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Afdeling Strategie en Coördinatie
1
 

Afdeling Onderzoek 

 

Inleiding 

 

De (vijf) expertisecellen Wetenschapscommunicatie bij de Universitaire Associaties
2
 kaderen 

in het beleid van de Vlaamse overheid op het vlak van Wetenschapscommunicatie en worden 

sinds begin 2008 financieel ondersteund. De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de 

expertisecellen is geregeld via de kaderovereenkomst die in 2008 werd afgesloten en die de 

wederzijdse rechten en plichten, n.a.v. de jaarlijks verstrekte subsidie regelt. De subsidie 

wordt prestatie gedreven bepaald en dit a.d.h.v. een set van performantie-indicatoren.  

 

Daarnaast bepaalt de kaderovereenkomst ook dat de expertisecellen regelmatig met elkaar 

dienen te overleggen. Daartoe werd een specifiek interassociatieoverleg opgezet.  

 

Plan van aanpak voor de evaluatie van de expertisecellen van de Universitaire 

associaties 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De kaderovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de expertisecellen bepaalt in artikel 26 

dat: 

“Uiterlijk op 31 mei 2011 wordt de uitvoering van deze Kaderovereenkomst geëvalueerd door 

een externe consultant met inbegrip van een bevraging bij de doelgroepen”. Voor de 

uitvoering van deze evaluatie zal de minister bevoegd voor het wetenschapsbeleid in overleg 

met de Associaties en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie nadere 

modaliteiten bepalen.  

 

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de Kaderovereenkomst worden de 

onderhandelingen over een nieuwe Kaderovereenkomst opgestart.  

 

Indien de onderhandelingen bij het verstrijken van deze kaderovereenkomst op 31 december 

2011 nog niet resulteerden in een nieuwe kaderovereenkomst, dan wordt de bestaande 

Kaderovereenkomst van rechtswege met “één” (1) jaar verlengd.” 

 

Daarnaast stelt de kaderovereenkomst in artikel 25 dat de expertisecellen regelmatig een 

tevredenheidsonderzoek zullen houden onder de deelnemers aan activiteiten en dit om na te 

gaan of de activiteiten die in het kader van de kaderovereenkomst worden opgezet, ook 

effectief de beoogde doelgroepen aanspreken.  

 

                                                 
1
 Afgekort ASC.  

2
 Hierna “expertisecellen” genoemd. 
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Tot slot stelt de kaderovereenkomst in artikel 24 dat de expertisecellen tegen 28 februari 2011 

een eindrapport moeten indienen. Betreffend rapport maakt deel uit van de 

Kaderovereenkomst en bevat minimaal: 

• Een samenvatting van de al ingediende werkingsverslagen; 

• Een globaal rapport over de zelfevaluatie; 

• Een globaal financieel overzicht voor de periode 2008-2010. 

Het eindrapport zal als basis dienen voor de evaluatie van de expertisecellen, zoals 

omschreven in artikel 26 (zie hoger).  

 

2. Beleidscontext 

 

Aanleiding voor het initiatief 

 

Het initiatief kadert in het beleid van de Vlaamse overheid betreffende 

Wetenschapscommunicatie
3
.  

In 2005 besliste de Vlaamse Regering
4
 om – in het kader van het actieplan 

Wetenschapsinformatie en Innovatie 2005-2006
5
 en meer bepaald in het kader van het 

verbeteren van de structurerende en coördinerende rol van de overheid – over te gaan tot het 

consolideren van bepaalde expertise aanwezig in het veld van actoren.  

Bedoeling was o.m. een aantal actoren op een meer permanente basis in te schakelen in het 

actieplan. Voor 2005 en 2006 betrof het concreet het afsluiten van een overeenkomst met alle 

instellingen van hoger onderwijs zodat deze instellingen op een meer structurele basis zouden 

kunnen meewerken aan de realisatie van het actieplan. De concrete uitwerking zou gebeuren 

onder de vorm van een expertisecel binnen elke instelling. In de hogescholen zou de 

expertisecel vooral expertise betreffende pedagogische aangelegenheden (lerarenopleiding), 

betreffende specifieke projecten wetenschapsinformatie en betreffende de realisatie van de 

Vlaamse Wetenschapsweek in zich verenigen. In de universiteiten zou aan de expertisecel ook 

de onderzoeksfunctie worden gekoppeld en dit door de uitbouw van een netwerk van 

wetenschapswinkels.  

Om een en ander te realiseren werden met eerder genoemde instellingen overeenkomsten 

afgesloten
6
.  

 

Evolutie in de beleidscontext sinds de opstart van het initiatief 

 

In 2008 vond een beleidswijziging plaats, die zich uitte in de nieuwe naam van het actieplan 

dat vanaf dat moment het actieplan Wetenschapscommunicatie
7
 heette. In het actieplan 

Wetenschapscommunicatie 2008 werd een definitie van wetenschapscommunicatie gegeven, 

werden de doelstellingen van het beleid werden geherformuleerd en ook een overzicht van 

bestaande en nieuwe structurele partners gegeven. 

