot sociale 

wetenschappen wordt zowel in de laboratoria in Antwerpen als op het terrein uitgevoerd. 

Het ITG werkt nauw samen met instituten en onderzoeksgroepen over de hele wereld, in 

het bijzonder in het zuiden. Het wetenschappelijk onderzoek is sterk verbonden met de 

onderwijs- en medische en technische ondersteuningsactiviteiten.  
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Het ITG is een internationaal erkend instituut in de tropische geneeskunde en staat 

wetenschappelijk aan de top van het onderzoek en onderwijs in de tropische geneeskunde, 

aids en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden. Eind 2008
3
 werkten in het 

instituut bijna 400 wetenschappers, technici en ondersteunend personeel, verdeeld over 5 

wetenschappelijke departementen, ondersteunende diensten, een gespecialiseerde 

polikliniek en een hospitalisatiedienst in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 

 

Daarnaast werd bij ITG in het kader van de Vlaamse deelname aan het “European and 

Developing Countries Clinical Trial Partnership (EDCTP)” een Europees 

samenwerkingsverband volgens artikel 169 van het verdrag – in 2004 een Clinical trials 

Unit (CTU) opgericht. De opdracht van het CTU was het uitvoeren en coördineren van 

klinische studies rond Aids, TBC, malaria en andere tropische ziekten volgens “good 

clinical practice”-methoden, zowel in Europa als in het zuiden.  

 

Zoals hoger al toegelicht wordt de basisdotatie van het ITG voorzien door het departement 

Onderwijs, maar deze is hoofdzakelijk bestemd voor de onderwijsfunctie, zij het dat ook 

een deel van de dotatie voor onderzoek wordt aangewend. 

Daarnaast ontving het ITG van het departement EWI voor zijn activiteiten in het kader 

van CTU een subsidie voor een periode van drie jaar. Deze ondersteuning werd geregeld 

in een overeenkomst voor de periode 1 juli 2004 t/m 30 juni 2007 en bedroeg 750.000 

euro (voor de gehele periode). Betreffende overeenkomst werd na een positieve evaluatie, 

verlengd voor een jaar en de subsidie opgetrokken tot 500.000 euro (op advies van het 

panel van experts dat de evaluatie uitvoerde).  

CTU ondersteunt en coördineert het klinische onderzoek van het ITG en in het bijzonder 

de klinische proeven op het vlak van HIV/aids, tuberculose, malaria en tropische ziekten 

(cf. hoger). Anderzijds kan ITG als sponsor aan klinische proeven deelnemen. CTU staat 

in voor integrale coördinatie van de proeven. Deze ondersteuning kadert ook in de 

deelname van Vlaanderen in EDCTP (zie hoger) en omvat de Vlaamse 

vertegenwoordiging en coördinatie door ITG in de structuren van deze en verwante 

organisaties.  

 

Het ITG kan in tegenstelling tot andere universitaire instellingen niet onafhankelijk 

gebruik maken van financieringsbronnen voor onderzoek zoals FWO of IWT, tenzij onder 

de vorm van een partnerschap waarbij een universitaire instelling het promotorschap op 

zich moet nemen.  

 

Om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek van ITG in stand te houden, het 

streven naar excellentie (zowel nationaal als internationaal) te bevorderen en de 

onafhankelijkheid van het ITG m.b.t. tot zijn onderzoeksactiviteiten te verbeteren, werd in 

2007 voorgesteld om aan ITG een structurele financiering toe te kennen voor zijn 

wetenschappelijk onderzoeksactiviteiten
4
.  

Deze structurele financiering zou via een beheersovereenkomst (uiteindelijk via een 

convenant) worden geregeld, waarin strategische en operationele doelstellingen en 

performantiecriteria gedefinieerd worden.  

Ter voorbereiding van deze beheersovereenkomst werd aan ITG gevraagd (om tegen 31 

maart 2008) een strategisch onderzoeksplan in te dienen, waarin een langetermijnvisie op 

onderzoek voor de periode 2008-2013 wordt vastgelegd. Daarin dienden ook 

                                                 
3
 Thans ca. 450 

4
 VR/2007/0713/DOC.1343 
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performantiecriteria te worden opgenomen die moeten toelaten de uitvoering van het 

strategisch plan door ITG op een objectieve manier te beoordelen.  

Ondertussen werd de subsidie voor ITG op een in de tijd beperkte ad-hoc overeenkomst 

geregeld die betrekking had op de periode 1 juli 2007 t/m 30 juni 2008. In betreffende 

overeenkomst is voor ITG een financiering voorzien van 600.000 euro.  

 

De voorziene financiering van ITG past in de vaststelling dat in het Vlaamse 

onderzoekslandschap naast de universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra 

en Vlaamse wetenschappelijke instellingen er ook een aantal instellingen zijn die 

wetenschappelijk onderzoek verrichten
5
 maar hiervoor tot dan toe geen structurele 

financiering ontvingen van de Vlaamse overheid.  

In de nota aan de Vlaamse Regering van 12 december 2008
6
 wordt voorgesteld om aan 

drie dergelijke instellingen, waaronder ITG, een structurele financiering voor onderzoek 

toe te kennen op basis van een vijfjarig convenant tussen de Vlaamse overheid en 

betreffende instellingen. 

Betreffende nota omvat een voorstel van convenant en verwijst ook naar het strategisch 

plan dat ITG inmiddels heeft opgesteld
7
.  

 

Het convenant dat werd goedgekeurd, gaat in op 1 juli 2008 en eindigt op 31 december 

2012. Het convenant stelt dat de subsidie voorzien in het convenant bestemd is voor de 

financiering van het wetenschappelijk onderzoek bij ITG met als doel de 

wetenschappelijke excellentie, in het bijzonder op internationaal vlak te bevorderen.  

Daarnaast moet de subsidie ook aangewend worden voor de financiering van de 

activiteiten van de CTU (zie verder).  

