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1 INLEIDING 

 Context van de evaluatie 

Het Orpheus Instituut verschaft postacademisch onderwijs en vorming inzake 

muziek en faciliteert onderzoek in het domein van de muziek, waaronder de 

begeleiding van doctoraatstudenten met het oog op het behalen van de 

academische graad van doctor aan een Vlaamse of buitenlandse universiteit. 

Om aan deze opdracht te voldoen, voert het Orpheus Instituut zelf onderzoek uit 

in samenwerking met Vlaamse en buitenlandse onderzoeksinstellingen. Deze 

onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd binnen het Orpheus Research 

Centre in Music (ORCiM), dat in mei 2007 opgericht werd in de schoot van het 

Orpheus Instituut. 

Sinds 1 juli 2008 ontvangt het Orpheus Instituut een specifieke subsidie voor zijn 

wetenschappelijk onderzoek van het (Vlaamse) departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) op basis van een “Convenant Wetenschappelijk 

Onderzoek” tussen het Orpheus Instituut en de Vlaamse overheid (EWI), voor de 

periode 2008-2012. Dit Convenant bepaalt ook dat de uitvoering ervan in de 

eerste helft van 2012 geëvalueerd moet worden. 

EWI1 heeft het adviesbureau Idea Consult aangewezen om deze evaluatie uit te 

voeren.  

 Doelstellingen van de evaluatie 

De evaluatie heeft als doel na te gaan in welke mate het Orpheus Instituut (door 

ORCiM)2 zijn doelstellingen in het kader van het Convenant 2008-2012, alsook de 

doelstellingen die de Vlaamse overheid nastreefde met de specifieke 

ondersteuning van EWI, behaald heeft. Meer specifiek zijn de beoogde resultaten 

van de evaluatie de volgende:  

 een analyse en beoordeling van de manier waarop ORCiM zijn missie, 

doelstellingen en opdrachten, in het kader van zowel het Convenant zelf als 

de bredere beleidscontext, behaald heeft; 

 een analyse en beoordeling van de prestaties van ORCiM; 

 een SWOT-analyse van het functioneren van ORCiM in de context van het 

Convenant; 

 een analyse en beoordeling van de rol, de positie, het bereik en de reputatie 

van ORCiM in de onderzoekswereld, zowel in Vlaanderen als daarbuiten; 

 een analyse en beoordeling van (het ontwerp van) het strategisch plan van 

ORCiM voor de periode 2013-2017; 

 conclusies en aanbevelingen voor betere prestaties en verdere integratie in 

het ruime beleidskader. 

Om de evaluatievragen te beantwoorden, gebruikten we verschillende methodes 

die zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn: deskstudie met een analyse 

                                           

1  De evaluatieopdracht werd aan Idea Consult toegewezen na een publieke 
aanbestedingsprocedure (“Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van de 
investering van de Vlaamse overheid in het Orpheusinstituut” – bestek met nummer EWI-2012-
02). 

2  Gezien het wetenschappelijk onderzoek vermeld in het Convenant voornamelijk binnen ORCiM 
gebeurt, zal de evaluatie vanaf hier de evaluatie van ORCiM genoemd worden. 
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van de beschikbare documenten en data, een reeks interviews, een gerichte 

internationale benchmark, een webometrische analyse en een evaluatie door een 

team van vier internationale experts.  

 ORCiM in het kort 

Thema Beschrijving 

Missie De missie van ORCiM is het uitvoeren en promoten van onderzoek van de hoogste kwaliteit 
op vlak van muziek; in het bijzonder worden de processen van het creëren van muziek, en ons 
begrip van die processen, onderzocht. Het Orpheus Instituut (door ORCiM) moedigt onderzoek 
aan dat ingebed is in de muzikale praktijk en dat vooral geleid wordt door artistieke doeleinden 
en esthetische motieven. 

Strategische 
doelstellingen 

ORCiM streeft de volgende strategische doelstellingen na: 
1. Een sleutelrol spelen in de internationale ontwikkeling van de nieuwe, opkomende 

discipline van onderzoek in en door de muzikale praktijk; 
2. Een gespecialiseerde onderzoeksomgeving creëren voor onderzoekers in de muziek; 
3. Het verspreiden van de know-how en onderzoeksresultaten van ORCiM op lokale en 

internationale fora. 

Onderzoeks-
agenda en 
partners 

De Stuurgroep van ORCiM heeft een specifieke onderzoeksagenda ontwikkeld voor zijn 
activiteiten tussen 2010 en 2013: Artistiek Experimenteren in Muziek. Binnen dit gebied 
voeren de ORCiM-onderzoekers individuele en gezamenlijke onderzoeksprojecten uit. Deze 
projecten worden voorgesteld, geëvalueerd en bijgestuurd tijdens regelmatige ORCiM-
vergaderingen. 

De internationale institutionele partners voor deze onderzoeksagenda zijn (1) de University of 
Music and Dramatic Arts, Graz (KUG), Oostenrijk; (2) de Sibelius Academy, Helsinki, Finland; (3) 
het Queensland Conservatorium, Australië en (4) de University of York, Verenigd Koninkrijk. 

Financiering Tussen het Orpheus Instituut en de Vlaamse overheid werd er voor de periode 1 juli 2008 – 31 
december 2012 een ‘Convenant Wetenschappelijk Onderzoek’ gesloten. De subsidie 
beschreven in het Convenant zou stijgen van €200.000 in 2008 naar €250.000 in 2009 en naar 
€300.000 vanaf 2010. In de praktijk daalde het voorziene bedrag door budgettaire beperkingen 
in 2010 en 2011, na opeenvolgende beslissingen van de Vlaamse overheid

3
. 

