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Inleiding 

 

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 

 

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) vindt zijn 

oorsprong in het decreet van 4 juli 2008
1
 waarin de Vlaamse Regering gemachtigd werd tot de 

erkenning van het door de verenigde universitaire associaties opgericht betreffend centrum, 

hierna het Expertisecentrum genoemd. Tevens bepaalde de decreetgever dat de erkenning van 

het Expertisecentrum van rechtswege een einde maakt aan (de erkenning en financiering van) 

het Steunpunt O&O-indicatoren, aangezien het Expertisecentrum de taken van deze laatste 

overneemt.  

De decreetgever hanteerde hierbij de ratio dat bepaalde structurele taken die o.a. betrekking 

hebben op internationale verplichtingen betreffende O&O-gegevens beter niet toevertrouwd 

worden aan een entiteit met een tijdelijk karakter (met name het eerder vermelde Steunpunt) 

die bovendien geselecteerd wordt op basis van een vijfjaarlijkse oproep.  

 

Met haar beslissing d.d. 12.12.2008 en in overeenstemming met artikel VI.9.6 van het decreet 

van 19 maart 2004
2
 erkende de Vlaamse Regering het Expertisecentrum en werd een 

(vijfjarig) convenant (2009-2013) afgesloten tussen de Vlaamse overheid en de vijf 

universitaire associaties.  

Dit convenant is in essentie een actualisering van de beheersovereenkomst die tussen de 

Vlaamse overheid en het Steunpunt O&O-indicatoren (voor de periode 2007-2011) werd 

afgesloten. De betreffende overeenkomst werd – zoals hoger al aangegeven – met de 

inwerkingtreding van het convenant effectief  beëindigd. De initiële meerjarenplanning (2007-

                                                 
1
 Onderwijsdecreet XVIII 

2
 Decreet betreffende  rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de 

integratie van bepaalde afdeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de 

begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs.  
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2011) van het Steunpunt werd eveneens geactualiseerd en (in 2008) aangevuld met het 

werkpakket voor de opbouw en het beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch 

Bestand-Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).  

 

Het Expertisecentrum is een consortium dat expertise bundelt uit de vijf universitaire 

associaties. De initiërende instelling is de K.U. Leuven.  

De opdrachten van het Expertisecentrum zijn
3
: 

1. De opmaak, de actualisering en de voortgangsbewaking van een Onderzoek en 

Ontwikkelingsmonitor, die noodzakelijke en nuttige en kwantitatieve parameters 

omvat in het kader van de decretale en tijdelijke financieringskanalen van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid en van specifieke onderzoeksgerelateerde 

werkingstoelagen aan hogeronderwijsinstellingen; 

2. De coördinatie van de opmaak van een tweejaarlijks Onderzoeks en 

Ontwikkelingsindicatorenboek met een overzicht van de Vlaamse onderzoeks- en 

innovatiecapaciteit in een Europese en internationale context; 

3. Het uitvoeren van bijzondere opdrachten op vraag van de Vlaamse Regering.  

Om dit te realiseren zal het Expertisecentrum een performant systeem van O&O- en 

innovatie-indicatoren ontwikkelen en onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien 

van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en 

innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt het Expertisecentrum een 

portefeuille van onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie.  

 

Voorliggend plan van aanpak heeft o.a. betrekking op de evaluatie van het Expertisecentrum 

zoals aangekondigd in het convenant.  

 

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand-Humane en Sociale Wetenschappen 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 houdende de wijziging van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de 

Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap (“BOF-

besluit 2008”) is – voor wat deze context betreft – in essentie een uitbreiding (met hoofdstuk 

Iter, bestaande uit de artikelen 1ter t/m 1sepdecies) van eerder vermeld besluit en gaat dieper 

in op het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand-Sociale en Humane Wetenschappen 

(VABB-SHW). Dit bestand werd eerder vermeld in artikel VI.9.17 van het decreet
4
 van 19 

maart 2004 en vindt in betreffend decreet zijn decretale grondslag.  

Deze uitbreiding van het BOF-besluit omvat: 

• De bepalingen betreffende de dekkingsgraad en inhoud van het VABB-SHW (afdeling 

I); 

• De bepalingen betreffende het Gezaghebbend Panel (afdeling II), dat zal instaan voor 

het wetenschappelijk beheer van VABB-SHW; 

• De eerste versie van het VABB-SHW (afdeling III) waar specifiek wordt verwezen 

naar (het voormalige steunpunt O&O-indicatoren) dat moet instaan voor het opstellen 

van de architectuur van het VABB-SHW; 

• De uitbreiding en jaarlijkse actualisering (afdeling IV) van het VABB-SHW; 

                                                 
3
 Convenant 2009-2013. 

4
 Cf. voetnoot 2. 
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• Bepalingen betreffende eventuele materiële vergissingen en hoe deze kunnen worden 

rechtgezet (afdeling V); 

• De bepalingen betreffende de Kwaliteitszorg (afdeling VI), waarin in essentie de 

doorlichting van de kwaliteit van het VABB-SHW aan bod komt.   

 

Voorliggend plan van aanpak heeft ook betrekking op de doorlichting (van de kwaliteit) van 

het VABB-SHW zoals voorzien in het BOF-besluit.  

 

Opbouw van het plan van aanpak  

 

Voorliggend plan van aanpak bestaat in essentie uit twee afzonderlijke plannen van aanpak, 

nl. een eerste plan van aanpak (deel I) voor de evaluatie van ECOOM en een tweede (deel II) 

voor de evaluatie van VABB-SHW. Beide plannen van aanpak zullen per onderwerp dieper 

ingaan op volgende elementen:  

1. Aanleiding voor de evaluatie; 

2. Beleidscontext; 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogd resultaat; 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie; 

5. Evaluatievragen. 

 

De andere delen van het plan van aanpak (onderdelen evaluatie en methodologie, informeren 

van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie, uitvoering en procedureel verloop 

van de evaluatie) worden in een gemeenschappelijk luik (deel III) behandeld.  

Deze benadering wordt gekozen omdat – ondanks het feit dat ECOOM en VABB-SHW een 

andere doelstelling/taakstelling hebben en ook op een andere manier worden 

aangestuurd/beheerd - ECOOM in beide thema’s aanwezig is. Deze aanwezigheid zal ook 

blijken uit de beide plannen van aanpak waar o.m. de onderliggende regelgeving aan bod 

komt. Deze regelgeving illustreert ook de verbondenheid tussen beide thema’s.  

Vanuit het oogpunt van een rationele aanpak is het dan ook de bedoeling beide evaluaties 

parallel te laten verlopen en voor de uitvoering ervan slechts één externe consultant in te 

schakelen. Daarom wordt gekozen voor een plan van aanpak waarin zowel de evaluatie van 

ECOOM als de evaluatie van VABB-SHW aan bod komen.  
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I. Plan van aanpak voor de evaluatie van het Expertisecentrum Onderzoek en 

Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) 

 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het in de inleiding vermelde convenant stelt in artikel 22 het volgende: 

 

“Een expertenpanel voert in de tweede helft van 2012 (artikel VI.9.22, 4° van het 

Decreet) een evaluatie uit die betrekking zal hebben op de mate waarin het 

Expertisecentrum haar algemene doelstellingen heeft gerealiseerd.  

 

De leden van het expertenpanel worden aangeduid door de Vlaamse Regering. Het 

Expertisecentrum is ertoe gerechtigd aan de Minister een gemotiveerd 

wrakingsverzoek te bezorgen. Dit wrakingsverzoek kan slechts om gemotiveerde 

redenen worden verworpen.  

 

Het expertenpanel zal de effectmeting
5
 doorvoeren aan de hand van drie sets van 

criteria: 

 

1) wetenschappelijk criteria, in het bijzonder betreffende: 

a) de kwaliteit van de onderzoeksmethoden, 

b) het innovatie karakter van de onderzoeksvragen, 

c) het internationaal karakter van het onderzoek, 

d) de relevantie van het onderzoek voor de opdracht van het 

Expertisecentrum, 

e) de wetenschappelijke kwaliteit van de medewerkers van het 

Expertisecentrum; 

2) managementcriteria, in het bijzonder betreffende: 

a) het personeelsbeleid van het Expertisecentrum vanuit 

wetenschappelijk oogpunt, 

b) de productiviteit van het Expertisecentrum, 

c) de interne organisatie en de mate van functionele autonomie; 

3) beleidsrelevante criteria, in het bijzonder betreffende:  

a) de vertaling van wetenschappelijke resultaten naar het beleid 

toe, 

b) de internationale werking van het Expertisecentrum, 

c) de bijdrage tot transversale maatschappelijke thema’s, als 

vermeld in artikel 37, 

d) de systematiek en de consistentie van de beschikbaarheid van de 

onderzoeksgegevens voor de overheid, 

e) de conformiteit van het geleverde werk met de inhoud van het 

Meerjarenplan, c.q. de omschrijving van de bijzondere 

opdrachten. 

                                                 
5
 Deze verwijzing naar een “effectmeting” is wellicht afkomstig uit de bepalingen die opgenomen waren in de 

beheersovereenkomst met het steunpunt O&O-indicatoren.  
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Het expertenpanel houdt in het bijzonder rekening met de jaarrekeningen en 

jaarverslagen van het Expertisecentrum en benchmarking met andere vergelijkbare 

onderzoeksinstellingen. 

 

Het expertenpanel kan aanbevelingen formuleren om de werking van het 

Expertisecentrum te verbeteren, en formuleert in het bijzonder een advies over het 

ontwerp van het meerjarenplan 2014-2018, zoals vermeld in artikel 12 van het 

Convenant.  

 

De nadere modaliteiten op het vlak van de door het expertenpanel aangehouden 

methodologie zullen worden bepaald door de Vlaamse Regering. Zij verbindt zich 

ertoe om met het Expertisecentrum, in de schoot van het beheerscomité, overleg te 

plegen in de eerste helft van 2012 alvorens deze methodologie definitief wordt 

vastgelegd.  

 

Het expertenpanel legt haar bevindingen neer ten laatste op 31 december 2012 bij de 

Minister. De Minister deelt het evaluatieverslag mee aan de Vlaamse Regering.” 

 

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

Het Expertisecentrum Onderzoek en Onwikkelingsmonitoring is de opvolger van het 

Steunpunt O&O-Indicatoren, dat erkend werd n.a.v. de open oproep voor de financiering 

van een tweede generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant 

Onderzoek (2007-2011). De rechtsgrond voor de selectie en financiering van deze tweede 

generatie is het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 dat het 

reglementaire kader vormt voor de erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek.  