Het convenant definieert voor ITG zes categorieën van performantiecriteria (KPI’s): 

wetenschappelijke publicaties, opleiding, externe financiering, samenwerking, impact en 

werking van CTU. Deze KPI’s worden beschouwd als een vertaling van de nieuwe 

strategische doelstellingen van ITG
8
 en worden geacht bij te dragen tot de versterking van 

de onderzoeksgedreven projecten en wetenschappelijke excellentie in het domein van de 

tropische ziekten.  

 

De strategisch-wetenschappelijk doelstellingen van ITG (met inbegrip van CTU) worden 

beschreven in het wetenschappelijk beleidsplan (“ITM Strategic research Plan 2008-2013, 

annex CTU Self Evaluation report-Strategic Plan 2008-2013”) en maakt integraal deel uit 

van het convenant.  

 

Betreffend strategisch plan
9
 stelt dat het meeste van de middelen die via het convenant aan 

ITG ter beschikking worden gesteld (en door ITG SOFI
10

 worden genoemd) niet zullen 

aangewend worden voor het aan de gang zijnde departementaal onderzoek, maar 

integendeel zullen worden gebruikt om een nieuw institutioneel programma voor 

innovatief, hypothese-gedreven onderzoek met grensverleggend potentieel te financieren.  

                                                 
5
 Het betreft o.a. ITG maar bv. ook Vlerick managementschool en het Orpheusinstituut.  

6
 VR 2008 1212 DOC.1538 

7
 “ITM Strategic research Plan 2008-2013, annex CTU Self Evaluation report-Strategic Plan 2008-2013”. 

8
 Die op het geheel van ITG betrekking hebben.  

9
 Zie deel 6, “Innovative research SOFI-B”, p. 41 

10
 Secundaire Onderzoeksfonds ITG: de verwijzing “secundair” heeft betrekking op het feit dat ITG vanaf de 

start van het convenant beschikking heeft over een budget dat vergelijkbaar is met de “tweede geldstroom” waar 

de universiteiten over beschikken.  De middelen die ITG via de beheersovereenkomst verwerft (i.e. de middelen 

afkomstig van het departement Onderwijs) kunnen beschouwd worden als “eerste geldstroom”. Noteer dat 40% 

daarvan bestemd is voor onderzoek(sactiviteiten).  
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Het strategisch plan is verder ook niet beperkt tot de aanwending van de middelen 

afkomstig uit het convenant, maar veel ruimer opgevat en gaat in op alle aspecten van het 

onderzoek en aldus met alle middelen die bij ITG voor onderzoek worden aangewend.  

 

Voor ITG wordt voor de periode van het convenant in 2008 een financiering van 

1.800.000 euro voorzien en vanaf 2009 een jaarlijkse subsidie van minstens 1.750.000 

euro. Maximaal 500.000 euro van de toegekende financiering is bestemd voor de 

activiteiten van CTU. De uitbetaling van een (jaarlijks) saldo van 15% van de subsidie is 

gebonden aan de resultaten die werden behaald op de performantiecriteria.  

 

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds de opstart/goedkeuring van het initiatief) 

 

De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en ITG die betrekking heeft op de 

algemene opdrachten van ITG (en in het bijzonder de onderwijsopdracht) werd in de loop 

van 2009 geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurde door een evaluatiecommissie die daartoe 

een bezoek ter plaatse bracht en werd positief bevonden. Ook het eindrapport van de 

relatieambtenaar (i.e. van het departement Onderwijs) bevestigde deze positieve 

resultaten. Als gevolg daarvan keurde de Vlaamse Regering een nieuwe 

beheersovereenkomst goed voor de periode 2010-2014
11

.  

 

De evaluatiecommissie had een opdracht die betrekking had op volgende (hoofd)thema’s: 

• Opdracht en missie; 

• Onderwijsbeleid; 

• Onderzoeksbeleid; 

• Dienstverleningsbeleid; 

• Studentenbeheer; 

• Personeelsbeheer; 

• Kwaliteitsmanagement; 

• Financieel management; 

• Kwaliteit van het management door het bestuur; 

• Nationale en internationale samenwerking.  

Voor deze evaluatie door de commissie werd gebruik gemaakt van een 

zelfevaluatierapport opgesteld door ITG (een SWOT-analyse werd later toegevoegd, 

specifiek voor de visitatie door de evaluatiecommissie).  

 

De beoordeling door de commissie werd – zoals hoger aangegeven – ook aangevuld met 

een beoordeling door de relatieambtenaar.  

 

Wat betreft het onderzoeksbeleid stelt de evaluatie dat de beleids- en adviesorganen 

(Academische raad, Directiecomité, Departementsoverleg, Raad van bestuur) sterk 

gefocust zijn op het onderzoeksbeleid en het bewaken en het verhogen van de kwaliteit 

van het onderzoek. Verder wordt verwezen naar de recente diepgaande analyse van de 

kwaliteit van het onderzoeksbeleid door de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) die 

intern uitvoerig werd besproken. Uit alles blijkt dat de kwaliteit van het onderzoek 

topprioriteit van het instellingsbeleid is.  

Aandachtspunten in de evaluatie waren o.a. het kwaliteitsmanagement in het algemeen en 

het teruglopen van subsidies en eigen inkomsten. Dit laatste houdt vooral t.o.v. de 

                                                 
11

 VR 2010 2901 DOC.0054 
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gestegen inkomsten uit projecten een gevaar in voor de toekomst, omdat het succes van de 

externe projectwerving ten koste kan gaan van de basisfinanciering van het instituut en dit 

o.a. omwille van het ontbreken van een “eerste geldstroom”.  

 

Noteer dat ITG naar aanleiding van eerder vermelde evaluatie een (algemeen) beleidsplan 

heeft opgesteld (en dit in het kader van de goedgekeurde beheersovereenkomst 2010-

2014). Dit beleidsplan richt zich op de periode 2011-2015 en bevat ook een hoofdstuk 

betreffende het wetenschappelijk onderzoek en het onderzoekbeleid. Het beleidsplan werd 

eind 2011 goedgekeurd door de raad van bestuur van ITG en zou eind 2011-begin 2012 

aangevuld worden na de doorvoering van ingrijpende structurele hervormingen in het 

kader van een gericht toekomstbeleid (ITG2020+). 