Operationeel 
Management 

 Stuurgroep: De functie van de Stuurgroep is om collectief strategisch richting te geven aan 
de onderzoeksactiviteiten van ORCiM en er het overzicht van te bewaren. 

 ORCiM General Assembly: In deze bijeenkomsten zijn alle leden van ORCiM betrokken 
(ongeveer 15 onderzoekers op elk moment). De Stuurgroepvoorzitter bepaalt de agenda 
voor deze vergaderingen en is verantwoordelijk voor de verslaggeving. De kern van deze 
samenkomsten bestaat uit korte en lange presentaties over het onderzoek dat uitgevoerd 
is door ORCiM-leden op individuele basis of in een samenwerkingscontext. 

 Extern Adviseur en de Research Advisory Council (RAC, internationale 
Onderzoeksadviesraad) 
In de beginjaren adviseerde Dame Janet Ritterman ORCiM met betrekking tot het 
operationele en strategische beheer van ORCiM, als extern adviseur. Overtuigd van het feit 
dat zulk een externe visie van groot belang is, richtte de directeur van het Orpheus 
Instituut vervolgens een internationale Research Advisory Council op (in de lente van 
2012, met Dame Janet Ritterman als één van de vijf leden). 

ORCiM-
onderzoekers 

Er zijn 3 categorieën van ORCiM-onderzoekers
4
: 

 ORCiM-Fellows (13) zijn ervaren onderzoekers die geselecteerd zijn na sollicitatie om in 
het onderzoekscentrum te werken aan specifieke projecten; 

 ORCiM Doctoral Researchers (5) komen vanuit het docARTES-programma van het 
Orpheus Instituut alsook van de internationale institutionele partners (KUG, Sibelius, York) 
voor (normaal gezien) 1 jaar; 

 De Visiting Researchers (2) vormen de derde categorie van ORCiM-onderzoekers. 

Publicaties De ORCiM Subseries of the Collected Writings of the Orpheus Institute is het belangrijkste 
verspreidingskanaal voor onderzoek door ORCiM. 

                                           

3  Deze beslissing raakte niet alleen het Orpheus Instituut, maar was een algemene maatregel die 
toegepast werd op het gehele Vlaamse budget, waardoor ook de financiering van andere 
instellingen die geld ontvingen van de Vlaamse regering werd verminderd. 

4  De aantallen tussen haakjes betreffen geen voltijdse equivalenten, aangezien de meeste 
onderzoekers meerdere opdrachten hebben. 
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2 EVALUATIE VAN ORCIM’S ONDERZOEKSSTRATEGIE 

EN -RESULTATEN 

 Evaluatie van de planning en de uitvoering van de 

onderzoeksstrategie 

 De structuren om het onderzoeksbeleid te ontwikkelen en om over de 

onderzoeksthema’s te beslissen op een professionele manier zijn aanwezig. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep om collectief strategisch 

richting te geven aan de onderzoeksactiviteiten van ORCiM en er het overzicht 

van te bewaren. Sinds zijn oprichting in 2008 zijn de activiteiten van ORCiM 

gebaat geweest met het advies verleend door een extern adviseur. Begin 

2012 creëerde de Directeur een internationale Onderzoeksadviesraad 

(Research Advisory Council – RAC). 

 In de beginjaren was er geen overkoepelend thema voor de activiteiten/het 

onderzoek. Toen realiseerde ORCiM zich dat het zijn onderzoeksproces moest 

focussen om zo het maximum te halen uit zijn relatief kleine grootte en 

beperkte middelen. Daarom ontwikkelde de Stuurgroep in september 2010 

een specifieke onderzoeksagenda voor zijn activiteiten tussen 2010-2013: 

Artistiek Experimenteren in Muziek.  

 Het bereiken van de onderzoeksdoelstellingen wordt opgevolgd, zowel formeel 

in de context van de jaarlijkse rapportage aan EWI, als meer informeel in de 

context van de regelmatige discussies binnen ORCiM (zoals tijdens de General 

Assembly Meetings die ongeveer 5 keer per jaar plaatsvinden). Er is nog geen 

systematisch proces van evaluatie en feedback (door de geringe grootte van 

ORCiM). 

 Er zijn sterke aanwijzingen voor de hoge kwaliteit van de onderzoekers die bij 

ORCiM werken, zoals bijvoorbeeld de strengheid bij het selectieproces, de 

internationale onderzoekscontext waarin ze opereren, het aantal en de 

kwaliteit van de geproduceerde output en het hoge aantal uitnodigingen die ze 

ontvangen om hun werk te presenteren op conferenties met selectiecomité. 

Het panel van internationale experts heeft de ORCiM-onderzoekers ook 

geëvalueerd als zijnde gemiddeld van hoge kwaliteit. 

 De meerderheid van de ORCiM-onderzoekers is ook nog elders aan het werk 

in instellingen voor hoger onderwijs en werken slechts deeltijds bij ORCiM. Dit 

is zowel een sterkte (omdat het hen een breder perspectief geeft) als een 

zwakte (omdat onderzoek geconcentreerde inspanningen nodig heeft) en 

moet zorgvuldig worden gemanaged.  