 

In het luik “Structurele samenwerkingsovereenkomsten met actoren” van het actieplan werd 

de nieuwe samenwerking met de associaties aangekondigd.  

                                                 
3
 Voor 2008 werd gesproken van het beleid op het vlak van de popularisering van wetenschap, techniek en 

technologische innovatie.  
4
 Zie VR/2005/0912/DOC.1086 

5
 Het actieplan veranderde in 2008 van naam en werd het actieplan Wetenschapscommunicatie. Het laatste 

actieplan dateert van 2009. Momenteel wordt een beleidsaanpak met betrekking tot wetenschapscommunicatie 

uitgewerkt en dit niet langer onder de vorm van een jaarlijks actieplan.  
6
 Tot eind 2007 

7
 Zie VR/2008/13.06/DOC.0568 
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Inderdaad, om de versnippering van de middelen tegen te gaan
8
 werd aangekondigd dat per 1 

januari 2008 een vierjarige overeenkomst zal worden afgesloten met de vijf associaties. 

Bedoeling is verder een financieringsmodel uit te werken dat bestaat uit een vaste 

basisfinanciering en een performantiegedreven variabel gedeelte. Bij het definiëren van de 

performantie-indicatoren moet de nodige aandacht gaan naar samenwerking met de actoren 

binnen het actieplan, het onderwijs, de bedrijfswereld en de media. 

 

Met de beslissing van de Vlaamse Regering in december 2008
9
 wordt de aangekondigde 

samenwerking ook daadwerkelijk vorm gegeven. Gesteld wordt dat het aan de expertisecellen 

binnen de associaties zelf om zich te organiseren, de voorziene middelen optimaal te 

gebruiken en de nodige focus te leggen in de activiteiten op het gebied van 

wetenschapscommunicatie zodat voldoende visibiliteit en impact in Vlaanderen wordt 

gegenereerd. Hierbij moeten de expertisecellen rekening houden met de doelstellingen zoals 

vooropgesteld in het jaarlijkse actieplan wetenschapscommunicatie en de performantie-

indicatoren die in de kaderovereenkomst zijn gedefinieerd.  

 

De kaderovereenkomst 2008-2011 wordt verder als een overgangsperiode gezien waarin de 

expertisecellen binnen de associaties zich aanpassen aan het nieuwe werkingsmodel met de 

Vlaamse overheid op verschillende niveaus: 

• De organisatiestructuur binnen de associatie zelf; 

• Het bepalen van krijtlijnen voor het beleid op het vlak van wetenschapspopularisering 

binnen de associatie zelf; 

• De werking tussen de associaties definiëren en de impact op het beleid in Vlaanderen 

met betrekking tot wetenscapspopularisering vanuit de expertisecellen bepalen; 

• Het omgaan met en aftoetsen van de performantie-indicatoren zoals voorgesteld in de 

kaderovereenkomst 2008-2011 en eventuele voorstellen van aanpassing formuleren.  

 

De expertisecellen binnen de associaties kunnen conform de kaderovereenkomst jaarlijks 

maximaal een (gezamenlijk) bedrag van 2.107.000 euro aanvragen.  

 

In het actieplan Wetenschapscommunicatie 2009 worden de doelstellingen van het beleid op 

het vlak van wetenschapscommunicatie als volgt geformuleerd: 

• Het grote publiek sensibiliseren met betrekking tot het belang van wetenschap in onze 

samenleving; 

• Kennis en ontwikkeling op het gebied van wetenschap en techniek ter beschikking 

stellen op vraag en/of op maat van de doelgroep; 

• Wetenschappelijke ontwikkelingen op voldoende en objectieve wijze onder de 

aandacht brengen aangepast aan de doelgroep waardoor men zich een opinie kan 

vormen en maatschappelijke debatten op een correcte manier kunnen worden gevoerd; 

• De instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke richtingen verhogen. 

 

In 2009 werd een studie opgezet die zowel een ex-post evaluatie omvatte van het beleid op 

het vlak van wetenschapscommunicatie sinds 2002 als een aantal beleidsscenario’s voor de 

toekomst ontwikkelde. Deze studie werd afgerond begin 2010.  

 

                                                 
8
 Er waren tot eind 2007 samenwerkingsovereenkomsten met 22 hogescholen en 6 universiteiten betreffende het 

uitbouwen van expertisecellen Wetenshapscommunicatie.  
9
 Cf. VR/2008/12.12/DOC.1540 
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Medio 2009 trad verder ook een nieuwe Vlaamse Regering aan. In de beleidsnota Wetenschap 

en Innovatie 2009-2014
10

 wordt binnen de strategische doelstelling “Focussen op 

economische clusters, thematische speerpunten en grote projecten” (SD3) de operationele 

doelstelling (OD4) “Een sterker maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en innovatie” 

onderscheiden. In dit luik komt het beleid op het vlak van wetenschapscommunicatie aan bod.  