 

Daarnaast heeft eerder vermelde evaluatie geleid tot een doorgedreven reorganisatie van 

ITG wat zich o.a. manifesteert in een structuur bestaande uit 3 (i.p.v. de eerdere 5) 

departementen en dit sinds 01.07.2011.  

 

Naast het convenant betreffende het wetenschappelijk onderzoek, heeft het ITG ook een 

convenant met de Vlaamse overheid dat kadert in het algemeen gezondheidsbeleid. Het 

betreft een convenant dat zich enerzijds richt op de promotie van de seksuele gezondheid 

preventie van SOA en HIV bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten woonachtig in 

Vlaanderen en de preventie van reisgebonden ziekten in Vlaanderen.  

Het referentiekader voor het convenant heeft o.m. betrekking op: 

• De WHO-doelstellingen 21
ste

 eeuw en meer bepaald de doelstellingen 

“Vermindering van overdraagbare ziekte” en “Gezonder leven”. 

• Het preventiedecreet. 

• De eerste strategische doelstelling uit de beleidsnota 2009-2014 van de minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  

Het convenant loopt over de periode 2008-2010 en werd in mei 2011 verlengd tot eind 

2011
12

. Het convenant is de meest recente vorm van samenwerking tussen de Vlaamse 

overheid en ITG wat betreft specifieke aspecten van het gezondheidsbeleid. De 

samenwerking dateert al van 1995, zij het onder de vorm van een projectfinanciering. In 

2002 werd dit omgezet naar een convenant dat afliep op 31 december 2005. Omdat uit de 

evaluatie van het convenant was gebleken dat meerdere doelstellingen en indicatoren niet 

gehaald werden, werd in 2006 en 2007 met een subsidiebesluit t.a.v. ITG gewerkt. Omdat 

het ITG de kwaliteit van zijn werking duidelijk had verbeterd en had afgestemd op de 

beleidsnoden van de Vlaamse overheid, werd in 2008 eerder vermeld convenant 

afgesloten. Conform het besluit van de Vlaamse Regering d.d.05.06.2009 betreffende de 

subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking, via 

een beheersovereenkomst
13

, wordt nu gewerkt met oproepen. Een oproep is gelanceerd die 

moet resulteren in het sluiten van een beheersovereenkomst met een organisatie met 

terreinwerking rond seksuele gezondheid bij Subsaharaanse Afrikaanse migranten. In 

afwachting van deze nieuwe overeenkomst en om de continuïteit van het Vlaamse 

preventief gezondheidsbeleid bij eerder vermelde doelgroep te garanderen, werd het 

convenant met ITG verlengd voor een jaar (zie hiervoor).  

 

                                                 
12

 VR 2011 1305 DOC.0401 
13

 En dit voor wat betreft het preventieve gezondheidsbeleid 
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Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

Specifiek voor wat het wetenschaps- en innovatiebeleid betreft, worden in de 

beleidscontext geen evoluties verwacht met een grote impact op ITG. Een mogelijk 

aandachtspunt is wel de evolutie in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 

overheid en meer specifiek de eventuele bijkomende gevolgen van de economische crisis. 

Deze laatste heeft al aanleiding gegeven tot de vermindering van de subsidies beschikbaar 

voor o.m. het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid en bijgevolg ook een impact 

gehad op de middelen die aan ITG werden ter beschikking gesteld.  

 

 

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat 

 

De doelstelling van de evaluatie waar dit plan aanpak betrekking op heeft, staat niet 

expliciet aangegeven in het convenant. Wel wordt vermeld dat de uitvoering van het 

convenant zal worden beoordeeld en dat o.a. zal rekening worden gehouden met een 

bibliometrische analyse en het oordeel van externe experts. Verder wordt gesteld dat de 

resultaten die ITG heeft behaald en in het bijzonder op de performantie-indicatoren ook in 

rekening zullen worden gebracht.  

 

In ieder geval is het de bedoeling de prestaties, het functioneren en de impact van ITG te 

beoordelen en dit (hoofzakelijk) vanuit wetenschappelijk (o.a. indicatoren) oogpunt (cf. 

strategisch plan van ITG). Daarnaast zullen ook de prestaties en de impact van ITG vanuit 

wetenschapspopulariserend
14

 oogpunt (en voor zover mogelijk) worden bekeken.  

 

Verder moet in principe ook rekening gehouden worden met de evaluatie die al (in 2009) 

in het kader van de beheersovereenkomst werd uitgevoerd, zodat bij de uitvoering van 

voorliggende evaluatie enerzijds kan worden voortgebouwd op de bevindingen van eerder 

vermelde evaluatie en anderzijds zo veel mogelijk synergie en complementariteit kan 

worden bekomen. 

 

Omdat de onderzoeksopdracht en -activiteiten van ITG meer omvatten dan enkel deze die 

via het convenant worden gefinancierd, zal voorliggende evaluatie zich dan ook niet 

beperken dan wat in het convenant wordt aangegeven (zie ook deel 4).  

Het mag duidelijk zijn dat voorliggende evaluatie in eerste instantie betrekking heeft op 

de onderzoeksactiviteiten van ITG en dit zowel wat betreft onderzoeksmanagement als 

wat betreft onderzoeksprestaties.  

 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop ITG haar missie, doelstellingen, 

opdrachten heeft vervuld in zowel de context van het convenant zelf als in 

functie van het ruime beleidskader. Met betrekking tot dit laatste worden zowel 

de lokale (Vlaamse) context als de ruimere (ook internationale) context 

bedoeld.  

Dit omvat zowel een wetenschappelijke analyse als een financiële analyse 

(aanwending subsidies, verantwoording subsidie, …) van zowel het convenant 

(o.a. opbouw reserves) als de planning en verantwoording door ITG (jaarlijkse 

                                                 
14

 Cf. art. 14 van het convenant.  
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rapporten,…) en dit rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en –context 

en met het beleidsveld ((afstemming en synergie met) andere actoren).  

