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Dialogic innovatie ● interactie 

Managementsamenvatting 
1. Situering van de evaluatie… 

Tussen 2008 en 2012 ontving de Vlerick Leuven Gent Management School (hierna Vlerickschool) in 
het kader van het convenant wetenschappelijk onderzoek tussen de Vlaamse overheid en de 
Vlerickschool, jaarlijks een subsidie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
(EWI) om basisonderzoek uit te voeren. De voorwaarden voor deze subsidie, bijvoorbeeld over de 
verwachte resultaten, zijn vastgelegd in eerder vermeld convenant tussen de Vlaamse overheid 
(EWI) en de Vlerickschool. EWI heeft Dialogic gevraagd de werking en effecten van dit convenant 
te evalueren1. De belangrijkste resultaten van deze evaluatie staan in deze samenvatting. Voor 
een totaal overzicht verwijzen wij u naar het hoofdrapport en de bijlagen. De resultaten van de 
evaluatie worden mogelijk ingezet bij het afsluiten van een nieuw convenant. 

2. … en van de Vlerickschool 

De Vlerickschool is – volgens de missie – een academische, internationale managementschool die 
een substantiële bijdrage levert tot het professionaliseren van management en het stimuleren van 
ondernemerszin. De Vlerickschool realiseert deze missie door het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek en door het aanbieden van managementopleidingen. De Vlerickschool is uitgegroeid tot 
een vooraanstaande business school in België en in Europa. Dit is onder meer af te leiden uit de 
Financial Times Rankings. Volgens deze lijst is de Vlerickschool nr. 70 in de top 100 van de wereld, 
nr. 16 van Europa en nr. 1 van België (gemiddeld over de afgelopen drie jaar) als het gaat om 
onderwijs. 

De Vlerickschool was tot enkele jaren terug de enige autonome managementschool in Vlaanderen. 
De Antwerp Management School (opgericht in 1959) is sinds 2008 ook een autonome manage-
mentschool. Deze verandering betekent dat de Vlerickschool meer competitie ondervindt, niet 
alleen bij het werven van studenten en contractonderzoek, maar ook bij het verwerven van 
subsidies voor academisch onderzoek. De school beschouwt zichzelf als ‘gatekeeper’ tussen nieuwe 
managementtheorieën en ‘best practices’ uit de bedrijfswereld en beoogt een wisselwerking tussen 
wetenschap en praktische managementervaring. Om die reden houdt de school er een aantal 
partnerschappen met het bedrijfsleven op na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 De opdracht betreffende de evaluatie van de Vlerickschool werd toegekend middels een aanbestedingsproce-
dure conform de wet op de overheidsopdrachten (bestek met nummer EWI-2012-01: “Specifieke opdrachten in 
het kader van de evaluatie van de Vlaamse overheid in de Vlerick Leuven Gent Management School”) en had 
hoofdzakelijk betrekking op de onderzoeksopdracht van de Vlerickschool zoals bepaald in het convenant.  
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Ter illustratie: enkele kerncijfers over de Vlerickschool 

• De Vlerickschool heeft 170 medewerkers. De wetenschappelijke staf bestaat uit 15 hoogleraren, 11 
hoofddocenten, 16 docenten, 3 postdoctorale onderzoekers, 14 promovendi en 38 junior en senioron-
derzoekers (2012). Deze medewerkers werken in vijf competence centers: (1) Accounting and 
Finance; (2) Entrepreneurship, Governance & Strategy; (3) Marketing; (4) Operations and Technology 
Management; (5) People and Organisation (2011). De Vlerickschool heeft campussen in Gent, Leu-
ven, Brussel en Sint-Petersburg (Rusland). 

• Lancering van 4 Interdisciplinaire Research Platforms en 4 Centres for Excellence (2011). 

• Een jaaromzet van 32,7 miljoen euro (2011). Meer dan 70 procent van de inkomsten wordt gegene-
reerd door executive onderwijsprogramma's. 

• De school heeft een financieringsstructuur waarbij de Belgische en internationale bedrijven voor 
langere termijn meebetalen aan onderzoeksactiviteiten van de Vlerickschool. 

• Meer dan 14.000 afgestudeerden (verenigd in een alumnivereniging) werken in meer dan 100 landen 
in Afrika, Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Europa (2010). 