 In overeenstemming met de conclusies van vorige evaluaties van het Orpheus 

Instituut door het departement Onderwijs en Vorming, concluderen we dat 

ORCiM niet genoeg kritische massa heeft om optimaal te presteren als 

onderzoeksinstituut. Het panel van experts benadrukte het belang van een 

optimale balans tussen het kwantitatieve en het kwalitatieve aspect van deze 

kritische massa. Op vlak van kwantiteit moet het instituut genoeg middelen 

hebben om zijn activiteiten te ondersteunen op een manier dat de 

onderzoekers het meest van hun tijd kunnen wijden aan onderzoek, in plaats 

van het uitvoeren van de noodzakelijke administratie- en coördinatietaken. Op 

vlak van kwaliteit moet speciale aandacht besteed worden aan het evenwicht 

tussen de onderzoeksactiviteiten en de uitvoeringspraktijk, zodat de 

uitstekende kwaliteit van beide verzekerd is.   

 Het valorisatiebeleid is voldoende dynamisch. De lijst van activiteiten, 

presentaties en publicaties is lang, zeker wanneer men rekening houdt met de 
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grootte van het instituut. Dit werd ook bevestigd door het panel van experts. 

De beperkte aanwezigheid van Vlaamse deelnemers aan deze activiteiten is 

een aandachtspunt.  

 Evaluatie van de positionering en de samenwerking 

 De positie van ORCiM in het Vlaamse landschap van artistiek onderzoek in 

muziek is uniek, maar deze uniciteit is geëvolueerd. In het begin was ORCiM 

uniek omdat het het enige instituut was waar artistiek onderzoek in muziek 

“strictu sensu” plaatsvond. Tegenwoordig is de situatie anders en minder 

duidelijk: ORCiM is nog steeds uniek omwille van een aantal meer specifieke 

redenen zoals de exclusieve focus op artistiek onderzoek in muziek, de 

ruimere ervaring in de ontwikkeling van internationale samenwerkings-

projecten (in vergelijking met de conservatoria) en het feit dat het ingebed is 

in een internationale context (van artistiek onderzoek in muziek). Maar het is 

niet langer de enige plaats voor artistiek onderzoek in muziek in Vlaanderen, 

aangezien de Vlaamse conservatoria de voorbije jaren ook een agenda voor 

artistiek onderzoek ontwikkeld hebben. 

 Hoewel er inspanningen geleverd worden voor samenwerking en coördinatie, 

moeten we concluderen dat er geen structurele onderzoekssamenwerking is 

tussen ORCiM en potentiële partners zoals de conservatoria of universiteiten 

in Vlaanderen. Ze staan ook niet echt met elkaar in concurrentie en er lijkt 

een beperkte overlap te zijn op vlak van onderzoeksthema’s. In het kader van 

de interviews werden een aantal opportuniteiten genoemd ter bevordering van 

de samenwerking met Vlaamse partners. Maar tegelijkertijd zijn er 

contextuele factoren die van een verbeterde samenwerking een uitdagende 

ambitie maken, zoals het “concurrentiemodel” dat bestaat tussen de Vlaamse 

conservatoria, alsook historische redenen die een ideologische oorsprong 

hebben. Het panel van experts merkte ook op dat sommige van de Vlaamse 

universiteiten en conservatoria de meerwaarde van ORCiM lijken te 

onderschatten en ORCiM beschouwen als concurrent in plaats van 

samenwerkingspartner.  

 In de context van het project “Artistiek Experimenteren in Muziek”, heeft 

ORCiM strategische samenwerkingsverbanden opgezet met vier internationale 

instellingen voor muziekonderzoek en –onderwijs. Hun getuigenissen 

beschrijven ORCiM als een belangrijk internationaal ontmoetingspunt voor 

artistiek onderzoekers en als discussieplatform voor thema’s en ideeën die 

uiteindelijk de internationale agenda bepalen. 

 ORCiM startte zijn activiteiten met een duidelijke oriëntatie op de 

internationale onderzoekswereld en heeft vastgehouden aan die positie. Het 

panel van experts stelde de actieve betrokkenheid vast van ORCiM-Fellows bij 

verschillende Europese werkgroepen die van ORCiM een primaire bron van 

expertise en “goede praktijk” gemaakt hebben voor de sector van het hoger 

muziekonderwijs in Europa. 

 In zijn huidige vorm heeft ORCiM noch de status noch de capaciteit om een 

pro-actieve rol te spelen in programma’s die door de EU gefinancierd worden. 

Tegelijkertijd heeft ORCiM een bewonderenswaardige poging ondernomen om 

EU-onderzoeksfinanciering te verkrijgen via een individuele onderzoeker (een 

ERC-starting grant), waarvan de uitslag nog niet bekend is. 

 Met het huidige niveau van financiering heeft ORCiM een sterke en stevige 

internationale positie bereikt. Verdere versterking van deze positie zou 

bijkomende specifieke inspanningen én financiering vereisen. 
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 Evaluatie van het publicatie- en communicatiebeleid 

 Volgens de meeste geïnterviewden is ORCiM vooral bekend bij de ‘gevorderde’ 

muziekuitvoerders en –onderzoekers (bijvoorbeeld professoren aan 

conservatoria en doctoraatsstudenten). Het is een open vraag of ORCiM als 

onderzoekscentrum al dan niet pro-actief zou moeten communiceren en de 

erkenning zou moeten zoeken van een breder publiek. Volgens het panel van 

experts moet ORCiM meer inspanningen leveren om een breder publiek van 

muziekbeoefenaars en –leerkrachten te bereiken en dit op verschillende 

niveaus (bijvoorbeeld de docenten en studenten in masterprogramma’s aan 

conservatoria). 