 

Het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om 

wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan het beleid en dit om snel en proactief in te 

kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het 

Steunpuntenprogramma is een hervorming van het eerdere Programma Beleidsgericht 

Onderzoek
6
 (1997-1999) waarbij nog op projectmatige basis werd gewerkt. Bij de 

steunpunten wordt de nadruk gelegd op structurele financiering en dit binnen 

beleidsrelevante thema’s. 

 

Een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek is een entiteit binnen een Vlaamse 

universiteit, of een consortium van een of meerdere zulke entiteiten uit verschillende 

Vlaamse universiteiten die, daartoe erkend op een geïntegreerde manier 

wetenschappelijke ondersteuning biedt aan de overheid en aan relevante actoren met 

betrekking tot door de Vlaamse Regering vastgelegde thema’s. 

                                                 
6
 De Vlaamse Regering startte in 1997 het Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) op om te voldoen aan de behoefte 

aan wetenschappelijke onderbouw van het beleid. Het programma had een dubbele doelstelling: wetenschappelijke 

onderbouwing van het beleid en stimulans bieden voor het onderzoek in de sociale wetenschappen en de cultuur- en 

gedragswetenschappen. Het programma bood van '97 tot '99 onder de vorm van een jaarlijks gebundelde oproep een 

transparante, objectieve, coherente en kostefficiënte benadering van beleidsgericht onderzoek. Dit gebeurde over alle 

bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid heen. De laatste PBO-studie liep af eind 2006. 
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Met het Steunpuntenprogramma wilde de Vlaamse Regering
7
 langlopende financiering 

beschikbaar stellen om capaciteit aan beleidsrelevant onderzoek op te bouwen of in stand 

te houden en dit in een dynamische omgeving waar periodieke herijking van de thema’s 

mogelijk is.  

 

Hierbij werd een evenwicht gezocht tussen selectiviteit, stabiliteit en flexibiliteit: 

• Selectiviteit: de lijst van thema’s is beperkt en per thema kan maar één steunpunt 

worden geselecteerd en gefinancierd. 

• Stabiliteit: om een onderzoekspotentieel te kunnen opbouwen en vooral 

onderzoekers te kunnen vormen, is een financiering van minimaal vier jaar nodig. 

De steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek worden daarom gefinancierd voor 

een periode van vijf jaar.  

• Flexibiliteit: het beleid is dynamisch en de selectie van thema’s en de 

onderzoeksvragen binnen een thema moeten hierop inspelen. Deze worden daarom 

om de vijf jaar herbepaald en via een open oproep worden per thema een 

(consortium van) onderzoeksgroepen geselecteerd.  

 

De eerste generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek liep 

van 2001 t.e.m. 2006. Een prioritair thema was de ondersteuning van de ontwikkeling en 

de opvolging van het Vlaams wetenschaps- en innovatiebeleid aan de hand van 

kwantitatieve indicatoren. Dit steunpunt, genaamd O&O-Statistieken en uitgevoerd door 

de K.U.Leuven kreeg o.m.  als opdracht basisgegevens aan te leveren die worden gebruikt 

in de verdeelsleutel voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) aan de universiteiten 

en later ook in de verdeelsleutel voor de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) waar naast 

de universiteiten ook de hogescholen toegang toe hebben.  

 

In 2005 werd een doorlichting uitgevoerd van zowel de werking en de beleidsmatige 

aansturing van de eerste generatie steunpunten als van de regelgeving en wijze waarop de 

steunpunten werden geïmplementeerd.  

 

Na de doorlichting werd de geactualiseerde regelgeving m.b.t. de steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek vastgelegd
8
 (cf. supra). Op basis van dit besluit werd een open 

oproep voor de financiering van een tweede generatie steunpunten (2007-2011) 

gelanceerd.  

 

De taak van de (2
de

 generatie) steunpunten bestond zowel uit probleemgericht 

kortetermijnonderzoek als uit fundamenteel langlopend basisonderzoek rond thema’s die 

de Vlaamse overheid beschouwt als prioritair en relevant voor haar beleid. Daarnaast 

omvatte de opdracht ook kennisoverdracht en wetenschappelijke dienstverlening, naast 

het opbouwen van dataverzamelingen, analyse en ontsluiting van gegevens. 

Met de erkenning en de financiering van deze 2
de

 generatie steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek streeft de Vlaamse Regering naar
9
: 

• een structurele onderzoeksfinanciering rond prioritaire beleidsthema’s; 

                                                 
7
 VR 2008 1212 DOC 1424. 

8
 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant 

onderzoek.  
9 Bron: Oproep tot het indienen van aanvragen tot erkenning en financiering als Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek 

voor de periode 2007-2011, p. 7 – Nota aan de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 betreffende Oproep steunpunten voor 

beleidsrelevant onderzoek (VR/2006/1205/DOC.0455). 
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• stabiliteit in het onderzoek, binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader; 

• een wetenschappelijke beleidsonderbouwing door het structureel inpassen van het 

onderzoek in de beleids- en beheerscyclus; 

• bevordering van het multidisciplinaire facet binnen het beleidsrelevant onderzoek; 

• toegankelijkheid van de beschikbare kennis en de overdracht van deze kennis aan 

de Vlaamse overheid. 

 

Door dit initiatief kon een aantal hoogstaande Vlaamse onderzoeksgroepen ook een 

kritische kennismassa uitbouwen. Tevens beschikten deze groepen voor het eerst over een 

voldoende langlopende en structurele financiering om jonge onderzoekers in staat te 

stellen een doctoraatsproefschrift voor te bereiden. 

In tegenstelling tot andere programma’s zijn de steunpunten niet enkel op 

onderzoeksfinanciering gericht. De overheid verwacht als opdrachtgever een duidelijke, 

bruikbare return. Het Steunpuntenprogramma ligt aan de basis voor een wisselwerking 

waarbij het beleid onderzoek steunt en tegelijk onderzoek het beleid steunt. 

 

De thema’s voor de 2
de

 generatie steunpunten, werden door de Vlaamse overheid 

geselecteerd op basis van beleidsprioriteiten. De kandidaturen van de onderzoeksgroepen 

werden beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke, beleidsrelevante en 

managementgerichte criteria. Op basis van deze beoordeling werd er per thema één 

kandidatuur als steunpunt erkend. Vervolgens werd de erkenning in een 

beheersovereenkomst vastgelegd. In de beheersovereenkomst zijn de elementaire 

modaliteiten voor de werking van de steunpunten vastgelegd. De meerjarenplanning die 

deel uitmaakt van deze beheersovereenkomst regelt de inhoudelijke verplichtingen.  

Voor de tweede generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werden voor de 

periode 2007-2011 veertien steunpunten erkend: 

1. Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

2. Buitenlands beleid, Toerisme en Recreatie 

3. Cultuur, Jeugd en Sport 

4. Duurzame Ontwikkeling 

5. Fiscaliteit en begroting 

6. Gelijkekansenbeleid 

7. Milieu en Gezondheid 

8. Mobiliteit en Openbare Werken 

9. O&O-Indicatoren 

10. Ondernemen en Internationaal Ondernemen 

11. Ruimte en Wonen 

12. Studie en Schoolloopbanen 

13. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

14. Werk en Sociale Economie 

 

Met de term “generatie” werd benadrukt dat deze tweede erkenningstermijn niet enkel een 

voortzetting is van wat al bestond. De term wordt gezien als duidend op het groeien, 

verbeteren, evolueren, innoveren van het bestaande programma. De evaluatie van de 

eerste generatie was immers bedoeld als leerproces. De nieuwe erkenningen zijn dan ook 

geen verlengingen van de eerste generatie. Voor het opstellen van de nieuwe 

beheersovereenkomst werd de basis van de vorige generatie behouden, en werd deze  ook 
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grondig bijgewerkt onder meer aan de hand van de evaluatie van de eerste generatie
10

 (cf. 

ook supra). 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het thema O&O-indicatoren weer tot de lijst van prioritaire 

thema’s behoorde voor de 2
de

 generatie steunpunten.  

Op basis van de open oproep werd voor dit thema een consortium bestaande uit alle 

Vlaamse universiteiten geselecteerd met de K.U.Leuven als coördinator. Conform de 

bepalingen van eerder vermeld besluit werd met het consortium een beheersovereenkomst 

afgesloten waarin de taken van het Steunpunt O&O-Indicatoren werden vastgelegd, 

evenals de financiering die de Vlaamse overheid hiervoor beschikbaar stelde.  Naast een 

continuering van de onderwerpen die al in het kader van de eerste oproep werden 

behandeld, werden een aantal andere onderwerpen toegevoegd. Het betrof o.m. het 

ontwikkelen van outputindicatoren in het kader van de Lissabon-doelstellingen.  

 

Evolutie in de beleidscontext 

 

Het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de 

hogescholen en universiteiten in Vlaanderen legt een nieuw financieringsmodel vast 

waarbij het bedrag aan werkingstoelage dat een universiteit ontvangt voor een gedeelte 

bepaald wordt door performantiecriteria. Voor de berekening van de onderzoekssokkel en 

het variabel onderzoeksdeel van de werkingstoelagen wordt o.m. rekening gehouden met 

het aantal publicaties en het aantal citaties, evenals met het aantal uitgereikte 

doctoraatsdiploma’s. Voor de berekeningswijze van de publicatie- en citatieaantallen 

wordt verwezen naar de bepalingen m.b.t. de BOF-sleutel die zijn vastgelegd in artikel 

168 van het universiteitendecreet.  

 

Parallel met de goedkeuring van het decreet van 14 maart 2008 werd dit artikel aangepast, 

waarbij het aantal internationale bibliografische bestanden van waaruit gegevens worden 

gebruikt voor het bepalen van de publicatieaantallen, werd verhoogd om het werk van 

Vlaamse onderzoekers in meer disciplines in rekening te nemen. Ondanks deze verbreding 

werd echter nog altijd in onvoldoende mate rekening gehouden met het wetenschappelijk 

onderzoek verricht door onderzoekers in bepaalde deeldisciplines van de sociale en 

humane wetenschappen. Er werd daarom decretaal bepaald dat een Vlaams Academisch 

Bibliografisch Bestand – Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) diende te 

worden opgebouwd en dat vanaf 1 januari 2011 gegevens van publicaties opgenomen in 

dit bestand dienen te worden meegenomen bij de bepaling van de BOF-sleutel en van de 

werkingstoelagen.  

 

Het Steunpunt voor O&O-Indicatoren nam binnen de steunpunten beleidsrelevant 

onderzoek een bijzondere plaats in, omdat het naast de ondersteuning inzake 

beleidsvoorbereiding, -opvolging en -evaluatie ook op een structurele manier gegevens 

levert zoals voor de jaarlijkse berekening van de financiering van de universiteiten, maar 

ook gegevens die Vlaanderen moet verzamelen en opleveren in het kader van 

internationale verplichtingen.  