• Jaarlijks in totaal ongeveer 8.300 deelnemers aan postinitieel onderwijs en executive onderwijspro-
gramma's (2010). 

• Ongeveer 550 studenten (inclusief China en Rusland) studeren voor de MBA diploma’s die geaccredi-
teerd zijn door Association of MBAs (AMBA) en ongeveer 270 cursisten studeren voor andere Masters 
diploma’s (algemeen management, financieel management en marketing management). Beide groe-
pen (MBA en Masters programma's) vertegenwoordigen 59 nationaliteiten (2010). 

• Ongeveer 200 internationale publicaties, 20 nieuwe boeken waarvan 6 bij internationale wetenschap-
pelijke uitgevers (2010). 

 
 
3. Het te evalueren convenant 

De Vlerickschool is een instelling voor postinitieel onderwijs die - in tegenstelling tot universitaire 
instellingen - geen gebruik kan maken van financieringsbronnen van o.a. FWO en IWT tenzij in de 
vorm van co-promoterschap en/of BOF werd voorzien in een specifieke subsidie van het 
departement EWI voor wetenschappelijk onderzoek. Zo ondersteunt het departement EWI de 
Vlerickschool voor de periode 2008-2012. De belangrijkste afspraken hierover zijn na te lezen in 
het convenant “Wetenschappelijk Onderzoek Vlerick Leuven Gent Management School 2008-2012” 
tussen de Vlaamse overheid (EWI) en de Vlerickschool. De belangrijkste afspraken in het 
convenant betreffen: 

• De subsidie op basis van het convenant is bestemd voor de financiering van het niet- 
georiënteerde onderzoek (basisonderzoek) op het gebied van de kennisdomeinen van de 
Vlerickschool (Accounting & Finance; Entrepreneurship, Governance & Strategy; Marke-
ting; Operations & Technology Management; People & Organisation) met als doel 
wetenschappelijke excellentie, ook op internationaal vlak te bevorderen; 

• De onderzoeksprestaties van de Vlerickschool worden bepaald aan de hand van een zestal 
specifieke performantie-indicatoren oftwel key performance indicators (KPI’s), namelijk:  

o KPI1: ROMS-scores. De ROMS-score (punten voor publicaties) houdt een signifi-
cante verhoging van internationale peer reviewed publicaties, zogenaamde A*-, A- 
en B-publicaties in door een grotere focus op fundamenteel onderzoek. Deze ver-
hoging wordt uitgedrukt door een 50% stijging van de ROMS-scores over de 
periode 2008-2012; 

o KPI2: Afgeleverde doctoraten. In de periode 2008-2012 levert de Vlerickschool 
jaarlijks drie doctoraten af; 

o KPI3: De inrichting van onderzoekscentra. De Vlerickschool zal in de periode 2008 
– 2012 minstens acht thematische excellentiecentra in interactie met het bedrijfs-
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leven organiseren en er wordt jaarlijks één nieuwe leerstoel met bijbehorende fa-
culty aangetrokken naast de bestaande vijf leerstoelen. Deze volwaardige 
onderzoekscentra en leerstoelen moeten over een periode van drie jaar naast elk 
15 ROMS-punten, eveneens minstens drie onderzoeksrapporten en – publicaties 
genereren. 

o KPI4: Het aantrekken van onderzoekers. Het doel is dat er jaarlijks twee toponder-
zoekers worden aangetrokken als gastonderzoeker en dat er drie 
doctoraatstudenten worden aangesteld (naast de doctorandi die gefinancierd wor-
den door het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen);  

o KPI5: De organisatie van en participatie aan congressen. In het convenant is vast-
gelegd dat in de periode 2008 – 2012: 

 de frequentie van de bestaande onderzoeksseminaries wordt verhoogd van 
tweemaandelijkse seminaries naar maandelijkse seminaries; 

 er jaarlijks 10 gezamenlijke workshops, seminaries en/of conferenties met 
de peteruniversiteiten worden georganiseerd om de samenwerking vol-
doende zichtbaarheid te geven; 

 iedere onderzoeker jaarlijks minstens aan 1 internationale conferentie 
deelneemt om het onderzoek van de Vlerickschool internationaal voldoen-
de zichtbaarheid te geven; 

 er op de Vlerickschool jaarlijks minstens 1 internationaal congres, confe-
rentie of workshop plaatsvindt. 

o KPI6: De participatie aan internationale onderzoeksprogramma’s. De doelstelling 
bij de KPI is dat de Vlerickschool jaarlijks één aanvraag indient voor een interna-
tionaal onderzoeksproject (European Research Council, European Science 
Foundation, Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling, interna-
tionale onderzoeksnetwerken). 