• Analyse en beoordeling van de prestaties van ITG (onderzoeksoutput (o.a. 

wetenschappelijk artikels), bijdrage opbouw onderzoekspotentieel (o.a. 

afleveren doctoraten), aantrekken externe financiering, samenwerking impact, 

CTU, bijdrage uitdragen excellentie op (internationaal) vlak, andere).  

• Analyse en beoordeling van de impact van ITG en dit zowel op 

wetenschappelijk als maatschappelijk vlak, rekening houdend met de 

verwezenlijkingen van ITG in de afgelopen periode. Met betrekking tot dit 

laatste wordt zowel een analyse en beoordeling van de economische impact als 

t.o.v. van de maatschappij verwacht (dit laatste betreft o.a. het sensibiliseren 

van het grote publiek t.a.v. het onderzoek van ITG). 

• Analyse en beoordeling van de rol en positie van ITG in het 

onderzoekslandschap (in de ruimste zin). In het bijzonder dient de 

samenwerking en afstemming met andere (onderzoeks)actoren en dit zowel in 

Vlaanderen als daarbuiten te worden geanalyseerd en beoordeeld. 

• Benchmark van ITG met andere vergelijkbare instellingen en dit zowel wat 

betreft wetenschappelijke prestaties, bedrijfsvoering, valorisatie(activiteiten) 

en maatschappelijke dienstverlening.  

• SWOT-analyse van ITG (en haar structuren) in zowel de Vlaamse als de 

ruimere context. 

• Analyse en beoordeling van het ontwerp van strategisch plan van ITG voor de 

periode 2013-2017.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en 

inschakeling in het ruime beleidskader (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) en 

dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen ITG in de toekomst 

zal worden geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor de opmaak van een 

nieuw convenant, missie en opdrachten, performantie-indicatoren, 

doelstellingen, …(Cf. ontwerp strategisch plan)). 

 

De evaluatie omvat verder een (beperkte) analyse van de wijze waarop en de mate waarin 

de aanbevelingen van andere evaluaties (o.m. evaluatie beheersovereenkomst, analyse 

door WAR) werden meegenomen sinds de uitvoering ervan en de strategische keuzes die 

sindsdien werden gemaakt, ook en vooral wat betreft het onderzoeksbeleid. De evaluatie 

heeft in principe ook betrekking op de interne organisatie van ITG, maar dan in beperkte 

mate
15

 en ook zal aandacht besteed worden aan het personeelsbeleid (zie verder onder 

punt 5).  

 

De evaluatie zal de basis vormen voor de opmaak van een overeenkomst. De evaluatie 

moet bovendien het interne reflectieproces op het functioneren van ITG verder stimuleren 

(cf. zelfevaluatie)
16

. 

 

Ten slotte moet de evaluatie leiden tot een rapport dat aanbevelingen bevat betreffende de 

elementen voor een nieuwe samenwerking en betreffende een (verbeterde) werking van 

ITG. 

 

                                                 
15

 Toegespitst op het onderzoeksbeleid en –beheer. 
16

 Noteer dat n.a.v. de evaluatie van de beheersovereenkomst (in 2009) een dergelijke reflectie al werd 

geïnitieerd en aanleiding gegeven heeft tot substantiële hervormingen binnen ITG. 
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4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient ruimer te worden bekeken dan wat in het convenant wordt aangegeven 

(zie hoger). De krijtlijnen worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de evaluatievragen. 

 

De evaluatie van ITG dient in de eerste helft van 2012 te worden voltooid. Voor de 

evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant die zal worden aangesteld via 

een openbare procedure.  

 

De evaluatie zal ook gebruik maken van een zelfevaluatie van ITG
17

. Deze zelfevaluatie 

bestaat uit een ex-post gedeelte (terugblik) en een ex-ante gedeelte. Het ex-ante gedeelte 

betreft in essentie een ontwerp van strategisch (wetenschappelijk) plan voor de periode 

2013-2017
18

. Er werd met ITG afgesproken dat de zelfevaluatie (met beide luiken) tegen  

2 april 2012 aan EWI wordt overgemaakt.  

 

5. Evaluatievragen 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie 

worden volgende evaluatieluiken en -vragen naar voor geschoven:  

 

5.1. Een evaluatie van de (wetenschappelijke) werking 

 

In dit onderdeel komt de eigenlijke werking van ITG aan bod en dit zowel 

organisatorisch als financieel maar dan toegespitst op de onderzoeksopdracht. De 

werking en organisatie m.b.t. de andere opdrachten werd immers al eerder (in 2009) 

geëvalueerd. De financiering echter kan bekeken worden in haar globaliteit.  

 

Dit deel omvat aldus (niet-limitatieve lijst) en telkens bekeken vanuit de 

onderzoeksopdracht: 

• Een organisatorische/administratieve analyse en beoordeling (bedrijfsvoering 

in al haar aspecten, dus ook onderzoeksbeleid) van ITG (interne organisatie, 

governance, personeelsbeleid, financieel beleid, communicatiebeleid, 

transparantie en kostenefficiëntie van de structuur en organisatie van ITG, …). 

• Analyse en beoordeling wijze waarop ITG in de huidige periode invulling heeft 

gegeven aan haar belangrijkste opdrachten, met name de onderzoeksopdracht, 

de valorisatieopdracht en de communicatieopdracht ten behoeve van de 

maatschappij. 