Zoals aangegeven in de inleiding oordeelde de decreetgever dat deze taken niet langer 

konden worden toevertrouwd aan een entiteit met een tijdelijk karakter die wordt 

geselecteerd op basis van vijfjaarlijkse oproepen.  

 

                                                 
10 Het eindrapport van de evaluatie van de eerste generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 

(2001-2006) werd opgenomen in een Mededeling aan de Vlaamse Regering op 20 oktober 2006 (VR/2006/2010/MED10). 
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Aldus werd het bestaande steunpunt opgeheven en het Expertisecentrum Onderzoek en 

Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) opgericht. ECOOM neemt de taken van het 

voormalige steunpunt over en conform de bepalingen van het decreet (cf. inleiding), werd 

een convenant voor een periode van vijf jaar (2009-2013) afgesloten.  

De opdrachten die ECOOM heeft, werden al toegelicht in de inleiding. Van belang zijn 

ook de meerjarenplanning van ECOOM, evenals de aanvullingen daarop (o.m. wat betreft 

VABB-SHW, zie hierna) en de specifieke structuur van ECOOM (consortium van 

verschillende onderzoeksgroepen).  

 

In 2008 werd nl. binnen het Steunpunt O&O-Indicatoren een bijkomend 

onderzoeksprogramma opgestart, met name de opbouw van het “Vlaams Academisch 

Bibliografisch Bestand – Sociale en Humane Wetenschappen” (VABB-SHW). Het beoogt 

in eerste instantie een instrument op te bouwen dat geschikt is om op basis van de 

geregistreerde onderzoeksoutput uit de sociale en humane wetenschappen een deel van de 

voor onderzoeksbeleid bestemde middelen over de universiteiten te verdelen. Aldus werd 

voorzien in de decretale bepalingen betreffende de uitbouw van VABB-SHW.  

Hiertoe werd ook structureel 150.000 euro extra voorzien voor het Steunpunt O&O-

indicatoren. Deze middelen werden mee opgenomen in het convenant dat voor de werking 

van het Expertisecentrum in principe jaarlijks 2.015.000 euro voorziet.  

 

Op 30 april 2009 werd het decreet houdende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid goedgekeurd. Betreffend decreet trad in werking op 1 

januari 2010 per besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19.12.2009. het decreet bevat geen 

bepalingen met rechtstreekse impact op het Expertisecentrum en op het VABB-SHW, 

behalve eventueel de bepalingen die betrekking hebben op het hoger onderwijs.  

 

Het programma Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek evenals de individuele 

steunpunten zelf, werden in de loop van 2011 geëvalueerd. Omwille van de eerdere 

stopzetting van het Steunpunt O&O-indicatoren, werd betreffend steunpunt niet mee 

geëvalueerd. In het plan van aanpak betreffende de evaluatie van de Steunpunten dat via 

een mededeling aan de Vlaamse Regering
11

 werd gevalideerd, wordt echter aangegeven 

dat het aangewezen zou zijn om bij de evaluatie van het Expertisecentrum de periode 

2007-2008 (m.a.w. de periode als Steunpunt) mee te nemen.  

 

Een ander aandachtspunt in deze context is de studie betreffende de 

onderzoeksrapportering door de Vlaamse universiteiten/universitaire associaties. De 

conclusies en aanbevelingen uit deze studie hebben ook belang voor de (toekomstige) 

rapportering die van ECOOM zal worden verwacht in het kader van een nieuw convenant.  

 

Tot slot dient ook de aandacht gevestigd te worden op het feit dat in het kader van de 

regelgeving zoals neergelegd in het BOF-besluit in 2010 ook een evaluatie van het 

onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten werd uitgevoerd. Conclusies en 

aanbevelingen uit deze evaluatie hebben mogelijk ook belang in onderhavige context.  

 

Te verwachten evolutie in de beleidscontext 

 

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

beleidscontext geen evoluties verwacht met een grote impact op ECOOM. Een mogelijk 
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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 ECOOM werden ter beschikking gesteld.  

 

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

De evaluatie wordt in het convenant (art. 22) omschreven als: “een evaluatie uit die 

betrekking zal hebben op de mate waarin het Expertisecentrum haar algemene 

doelstellingen heeft gerealiseerd.” (cf. punt 1 hoger). Verder is ook sprake van een 

beoordeling van het ontwerp van meerjarenplan voor de periode 2014-2018 en een 

effectmeting op basis van wetenschappelijke, managements- en beleidsrelevante criteria. 

Verder wordt gesteld dat een door de Vlaamse Regering aan te duiden panel van experts 

de evaluatie zal uitvoeren, maar wordt niet (expliciet) gespecificeerd over welke soort van 

expertise de experts moeten beschikken.  

 

De evaluatie heeft dus betrekking op doelbereiking (door ECOOM), maar ook op de 

wetenschappelijke excellentie van ECOOM, de mate waarin ECOOM de overheid 

ondersteunt en de mate van beleidsrelevantie, de aansturing en (interne) organisatie van 

ECOOM, het onderzoeks- en personeelsbeleid.  

 

De evaluatie dient verder gesitueerd te worden in het ruime beleidskader en zich dus niet 

te beperken tot louter de uitvoering van het convenant. Bovendien zal de evaluatie zich 

niet beperken tot de periode sinds het afsluiten van het convenant, maar ook de jaren 2007 

en 2008 in rekening brengen en m.a.w. ook de periode als steunpunt O&O-Indicatoren 

evalueren (cf. punt 2 hierboven).  

 

Er dient ook opgemerkt dat ECOOM aangestuurd wordt door een beheerscomité, die de 

werking van ECOOM nauw opvolgt. Rekening houdend met die opvolging, is het in deze 

evaluatie niet de bedoeling om deze opvolging nogmaals door te lichten, maar enkel te 

beoordelen op basis van een aantal principes (zie ook verder).   

 

Het convenant geeft verder weinig tot geen specificaties over de evaluatieprocedure, 

behalve dat de Vlaamse Regering de methodologie dient vast te leggen en vooraf af  te 

stemmen met ECOOM. Conform de evaluatiepraktijk die het departement EWI hanteert, 

doet het departement voorstellen wat betreft vorm en inhoud van de uit te voeren evaluatie 

en dit a.d.h.v. onderhavig plan van aanpak.  

Bedoeling is dit voorstel ook mee te delen aan de Vlaamse Regering (cf. deel III).  

 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop ECOOM zijn 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 een inhoudelijk/wetenschappelijke analyse en beoordeling en dit 

rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en –context en met het 

beleidsveld ((afstemming en synergie met) andere actoren). I.h.b. dient een 
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analyse en beoordeling van het personeelsbeleid (vanuit wetenschappelijk 

oogpunt) en het onderzoeksbeleid (m.i.v. kwaliteit van het onderzoek, de 

onderzoekers en de onderzoeksmethoden) en interne organisatie (m.i.v. mate 

van functionele autonomie), …) te worden uitgevoerd. Dit dient te worden 

aangevuld met een financiële analyse, toegespitst op de personeelsinzet
12

.  

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

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

afleveren doctoraten), aantrekken externe financiering, samenwerking, impact,  

bijdrage uitdragen excellentie op (internationaal) vlak, relevantie van het 

onderzoek voor de opdracht, internationaal karakter onderzoek, 

beleidsrelevante bijdragen en bijdragen tot transversale thema’s, 

(internationale) benchmark betreffende het onderzoek en de 

onderzoeksprestaties, andere.  

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

wetenschappelijk als beleidsrelevant en maatschappelijk vlak, rekening 

houdend met de verwezenlijkingen van ECOOM sinds 2007. 

• Analyse en beoordeling van de rol van ECOOM in het onderzoekslandschap 

(in de ruimste zin en zowel in Vlaanderen als internationaal) en het 

beleidsveld. In het bijzonder dient de samenwerking en afstemming met andere 

(onderzoeks)actoren en dit zowel in Vlaanderen als daarbuiten te worden 

geanalyseerd en beoordeeld, maar ook de ondersteuning die ECOOM met haar 

dienstverlening verleent aan het beleid, m.i.v. de kennisopbouw en de 

kennisdeling.  

• SWOT-analyse van ECOOM (en zijn structuren) in zowel de Vlaamse als de 

ruimere context.  

• Analyse en beoordeling van het ontwerp van meerjarenplan van ECOOM voor 

de periode 2014-2018.  

• 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 ECOOM in de 

toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor de 

opmaak van een nieuw convenant, missie en opdrachten, opvolging prestaties,, 

doelstellingen, …(Cf. ontwerp meerjarenplan)). 

 

De evaluatie omvat verder ook een analyse van de wijze waarop conclusies en 

aanbevelingen uit andere evaluaties en studies van belang zijn voor ECOOM. Het betreft 

o.m.: 

• de evaluatie van de (2
de

 generatie) steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek en 

het programma beleidsgericht onderzoek (2010); 

• de studie betreffende de rapportering van de Vlaamse universiteiten/universitaire 

associaties (2011); 

• evaluatie van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten (2010). 

 

De evaluatie heeft ook betrekking op de interne organisatie van ECOOM en ook zal 

aandacht besteed worden aan het personeelsbeleid en dit vanuit wetenschappelijk oogpunt 

(zie verder onder punt 5).  
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Ten slotte moet de evaluatie leiden tot een rapport dat aanbevelingen bevat betreffende de 

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

van ECOOM. 

 

De evaluatie vormt in principe de basis voor het opstellen van een (nieuw) convenant.  

 

 

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 heeft betrekking op de periode vanaf 2007 (m.a.w. ook op de twee jaar voor de 

start van het convenant, toen nog sprake was van het steunpunt O&O-Indicatoren).  

 

De evaluatie van ECOOM dient tegen eind 2012 te worden voltooid. Voor de evaluatie zal 

o.m. een beroep worden gedaan op een consultant die zal worden aangesteld via een 

openbare procedure. Verder wordt voor de evaluatie een panel van internationale experts 

ingeschakeld (zie ook deel III).  

 

De evaluatie zal ook gebruik maken van een zelfevaluatie van ECOOM
13

. Deze 

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

ante gedeelte betreft in essentie een ontwerp van beleidsplan (in dit geval een 

meerjarenplan) voor de periode 2014-2018
14

. Er werd met ECOOM afgesproken dat het 

ex-ante luik van de zelfevaluatie zoals voorzien tegen 01.04.2012 wordt overgemaakt aan 

het departement. Het ex-post luik van de zelfevaluatie zal ECOOM tegen  04.09.2012 aan 

EWI overmaken.  