Daarnaast worden er ook niet-kwantitatieve indicatoren meegenomen in de globale evaluatie: 
participatie aan internationale kennisnetwerken, het valorisatiebeleid en de ontwikkeling van een 
human resources beleid. 

• De omvang van de jaarlijkse toelage varieert tussen de 350.000 en 500.000 euro tussen 
2008 en 2012. De definitieve toelage is afhankelijk van de mate waarin de Vlerickschool de 
afgesproken KPI’s behaalt (zie het volgende punt).  

• De uitbetaling van de laatste 15% van de subsidie geschiedt op basis van het aantal KPI’s 
dat de Vlerickschool in een specifiek jaar bereikt (100% van de laatste schijf bij > 5 KPI’s, 
80% bij 4 KPI’s, 60% bij 3 KPI’s etc.). 

• De jaarlijkse toelage mag uitsluitend aangewend worden voor: 

o Seed money: dit omvat de financiering van onderzoek voor recent aangestelde 
universitair docenten in de eerste twee à drie jaar van hun aanstelling (30%).  

o Excellence funds: de toelage voor excellent funds is gericht op wetenschappelijk 
onderzoek dat moet leiden tot gezichtsbepalende publicaties in toptijdschriften van 
het vakgebied (40%). 

o Financiering voor onderzoek rondom de strategic themes: dit betreft hoogwaardig 
academisch onderzoek in de domeinen van de Research Platforms van de Vlerick-
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school (performance and risk management, innovation management, entrepre-
neurship, and responsible management and business) (30%). 

o Binnen de toegekende ondersteuning kan de Vlerickschool maximaal 10% over-
headkosten aanrekenen. 

Verder zijn er afspraken opgenomen in het convenant met betrekking tot de rapportering 
(begroting, financiële en activiteitenverslagen), beschikbaarheid van informatie (eigendomsrech-
ten) en controle en evaluatie. 

De subsidie die EWI verstrekt, wordt binnen de Vlerickschool via het Academic Research Fund 
verdeeld. 

4. Doel- en vraagstelling en aanpak van de evaluatie 

De doelstelling van de evaluatie van het convenant tussen de Vlaamse overheid (EWI) en de 
Vlerickschool luidt als volgt: 

“Nagaan in hoeverre de Vlerickschool de eigen doelstellingen in het kader van het convenant en de 
doelstellingen die de Vlaamse overheid met deze specifieke ondersteuning vanuit het weten-
schaps- en innovatiebeleid nastreeft, heeft bereikt. Daarnaast wordt nagegaan hoe een eventueel 
nieuw convenant bij voorkeur vorm krijgt om de Vlerickschool toe te laten in de toekomst zijn 
doelstellingen maximaal te realiseren en optimaal te functioneren binnen het beleid”. 

Ten behoeve van deze evaluatie is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd over: 

(A) Resultaten en werking van het convenant; 

(B) Rapportering van de Vlerickschool aan EWI; 

(C) Onderzoeksbeleid van de Vlerickschool; 

(D) Financiën voor academisch onderzoek; 

(E) Samenwerking van de Vlerickschool met derden; 

(F) Performantie-indicatoren in het convenant; en 

(G) Ontwerpbeleidsplan 2013-2017. 

De evaluatie is uitgevoerd op basis van: (1) deskstudie (van verslagen, besluiten, financiële 
rapportages en andere documenten over de Vlerickschool); (2) interviews met 15 betrokkenen 
(managers, medewerkers en partners van de Vlerickschool, EWI en het kabinet Lieten) over 
werking en impact van het onderzoek van de Vlerickschool; (3) een bibliometrische analyse (door 
CWTS Leiden) van de artikelen en boeken die de Vlerickschool in de afgelopen jaren heeft 
gepubliceerd; (4) een internationale benchmark met een drietal businessscholen in Europa, 
namelijk Warwick Business School (WBS, Verenigd Koninkrijk), Rotterdam School of Management 
(RSM, Nederland) en de Universiteit van St. Gallen (HSG, Zwitserland) en; (5) Raadpleging van 
een experten panel dat bestaat uit internationale en onafhankelijke personen die ervaring hebben 
met managementscholen, als bestuurder, hoogleraar en/of onderzoeker. 