• Een financiële analyse en beoordeling (aanwending subsidies, verantwoording 

subsidie, mate van externe fondsenwerving, …) van zowel het convenant (o.a. 

opbouw reserves) als de planning en verantwoording door ITG (jaarlijkse 

werkplannen, rapporten,…). Analyse en beoordeling van de effectieve en 

efficiënte inzet van de middelen; 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin het beleidsplan concreet werd 

vertaald in de jaarlijkse begroting en activiteiten (cf. jaarlijkse rapportering); 

                                                 
17

 Opgesteld door ITG op basis van een vragenlijst aangereikt door EWI. 
18

 De overeenkomst stelt in artikel 17 dat ITG uiterlijk op 30 juni 2011 een ontwerp strategisch plan 2013-2017 

aan het departement EWI voorlegt. In het kader van de evaluatie is het echter aangewezen een ontwerp van 

strategisch plan op te stallen en mee te nemen in de evaluatie. Op basis van de beoordeling kan het dan bijgesteld 

worden en vervolgens formeel worden voorgelegd binnen de termijn voorzien in de overeenkomst.  
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• Analyse en beoordeling van de mate waarin en de wijze waarop (al dan niet 

aanvaardbaar?) ITG haar doelstellingen zoals neergeschreven in het convenant 

(annex strategisch plan) heeft gehaald; 

• Mate waarin de voorziene acties effectief werden gerealiseerd, mate waarin 

deze acties een concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen zijn 

en ze hebben bijgedragen tot de realisatie van deze laatsten. 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin ITG rekening houdt met andere 

actoren/projecten/acties in het veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) bij de 

uitwerking van haar eigen activiteiten en de mate waarin er wordt gestreefd 

naar samenwerking, synergie, complementariteit en op welke manier (actief, 

eerder afwachtend, …). 

• Analyse en beoordeling van andere nuttige elementen. 

 

 

5.2. Een evaluatie van de prestaties 

 

De evaluatie heeft in elk geval betrekking op de prestaties van ITG, zoals bepaald door 

de volgende performantie-criteria (art. 4): 

1. Wetenschappelijke artikels: deze heeft betrekking zowel op het aantal als op de 

waarde van de publicaties; 

2. Doctoraten: deze heeft betrekking zowel op het aantal doctoraten dat jaarlijks 

wordt afgewerkt als op de gemiddelde duur van een doctoraatsproject, maar 

ook op het aantal buitenlandse doctorandi; 

3. Externe financiering: maximum 30% van de onderzoeksmiddelen mag 

afkomstig zijn uit het convenant en minstens 50% dient internationaal te 

worden gevonden; 

4. Samenwerking (in Vlaanderen en internationaal); 

5. Impact: deze wordt uitgedrukt a.d.h.v. de organisatie van internationale 

ontmoetingen, de patenten publieke goederen en concepten en het aantal 

uitnodigingen voor internationale lezingen; 

6. CTU: deze wordt uitgedrukt a.d.h.v. ondersteunende trials, trials met ITG als 

sponsor, ISI-publicaties met CTU-input en netwerkvergadering EDTCP en 

andere. 

 

Meer in het bijzonder moeten de volgende vragen beantwoord worden: 

 

• Op welke performantie-criteria scoort ITG goed en op welke minder? 

• Wat zijn de oorzaken van deze verschillen? 

• Hoe kunnen eventuele minder goede resultaten geremedieerd worden? 

• Geeft het geheel van de performantie-indicatoren een goed beeld van de 

performantie van ITG? Zijn de verwachte toenames al dan niet kwantificeerbaar en 

zo ja, voldoende gekwantificeerd en realistisch? 

• In welke mate zijn de indicatoren die in worden gehanteerd voldoende adequaat 

gebleken om de performantie van ITG te meten, rekening houdend met de 

belangrijkste opdrachten? Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren en zo nee, 

welke zouden dan in aanmerking kunnen worden genomen? Zijn de gekozen 

performantie-indicatoren eenduidig, relevant, dynamisch, up-to-date? Welke 

ontbreken mogelijk? Welke zijn eventueel overbodig? 

• Rekening houdende met het voorgaande, welke indicatoren zouden in een 

volgende samenwerkingsperiode gehanteerd kunnen worden en waarom? Een 
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aantal van deze indicatoren zouden idealiter ook de bijdrage van ITG tot het 

realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten kunnen opvolgen. 

 

Toch zullen ook een aantal kwalitatieve vragen beantwoord moeten worden: 

 

• Wat zijn de sterkste (onderzoeks)prestaties van ITG (in vergelijking met de 

hoofdstroom binnen haar onderzoeksdomein(en))?  

• Wat is de kwaliteit van de internationale publicaties? Zijn de onderzoeksthema’s 

vernieuwend en leveren zij een internationaal erkende bijdrage aan het 

vakgebied/de vakgebieden? (cf. bijdragen tot excellentie op internationaal vlak). 

• Wat is het oordeel over de organisatie van het onderzoek aan ITG? 

• In welke mate draagt ITG bij tot de opleiding van onderzoekers en tot science 

sharing? Wat is de kwaliteit hiervan? Welk beleid voert ITG ter zake? 

• Wat zijn de perspectieven van het onderzoeksdomeinen van ITG voor de komende 

5 à 10 jaar en dit rekening houdend met de specifieke opdrachten en context?  

• Hoe presteert ITG in vergelijking met vergelijkbare instellingen en dit wat betreft 

zowel onderzoek, valorisatie en maatschappelijke dienstverlening als wat betreft 

onderzoeksmanagement? 

 

 

5.3. Een analyse en beoordeling van de positie van ITG in het 

onderzoekslandschap 

 

Dit onderdeel van de evaluatie richt zich op het actuele functioneren van ITG. Er 

komen niet zozeer kwantitatieve, maar kwalitatieve aspecten aan bod aan de hand van 

de volgende vragen: 

 

• Wat is de positie van ITG als excellentiecentrum in het Vlaamse 

onderzoekslandschap?  

• Hoe verloopt de samenwerking met andere partijen in het algemeen (met name het 

opzetten van samenwerkingsprojecten en aanvragen voor externe financiering)? 

• Hoe verlopen de samenwerkingsverbanden met de Vlaamse universiteiten? Is er 

ruimte voor verbreding en verdieping van die samenwerkingsverbanden? 