 

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 het convenant, het meerjarenplan en een methodologische 

analyse van de prestaties, incl. rapportering en verantwoording 

 

Er dient te worden onderzocht in welke mate het convenant en het meerjarenplan  de 

opdracht voldoende precies omschrijven, of de strategische doelstellingen een goede 

vertaling zijn van de opdracht en of de operationele doelstellingen al dan niet SMART 

zijn geformuleerd. 

 

De opdrachtnemer onderzoekt verder of de modaliteiten betreffende verslaggeving en 

verantwoording, wel de meest efficiënte is, en doet, waar relevant, voorstellen tot 

eventuele bijsturing.  

 

Dit deel omvat aldus (niet-limitatieve lijst): 
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• Analyse en beoordeling van de vertaling van het beleid in het huidige convenant, 

rekening houdend met de beleidscontext; 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop de doelstellingen (in het convenant) 

werden vertaald in het meerjarenplan voor de periode waarop het convenant 

betrekking heeft. In welke mate werd het meerjarenplan verder ook concreet 

vertaald in de (jaarlijkse) werkplannen? 

• Analyse en beoordeling van het convenant zelf: sterke/zwakke punten, vertaling in 

opdrachten en doelstellingen, aflijning opdrachten, samenwerking met andere 

actoren; 

• Analyse en beoordeling van het meerjarenplan (2009-2013) met o.a. bepaling van 

sterke/zwakke punten, vertaling in operationele doelstellingen, prestaties en 

activiteiten, financieel plan, …; 

• Analyse en beoordeling van de aanvraag-, rapporterings en 

verantwoordingsmechanismen en/of modaliteiten. Bijzondere aandacht dient in dit 

luik te gaan naar de mogelijke werklast die de rapportering en verantwoording 

veroorzaakt; 

• Analyse  en beoordeling van de wijze waarop de performantie van ECOOM 

momenteel wordt bepaald/gemeten/opgevolgd: is de gekozen methodologie 

eenduidig, relevant, dynamisch, up-to-date? Zijn er eventuele hiaten? ? Is er 

aandacht voor kwalitatieve aspecten van de performantie en worden deze adequaat 

gemeten/bepaald/opgevolgd? Op welke manier kan de performantie van ECOOM 

in de toekomst opgevolgd worden? 

• Analyse toegekende middelen;  

• Analyse en beoordeling van de gehanteerde financiering en uitbetaling, 

mogelijkheid tot opbouw reserves, …; 

• Analyse en beoordeling van andere nuttige elementen. 

 

5.2.Een evaluatie van de (interne) werking en van de prestaties/realisaties 

 

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

wetenschappelijk/inhoudelijk als organisatorisch. Zoals hoger al aangegeven, 

rapporteert ECOOM jaarlijks over de werking en de geleverde prestaties.  

 

Er wordt verwacht dat in dit deel een analyse en beoordeling wordt gemaakt van de 

wijze waarop ECOOM zijn missie, doelstellingen, opdrachten heeft vervuld in zowel 

de context van het convenant zelf als in functie van het ruime beleidskader en welke 

prestaties/realisaties ECOOM heeft neergezet. 

 

Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de aansturing van ECOOM (cf. 

beheerscomité) en naar de specifieke structuur van ECOOM (consortium, bestaande 

uit verschillende onderzoeksgroepen ingebed in verschillende instellingen). De 

aansturing, (gelede) structuur en inbedding van ECOOM impliceert (mogelijk) 

complexiteit wat betreft rapportering en verantwoording, maar ook wat betreft 

onderlinge samenwerking en afstemming (tussen de geledingen). Deze elementen 

dienen ook in dit onderdeel in overweging te worden genomen, geanalyseerd en 

beoordeeld.  

Daarnaast dient specifieke aandacht te worden besteed aan de ondersteuning die 

ECOOM moet verschaffen bij zowel de uitbouw als de ondersteuning van VABB-

SHW.  
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Ook dient de periode vóór de inwerkingtreding van het convenant (i.e. de jaren 2007 

en 2008) in aanmerking te worden genomen bij de analyse en beoordeling.  

 

Tot slot dient de aandacht bij de analyse en beoordeling van de (interne) werking 

vooral te worden toegespitst op de personeelsinzet (in de verschillende geledingen), 

het personeelsbeleid (vanuit wetenschappelijk oogpunt) en het onderzoeksbeleid. Het 

beheerscomité volgt de eigenlijke globale werking van ECOOM immers al op.   

 

In dit luik komen volgende evaluatievragen aan bod:  

• Heeft ECOOM zijn doelstellingen zoals neergeschreven in het convenant gehaald 

en was dit op een aanvaardbare manier? Blijkt dit bijvoorbeeld uit de verwachte 

(jaarlijkse) realisaties/prestaties? 

• In welke mate werden de doelstellingen (in het convenant) adequaat vertaald in het 

meerjarenplan voor de periode waarop het convenant betrekking heeft? In welke 

mate werd het meerjarenplan verder ook concreet vertaald in de jaarlijkse 

werkplannen? In welke mate werden de in de jaarlijkse werkplannen voorziene 

acties effectief gerealiseerd, in hoeverre vormen ze een concrete en onderbouwde 

vertaling van de doelstellingen en in welke mate hebben de bijgedragen tot de 

realisatie van deze laatsten? In welke mate komen de prestaties overeen met wat in 

het meerjarenplan werd vooropgesteld? 

• Sluiten de doelstellingen en de acties van ECOOM nog aan bij de huidige 

beleidsdoelstellingen?  

• Welke “bedrijfsvoering” (inhoudelijk/wetenschappelijk, , toegespitst op onderzoek 

en op personeelsbeleid (vanuit wetenschappelijk oogpunt)) werd gehanteerd ? 

Welke elementen
15 

lagen/liggen ten grondslag aan eventuele koerswijzigingen? In 

welke mate was de bedrijfsvoering efficiënt en effectief? Hierbij dient ook 

aandacht te worden besteed aan “good governance” (cf. convenant).  

• Hoe is (de werking van) ECOOM gestructureerd en georganiseerd? Is deze 

structuur en organisatie voldoende transparant/kostenefficiënt, effectief…? Hoe 

gebeurt de aansturing (o.a. beheerscomité), de rapportering en verantwoording 

(o.a. t.o.v. diverse stakeholders) en hoe is de onderlinge samenwerking en 

afstemming tussen de geledingen van ECOOM geregeld?  

• Op welke wijze heeft ECOOM zowel in de huidige (beheers)periode als in de 

gehele beschouwde periode (vanaf 2007) invulling gegeven aan haar belangrijkste 

opdrachten, met name de onderzoeksopdracht en de beleidsrelevante opdracht? 

Welke evoluties kunnen in dat verband worden vastgesteld? Welke elementen 

lagen/liggen ten grondslag aan eventuele wijzigingen? Welke middelen heeft 

ECOOM in de periode sinds 2007 verworven voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen? Op welke wijze heeft ECOOM deze middelen ingezet? Was de 

inzet van de middelen effectief en efficiënt? Hoe relevant is het onderzoek voor de 

opdrachten van ECOOM? Welke dienstverlening heeft ECOOM verstrekt in het 

kader van de beleidsondersteuning? Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden 

tussen de “reguliere” opdrachten (bv. gegevensverzameling, opstellen 

Indicatorenboek) en de opdrachten die bijkomend aan ECOOM werden toegekend.  

• Hoe gaat ECOOM om met de problematiek van informatieverzameling wat betreft 

de prestaties van de instellingen waarin ECOOM is ingebed en die bestemd is voor 
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de overheid, op basis waarvan die overheid welbepaalde financiering verdeelt over 

diezelfde instellingen? (Mogelijk belangenconflict)?  

• Welke prestaties heeft ECOOM in de periode sinds 2007? Op welke scoort 

ECOOM goed en op welke minder? Wat zijn de oorzaken van deze verschillen en 

welk verband is er eventueel met de manier waarop het onderzoek wordt ingevuld? 

Hoe kunnen mindere prestaties eventueel geremedieerd worden? In welke mate 

zijn opvolgingsmechanismen die worden gehanteerd voldoende adequaat gebleken 

om de prestaties/realisaties van ECOOM op te volgen/te meten, rekening houdend 

met de belangrijkste opdrachten? Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren en zo 

nee, welke zouden dan in aanmerking kunnen worden genomen? Valt er een set 

van (eenduidige, relevante, dynamische, up-to-date) performantie-indicatoren te 

bedenken die zouden kunnen worden ingezet om de (jaarlijkse) opvolging te 

kunnen uitvoeren? Waarom (niet)?  

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

hoofdstroom binnen haar onderzoeksdomein(en))? Wat is de positie van ECOOM 

binnen haar onderzoeksdomeinen (m.a.w. een (internationale) benchmark van de 

wetenschappelijke prestaties van ECOOM wordt verwacht).   

• 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 en kwaliteit van het onderzoek en de 

onderzoeksmethodes van ECOOM en over de kwaliteit van het 

onderzoekspersoneel van ECOOM?  

• Wat zijn de perspectieven van het onderzoeksdomeinen van ECOOM voor de 

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

context?  

• Welke ondersteuning levert ECOOM aan het beleid? I.h.b. wat betreft de bijdrage 

tot transversale thema’s, de systematiek en consistentie van de beschikbaarheid 

van de onderzoeksgegevens voor de overheid, enz. 

• In welke mate slaagt ECOOM erin ook andere financiering aan te trekken dan de 

middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt? Wat is de (evolutie van 

de) verhouding tussen deze middelen over de jaren heen? Hoe kunnen de 

wijzigingen verklaard worden? 

 

 

Dit deel omvat aldus (niet-limitatieve lijst): 

• Een inhoudelijk/wetenschappelijke analyse en beoordeling van de werking van 

ECOOM. 

• Een organisatorische/administratieve analyse (bedrijfsvoering in al haar aspecten) 

en beoordeling van ECOOM
16

 (interne organisatie (o.a. mate van functionele 

autonomie), (werking) bestuursorganen, governance, onderzoeksbeleid, 

personeelsbeleid, inzet personeel, …), m.i.v. een financiële analyse (aanwending 

subsidies, verantwoording subsidie, mate van externe fondsenwerving, …) en 

beoordeling van zowel het convenant (o.a. opbouw reserves) als de planning en 

verantwoording door ECOOM (jaarlijkse werkplannen, rapporten,…). Analyse 

van de effectieve en efficiënte inzet van de middelen, i.h.b. wat personeel betreft. 
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• Analyse en beoordeling van de wijze waarop ECOOM in de huidige periode 

invulling heeft gegeven aan haar belangrijkste opdrachten, met name de 

onderzoeksopdracht en de opdracht t.a.v. het (Vlaamse) beleid. 