5. Hoofdconclusies 

Vanwege het groot aantal (sub)onderzoeksvragen presenteren we hieronder de belangrijkste 
conclusies per onderwerp op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde conclusies per onderzoeksvraag 
verwijzen wij naar het hoofdrapport. 
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Resultaten en werking van het academisch onderzoek van de Vlerickschool 

1. De Vlerickschool slaagt bijna in het behalen van de zes hoofddoelstellingen (vervat in de 
KPI’s) zoals overeengekomen in het convenant. Een uitzondering betreft het achterblijven 
van publicaties in toptijdschriften en afgeleverde doctoraten, beide in 2011. Wij hebben 
geen reden aan te nemen dat de scores op beide KPI’s in 2012 zullen verbeteren. De pro-
ductiviteit van de Vlerickschool is relatief goed, zeker als de autonome positie tegenover 
peteruniversiteiten en het beperkte academische mandaat (bijvoorbeeld geen eigen docto-
raten, geen beroep op FWO) in overweging worden genomen. 

2. De toegevoegde waarde van de subsidie en de daaraan verbonden KPI’s bestaat uit een 
stimulans voor de eigen keuze van de Vlerickschool om zich te ontwikkelen van een busi-
ness school (hoofdtaken: onderwijs en contractonderzoek) naar een academische business 
school (hoofdtaken: onderwijs, contractonderzoek én basisonderzoek). Dit uit zich in in-
bedding van basisonderzoek, zowel institutioneel (financieel, personeel), inhoudelijk 
(onderzoeksdomeinen) als in de organisatiecultuur en internationalisering. Ondanks deze 
accentverschuiving blijft de prioriteit van de Vlerickschool terecht liggen bij onderwijs en 
contractonderzoek.  

3. De ROMS-score is een logische en gangbare methodiek om de research output (op basis 
van publicaties) te meten, maar de puntentoekenning voor toppublicaties is met het oog 
op de academische ambities van de Vlerickschool relatief laag en voor andere publicaties 
relatief hoog. De uitkomsten geven – conform een ‘second opinion’ van CWTS en het ex-
perten panel – wel een betrouwbaar beeld van de research output van de Vlerickschool. De 
Vlerickschool publiceert relatief veel samen met binnen- en buitenlandse instellingen. De 
Vlerickschool haalt ook steeds meer citaties door een groeiend aantal artikelen in tijd-
schriften met een zwaarder gewicht. Het risico bestaat wel dat de Vlerickschool te veel 
nadruk legt op monodisciplinair onderzoek waarvoor toptijdschriften meer ontvankelijk 
zijn. Dit resulteert in minder aandacht voor ‘mindere’ of multidisciplinaire publicaties die 
wel noodzakelijk zijn voor valorisatie en betrokkenheid van de primaire doelgroep: bedrij-
ven en managers. De ROMS-methodiek loopt daardoor het risico niet in de pas te lopen 
met de ambities van de Vlerickschool en zou dus heroverwogen moeten worden. De ROMS 
methodiek past onvoldoende bij de ambities om meer internationale toppublicaties te ver-
werven. 

Rapportering van de Vlerickschool over het academisch onderzoek aan EWI 

4. De rapportering over basisonderzoek van de Vlerickschool aan EWI was op hoofdlijnen op 
tijd, volledig en transparant. Een uitzondering vormen niet opgeleverde jaarbegrotingen 
(waar EWI echter ook geen extra navraag naar heeft gedaan). De rapportagelasten (be-
grotingen, financiële en activiteitenverslagen) zijn relatief hoog gegeven de omvang van 
de subsidie. 

Onderzoeksbeleid van de Vlerickschool 

5. De Vlerickschool heeft gegeven de beperkte schaal een ‘zware’ organisatie en sturing van 
het (academisch) onderzoek dat gekenmerkt wordt door zowel bottom-op als top-down 
besluitvorming. Dit maakt het uitstippelen van het onderzoeksbeleid redelijk ondoorzichtig. 
Er zijn veel spelers (managers, vertegenwoordigers van de onderzoekscentra en de peter-
universiteiten) bij betrokken. De voorgenomen herstructurering impliceert meer 
centralisatie middels meer focus (minder onderzoeksdomeinen) en meer massa (grotere 
onderzoeksgroepen). 