• Wat is de kwaliteit van de onderzoekers die ITG weet aan te trekken (zoals blijkt 

uit kwalificaties, publicaties, onderzoekservaring) en te behouden (verloop)? 

• Hoe kan de Vlaamse positie worden versterkt en de samenwerking verbeterd? 

• Wat is de internationale positie van ITG als excellentiecentrum en in vergelijking 

met andere vergelijkbare instellingen?  

• Hoe verlopen de samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties, buitenlandse 

universiteiten en andere onderzoeksinstellingen? 

• Hoe kan de internationale positie worden versterkt en de samenwerking verbeterd? 

• Wat is de (inter)nationale rol/meerwaarde van ITG en dit zowel met betrekking tot 

de opdrachten als wat betreft de instelling zelf? Welke meerwaarde genereert dit 

voor Vlaanderen? 
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5.4. Een analyse en beoordeling van de wetenschappelijke en 

wetenschapspopulariserende impact 

 

Hierin staan de effecten van de activiteiten van ITG centraal. Het convenant besteedt 

aandacht aan de impact van het onderzoek (met een specifieke indicator) maar minder 

aan het wetenschapspopulariserende luik van de activiteiten van ITG. Er is in het 

convenant wel oog voor de communicatie van het onderzoek t.a.v. het grote publiek, 

maar is verder niet erg specifiek. In hoeverre ITG op dat vlak specifieke doelstellingen 

heeft gesteld en activiteiten heeft opgezet, dient nader te worden bekeken en i.h.b. wat 

betreft het effect ervan.  

Ook dient de (wetenschappelijke) impact van ITG ruimer te worden bekeken dan wat 

in de specifieke indicator wordt vermeld. Zo is het bv. niet duidelijk in welke mate 

ITG – op basis van haar onderzoek(sprestaties) – bijdraagt tot de beleidsvorming op 

diverse niveau (Vlaams, nationaal, internationaal).  

 

Er wordt dan ook verwacht dat in dit onderdeel minstens volgende vragen aan bod 

komen: 

• Op welke wijze kan de impact (wetenschappelijk en wetenschapsopulariserend) 

van het ITG worden verhoogd? 

• Wat is de (wetenschappelijke en wetenschapspopulariserende) meerwaarde van 

ITG voor het beleid (in de ruime zin)? Welke baten levert de ondersteuning van 

het ITG voor Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijke excellentie, visibiliteit 

(wetenschappelijk e.a.), internationaal prestige, enz.? 

• Hebben de prestaties van ITG aantoonbaar bijgedragen tot de beleidsvoorbereiding 

en –vorming op Vlaamse, nationaal, internationaal niveau en zo in welke mate? 

• In welke mate is ITG en haar resultaten ook bekend binnen bredere lagen van de 

bevolking en welke inspanningen doet ITG om betreffende bekendheid te 

verhogen? In welke mate is een dergelijke bekendheid nuttig en relevant en dit 

zowel voor ITG zelf als in het kader van het Vlaamse onderzoeksbeleid (cf. de 

inspanningen van de Vlaamse overheid op het vlak van 

wetenschapscommunicatie).  

 

 

5.5. SWOT-analyse 

 

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van ITG?  

• Wat zijn de opportuniteiten en bedreigingen waar ITG voor staat en hoe zal ITG 

hierop inspelen?  

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is ITG klaar voor de toekomst, 

rekening houdend met de (te verwachten) ontwikkelingen/uitdagingen en dit zowel 

in de beleidscontext (Vlaanderen, Europees, ruimer) als in de 

onderzoeksomgeving (binnen en buiten het domein). Hierbij dient o.a. rekening te 

worden gehouden met volgende aspecten:  

o Grote uitdagingen (klimaatverandering en invloed op infecties,, global 

health (incl. weerslag in Vlaanderen, emerging diseases, neglected tropical 

diseases)). 

o Aansluiting bij Europese initiatieven (o.a. ERA-netten, andere) en globale 

initiatieven. 

o ESFRI. 
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o Joint Technology Initiatives cf. IMI
19

. 

 

 

5.6. Een zelfevaluatie door ITG  

 

De zelfevaluatie bestaat uit twee delen, een ex-post gedeelte (terugblik) en een ex-ante 

gedeelte (vooruitblik onder de vorm van een strategisch pan/beleidsplan voor de 

periode 2013-2017).  

 

Ex-post gedeelte 

In het ex-post gedeelte dient minstens een antwoord te worden gegeven op de 

volgende vragen: 

• Wat zijn de sterke en de zwakke punten van ITG op het gebied van 

wetenschappelijk onderzoek (alle aspecten) en wat betreft de 

wetenschappelijke en wetenschapspopulariserende impact, en dit zowel op 

Vlaams als op internationaal niveau (gezien vanuit de huidige situatie en 

gericht op de afgelopen periode 2008-2012)? 

• Wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek (alle aspecten) en wat betreft de wetenschappelijke en 

wetenschapspopulariserende impact, en dit zowel op Vlaams als op 

internationaal niveau (gezien vanuit de huidige situatie en gericht op de 

toekomstige situatie 2013-2017)? 

 

Er is afgesproken dat ITG dit deel van de zelfevaluatie uiterlijk 02.04.2012 aan het 

departement EWI overmaakt.  

 

Ex-ante gedeelte – ontwerp van strategisch plan 2013-2017 

Het convenant vermeldt dat ITG uiterlijk 30 juni 2012 een ontwerp van strategisch 

plan bij het departement EWI zal indienen. Gelet op de evaluatie die zal plaatsvinden 

in de eerste helft van 2012, is het zinvol om aan de ITG te vragen om – o.m. op basis 

van het ex-post gedeelte van de zelfevaluatie – zo snel mogelijk een ontwerp van 

strategisch plan op te stellen en dit mee op te nemen in de evaluatie.  

 

Dit ontwerp kan dan meegenomen worden in de analyse en ook beoordeeld worden 

door de experten, zodat ITG – o.m. op basis van de resultaten van de evaluatie – op 

30.06.2012 een (bijgewerkt) strategisch plan voor de periode kan indienen.  