 Het primaire publicatiekanaal van ORCiM is de peer-reviewed “Subseries of 

the Collected Writings of the Orpheus Institute”, dat het door ORCiM 

geproduceerde en gepromote onderzoek presenteert. Deze subreeks staat 

open voor alle auteurs die geïnteresseerd zijn in het presenteren van hun 

resultaten van artistiek onderzoek. Tot nu toe heeft deze reeks echter nog 

maar alleen het werk gepubliceerd van auteurs die geaffilieerd zijn aan ORCiM 

of van diegenen die deelnamen aan activiteiten van ORCiM. 

 ORCiM zorgt er met zijn communicatiestrategie voor dat de informatie over 

zijn onderzoeksresultaten en zijn activiteiten zeker die personen bereikt die 

het meest waarschijnlijk geïnteresseerd en betrokken zijn bij artistiek 

onderzoek in muziek. 

 Wat betreft de toegankelijkheid van de communicatie van ORCiM, merkt het 

panel van experts op dat ORCiM de neiging heeft een gesofisticeerde taal te 

gebruiken bij het presenteren van zijn ideeën. Dit kan de toegankelijkheid van 

de gepubliceerde resultaten voor een bredere groep van muziekuitvoerders en 

–lesgevers bemoeilijken. 

 Terwijl internationale onderzoekers zeer talrijk aanwezig zijn bij ORCiM-

activiteiten, is de deelname van Vlaamse onderzoekers en lesgevers beperkt. 

 Evaluatie van de resultaten en impact 

 De onderzoeksoutput van ORCiM is momenteel nog beperkt gezien de korte 

tijd die ORCiM operationeel is. Het is dus nog vrij vroeg om de interacties 

tussen enerzijds het ORCiM-onderzoek en anderzijds het artistiek onderzoek 

dat elders wordt verricht, het muziekonderwijs en de muziekpraktijk te 

evalueren, alsook om de impact van de onderzoeksoutput te evalueren.   

 De meest evidente interactie (van ORCiM’s onderzoek), is die met het 

doctoraatsonderzoek verricht door de docARTES-studenten. Meer en meer 

ORCiM-Fellows zijn in dat programma actief als lesgever en/of om feedback te 

geven bij presentaties van de studenten. Sommige studenten worden deels 

begeleid door ORCiM-Fellows.  

 Er is bijna geen onderzoekssamenwerking tussen ORCiM en de Vlaamse 

conservatoria en universiteiten. Maar er is natuurlijk een sterke interactie 

tussen het ORCiM-onderzoek en het onderzoek dat verricht wordt aan de 

internationale partnerinstellingen. 

 Het panel van experts merkte terecht op dat het niet altijd duidelijk is hoe de 

resultaten van sommige onderzoeksprojecten overdraagbaar zijn naar andere 

artistieke onderzoekers voor toekomstig onderzoek. Sommige van deze 

projecten neigen te focussen op erg persoonlijke processen van creatie, 

experimenteren en interpretatie, wat een vlotte overdracht kan verhinderen. 

 Meer in het algemeen geldt dat de integratie tussen onderzoek en onderwijs 

niet automatisch gerealiseerd zal worden en nog veel meer tijd en werk zal 
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vragen (cfr. de traditionele één-op-één-relatie tussen meester/lesgever en 

leerling). Maar, zoals gesteld door de onderzoekscoördinatoren van de 

Vlaamse conservatoria, dit is niet de belangrijkste taak voor ORCiM. Niettemin 

was de interactie tussen (ORCiM-)onderzoek en onderwijs een onderwerp van 

discussie in het kader van de MAO5-seminaries. Voor wat betreft de interactie 

van ORCiM met de wereld van het muziekonderwijs, vermeldden de experts 

dat de rapportages van ORCiM en zijn website een gemengd beeld geven, met 

een duidelijke nadruk op de interactie met de gevorderde muziekbeoefenaars 

en –lesgevers, terwijl ze minder aandacht besteden aan de lagere graden in 

het muziekonderwijs. 

 Bij ORCiM zijn sommige van de onderzoekers sterk geconnecteerd met 

uitvoerders die geen onderzoeker zijn. Eén ORCiM-onderzoeker bijvoorbeeld, 

wordt regelmatig door conservatoria uitgenodigd om zijn visie over 

ongebruikelijke pianotechnieken te presenteren aan pianisten of om een 

opvoering te geven. Een andere werkt samen met een groep componisten in 

de context van zijn doctoraatsonderzoek. Er is ook interactie in de 

omgekeerde richting: ORCiM ontvangt meer en meer feedback van 

uitvoerders die ORCiM willen bezoeken of deelnemen aan conferenties. Ze zijn 

enthousiast omdat ORCiM hen nieuwe manieren toont om hun materiaal te 

communiceren. 

 ORCiM is erin geslaagd aantoonbare vooruitgang te boeken in het opzetten 

van een levensvatbare artistieke doctoraatsopleiding in muziek en in het 

ontwikkelen van een platform waar artistiek onderzoekers hun 

onderzoeksideeën kunnen uitwisselen en ontwikkelen.  

 Over het algemeen stellen we een positieve trend vast in het aantal 

publicaties doorheen de tijd; dit is een positief gegeven omdat het aantoont 

dat ORCiM erin geslaagd is een toenemend volume van ontwikkelde kennis te 

valoriseren. 

 Het aantal productieve interacties (lezingen, opvoeringen, DVD/CD, 

professionele aanstellingen) is substantieel gestegen doorheen de tijd (van 77 

in 2008-2009 naar 276 in 2011). 