6. De medewerkers van de Vlerickschool kennen een relatief hoge onderwijslast. Dit geldt in 
het bijzonder voor ‘hoger’ personeel (professoren, senior onderzoekers). Dit maakt de Vle-
rickschool – net als andere business scholen – een minder aantrekkelijke instelling voor 
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personen met grote onderzoeksambities. Deze onderwijslast is echter moeilijk te vermin-
deren, want de ‘core business’ van elke business school is onderwijs, gevolgd door 
contractonderzoek en dan pas basisonderzoek. 

7. De schaal van de Vlerickschool is in relatie tot de gestelde ambities (groeien naar een 
omzet van 50 miljoen euro, meer internationale projecten) en in vergelijking met andere 
business scholen relatief klein. Mogelijk dat deze schaal kan toenemen door meer (exter-
ne) samenwerking internationaal of met peteruniversiteiten of andere strategieën.  

8. De Vlerickschool neemt wat betreft middelen (budget, subsidie en personeel) een beschei-
den positie in ten opzichte van de drie andere benchmarkscholen. Op het vlak van 
wetenschappelijke productiviteit (aantal publicaties per medewerkers), start-ups en ken-
nisdisseminatie is de Vlerickschool actiever. De Vlerickschool creëert een eigen 
onderzoeksprofiel door zich zichtbaar op specifieke wetenschapsgebieden, bijvoorbeeld 
corporate social responsibility, te richten. Hoewel de maatschappelijke zichtbaarheid op 
basis van alumni nog gering is, loopt de Vlerickschool wel op de andere scholen in. Daarbij 
staat corporate social responsability nadrukkelijker in het vaandel dan bij de benchmark-
scholen HSG uitgezonderd. Vanuit internationaal perspectief wordt de Vlerickschool minder 
herkend als prominente managementschool, maar er is wel een stijgende lijn te ontwaren 
in de ruimte voor en belangstelling van buitenlandse onderzoekers. Bovendien is het on-
derwijs dat de Vlerickschool verzorgt naar internationale maatstaven van hoog niveau. 

9. Het hefboomeffect (gebruik van resultaten van basisonderzoek in onderwijs en contracton-
derzoek) is vooralsnog moeilijk meetbaar en lijkt beperkt. Het doet zich vooral binnen 
basisonderzoek voor: basisonderzoek leidt tot meer basisonderzoek (niet alleen betaald 
door de Vlerickschool). Het effect doet zich daarna voor in het onderwijs en – in mindere 
mate – in contractonderzoek. Onderwijs en contractonderzoek zijn – naast publicaties (ook 
via de website), media-optredens en seminaries en congressen – belangrijke valorisatieka-
nalen. Gegeven het belang van het hefboomeffect zou een nieuw convenant hier meer 
aandacht aan moeten geven. 

Financiën academisch onderzoek Vlerickschool in relatie tot het convenant 

10. De Vlerickschool heeft de EWI-subsidie correct en efficiënt aangewend, dat wil zeggen dat 
de subsidie conform de afgesproken verdeelsleutel is toegekend aan drie typen projecten 
en dat de overheadkosten binnen de norm van 10% zijn gebleven. Wij constateren dat het 
huidige financieringsmodel (1) onvoldoende uitdaagt andere middelen voor basisonderzoek 
aan te boren (bijvoorbeeld internationale programma’s); (2) onvoldoende het mogelijke 
hefboomeffect inzichtelijk maakt. Voorts blijkt het financieringsmodel dat de Vlerickschool 
intern hanteert versnippering in de hand te werken (= veel projecten, weinig gezamenlijke 
projecten). Tegelijkertijd laat het model de academische vrijheid intact. Dat het model 
volledige toekenning van de subsidie pas achteraf toelaat, is geen probleem. Hier kan de 
Vlerickschool op anticiperen.  