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

vertaald in de werkplannen (activiteiten, begroting/financiering, …). 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin en de wijze waarop ECOOM haar 

doelstellingen zoals neergeschreven in het convenant heeft gehaald. 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin de in de (jaarlijkse) werkplannen 

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 prestaties/realisaties van ECOOM op diverse 

vlakken (o.a. wetenschappelijke output, beleidsondersteuning,, …).  

• Analyse en beoordeling van de aansturing, structuur van ECOOM, de 

rapporterings- en verantwoordingsmechanismen t.a.v. diverse stakeholders (in 

eerste instantie de Vlaamse overheid, maar ook de universiteiten/universitaire 

associaties).  

• Analyse en beoordeling van andere nuttige elementen (o.a. volgend uit de 

evaluatievragen hierboven). 

 

5.3.Evaluatie van de rol van ECOOM  

 

Dit onderdeel van de evaluatie richt zich op het actuele functioneren van ECOOM en 

dit zowel binnen het onderzoeksveld/-domein als in het beleidsveld. Er komen niet 

zozeer kwantitatieve, maar kwalitatieve aspecten aan bod aan de hand van de volgende 

vragen: 

 

• Welke dienstverlening geeft ECOOM aan zijn belangrijkste stakeholders, klanten 

en doelgroepen. Wat is de kwaliteit hiervan en dit zowel inhoudelijk als technisch? 

Met betrekking tot dit laatste dient aandacht te worden besteed aan de 

ondersteuning die ECOOM verleent m.b.t. VABB-SHW. Inhoudelijk dient 

specifieke aandacht te worden besteed aan de dienstverlening t.a.v. de Vlaamse 

overheid en specifiek wat betreft (de gegevensverzameling voor) de berekening en 

bepaling van indicatoren die de overheid als verdelingsmechanisme voor financiële 

middelen hanteert, evenals de systematiek en beschikbaarheid van de 

onderzoeksgegevens voor de overheid.  

• Wat is de positie van ECOOM zowel in het onderzoeksdomein als in het 

beleidsveld, en dit zowel in Vlaanderen als in een internationale context (voor 

zover van toepassing)? Wat is de (internationale) rol/meerwaarde/uitstraling van 

ECOOM en dit zowel met betrekking tot de opdrachten als wat betreft de instelling 

zelf? Welke meerwaarde genereert dit voor Vlaanderen? 

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

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

• In welke mate overlappen de activiteiten van ECOOM met die van andere actoren? 

Zijn er kansen of opportuniteiten tot samenwerking (geweest) en zo ja, worden die 

optimaal benut? 

• In welke mate houdt ECOOM rekening met andere actoren/acties/projecten in het 

veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, 

synergie, afstemming, … en gebeurt dit proactief of eerder afwachtend? 
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• 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 zusterorganisaties, buitenlandse 

universiteiten en andere onderzoeksinstellingen? 

• In welke mate heeft ECOOM bijgedragen aan het opbouwen en verankeren van het 

Vlaams onderzoekspotentieel? Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 

wijze waarop de werking van ECOOM is georganiseerd en kan onderzocht worden 

in welke mate ECOOM zowel heeft bijgedragen tot de vorming van (jonge) 

onderzoekers (o.a. doctoraatsopleiding) als tot het doorgroeien van postdocs in het 

Vlaamse onderzoeksweefsel.  

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

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

• Welke (internationale) samenwerkingsverbanden heeft ECOOM inmiddels 

afgesloten? In welke mate zijn deze samenwerkingsverbanden ook geconcretiseerd 

in acties en welke dynamiek hebben betreffende samenwerkingsverbanden? In 

welke mate participeert ECOOM in internationale (onderzoeks)programma’s en in 

welke rol? 

 

 

5.4.Evaluatie van de impact van ECOOM in het ruimere kader (m.i.v. een 

SWOT-analyse) 

 

Hierin staan de effecten van de activiteiten van ECOOM centraal. De keuze voor een 

expertisecentrum (in 2008 en dit in tegenstelling tot een steunpunt) heeft ongetwijfeld 

een impact veroorzaakt. De bedoeling van dit luik is dan ok om een zicht te krijgen op 

de impact van ECOOM en dit vooral wetenschappelijk en beleidsmatig (o.a. 

beleidsbijdragen, beleidsrelevantie).  

 

Wat betreft deze impact zal een belangrijke bijdrage tot de analyse en beoordeling 

moeten geleverd worden door het panel van experts. Een bibliometrische analyse van 

de wetenschappelijke output van ECOOM kan ook bijdragen tot voorgaande.   

 

In dit onderdeel komen dus o.a. volgende evaluatievragen aan bod (niet limitatieve 

lijst): 

• Wat is het effect en de impact van de activiteiten van ECOOM en dit zowel 

wetenschappelijk als voor het beleidsdomein? In welke mate zijn zowel de 

“klanten” als de doelgroepen tevreden over de dienstverlening/activiteiten van 

ECOOM? In welke mate zijn dienstverlening/activiteiten afgestemd op de 

behoeften van de klanten/doelgroepen? 

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van ECOOM? In welke mate zijn deze al dan 

niet geëvolueerd sinds 2007 en in welke zin? Wat zijn de opportuniteiten en 

bedreigingen waar ECOOM voorgestaan (voorstaat) en hoe heeft (zal) ECOOM 

hierop ingespeeld (inspelen)? Welke uitdagingen en bedreigingen dienen zich aan 

in de nabije toekomst, rekening houdend met het ruime beleidskader (zowel in 

Vlaanderen als daarbuiten)? 

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is ECOOM 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 in het bijzonder rekening te worden 

gehouden met volgende aspecten:  
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o Aansluiting bij Europese initiatieven; 

o Beleidsuitdagingen waar ECOOM eventueel rekening mee zal moeten 

houden; 

o Andere … 

 

 

5.5 Een zelfevaluatie door ECOOM  

 

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

gedeelte (vooruitblik onder de vorm van een meerjarenplan voor de periode 2014-2018).  

 

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 ECOOM (alle aspecten) en wat betreft 

de impact, en dit zowel op Vlaams als op internationaal niveau (gezien vanuit de 

huidige situatie en gericht op de afgelopen periode 2007-2011)? 

• Wat zijn de kansen en bedreigingen (alle aspecten) en wat betreft de impact, en dit 

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

gericht op de toekomstige situatie 2014-2018)? 

 

Er is afgesproken dat ECOOM dit deel van de zelfevaluatie uiterlijk 04.09.2012 aan het 

departement EWI overmaakt.  

 

Ex-ante gedeelte – ontwerp van meerjarenplan 2014-2018 

Het convenant vermeldt dat ECOOM uiterlijk op 1 april 2012 een ontwerp van 

meerjarenplan voor de periode 2014-2018 bij de bevoegde minister zal indienen.  

 

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

experten, zodat ECOOM – o.m. op basis van de resultaten van de evaluatie – later een 

(bijgewerkt) meerjarenplan voor de periode kan indienen.  

Er is afgesproken dat ECOOM dit deel van de zelfevaluatie uiterlijk 01.04.2012 aan het 

departement EWI overmaakt.  

 

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

plan van aanpak.  

 

5.6 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): 

 

• Maakt het meerjarenplan duidelijk hoe ECOOM zich inschakelt in de doelstellingen 

van het Vlaamse wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid? 

• Maakt het meerjarenplan duidelijk hoe ECOOM zich inschakelt in de doelstellingen 

van internationale organisaties, in het bijzonder de EU? 

• Maakt het meerjarenplan duidelijk hoe ECOOM zich positioneert in het 

beleidsdomein en het onderzoekslandschap (Vlaams en internationaal) en wordt 
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voldoende duidelijk gemaakt hoe en met welke andere actoren zal worden 

samengewerkt en waarom? 

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

regionale/internationale ontwikkelingen binnen het beleids- en onderzoeksdomein en 

de gerelateerde thema’s? 

• Zijn de onderzoeksvoorstellen in het meerjarenplan vernieuwend en zijn zij van belang 

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

• Is de uitvoering van het meerjarenplan realistisch, rekening houdend met de middelen 

en het personeel van ECOOM? 

• Is ECOOM een geschikte organisatie om de onderzoeksvoorstellen in het 

meerjarenplan uit te voeren en om de verwachte beleidsondersteuning te realiseren? 

(Cf. samenwerking met andere actoren). 

• Komt het meerjarenplan tegemoet aan de gedetecteerde zwaktes, maakt het voldoende 

gebruik van de gedetecteerde sterktes? 

• Biedt het meerjarenplan een antwoord op de gedetecteerde bedreigingen en maakt het 

optimaal gebruik van de gedetecteerde kansen?  

 

5.7 Een beoordeling door internationale experts 

 

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

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

plaatse brengen en dienen niet alleen in staat te zijn de onderzoeksdisciplines van 

ECOOM te beoordelen, maar ook affiniteit te hebben met beleidsondersteuning op basis 

van wetenschappelijk onderzoek, m.a.w. met beleidsrelevant onderzoek. De experts zullen 

zich in het bijzonder moeten uitspreken over (de kwaliteit van) de (onderzoeks)prestaties, 

het (onderzoeks- en data)beheer van ECOOM, de beleidsrelevantie van het onderzoek, de 

geboden beleidsondersteuning, eventueel de positionering van het onderzoek (Vlaams en 

internationaal) en de toekomstplannen van ECOOM (cf. Ontwerp van meerjarenplan).  

 

Het is verder de bedoeling dat het panel van experts ook in staat is om de specifieke 

opdrachten die ECOOM heeft met betrekking tot VABB-SHW te beoordelen.  

 

Er zal voor geopteerd worden om in het panel dat ECOOM moet beoordelen minstens 1 

expert op te nemen die ook inhoudelijk over VABB-SHW kan oordelen. Betreffende 

expert zal ook participeren in de evaluatie van VABB-SHW (zie verder) en aldus de 

verbinding tussen beide dossiers verzekeren.  

 

De samenstelling van het panel kan
17

 worden goedgekeurd door de minister, op 

voorwaarde dat dat de minister dit voornemen vooraf meedeelt aan de Vlaamse Regering. 

Vanuit die optiek zal onderhavig plan van aanpak via een mededeling aan de Vlaamse 

Regering worden overgemaakt (cf. deel III).  

 

Voor de samenstelling van het panel, is het voorstel dat de stuurgroep die de evaluatie zal 

begeleiden een uitgebreide lijst (“longlist”) opstelt van mogelijke experts en dit in 

volgorde van prioriteit. Deze lijst zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de 

minister en tegelijk zal aan de minister gevraagd worden de goedkeuring over de 

uiteindelijke samenstelling van het panel (i.e. de “shortlist”) te delegeren aan de 

                                                 
17

 Conform artikel 6, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering d.d.13.07.2009 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering 
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stuurgroep, die de uiteindelijke samenstelling zal meedelen aan/laat bekrachtigen door de 

minister.  