 Gebaseerd op de beschikbare informatie heeft het panel van experts een 

gemengde beoordeling geformuleerd over de graad van excellentie van 

ORCiM’s actuele onderzoeksresultaten. Op dit moment lijkt het gewicht van 

‘eigen’ publicaties in de totale ORCiM-output hoog in vergelijking met de 

publicaties in andere peer reviewed media. De experts pleiten er daarom voor 

om het externe peer review proces te versterken voor de eigen publicaties 

van ORCiM en tegelijk ook meer inspanningen te leveren om te publiceren in 

externe publicatiemedia. 

3 EVALUATIE VAN DE MONITORING, RAPPORTERING 

EN PERFORMANTIE-INDICATOREN  

 De rapportering en de monitoring door ORCiM zijn in overeenstemming met 

de vereisten in het convenant met de Vlaamse Regering. ORCiM heeft 

procedures gecreëerd voor het registreren van zijn activiteiten en van de 

onderzoeksoutput van zijn fellows. Het centrum rapporteert op regelmatige 

basis aan de Vlaamse regering.  

                                           

5  Module Artistiek Onderzoek 
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 De KPI’s6 alsook de niet-gekwantificeerde indicatoren zijn in overeenstemming 

met de strategische en operationele doelstellingen van ORCiM. De informatie 

over de onderzoeksoutput van de ORCiM-Fellows en de activiteiten van het 

centrum worden goed gevat door de KPI’s. De output weergegeven door de 

KPI’s is toe te schrijven aan de ORCiM-Fellows, maar het is niet altijd mogelijk 

om een duidelijk onderscheid te maken tussen het deel van deze resultaten 

dat enkel en alleen behaald is in het kader van activiteiten van ORCiM en die 

van partnerinstellingen.  

 Over het algemeen zijn de KPI’s “SMART” geformuleerd (specifiek, meetbaar, 

haalbaar, relevant en tijdsgebonden).  

 Het rapporteren en de monitoring is in de meeste gevallen adequaat voor het 

opvolgen van ORCiM’s activiteiten. De rapportages bevatten genoeg 

kwantitatieve en kwalitatieve informatie om een duidelijk beeld te krijgen van 

wat er gedaan is in een bepaalde periode en hoe dat gerelateerd is aan de 

missie en de onderzoeksagenda van het centrum. 

 We suggereren bijkomende indicatoren om tegemoet te komen aan de 

specifieke karakteristieken van artistiek onderzoek en de onderzoeksoutput, 

en om het onderscheid te maken tussen intern georganiseerde activiteiten en 

externe presentaties.  

4 EVALUATIE VAN DE FINANCIËLE ASPECTEN 

 De financiering wordt gebruikt in overeenstemming met de voorschriften in 

het convenant met de Vlaamse Regering: voornamelijk om onderzoekers aan 

te stellen en om hun geavanceerde infrastructuur uit te bouwen. De quota 

voor andere types van uitgaven, zoals overhead, worden algemeen 

gerespecteerd.  

 De financiële middelen worden efficiënt gebruikt aangezien ORCiM erin slaagt 

om, met de beperkte middelen, te werken met toponderzoekers die 

substantiële en kwalitatieve output creëren. ORCiM slaagt er ook in zijn 

impact verder te verhogen door middel van externe financiering.  

 De middelen worden ook effectief ingezet aangezien ORCiM zijn objectieven 

en de KPI-doelstellingen haalt, relevante en kwalitatieve onderzoeksoutput 

produceert en internationaal gerenommeerd is. Het panel van experts gaat 

akkoord met deze bevinding.  

 De bezuinigingen en de onzekerheid over de timing van de betalingen 

compliceren de financiële planning, wat uiteindelijk het efficiënt en effectief 

gebruik van de middelen in de toekomst bedreigt.  

 ORCiM functioneert heel goed, maar sub-optimaal door een tekort aan 

kritische massa. De uiteenlopende verplichtingen van de onderzoekers, met 

aanstellingen aan verschillende instellingen en slechts deeltijds verbonden aan 

ORCiM, maken het moeilijk om op een efficiënte wijze tijd vrij te maken voor 

onderzoek (bij ORCiM). De experts vinden de middelen voor administratieve 

ondersteuning die ORCiM ter beschikking heeft vrij beperkt voor een 

onderzoekscentrum met zulk een volle agenda.  

                                           

6  Key Performance Indicators  
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5 EVALUATIE (ONTWERP) STRATEGISCH PLAN 2013-

2017 

 Het (ontwerp van het) strategisch plan voor 2013-2017 is, over het algemeen, 

een weloverwegen en goed geschreven document.  

 Het panel van experts beschouwt de focus op artistiek experimenteren als 

relevant, en meent dat het voorgestelde onderzoeksproject ‘Experimenteren 

versus Interpretatie’ beantwoordt aan de voorspelbare noden en interesses 

van vele muziekleerkrachten, uitvoerders en componisten.  

 Er wordt niet verwezen naar de dynamische institutionele context in 

Vlaanderen, met de conservatoria die hun eigen onderzoeksprogramma’s 

opzetten en de creatie van Schools of Art, noch naar de (toekomstige) 

positionering van ORCiM in deze dynamische context.  