Er is afgesproken dat ITG ook dit deel van de zelfevaluatie uiterlijk 02.04.2012 aan 

het departement EWI overmaakt.  

 

Details betreffende de opmaak van de zelfevaluatie zijn opgenomen als bijlage 1 bij 

dit plan van aanpak.  

 

5.7. Een analyse en beoordeling van de zelfevaluatie (beide delen) 

 

De zelfevaluatie maakt deel uit van de evaluatie en zal geanalyseerd worden door de 

evaluatoren.  

Vragen die hierbij aan bod komen (naast de vragen die o.m. in vorige delen al zijn 

opgenomen): 

                                                 
19

 Innovative Medicine Initiative. 
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• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe ITG zich inschakelt in de doelstellingen 

van het Vlaamse wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe ITG zich inschakelt in de doelstellingen 

van internationale organisaties, in het bijzonder de EU? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe ITG zich positioneert in het 

onderzoekslandschap (Vlaams en internationaal) en wordt voldoende duidelijk 

gemaakt hoe en met welke andere actoren zal worden samengewerkt en waarom? 

• Zijn de door ITG voorgestelde initiatieven/acties een passend antwoord op de 

internationale ontwikkelingen binnen het onderzoeksdomein en de gerelateerde 

thema’s? 

• Zijn de onderzoeksvoorstellen in het strategisch plan vernieuwend en zijn zij van 

belang voor het onderzoeksdomein en de eerder vermelde gerelateerde thema’s? 

• Is de uitvoering van het strategisch plan realistisch, rekening houdend met de 

middelen en het personeel van ITG? 

• Is ITG een geschikte organisatie om de onderzoeksvoorstellen in het strategisch 

plan uit te voeren? (Cf. samenwerking met andere actoren). 

• Komt het strategisch plan tegemoet aan de gedetecteerde zwaktes, maakt het 

voldoende gebruik van de gedetecteerde sterktes? 

• Biedt het strategisch plan een antwoord op de gedetecteerde bedreigingen en 

maakt het optimaal gebruik van de gedetecteerde kansen?  

 

5.8. Een beoordeling door internationale experts 

 

Voor de evaluatie van ITG zal ook een panel van internationale experts worden 

ingeschakeld (cf. bepalingen van het convenant). Deze experts zullen een bezoek ter 

plaatse brengen en dienen in staat te zijn de onderzoeksdisciplines van ITG te beoordelen. 

De experts zullen zich in het bijzonder moeten uitspreken over (de kwaliteit van) de 

onderzoeksprestaties en het onderzoeksbeheer van ITG, de positionering van het 

onderzoek (Vlaams en internationaal) en de toekomstplannen van ITG (cf. Ontwerp van 

strategisch plan).  

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Onderdelen 

De evaluatie van ITG zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de prestaties; 

• Een analyse en beoordeling van de positie van ITG in het 

onderzoekslandschap; 

• Een analyse en beoordeling van de wetenschappelijke en 

wetenschapspopulariserende impact van ITG. 

Dit wordt aangevuld met: 

• Een zelfevaluatie door ITG en dit op basis van een aangereikte vragenlijst. 

Deze vragenlijst moet o.a. resulteren in een globaal syntheseverslag 

(inhoudelijk en financieel) op basis van enerzijds voorziene activiteiten 

(planning) en gerealiseerde activiteiten (uitvoering), waarbij ook de redenen 

voor eventuele wijzigingen t.o.v. planning worden beargumenteerd en m.i.v. 

(indien beschikbaar) van alle kwantitatieve en kwalitatieve gegevens al dan 

niet uit bevragingen, evaluaties, … 

Verder worden onderscheiden:  
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• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door 

ITG); 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o Peer review (incl. plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers 

van ITG); 

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerp strategisch plan ITG in functie van de 

(evoluerende) beleidscontext 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

 

Methodologie 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant. Een 

evaluatie van het onderzoek (prestaties en beheer) van het ITG heeft al eerder 

plaatsgevonden, maar niet in de context van een convenant zoals nu afgesloten. Het 

convenant is immers de eerste structurele vorm van onderzoeksfinanciering vanwege 

de Vlaamse overheid buiten de basisdotatie en de problematiek van CTU.  

Er dient wel opgemerkt dat de WAR in 2009 een analyse van het onderzoeksbeleid en 

–prestaties heeft uitgevoerd.  

 

Behalve de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de 

evaluatie op zich te nemen. Het ontwerp van strategisch plan zal
20

ook door het 

departement EWI geanalyseerd worden. Deze analyse kan door de consultant bij de 

uitvoering van de opdracht worden gebruikt en dit voor zover de timing van deze 

uitvoering dit toelaat.  

 

De consultant zal bij de evaluatie in hoge mate een beroep moeten doen op 

verschillende vormen van expertise. 

De eerste vorm betreft wetenschappelijke expertise m.b.t. de onderzoeksdomein(en) 

van ITG, die in staat moet zijn de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en impact 

van ITG te beoordelen.  

De tweede betreft de expertise om de (wetenschappelijke en 

wetenschapspopulariserende) impact van ITG te beoordelen. Van de consultant wordt 

verwacht dat hij hiervoor diverse stakeholders raadpleegt. O.m. vertegenwoordigers 

van universiteiten, Vlaamse departement(en) en eventueel internationale organisaties. 

Op basis van hun bevindingen en inzichten dient een oordeel te worden gevormd over 

de impact van ITG.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Onderzoek) zijn 

opgenomen. Verder wordt een vertegenwoordiger van de minister opgenomen in de 

stuurgroep (in de rol van waarnemer). 

De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt 

er geen deel van uit.  

Daarnaast kan de stuurgroep – waar nodig – aangevuld worden met andere experts 

(bv. een vertegenwoordiger van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming).  
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 Indien mogelijk. 
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De stuurgroep ziet toe op het correcte verloop van het evaluatieproces en kan zo nodig 

bijsturen. De rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de kwaliteit 

van het geleverde werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie 

door de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

 

Timing: 

• Zelfevaluatie ITG: uiterlijk 02.04.2012 voor beide luiken (ex post en ex ante) 

van de zelfevaluatie.  