De ervaring met de samenstelling van panels leert nl. dat valabele experts vaak veel 

verplichtingen en drukke agenda’s hebben. Om tot een degelijk panel te komen, dient 

vaak op erg korte termijn een beslissing te worden genomen of afspraken gemaakt. Op een 

dergelijke korte termijn is het niet altijd mogelijk een beslissingsmoment vanwege de 

minister in te bouwen. Daarom wordt gepleit voor de pragmatische benadering die 

hiervoor werd geschetst.  

 

Verwacht wordt dat het panel (maximaal) 2 dagen (ter plaatse) nodig zal hebben om een 

degelijke beoordeling van ECOOM te maken.  

Het panel stelt een eigen rapport op dat zowel op zichzelf staat als geïntegreerd wordt in 

de werkzaamheden van de consultant.  
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II. Plan van aanpak voor de evaluatie van het Vlaams Academisch Bibliografisch 

Bestand Sociale en Humane Wetenschappen 

 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Het in de inleiding vermelde BOF-besluit, stelt in artikelen 1 sedecies en 1 sepdecies het 

volgende: 

 

“Art. 1sedecies. De Vlaamse Regering laat om de drie jaar en een eerste keer in de 

loop van 2012 de kwaliteit van het VABB-SHW doorlichten, waarbij ten minste de 

volgende elementen worden beoordeeld:  

1° de al dan niet toewijzing van publicaties aan een discipline van de sociale en 

humane wetenschappen; 

2° de mate waarin de publicaties die worden verwerkt in het VABB-SHW aan de 

criteria, vermeld in art. 1quater, voldoen en de mate waarin de publicaties die 

werden afgewezen door het Gezaghebbend Panel, er niet aan voldoen.    

 

Art. 1sepdecies. §1. Voor de beoordeling stelt de Vlaamse regering een evaluatiepanel 

samen, dat bestaat uit ten minste vijf leden die werken in disciplines van de sociale en 

humane wetenschappen, waarvan minstens één persoon in het gebied van 

wetenschapsstudies werkt, en die een internationale erkenning in hun 

onderzoeksdomein genieten. Geen van de leden van het evaluatiepanel werkt op het 

ogenblik van de aanstelling in België.  

 

§2. Het evaluatiepanel wordt beschouwd als een adviesorgaan als vermeld in het 

decreet van 13 juli 2007 houdende de bevordering van een meer evenwichtige 

participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse 

overheid.  

 

§3. De Vlaamse Regering wijst onder de leden een voorzitter en een 

plaatsvervangende voorzitter aan.  

 

Art. 1octadecies. Het evaluatiepanel stelt een rapport op met zijn bevindingen en 

aanbevelingen en bezorgt dat aan de Vlaamse Regering.  

 

Het rapport van het evaluatiepanel, eventueel aangevuld met de reacties van het 

Gezaghebbend Panel en van het Steunpunt O&O-indicatoren, wordt door de Vlaamse 

Regering, eventueel samen met haar beleidsconclusies, bezorgd aan het Vlaams 

Parlement.” 

 

Het bovenstaande besluit stelt in artikel  1quater stelt: 

“Om opgenomen te worden in het VABB-SHW moet een publicatie aan de volgende 

criteria (ondergrens) voldoen: 

1° publiek toegankelijk zijn; 

2° op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar zijn met een ISBN- of ISSN-

nummer; 

3° een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of de 

toepassing ervan; 



 

22 

 

4° voor verschijnen beoordeeld zijn in een aantoonbaar peer-reviewproces door 

wetenschappers die expert zijn in de betrokken (deel)discipline(s). Peer review 

moet uitgevoerd worden door een editorial board, door een vast leescomité, 

door externe referees of door een combinatie van die types.” 
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2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

Bij het ontwerpen van he Financieringsdecreet Hoger Onderwijs van 14 maart 2008 en de 

actualisatie van de sleutel voor de verdeling van de BOF-middelen, is de vraag gesteld om 

in de toekomst meer wetenschappelijke publicaties in de sociale en humane 

wetenschappen in rekening te brengen dan met de bestaande internationale databanken 

mogelijk is.  De Vlaamse Regering heeft daarop voorgesteld om een Vlaams Academisch 

Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) uit te 

bouwen. Via het Financieringsdecreet is vervolgens een titel IVquater Vlaams 

Academisch Bibliografisch Bestand “Sociale en Humane Wetenschappen” aan het 

Aanvullingsdecreet van 19 maart 2004 toegevoegd (artikelen VI.9.17 en 18) waarin de 

decretale grondslag voor VABB-SHW is gecreëerd (cf. inleiding):  

 

Art. VI.9.17. 

§ 1. Er wordt een Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand «Sociale en Humane 

Wetenschappen» georganiseerd, verder «VABB-SHW» genoemd, waarin 

bibliografische gegevens zijn opgenomen van wetenschappelijke publicaties binnen 

het domein van de Sociale en Humane Wetenschappen, afkomstig van onderzoekers 

die verbonden zijn aan een universiteit of hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap en 

die niet verwerkt zijn voor de Web of Science. 

 

De Vlaamse Regering legt een operationele omschrijving van de 

wetenschapsdisciplines « Sociale en Humane Wetenschappen » vast. 

 

§ 2. Het VABB-SHW wordt ontwikkeld en geactualiseerd door vertegenwoordigers 

van de wetenschapsdisciplines «Sociale en Humane Wetenschappen», op de wijze als 

voorgeschreven door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering legt het VABB-

SHW vast na advies van het Steunpunt O&O-indicatoren; erkend en gefinancierd door 

de Vlaamse overheid en gebaseerd op een toets van een panel van niet in België 

werkzame onderzoekers. Het VABB-SHW wordt beheerd door het Steunpunt O&O-

indicatoren; erkend en gefinancierd door de Vlaamse overheid. 

 

De Vlaamse Regering organiseert met betrekking tot de architectuur, de inhoudelijke 

opbouw en het beheer van het VABB-SHW een systeem van externe kwaliteitszorg. Dit 

systeem houdt in dat de kwaliteit en de graad van wetenschappelijkheid van het 

VABB-SHW-stelsel periodiek, volgens een door de Vlaamse Regering te bepalen 

tijdschema, worden getoetst door een panel van niet in België werkzame onderzoekers. 

De bevindingen van dit panel worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement, samen 

met de conclusies of adviezen van de beheersinstantie van het VABB-SHW en van de 

Vlaamse Regering. 

 

Art. VI.9.18. 

§ 1. Het VABB-SHW is uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel. 

 

§ 2. Indien de in § 1 vermelde datum niet wordt gehaald omwille van een niet-

validering van de architectuur en de inhoudelijke opbouw van het VABB-SHW door de 

vertegenwoordigers van de verschillende wetenschapsdisciplines, is de Vlaamse 
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Regering ertoe gemachtigd om een activeringsmaatregel toe te passen bij de 

berekening van het variabel onderzoeksdeel in hoofde van de universiteiten. 

 

Die activeringsmaatregel bestaat in : 

1° een jaarlijkse graduele verhoging van het gewicht van het aantal citaties in het 

element als vermeld in artikel 29, § 2, 3°, van het decreet van 14 maart 2008 

betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in 

Vlaanderen, en dit tot ten hoogste 0.70; 

2° een jaarlijkse graduele afbouw van het verhoogde gewicht tot het initiële gewicht 

van 0.50, en dit vanaf het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin het VABB-SHW 

alsnog operationeel wordt. 

 

Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2011 de gegevens van de publicaties opgenomen in 

dit bestand meegenomen worden bij de bepaling van de BOF-sleutel en van de 

werkingstoelagen. Het beheer van het VABB-SHW (cf. supra) wordt ondergebracht bij 

het Steunpunt O&O-Indicatoren. De verantwoordelijkheid voor de opbouw en het beheer 

van VABB-SHW werd door de stuurgroep van het steunpunt ondergebracht bij de 

Universiteit Antwerpen (die een partner was in het consortium dat het steunpunt vormde).  

Om dit te formaliseren en met name zowel het werkpakket betreffende VABB-SHW toe te 

voegen aan het takenpakket van het steunpunt en het werk verder formeel te kunnen 

toewijzen aan de Universiteit Antwerpen, werd aan de beheersovereenkomst met het 

Steunpunt een addendum toegevoegd.  

 

Bij de herziening van de BOF-sleutel (besluit Vlaamse Regering van 12 december 2008 

(zie ook deel I), heeft de Vlaamse Regering ook voorzien in de oprichting van een 

Gezaghebbend Panel, dat moet instaan voor het wetenschappelijk beheer van het VABB-

SHW. De Vlaamse Regering keurde d.d. 24.04.2009 de samenstelling van het panel 

goed
18

. Op 2 oktober 2009 werd een nieuwe voorzitter voor het panel benoemd en later 

werd de samenstelling van het panel ook nog gewijzigd (ledenwissels UHasselt en 

UGent).  

 

Zoals in deel I toegelicht, is het Steunpunt O&O-Indicatoren op 1 januari 2009 

overgegaan in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring
19

 (zie ook 

inleiding). De bestaande beheersovereenkomst werd opgegeven en per 1 januari 2009 een 

convenant afgesloten voor een periode van vijf jaar (2008-2013).  

  

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

 

Op 30 april 2009 werd het decreet houdende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid goedgekeurd. Betreffend decreet trad in werking op 1 

januari 2010 per besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19.12.2009. Het decreet bevat geen 

bepalingen met rechtstreekse impact op het Expertisecentrum en op het VABB-SHW, 

behalve eventueel de bepalingen die betrekking hebben op het hoger onderwijs.  

 

Het programma Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek evenals de individuele 

steunpunten zelf, werden in de loop van 2011 geëvalueerd. Omwille van de eerdere 

                                                 
18

 VR 2009 2404 DOC.0578 
19

 Nota aan de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de erkenning van het Expertisecentrum 

Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring en de beëindiging van het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek 

O&O-Indicatoren (VR/2008/1212/DOC.1424). 
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stopzetting van het Steunpunt O&O-indicatoren, werd betreffend steunpunt niet mee 

geëvalueerd. In het plan van aanpak betreffende de evaluatie van de Steunpunten dat via 

een mededeling aan de Vlaamse Regering
20

 werd gevalideerd, wordt echter aangegeven 

dat het aangewezen zou zijn om bij de evaluatie van het Expertisecentrum de periode 

2007-2008 (m.a.w. de periode als Steunpunt) mee te nemen. In die periode valt de 

oprichting van VABB-SHW, wat betekent dat de evaluatie van dit initiatief ook rekening 

zal houden met betreffende beginperiode.  