 Het (ontwerp van het) strategisch plan bevat een goed onderbouwde vertaling 

van de beleidsdoelstellingen “om de onderzoeksactiviteiten van het Orpheus 

Instituut te ondersteunen die het in staat stellen onderzoek te faciliteren en 

doctoraatsstudenten te begeleiden”, met de strategische doelstellingen van 

ORCiM en in het bijzonder met het streven om zijn unieke positie te 

verzekeren, alsook zijn impact te versterken in Vlaanderen. Deze laatste 

strategische doelstelling verdient wel meer aandacht, aangezien de realisatie 

ervan ons cruciaal lijkt als reden voor verdere steun van EWI alsook omdat 

ORCiM de voorbije jaren hierin minder succesvol was. 

 Het budgettair luik in (het ontwerp van) het strategisch plan is erg ambitieus, 

zoals ook de strategische doelstellingen. Maar de substantiële stijging van de 

financiering van EWI staat in contrast met de algemene budgettaire 

beperkingen van de Vlaamse overheid. ORCiM zet ook zwaar in op een 

graduele maar erg substantiële toename van zijn externe financiering. Het zou 

beter zijn als het strategisch plan ook alternatieve budgetscenario’s zou 

bevatten. 

 ORCiM beoogt zijn positie als “leading global research centre” te consolideren, 

maar het document bevat weinig informatie over hoe deze ambitie vertaald 

wordt naar een internationale samenwerkingsstrategie.  

 ORCiM wil ook “zijn impact versterken in Vlaanderen, ten voordele van de 

regionale gemeenschap en van de potentiële reputatie van Vlaanderen als een 

internationaal knooppunt voor artistiek onderzoek”, en somt een lijst van 

initiatieven op om dit te doen. Deze zijn echter nogal vaag en gaan uit van 

een ontvankelijke omgeving met interesse voor samenwerking, een 

voorwaarde die niet vervuld lijkt te zijn.  

6 SWOT 

 Sterktes: 

1. Een exclusieve focus op artistiek onderzoek in muziek binnenin een 

onafhankelijk instituut, tegenover de Vlaamse conservatoria waar de 

professoren veel andere verplichtingen hebben en nog steeds een productieve 

onderzoekscontext missen; 

2. Een duidelijke onderzoeksagenda over het onderwerp “Artistiek 

Experimenteren in Muziek”, artistiek onderzoek “pur sang” wat door de 

internationale onderzoeksgemeenschap aanzien wordt als erg relevant en 

effectief geïmplementeerd en gemonitord wordt;  
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3. Een groep onderzoekers van hoge kwaliteit, die aangesteld zijn na een 

selectief proces en die standaarden van de hoogste kwaliteit toepassen in hun 

onderzoek; 

4. Methodologische nauwgezetheid en de ervaring in het verrichten van 

onderzoek van hoge kwaliteit opgebouwd doorheen de jaren, wat erkend is 

door het panel van experts; 

5. De manier waarop de onderzoeksactiviteiten georganiseerd zijn met 

bijvoorbeeld de General Assembly meetings en de combinatie van individuele 

onderzoeksprojecten en projecten in samenwerking; 

6. Een sterke internationale oriëntatie van de betrokken onderzoekers, 

samenwerkingsverbanden met prominente internationale instellingen binnen 

het domein van het artistiek onderzoek en een sterke betrokkenheid in 

internationale netwerken; 

7. Een professioneel management, in het bijzonder dankzij de directeur van 

het Orpheus Instituut, en een efficiënt beheer van de schaarse middelen; 

8. Een aantrekkelijke locatie en geavanceerde faciliteiten en 

infrastructuur, die toelaten onderzoekers van hoge kwaliteit aan te trekken 

en binnenshuis professionele events te organiseren, en die complementair is 

met de universiteits- en conservatoriuminfrastructuur (bijvoorbeeld voor 

uitvoeringen of het gebruik als examenlocatie door een conservatorium). 

 Zwaktes: 

9. Gebrek aan kritische massa zoals geïllustreerd door bijvoorbeeld de 

verschillende rollen van onderzoekers binnen ORCiM (combinatie van 

onderzoeksmanagement en feitelijke onderzoeksactiviteiten) en door de 

verschillende verplichtingen van onderzoekers geaffilieerd aan meerdere 

instellingen en slechts deeltijds verbonden aan ORCiM; 

10. Met als gevolg een thematische concentratie die het potentieel bereik van 

de verspreiding van ORCiM’s onderzoek kan beperken, alsook beperkte 

hefboomeffecten voor externe financiering door de onmogelijkheid iemand 

aan te stellen die zich toelegt op de voorbereiding en coördinatie van 

aanvragen voor subsidies en steun; 

11. Beperkte lokale onderzoekssamenwerking met sommige van de Vlaamse 

conservatoria en universiteiten door het concurrentiemodel dat de meeste van 

de conservatoria aanspoort hun eigen onderzoekscapaciteiten en –agenda te 

ontwikkelen en dat universiteitsprofessoren ervan weerhoudt om in 

samenwerking externe financiering voor artistieke onderzoeksprojecten aan te 

vragen;  

12. Een neiging om de onderzoeksresultaten op een hoog niveau te 

presenteren en het gebruik van een gesofisticeerde taal daarbij; 

13. De beperkte mogelijkheden voor een effectieve verspreiding van 

ORCiM’s resultaten door het huidig gebrek aan peer-reviewed 

verspreidingsplatformen in het domein van artistiek onderzoek. 
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 Opportuniteiten: 

14. Meer opportuniteiten voor onderzoekssamenwerking met de Vlaamse 

conservatoria als ze deel worden van de Colleges of Art en meer autonomie 

zullen hebben bij de ontwikkeling van hun onderzoeksagenda; 

15. Groeiende interesse in artistieke aspecten van opvoeringen (niet alleen 

in de muziek) bij verschillende media, zoals radio, TV, entertainment-

industrie; 

16. Grotere kansen om externe financiering aan te trekken van in het 

bijzonder internationale financierende instellingen (zoals de EC) en via co-

financiering van partnerinstellingen, onder voorwaarde van een verbeterde 

kritische massa.  