Samenwerking tussen de Vlerickschool en derden in (academisch) onderzoek 

11. De Vlerickschool is bij samenwerking in onderzoek vooral gericht op bedrijven, de peter-
universiteiten en in mindere mate op internationale instellingen en andere (Vlaamse) 
universiteiten. Bedrijven worden (pro)actief benaderd maar zijn – vanwege een andere 
tijdshorizon - moeilijk te verleiden om mee te doen aan basisonderzoek. Zij geven voor-
keur aan contractonderzoek. Over het algemeen zijn bedrijven tevreden over de 
samenwerking met de Vlerickschool. Wij stellen dat er zeker ruimte is voor verbreding 
(internationaal) en verdieping (meer basisonderzoek) op het vlak van samenwerking. 
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Performantie-indicatoren voor het registreren en opvolgen van het academisch onderzoek 

12. Het huidige rapportagesysteem volstaat om de scores van de Vlerickschool op de KPI’s te 
registreren en op te volgen. De indicatoren bestrijken belangrijke onderzoeksaspecten en 
zijn toepasbaar op meer niveaus (convenant, instelling, onderzoeksgroep en medewerker). 
De KPI’s zijn op onderdelen wel voor verbetering vatbaar. Zij besteden te weinig aandacht 
aan de impact van onderzoek en komen onvoldoende overeen met de meerjarige onder-
zoekspraktijk.  

Ontwerpbeleidsplan 2013-2017 voor het (academisch) onderzoek van de Vlerickschool 

13. Het ontwerpbeleidsplan is een goede start en sluit goed aan bij de zelfevaluatie en de 
herstructurering die reeds in gang is gezet. Een aantal strategische keuzes moet nog ge-
maakt en uitgewerkt worden. Het plan maakt geen analyse van de te verwachten evolutie 
van de managementwetenschappen. Ook de consequenties die de strategische keuzes 
(meer focus op inhoud en meer massa; minder, maar grotere onderzoeksgroepen) hebben 
voor de bestaande onderzoeksdomeinen en –groepen blijven onbesproken. De strategische 
en operationele doelstellingen in het plan zijn ambitieus, zijn een logische vertaling van de 
bevindingen uit de zelfevaluatie en zijn in lijn met de beleidsdoelstellingen. De uitvoering 
van de voorgestelde strategie is echter slechts op hoofdlijnen beschreven. Het plan legt 
onvoldoende nadruk op het verwerven van internationale onderzoeksmiddelen. De nieuwe 
KPI’s vormen een status quo ten opzichte van de oude KPI’s, wel is er meer nadruk op 
impact en liggen de ambities iets hoger. 

6. Aanbevelingen voor de Vlerickschool 

Resultaten en werking van het academisch onderzoek van de Vlerickschool 

1. Voor het jaar 2012 zal de Vlerickschool een extra inspanning moeten verrichten om de 
KPI’s voor research output (KPI1) en afgeleverde doctoraten (KPI2) te realiseren. 

Rapportering van de Vlerickschool over het academisch onderzoek aan EWI 

2. Stuur als Vlerickschool sterker op het aanleveren van de jaarbegrotingen gerelateerd aan 
de subsidie die EWI verstrekt. 

Onderzoeksbeleid van de Vlerickschool 

3. Zet de herstructurering van de Vlerickschool voor wat betreft het onderzoeksdeel door. Dat 
wil zeggen meer focus (minder onderzoeksdomeinen en -groepen) en meer massa (meer 
middelen per onderzoeksdomein en -groep). Let bij deze herstructurering op het vereen-
voudigen van beslislijnen en het garanderen van academische vrijheid. Met andere 
woorden, een goede balans tussen centralisatie en decentralisatie. 

4. Ondanks het feit dat de onderwijslast – zeker onder senior medewerkers – als hoog wordt 
ervaren, is er weinig ruimte deze te verminderen. Onderwijs is en blijft de primaire taak 
van de Vlerickschool. Ruimte voor (meer) onderzoek zit vooral in het aanstellen van meer 
doctoraatstudenten of het vrijstellen van (senior) medewerkers om meer onderzoek te 
doen. 