 

Te verwachten evolutie in de beleidscontext  

 

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

beleidscontext geen evoluties verwacht met een grote impact op VABB-SHW. 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 ECOOM werden ter beschikking 

gesteld, wat mogelijk een impact kan hebben op de middelen die ECOOM voor VABB-

SHW ter beschikking heeft.  

 

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogd resultaat 

 

In het BOF-besluit wordt gesteld dat de evaluatie tot doel heeft de kwaliteit van het 

VABB-SHW door te lichten. De te beoordelen elementen (cf. punt 1) die hierbij worden 

aangehaald, zijn kwalitatief van aard en hebben betrekking op de mate waarin VABB-

SHW een degelijke afspiegeling is van het soort publicaties die men in betreffende 

disciplines normaliter mag verwachten.  

In essentie is het – op basis van de in het besluit aangehaalde elementen -  de bedoeling 

om de kwaliteit van zowel het beheer als de inhoud van VABB-SHW te beoordelen en dit 

zowel wat betreft wetenschappelijke aspecten als wat betreft de technische ondersteuning 

(architectuur en dienstverlening). Dit laatste is in handen van ECOOM.  

 

Verder wordt gesteld dat de Vlaamse Regering voor deze evaluatie een panel samen dat 

uit minstens 5 leden dient te bestaan en waarvan de vereiste expertise eveneens in het 

besluit wordt toegelicht.   

 

Als resultaten van de evaluatie worden aldus verwacht: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop zowel het Gezaghebbend Panel als 

ECOOM de hun toegewezen opdracht hebben vervuld (interne organisatie, 

governance, resultaten, enz). 

• Analyse en beoordeling van de kwaliteit van zowel het beheer als de inhoud van 

VABB-SHW. 

• Analyse en beoordeling van de inhoud van VABB-SHW en dit op basis van de 

vier criteria opgenomen in het besluit (cf. punt 1 hierboven).  

• Analyse en beoordeling van de inhoud van VABB-SHW en dit vergeleken met de 

internationale context en de trends in betreffend wetenschapsgebied (benchmark). 
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• Analyse en beoordeling van de impact van het beheer van VABB-SHW op de 

werking van ECOOM en dit sinds 2008. 

• Analyse en beoordeling van de impact die de gegevens uit VABB-SHW hebben op 

de bepaling van de BOF-sleutel en werkingstoelagen (kosten-baten-analyse).  

• Analyse en beoordeling onderliggende regelgeving (algemeen en in het bijzonder 

het BOF-besluit); 

• Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking van VABB-

SHW (alle aspecten) en (eventueel) aan te passen regelgeving. Dit laatste o.a. in 

het licht van administratieve vereenvoudiging, het verhogen van de transparantie, 

efficiëntie en effectiviteit.   

 

De evaluatie dient te leiden tot een rapport dat aanbevelingen bevat betreffende een 

verbeterde werking van VABB-SHW en dit wat betreft alle geledingen ervan (i.e. 

wetenschappelijk/inhoudelijk en technisch beheer) maar ook eventueel wat betreft de 

onderliggende regelgeving, i.h.b. het BOF-besluit.  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie van VABB-SHW zal ruimer gaan dan wat in het (BOF-)besluit en de andere 

regelgeving is aangegeven. Inderdaad, de bedoeling van de evaluatie is ook om de 

effectiviteit en efficiëntie van het instrument na te gaan, een kosten-baten-analyse te 

maken en verder in het kader van administratieve vereenvoudiging en het verhogen van de 

transparantie ook de regelgeving zelf te evalueren. De krijtlijnen van de evaluatie worden 

verder verduidelijkt a.d.h.v. de evaluatievragen.  

 

De evaluatie van VABB-SHW dient tegen eind 2012 te worden voltooid. Voor de 

evaluatie zal in hoofdzaak gebruik gemaakt worden van de bestaande verslaggeving en dit 

o.m. van ECOOM en van het Gezaghebbend Panel. Een zelfevaluatie is omwille van de 

omvang van het initiatief niet opportuun.  

 

5. Evaluatievragen 

 

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

worden volgende evaluatievragen naar voor geschoven (niet limitatieve lijst):  

• In welke mate is de opdracht van zowel ECOOM als het Gezaghebbend Panel 

duidelijk omschreven in de regelgeving?  

• Is de regelgeving zelf voldoende duidelijk, eenvoudig en transparant? Is er 

eventueel ruimte voor verbetering? Zo ja welke en in welke zin?  

• Op welke wijze hebben zowel ECOOM als het Gezaghebbend Panel de hun 

toegewezen opdracht vervuld? In welke mate was dit efficiënt en effectief? In 

welke mate is de werking transparant, goed georganiseerd en gedocumenteerd (o.a. 

verslaggeving en verantwoording)? Welke resultaten kunnen worden voorgelegd?  

• Wat is de kwaliteit van de gegevensverzameling en dit zowel inhoudelijk als wat 

technische ondersteuning betreft?  

• Wat is de kwaliteit van de inhoud van de databank? Hoe positioneert deze inhoud 

zich binnen het onderzoeksdomein en in een internationale context? 

• In welke mate voldoet de inhoud van de databank aan de criteria vermeld in het 

besluit? In welke mate voldoet de inhoud die uit de databank werd geweerd niet 

aan de criteria vermeld in het besluit? Wat is de score van de geweerde inhoud op 
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elk van de criteria? Op basis van welke criteria vallen de meeste geweerde inhoud 

af?  

• Hoe werkt de rechtzettingsprocedure? Hoe vaak diende ze te worden ingezet en 

met welk resultaat? Zijn er mogelijkheden tot verfijning/verbetering van de 

procedure?  

• Wat is de impact van de gegevens uit de databank op de berekening van de BOF-

sleutel en de werkingstoelagen
21

 en dit o.a. in vergelijking met gegevens die 

betrekking hebben op andere onderzoeksdomeinen?  

• Wat is de impact van het beheer van de databank op de werking van ECOOM? Op 

de werkzaamheden van de leden van het Gezaghebbend Panel?  

 

In het kader van de evaluatie van VABB-SHW dient een panel van (internationale) 

experts te worden ingeschakeld. Om het panel te ondersteunen zal een consultant worden 

ingezet, die een aantal voorbereidende analyses dient te maken.  

 

Deze experts zullen een bezoek ter plaatse brengen en dienen niet alleen over expertise te 

beschikken om over de inhoud en werking van VABB-SHW te beoordelen, maar 

(gezamenlijk) ook voldoende affiniteit te hebben met de architectuur en het beheer van 

gegevensbanken zoals VABB-SHW.  

 

Er zal voor geopteerd worden om in het panel dat VABB-SHW moet beoordelen minstens 

1 expert op te nemen die ook affiniteit heeft met de opdrachten van ECOOM en het 

onderzoek dat ECOOM verricht. Betreffende expert zal ook participeren in de evaluatie 

van ECOOM (cf. supra) en aldus de verbinding tussen beide dossiers verzekeren.  

 

De samenstelling van het panel kan
22

 worden goedgekeurd door de minister, op 

voorwaarde dat de minister dit voornemen vooraf meedeelt aan de Vlaamse Regering. 

Vanuit die optiek zal onderhavig plan van aanpak via een mededeling aan de Vlaamse 

Regering worden overgemaakt (cf. deel III).  

 

Voor de samenstelling van het panel, is het voorstel dat de stuurgroep die de evaluatie zal 

begeleiden een uitgebreide lijst (“longlist”) opstelt van mogelijke experts en dit in 

volgorde van prioriteit. Deze lijst zal voor goedkeuring voorgelegd worden aan de 

minister en tegelijk zal aan de minister gevraagd worden de goedkeuring over de 

uiteindelijke samenstelling van het panel (i.e. de “shortlist”) te delegeren aan de 

stuurgroep, die de uiteindelijke samenstelling zal meedelen aan/laat bekrachtigen door de 

minister.  

De ervaring met de samenstelling van panels leert nl. dat valabele experts vaak veel 

verplichtingen en drukke agenda’s hebben. Om tot een degelijk panel te komen, dient 

vaak op erg korte termijn een beslissing te worden genomen of afspraken gemaakt. Op een 

dergelijke korte termijn is het niet altijd mogelijk een beslissingsmoment vanwege de 

minister in te bouwen. Daarom wordt gepleit voor de pragmatische benadering die 

hiervoor werd geschetst.   

 

Verwacht wordt dat het panel (maximaal) 1 dag (ter plaatse) nodig zal hebben om een 

degelijke beoordeling van VABB-SHW te maken. 

                                                 
21

 Het is hierbij niet de bedoeling het principe van VABB-SHW in vraag te stellen, maar o.m. een weloverwogen 

oordeel te maken in het licht van een verbetering/vereenvoudiging van de regelgeving.  
22

 Conform artikel 6, 6° van het besluit van de Vlaamse Regering d.d.13.07.2009 tot bepaling van de 

bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering 
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Het panel stelt een eigen rapport op dat later wordt overgemaakt aan de Vlaamse 

Regering, het Gezaghebbend Panel en ECOOM. De stuurgroep zal dit proces begeleiden 

(zie supra).   
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III. Gemeenschappelijk luik in het plan van aanpak van de evaluaties van 

ECOOM en VABB-SHW 

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

 

1) Evaluatie ECOOM 

 

Onderdelen 

De evaluatie van ECOOM zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de prestaties; 

• Een analyse en beoordeling van de rol van ECOOM in het 

onderzoekslandschap en in het beleidsveld; 

• Een analyse en beoordeling van de impact van ECOOM (wetenschappelijk,  en 

beleidsmatig,…). 

Dit wordt aangevuld met: 

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

(cf. bijlage 1). 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:  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door 

ECOOM); 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o Peer review (incl. plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers 

van ECOOM en met stakeholders, …); 

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse en beoordeling ontwerp meerjarenplan ECOOM 

in functie van de (evoluerende) beleidscontext (en dit o.m. door het panel van 

experts). 

• Bibliometrische analyse en benchmark wetenschappelijke/onderzoekspresaties. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

 

Methodologie 

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

de zelfevaluatie en de beoordeling door het panel van experts (“peer review”)
23

 dient 

de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de evaluatie op zich te nemen. Het 

ontwerp van meerjarenplan zal
24

 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. 

                                                 
23

 De consultant zal wel moeten instaan voor de begeleiding en ondersteuning van het panel van experts.  
24

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

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

impact van ECOOM te beoordelen (cf. het panel van experts). De consultant zal de 

bevindingen van betreffende experts in de eigen werkzaamheden integreren.  