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind januari-begin februari 2012. 

• Tussentijdse rapportering: (o.a. input voor diverse experts – stakeholders): 

begin mei 2012; 

• Eindrapportering: medio juni. 

 

 

Deliverables: 

• Tussentijds rapport; 

• Eindrapport.  

 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

 

Er heeft op 19 december 2011 een overleg plaatsgevonden met ITG.  

 

Bedoeling van het overleg was om aan ITG een overzicht te geven van de grote lijnen 

van de evaluatie en van de zelfevaluatie, hun medewerking te vragen, afspraken te 

maken betreffende de verwachtingen t.a.v. de instelling en de concrete timing van de 

evaluatie. Goede afspraken betreffende de timing zijn vooral belangrijk t.a.v. de site-

visit van het internationaal panel van experts. Inderdaad, enerzijds moet dit toelaten 

dat ITG zich goed kan voorbereiden op het bezoek en anderzijds moet het panel er op 

kunnen rekenen dat de sleutelfiguren binnen de organisatie tijdens het bezoek 

aanwezig zijn (en bevraagd kunnen worden).  

 

De afspraken die n.a.v. het overleg werden gemaakt, zijn opgenomen in punt 10 (zie 

verder).  

 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Een externe consultant zal worden ingeschakeld voor de evaluatie (zie ook deel 6).  

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op zowel een consultant als op een 

panel van (internationale) experts.  

De consultant zal worden aangesteld via een openbare procedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. ASC staat in voor het geheel van 

(de afhandeling van) de aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. 

Dit omvat zowel het voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de 

opvolging van de uitvoering van de opdracht. 
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Zoals hoger aangegeven worden bij de evaluatie ook externe experts ingeschakeld. De 

aanwijzing van experts zal o.m. gebeuren op basis van een voorstel van de consultant. 

De samenstelling van het panel dient te worden gevalideerd door de stuurgroep. 

 

Beschikbare documenten: 

• Convenant 2008-2013 (betreffende het wetenschappelijk onderzoek); 

• Strategisch onderzoeksplan ITG 2008 – 2013 (bijlage bij convenant); 

•  (Jaarlijkse) Verslaggeving/rapportering ITG (zoals ingediend bij EWI); 

• Beheersovereenkomst(en) ITG; 

• Zelfevaluatierapport opgesteld door ITG (2009) in het kader van de evaluatie 

van de beheersovereenkomst (met Onderwijs); 

• Rapport evaluatiecommissie (2009); 

• Beleidsplan ITG 2011-2015 (bij beheersovereenkomst met Onderwijs) 

• Zelfevaluaties en verslag voor WAR.  

• Beleidsnota’s en –brieven; 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering; 

• Adviezen IF en begrotingsakkoorden. 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan 

de minister, de inhoudelijk bevoegde entiteit en het voorwerp van de evaluatie. 

 

Verder wordt verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het 

departement (www.ewi.vlaanderen.be/beleidsevaluatie). 

  

10. Afspraken gemaakt met ITG n.a.v. het overleg van 19.12.2012 

 

• Het beleidsplan 2011-2015 (in het kader van de beheersovereenkomst met 

Onderwijs) is binnenkort beschikbaar. In het kader hiervan is ook gevraagd een 

toekomstoefening te maken (t/m 2020). 

• N.a.v. de evaluatie van 2009 is ITG overgegaan tot een grote institutionele 

hervorming. In plaats van de oorspronkelijke vijf (thematische departementen) is 

overgaan naar 3 departementen én een disciplinaire herindeling (nu: biomedische 

wetenschappen, klinische wetenschappen en volksgezondheid). Dit heeft gevolgen 

(gehad) voor zowel de organisatie van de instelling als voor het beleid. Momenteel 

loopt een overgangsperiode (begin juli t/ eind december 2011). 

• Wat betreft de bibliometrische analyse merkt ITG op dat zij de mogelijkheid 

hebben om het deel betreffende citaties, impact, enz zelf op te stellen. Er wordt 

afgesproken dat dit in de zelfevaluatie kan worden opgenomen. Het luik 

benchmarking van de bibliometrische analyse zal in ieder geval deel moeten 

uitmaken van de evaluatieopdracht. In dit verband merkt ITG op dat benchmarks 

mogelijk zijn, maar niet evident.  

• In het plan van aanpak wordt ook aandacht gevraagd voor “Global Challenges” (en 

i.h.b. “Global Health”) en de weerslag daarvan in en voor Vlaanderen, en ook voor 

(het) valorisatie(beleid). 

→ Het plan van aanpak werd op deze punten aangepast. 

• De vraag wordt gesteld of in de stuurgroep ook een vertegenwoordiger van 

Onderwijs zal zijn opgenomen?  
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→ Het is in ieder geval de intentie van de evaluatiecel om onderwijs in de 

stuurgroep te betrekken.  

• Voor het bezoek van het panel wordt tentatief de periode 28 mei
21

  t/m 1 juni 2012 

voorgesteld. De uiteindelijke keuze zal afhangen van de beschikbaarheid van het 

panel.   

• Zowel voor de benchmark(instellingen) als voor het panel kan ITG suggesties 

doorgeven aan Sabine. De stuurgroep beslist uiteindelijk over zowel de (lijst van) 

benchmark(instellingen) als over de samenstelling van het panel.  

• Op de eerste stuurgroepvergadering wordt ITG ook uitgenodigd zodat ze kennis 

kunnen nemen van de aanpak die de consultant voorstelt.  

• Bruno Gryseels en Ann Vanderlinden treden op als contactpersonen bij ITG voor 

de evaluatie. Bij EWI is Sabine Borrey het aanspreekpunt voor de evaluatie.  

 

 

                                                 
21

 Opgelet: 28/5 is een vakantiedag (Pinkstermaandag).  