5. De Vlerickschool moet de participatie in internationale onderzoeksprogramma’s – ondanks 
de lage kansen op succes - vergroten, door: 

a. Vaker het initiatief te nemen te participeren in een internationaal onderzoekspro-
gramma, als deelnemer of als leider; 

b. Internationale mobiliteit van personeel te stimuleren (meer buitenlandse medewer-
kers, tijdelijke uitwisseling, etc.); 
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c. Meer gebruik te maken van het nabije ‘Brusselse netwerk’ en (persoonlijke) inter-
nationale contacten; 

d. KPI6 te veranderen van een inspanningsverbintenis in een resultaatverbintenis. 

6. Gegeven nieuwe ambities van de Vlerickschool (meer publicaties met impact en A*- en A-
tijdschriften, meer doctoraten) moet de positie van de Vlerickschool in het Vlaamse onder-
zoekslandschap worden versterkt. Dat kan door de Vlerickschool het mandaat te geven 
doctoraten business administration (DBA) toe te kennen of meer beroep te kunnen doen 
op FWO en andere fondsen. Deze discussie kan pas gevoerd worden nadat duidelijk is wel-
ke strategische prioriteiten de Vlerickschool de komende jaren stelt. 

7. De schaal van de Vlerickschool is te klein om te kunnen excelleren op alle fronten (onder-
wijs, contractonderzoek, basisonderzoek). De Vlerickschool moet kiezen tussen een 
groeistrategie in de breedte (meer samenwerking met peteruniversiteiten, meer internati-
onale projecten, fusie met andere business scholen, etc.) of in de diepte door het 
benoemen van enkele zwaartepunten (inhoudelijk, organisatorisch) en deze verder uit te 
bouwen. 

8. Vergroot het hefboomeffect van basisonderzoek door meer nadruk te leggen op dissemina-
tie en valorisatie van onderzoeksresultaten via onderwijs en vooral contractonderzoek. 
Ontwikkel hiervoor een interne relevante en meetbare performantie-indicator (bijvoorbeeld 
percentage omzet contractonderzoek gerelateerd aan basisonderzoek of aantal contract-
onderzoeken dat gebruik maakt van resultaten uit basisonderzoek). 

Financiën academisch onderzoek Vlerickschool in relatie tot het convenant 

9. De financiële afspraken in het convenant (begroting, rapportage, uitbetaling in schijven) 
behoeven geen aanpassingen. De Vlerickschool kan bij toekenning van projectaanvragen 
voor het Academic Research Fund (ARF) rekening houden met het eventueel niet behalen 
van alle KPI’s door een jaarsubsidie niet volledig uit te putten. 

10. Verbeter de samenwerking tussen competentiecentra en andere onderzoeksgroepen zodat 
meer gezamenlijke en grotere onderzoeksvoorstellen worden ingediend en uitgevoerd in 
het kader van de Academic Research Fund. Dit vermindert de versnippering (relatief kleine 
en mono-disciplinaire voorstellen). 

11. Investeer meer in het verwerven van alternatieve inkomsten voor basisonderzoek, 
bijvoorbeeld door meer participatie in internationale (vooral) Europese onderzoekspro-
jecten en door een groter beroep te doen op (internationale) bedrijven. Dit vermindert 
tevens de afhankelijkheid van het basisonderzoek van de EWI-subsidie en verbetert de 
internationale zichtbaarheid, ervaring en netwerken van de Vlerickschool. 

Samenwerking tussen de Vlerickschool en derden in (academisch) onderzoek 

12. Verbreed de proactieve samenwerking met andere (buitenlandse) universiteiten en 
bedrijven binnen het basisonderzoek. De samenwerking met de peteruniversiteiten leent 
zich voor verdieping, bijvoorbeeld bij het realiseren van (meer) gemeenschappelijke publi-
caties, onderzoek en doctoraten. 

Ontwerpbeleidsplan 2013-2017 voor het (academisch) onderzoek van de Vlerickschool 

13. Het ontwerpbeleidsplan is een (eerste) stap in de goede richting, maar een aantal onder-
werpen moet in de verdere uitwerking uitgebreider aan de orde komen, zoals: 

a. Relevante (externe) ontwikkelingen (economisch, maatschappelijk, wetenschappe-
lijk, etc.) en hun impact op business scholen, in het bijzonder de Vlerickschool. 
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b. Ontwikkeling van de managementwetenschappen in het bijzonder en de impact 
daarvan op de Vlerickschool. 

c. Gevolgen van de keuze voor meer focus en massa voor de onderzoeksdomeinen en 
–groepen. 

d. Internationale samenwerking en positionering van de Vlerickschool. 

e. KPI’s die meer nadruk leggen op impact en productiviteit en op andere aspecten 
van de Vlerickschool (dus niet alleen de academische ambitie). 