17. Met zijn toenemende internationale visibiliteit en reputatie als instelling voor 

onderzoek van hoge kwaliteit, zou ORCiM internationaal kunnen fungeren 

als één van de normbepalers in het onderzoeksdomein; 

18. De versterking van de steun vanwege professionele 

muziekbeoefenaars en muzieklesgevers door middel van een doelmatige 

communicatiestrategie, aangepast aan de noden en interesses van deze 

specifieke groepen van stakeholders. 

 

 Bedreigingen: 

19. De ontwikkelingen binnen de Vlaamse conservatoria die de uniciteit en 

toegevoegde waarde van ORCiM binnen het Vlaamse onderzoekslandschap 

minder vanzelfsprekend maken. Deze specifieke bedreiging werd ook 

opgemerkt door het panel van experts; 

20. De beperkte groeikansen door de schaarse middelen: het zoeken van en 

deelnemen aan projecten of netwerken, het instituut positioneren en zijn 

reputatie opbouwen, de externe financiering verhogen om meer onderzoekers 

aan te trekken bij ORCiM, … zijn allemaal activiteiten die tijd en flexibiliteit 

van het ORCiM-team vragen, naast hun onderzoek en administratieve taken; 

21. Wanneer het tot hiertoe geleverde werk niet kan worden geconsolideerd en er 

geen vooruitzicht is op verdere groei, is dit ook een potentiële bedreiging 

voor het voortbestaan van ORCiM wanneer onderzoekers of het 

management besluit(en) deze groei-uitdagingen elders te zoeken; 

22. De vermindering van het budget van EWI wat zou leiden tot een afname 

van de overheidssteun voor de activiteiten van ORCiM en wat zijn 

ontwikkeling als “centre of excellence” in het domein van het artistiek 

onderzoek in muziek in gevaar zou brengen; 

23. Onzekerheid over de timing van de betalingen van de subsidie wat de 

financiële planning bijkomend compliceert en zo het efficiënte en effectieve 

gebruik van de middelen kan bedreigen.  
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7 AANBEVELINGEN 

 Aanbevelingen voor ORCiM 

Om ORCiM’s impact te vergroten, in het bijzonder in Vlaanderen: 

1. Ontwikkel een onderzoeksagenda die gebaseerd is op overleg met externe 

betrokkenen, zowel in de sectoren van het muziekonderwijs als van de 

muzikale uitvoering, en in het bijzonder in Vlaanderen;  

 

2. Voorzie samenwerkingen met Vlaamse conservatoria bij ORCiM’s volgende 

reeks van geplande onderzoeksprojecten;  

 

3. Creëer meer links naar de sector van de muzikale uitvoeringen door het 

betrekken van prominente artiest-onderzoekers bij de activiteiten van het 

centrum; 

 

4. Voeg aan de Stuurgroep van ORCiM een prominent muzikaal uitvoerder toe 

met interesse voor onderzoek die zou kunnen helpen om meer contacten te 

ontwikkelen tussen artistiek onderzoekers en uitstekende uitvoerders die 

openstaan voor de resultaten van artistiek wetenschappelijk onderzoek; 

 

5. Nodig muzieklesgevers van verschillende niveaus van het muziekonderwijs uit 

op seminaries, tijdens dewelke ze vertrouwd zullen raken met de resultaten 

van artistiek onderzoek en ze kunnen leren hoe dit soort onderzoek goed zou 

kunnen zijn voor hun muziekonderwijs; 

 

6. Overweeg het aantrekken van de steun van pleitbezorgers (ORCiM’s 

Ambassadeurs) van binnenin conservatoria en het vakgebied van de muziek, 

die enthousiast zijn over ORCiM’s experimentele aanpak; 

 

7. Faciliteer de bezoeken, uitvoeringen en lezingen van ORCiM-Fellows op locatie 

bij de conservatoria zelf. 

Om zijn positie als één van de vooraanstaande instituten voor artistiek 

onderzoek in muziek te verzekeren:  

8. Onderneem verdere inspanningen om criteria en methodologieën te 

ontwikkelen binnen het domein van het artistiek onderzoek in de muziek, wat 

bij zal dragen tot het verzekeren van de positie van dit domein als volwaardig 

onderzoeksgebied, en doe dit in overleg met andere instellingen in België en 

in het buitenland; 

 

9. Behoud en verbeter de kwaliteit van het onderzoek en doe het zo dat het 

gelijk komt te staan met “conventioneel” academisch onderzoek, zonder 

noodzakelijkerwijs zich aan de formats en conventies van het “conventioneel” 

academisch onderzoek aan te passen; 

 

10. Moedig het publiceren aan in tijdschriften en andere media dan die van ORCiM 

zelf om zo ORCiM-onderzoekers nog meer te motiveren de kwaliteit van hun 

onderzoek te verhogen; 

 

11. Stel een meer “permanente” groep onderzoekers samen die aanwezig zijn in 

het centrum voor langere periodes (bijvoorbeeld verblijven van 1 jaar) om zo 

de permanente dialoog onder ORCiM-Fellows te intensifiëren; 



 

 

   p. 14 

 

12. Werf enkel onderzoekers aan van wie het profiel en de onderzoeksinteresses 

en -capaciteiten goed overeenkomen met ORCiM’s onderzoeksagenda; 

 

13. Laat bij het bepalen van de onderzoeksthema’s en –prioriteiten ruimte over 

voor interactie en, indien nodig, overlap, om zo de samenwerking en de 

uitwisseling van ideeën tussen ORCiM-Fellows te stimuleren. 