De tweede betreft de expertise om de (andere) impact van ECOOM te beoordelen. Het 

betreft in hoofdzaak. de beleidsmatige impact, en dan vooral wat betreft 

beleidsrelevantie en -ondersteuning. De consultant zal dienen uit te maken welke 

expertise hij daarvoor zal inschakelen en hoe deze eventueel in het panel wordt 

ingebracht.   

 

Van de consultant wordt verwacht dat hij voor de uitvoering van de opdracht diverse 

stakeholders raadpleegt. Het betreft o.m. vertegenwoordigers van universiteiten, 

Vlaamse (overheids)departement(en), maatschappelijke organisaties en eventueel ook 

internationale organisaties. Op basis van hun bevindingen en inzichten dient een 

oordeel te worden gevormd over de impact van ECOOM.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Kennisbeheer) 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. vertegenwoordigers van andere beleidsdomeinen).  

 

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 

het nieuwe convenant. 

 

2) VABB-SHW 

 

Onderdelen 

De evaluatie van VABB-SHW zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de realisaties (eigenlijke gegevensbank, inhoudelijk beheer, 

enz); 

• Analyse en beoordeling van de positie van VABB-SHW in een internationale 

context en van de impact van VABB-SHW (o.m. op de bepaling van de BOF-

sleutel en de berekening van de werkingstoelagen).  

Verder worden onderscheiden:  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten; 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o Peer review (incl. plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers 

van VABB-SHW en met stakeholders, …); 

o SWOT-analyse. 

• Internationale benchmark en bibliometrische analyse gegevens VABB-SHW. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 
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Methodologie 

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

de beoordeling door het panel van experts (“peer review”)
25

 dient de consultant alle 

hoger vermelde onderdelen van de evaluatie op zich te nemen. De consultant zal dus 

vooral een aantal werkzaamheden moeten verrichten om de beoordeling van VABB-

SHW door het panel te vergemakkelijken. Behalve de praktische organisatie en 

begeleiding van het panel, omvat dit ook het opstellen van een voorlopig rapport dat 

als basis voor de beoordeling van het panel kan dienen.   

 

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

verschillende vormen van expertise. 

De belangrijkste vorm betreft wetenschappelijke expertise m.b.t. de 

onderzoeksdomein(en) opgenomen in VABB-SHW, die in staat moet zijn de 

wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en impact van VABB-SHW te beoordelen.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Kennisbeheer) 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. vertegenwoordigers van andere beleidsdomeinen).  

 

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.  

 

Specifieke opmerkingen 

Voor de evaluatie van ECOOM en de (begeleiding van de) evaluatie van VABB-SHW 

wordt zowel om praktische als budgettaire redenen dezelfde consultant ingeschakeld. 

Concreet betekent dit dat de aan te besteden evaluatie-opdrachten als één geheel zullen 

worden gegund en toegewezen.  

 

Timing: 

• Zelfevaluatie ECOOM:  

o Het (ontwerp van) Meerjarenplan 2014-2018 (i.e. het ex-ante deel van 

de zelfevaluatie) dient conform het convenant uiterlijk op 1 april aan de 

minister te worden overgemaakt. Een kopie wordt aan het departement 

bezorgd; 

o Het gedeelte van de zelfevaluatie dat betrekking heeft op de afgelopen 

periode (ex-post) dient tegen uiterlijk 4 september 2012 aan het 

departement te worden bezorgd. Op dat ogenblik kan ECOOM ook een 

aangevulde/aangepaste
26

 versie van het (ontwerp van) meerjarenplan 

aan het departement overmaken.  

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen medio juni 2012. 

                                                 
25

 De consultant zal wel moeten instaan voor de begeleiding en ondersteuning van het panel van experts.  
26

 En dit gebaseerd op de inzichten die volgen uit het ex post luik van de zelfevaluatie.  
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• Mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende de aanpak van de evaluatie 

van ECOOM en VABB-SHW: juni 2012. 

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

oktober 2012. 

• Beoordeling door panels: medio november 2012. 

• Eindrapportering: eind december. 

 

Deliverables: 

1) ECOOM: 

• Tussentijds rapport (consultant); 

• Rapport panel van experts; 

• Eindrapport (consultant).  

2) VABB-SHW: 

• Rapport met voorbereidende analyses consultant; 

• Rapport panel van experts.  

 

 

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

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

 

Er heeft op 6 april 2012 een overleg plaatsgevonden met ECOOM en op 28 juni 2012 

een met de voorzitter van het Gezaghebbend Panel.  

 

Bedoeling van het overleg is om zowel aan ECOOM als aan de voorzitter van het 

Gezaghebbend Panel een overzicht te geven van de grote lijnen van de evaluatie en - 

indien van toepassing - van de verwachte zelfevaluatie, de medewerking van beide te 

vragen, afspraken te maken betreffende de specifieke verwachtingen t.a.v. beide en de 

concrete timing van de evaluatie vast te leggen. 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 zowel ECOOM als VABB-SHW 

zich goed kunnen voorbereiden op het bezoek en anderzijds moet het panel er op 

kunnen rekenen dat de sleutelfiguren binnen/betreffende de organisatie tijdens het 

bezoek aanwezig zijn (en bevraagd kunnen worden). 

 

 

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 (2) 

panels 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. 

 

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 betrokken entiteiten bij het departement en suggesties van het voorwerp/onderwerp 

van de evaluatie (in casu ECOOM en VABB-SHW).  
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Voor de samenstelling van de panel(s) zal de stuurgroep per panel een longlist (in 

volgorde van prioriteit) ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse Regering (cf. 

timing hierboven). Op basis van beide lijsten zal de stuurgroep vervolgens een 

shortlist samenstellen en dit op basis van de door de Vlaamse Regering vastgelegde 

prioriteiten en de beschikbaarheid van de voorgestelde experts.  

 

Beschikbare documenten: 

• Convenant 2008-2013; 

• Meerjarenplanning ECOOM 2008 – 2013 (bijlage bij convenant); 

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

• Zelfevaluatierapport op te stellen door ECOOM (2 luiken) in het kader van 

onderhavige evaluatie; 

• Verslaggeving (waaronder jaarverslagen) Gezaghebbend Panel; 

• Regelgeving Vlaamse overheid (o.a. BOF-besluit, decreten, enz); 

• Beleidsnota’s en –brieven; 

• Relevante beslissingen Vlaamse Regering; 

• Evaluatie steunpunten (zie 

http://www2.vlaanderen.be/weten/steunpunten/evaluatie.html); 

• Evaluatie onderzoeksmanagement Vlaamse universiteiten (2010 VLIR; zie 

http://www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/VLIREvaluatieonderzoeksm

anagement2010.pdf); 
• Analyse impact VABB-SHW op BOF (art. Tim Engels); 
• 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 ECOOM en met het Gezaghebbend Panel 

 

10.1 Afspraken gemaakt met ECOOM 

 

Op 6 april 2012 heeft een overleg plaatsgevonden tussen EWI en Koen Debackere van 

ECOOM.  

 

Afspraken/bedenkingen/suggesties: 

• Omwille van de specifieke structuur, inbedding en opdrachten van ECOOM zijn 

niet alle onderdelen van de zelfevaluatie van toepassing voor ECOOM. 

→ Dat is mogelijk. Het is dan ook de bedoeling dat het sjabloon voor de 

zelfevaluatie vertaald wordt naar de specifieke situatie en wat niet van 

toepassing is, wordt weggelaten (mits verantwoording) en eventueel 

ontbrekende luiken worden toegevoegd.  
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→ Het “financieel beleid” waar de zelfevaluatie over spreekt bv., beperkt zich in 

dit geval tot “financieel beheer” (of budgetbeheer).  

→ Het is verder ook belangrijk om de specifieke structuur en inbedding evenals 

de opdrachten van ECOOM goed te kaderen en daaromtrent een specifiek 

hoofdstuk/deel te voorzien.  

• Een benchmark van het onderzoek/de onderzoeksprestaties van ECOOM is wel 

degelijk voorzien in de evaluatie. Voorliggend plan van aanpak is op dat punt 

verduidelijkt/aangevuld.  

• ECOOM zal het ex-post luik van de zelfevaluatie uiterlijk op 4 september 2012 

aan EWI bezorgen.  

• De expertise die ECOOM op bepaalde vlakken heeft ontwikkeld en bereikt (bv. 

bepaalde technische en methodologische expertise) maakt de kern uit van ECOOM 

en kan niet zomaar ter beschikking gesteld worden aan of toegankelijk gemaakt 

worden voor derden. Bepaalde expertise of technieken kunnen nl. potentieel 

interessant zijn voor bepaalde externen om zelf toe te passen of zelfs te 

commercialiseren. Er zal dan ook over gewaakt worden dat in het evaluatieproces 

enkel die informatie wordt gehanteerd die noodzakelijk is voor de evaluatie.  

 

10.2  Afspraken gemaakt met het Gezaghebbend Panel 

 

Er heeft op 28 juni 2012 een overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het 

Gezaghebbend Panel, prof. Pol Ghesquière.  

 

Afspraken/bedenkingen/suggesties: 

• Voor zowel de evaluatie van ECOOM als dat van VABB-SHW wordt een panel 

van experts ingezet. Het betreft dus twee afzonderlijke panels.  

• Een gedeelte van de administratieve ondersteuning van het Gezaghebbend Panel 

situeert zich bij de VLIR. De VLIR zal dus ook in het (evaluatie)traject betrokken 

moeten worden.  

• Als mogelijke experts stelt men voor:  

o uit het VK iemand uit de subcomissie Humanities (van de evaluatie panels 

die daar gehanteerd worden);  

o bij de KNAW is een werkgroep “geesteswetenschappen” opgericht en deze 

werkgroep is belast met het uitwerken van een systeem. De voorzitter van 

deze werkgroep zou bv. kunnen benaderd worden.  

o uit Scandinavië, de persoon die het proces begeleid heeft.  

• De meeste documenten van het Gezaghebbend Panel zijn enkel beschikbaar in het 

Nederlands. Het Panel heeft wel een eigen analyse van de werking gemaakt.  

• Belangrijk is te weten in welke periodes het Gezaghebbend Panel ter beschikking 

is/kan zijn en dit om de site visit door het panel van experts te kunnen plannen.  

• Een eerste stuurgroepvergadering betreffende de evaluatie zal in september 

gepland worden
27

.  

 

 

 

 

                                                 
27

 De voorzitter van het Gezaghebbend Panel is niet beschikbaar tijdens de eerste 3 weken van september, maar 

eventueel kan iemand anders van het Panel aan de vergadering deelnemen.  