7.  Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid (EWI) 

Rapportering van de Vlerickschool over het academisch onderzoek aan EWI 

14. Stuur sterker op het opvragen van de jaarbegrotingen gerelateerd aan de subsidie die EWI 
verstrekt aan de Vlerickschool. 

15. Probeer bij het verzamelen en rapporteren van de verantwoordingsinformatie de ‘admini-
stratieve lasten’ te beperken, bijvoorbeeld door informatievoorziening goed aan te sluiten 
op de behoefte en informatie te hergebruiken. 

8. Aanbevelingen voor de Vlerickschool en de Vlaamse overheid (EWI) 

Resultaten en werking van het academisch onderzoek van de Vlerickschool 

16. De KPI’s hebben een positieve invloed op de werking van (1) de Vlerickschool als een 
academische instelling; (2) onderzoekgroepen; en (3) individuele medewerkers en dienen 
daarom in hoofdlijnen gehandhaafd te worden in een eventueel nieuw convenant. Op on-
derdelen kunnen zij wel verbeterd worden (zie verderop) 

Onderzoeksbeleid van de Vlerickschool 

17. Handhaaf in een eventueel nieuw convenant tussen EWI en de Vlerickschool de zes 
hoofddoelstellingen en de gerelateerde performantie-indicatoren, maar overweeg de vol-
gende aanpassingen: 

a. Indicatoren algemeen: 

i. Leg meer nadruk op de impact (bijvoorbeeld SSCI impact factor) van publi-
caties. 

ii. Neem gemiddelde of totaalscores als uitgangspunt (en verdeel deze scores 
over jaren gedurende de looptijd). 

iii. Splits scores uit over onderzoeksgroepen en individuele medewerkers, 
maar houdt bij analyse rekening met de specifieke eigenschappen van een 
vakgebied die invloed hebben op de scores. Het is in sommige disciplines 
immers eenvoudiger te publiceren in A* journals dan in andere vakgebie-
den. (deze aanbeveling is alleen bestemd voor de Vlerickschool) 

b. Overweeg een (sub)indicator voor het meten van het hefboomeffect van basison-
derzoek op onderwijs en contractonderzoek. Deze indicator past onder KPI3. 

c. KPI1 (research output): pas deze indicator aan door meer nadruk te leggen op im-
pact en citaties van A*- en A-artikelen. Overweeg na vaststelling van de nieuwe 
strategie de ROMS-methodiek aan te passen zodat de meting van deze indicator 
meer in lijn wordt gebracht met de doelstellingen van de Vlerickschool. Let daarbij 
op dat B- en C-publicaties echt een ander (meer lokaal, meer valoriserend) doel 
dienen en dus ook anders gewaardeerd moeten worden. 
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d. KPI2 (afgeleverde doctoraten): Handhaaf de streefwaarde van deze indicator. Ver-
hoog de streefwaarde wanneer de Vlerickschool (1) eigen doctoraten, bijvoorbeeld 
DBA’s, mag toekennen; (2) meer financiering – buiten het Interuniversitair College 
voor Studies in Managementwetenschappen (ICM) om – weet te verwerven voor 
doctoraten. 

e. KPI3 (inrichting van onderzoekscentra): Handhaaf de streefwaarde tenzij de nieu-
we strategie (meer focus en massa) leidt tot minder onderzoekscentra. 

f. KPI4 (aantrekken van onderzoekers): Handhaaf de streefwaarde, maar leg ook na-
druk op het uitzenden van Vlerickonderzoekers en maak duidelijk welk type 
(top)onderzoekers Vlerick te gast wil hebben. 

g. KPI5 (organisatie van en participatie aan congressen): Leg bij deze indicator meer 
nadruk op de impact van evenementen, zoals tevredenheid van deelnemers, nieu-
we netwerken, gezamenlijk onderzoek, etc. 

h. KPI6 (participatie aan internationale onderzoeksprogramma’s): Verander deze indi-
cator van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis, dat wil 
zeggen meer succesvolle internationale onderzoeksvoorstellen indienen (gehono-
reerd of ‘above treshold’). 
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