Om de communicatiestrategie meer doeltreffend te maken: 

14. Overweeg het betrekken van masterstudenten bij de activiteiten van ORCiM 

als onderdeel van hun eigen onderzoeksactiviteiten in de masterprogramma’s 

en als potentiële toekomstige onderzoekers op het 3de cyclusniveau, of als 

ORCiM-onderzoekers; 

 

15. Onderneem een poging om de taal die gebruikt wordt in de eigen 

onderzoeksoutput meer toegankelijk te maken voor muzikanten en 

componisten; 

 

16. Ontwikkel de website van ORCiM als een middel voor online 

onderzoeksverspreiding en kennisuitwisseling; 

 

17. Overweeg het aanspreken van een breder publiek van muzieklesgevers, help 

ze vertrouwd te geraken met artistieke onderzoeksresultaten en toon ze hoe 

dit soort onderzoek goed kan zijn voor het muziekonderwijs; 

 

18. Verken de samenwerkingsmogelijkheden met de stad Gent die een reeks 

activiteiten ontwikkelt om Gent te promoten als een creatieve stad. 

Met betrekking tot het Strategisch Plan 2013-2017: 

19. Ontwikkel alternatieve budgetscenario’s met status quo EWI-financiering en 

een kleinere stijging van de externe financiering, samen met een beschrijving 

van wat wel en niet gedaan kan worden bij deze alternatieve scenario’s in 

vergelijking met het huidig voorgestelde scenario; 

 

20. Besteed meer aandacht aan de dynamische institutionele context in 

Vlaanderen en geef een overtuigende beschrijving van de positionering en de 

toegevoegde waarde van ORCiM in die context; 

 

21. Besteed meer aandacht aan de uitdaging om de impact van de activiteiten van 

ORCiM in Vlaanderen te verhogen door concretere acties te ontwikkelen. 

 Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

Met betrekking tot de financiering van ORCiM 

22. Geef ook in de toekomst financiële steun aan ORCiM omwille van de voordelen 

van het hebben van een “centre of excellence” voor artistiek onderzoek in 

muziek in Vlaanderen; 

 

23. Verhoog (gradueel) het niveau van de EWI-financiering om zo de ruimte te 

creëren om (1) additionele VTE-onderzoekers te contracteren bij het instituut 

en (2) een competitieve vergoeding te kunnen betalen aan de ORCiM-

onderzoekers; 
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24. Maak de KPI-doelstelling met betrekking tot het % van externe financiering 

proportioneel afhankelijk van het bedrag van de EWI-financiering; 

 

25. Verminder/verwijder in de mate van het mogelijke de onzekerheden omtrent 

de omvang van de EWI-financiering en de planning van de betalingen.  

Met betrekking tot het nieuwe convenant: 

26. Integreer de Beheersovereenkomst van het departement Onderwijs en 

Vorming en het Convenant van het departement van Economie, Wetenschap 

en Innovatie met het Orpheus Instituut in één enkele overeenkomst; 

 

27. Stem de EWI-vereisten voor het rapporteren van ORCiM en die vooropgezet 

door het departement van Onderwijs en Vorming voor het rapporteren van het 

Orpheus Instituut onderling op elkaar af. 

Met betrekking tot de Key Performance Indicators:  

28. Verscherp de attributievoorwaarden die duidelijk moeten maken welke output, 

geproduceerd door ORCiM-onderzoekers, kan gelden voor de invulling van 

ORCiM’s KPI’s; 

 

29. Specificeer of een resultaat beneden de vooropgestelde doelstelling van één 

indicator-categorie gecompenseerd kan worden door een resultaat boven de 

vooropgestelde doelstelling van een andere indicator-categorie; 

 

30. Maak een onderscheid tussen het aantal wetenschappelijke bijeenkomsten, 

seminaries, conferenties, symposia enz. dat intern georganiseerd wordt bij 

ORCiM en externe presentaties door ORCiM-onderzoekers; 

 

31. Verander de indicator “aantal nieuwe doctoraatsprojecten” naar “aantal 

ORCiM-doctoral researchers”; 

 

32. Laat de sub-indicator “Betrokkenheid van postdoctorale onderzoekers bij 

specifiek project” vallen; 

 

33. Voeg één of meer indicatoren toe die de inspanningen van ORCiM weergeven 

om samen te werken met Vlaamse partners (in het bijzonder de Vlaamse 

conservatoria), alsook de resultaten daarvan; 

 

34. Voeg één of meer indicatoren toe voor onderzoeksoutput die specifiek is voor 

artistiek onderzoek in muziek, zoals DVD-producties met tekst in annex.  

Andere aanbevelingen: 

35. Voorzie meer regelmatige contacten tussen EWI en het Orpheus Instituut 

(door een jaarlijks bezoek, deelname bij een event, …); 

 

36. Bedenk manieren om de Vlaamse conservatoria die momenteel niet 

samenwerken met ORCiM bewust te maken van de voordelen van interactie, 

van de synergiën op vlak van expertise en middelen, en van samenwerking 

met ORCiM. 

 

 