Hierin wordt aangekondigd dat de Vlaamse overheid een werkbaar en integrerend kader moet 

aanbrengen en dit zowel voor de eigen initiatieven op betreffend gebied als voor deze van 

andere actoren. Ook wordt gesteld dat succesvolle acties uit het actieplan zullen worden 

verder gezet end at binnen het doelgroepenbeleid ook meer aandacht zal gaan naar 

allochtonen en ander kansengroepen. De stimulering van jongeren om een loopbaan in 

wetenschap en technologie aan te vatten, blijft ook een aandachtspunt.  

 

In de strategische doelstelling “Meer kansen voor onderzoekstalent” (SD6) wordt verwezen 

naar de structurele financiering op associatieniveau specifiek bestemd voor 

wetenschapscommunicatie (i.e. financiering van de expertisecellen).  

Daar wordt gesteld dat het huidige beleid op het vlak van wetenschapscommunicatie niet 

altijd gericht is op kwaliteit, maar vaak kwantitatieve parameters hanteert. Daarom zal het 

verdelingsmechanisme voor de middelen tijdens de huidige legislatuur worden herzien en 

werk gemaakt worden van een geïntegreerde aanpak op basis van een grondige 

behoefteanalyse die moet uitmonden in een globaal communicatieplan. In de operationele 

doelstelling “Meer instroom voor wetenschappen, technologie en andere innovatierelevante 

studierichtingen” (OD1) binnen eerder vermelde strategische doelstelling wordt specifiek 

aandacht besteed aan het stimuleren van de interesse van jongeren voor wetenschappelijke en 

technische richtingen. 

 

In de beleidsbrief Innovatie 2010-2011
11

 wordt verwezen naar de visienota die het 

departement EWI heeft opgesteld over het beleid rond wetenschapscommunicatie voor deze 

legislatuur. De nota werd opgemaakt o.a. op basis van de studie die eerder hoger werd 

vermeld en die een ex-post evaluatie van de periode 2002-2008 omvat. 

Er is in de operationele doelstelling (OD 3.1) “Gerichte communicatie rond wetenschap en 

Innovatie” ook sprake van het uitwerken van een communicatieplan ter ondersteuning van het 

beleid en i.h.b. het doelgroepenbeleid, waarbij de verschillende doelgroepen en de 

verschillende boodschappen duidelijk zullen geïnventariseerd worden en voor elke doelgroep 

het beste communicatiekanaal aangeduid. Daarnaast moet bij het uitwerken van betreffend 

plan ook onderzocht worden welke nieuwe instrumenten kunnen ingeschakeld worden zodat 

alle doelstellingen kunnen gerealiseerd worden en alle beoogde doelgroepen bereikt worden 

in één samenhangende boodschap, zowel qua woord als beeld.  

 

Naast de uitwerking van het eerder vermelde communicatieplan, is ook de budgettaire ruimte 

die voor de acties wetenschapscommunicatie ter beschikking is een aandachtpunt. Omwille 

van de budgettaire beperkingen die de Vlaamse Regering heeft doorgevoerd, bedraagt de 

totale subsidie die in 2011 voor de expertisecellen beschikbaar is, 1.718.000 euro.  

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

Op dit ogenblik is nog niet duidelijk hoe de beleidscontext zal evolueren, maar de uitwerking 

van het communicatieplan eerder vermeld en de budgettaire beperkingen zullen wellicht een 

impact hebben op de mogelijke toekomstige samenwerking met de expertisecellen.  

 

                                                 
10

 Zie www.ewi-vlaanderen.be 
11

 Stuk nr. 774 (2010-2011) – Nr. 1 van het Vlaams Parlement, www.vlaamseparlement.be. 
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Ondertussen is een opdracht uitgeschreven die tot doel heeft het eerder vermelde 

communicatieplan uit te werken. Verwacht wordt dat deze opdracht eind augustus 2011 wordt 

afgerond.  

 

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

 

De doelstelling van de evaluatie is niet expliciet aangegeven in de kaderovereenkomst. Wel is 

sprake van de evaluatie van de uitvoering van de kaderovereenkomst, waaruit o.m. kan 

worden afgeleid dat de werking van de expertisecellen evenals hun bijdrage tot de realisatie 

van de beleidsdoelstellingen moet worden beoordeeld.  

Conform de overige bepalingen van de overeenkomst moeten ook de prestaties en de impact 

van de expertisecellen geëvalueerd worden.  

 

Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop de expertisecellen hun missie, 

doelstellingen, opdrachten hebben vervuld in zowel de context van de 

kaderovereenkomst zelf als in functie van het ruime beleidskader. Met betrekking 

tot dit laatste wordt vooral de lokale (Vlaamse) context bedoeld en wordt ook 

verwezen naar de bijdrage aan de beleidsdoelstellingen.  

Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse als een financiële analyse (opbouw 

subsidie a.d.h.v. indicatoren, globaal financieringsmodel, aanwending subsidies, 

verantwoording subsidie, …) van zowel de kaderovereenkomst (o.a. opbouw 

reserves) als de planning en verantwoording door de expertisecellen (beleidsplan, 

jaarlijkse werkplannen, rapporten,…) en dit rekening houdend met de 

beleidsdoelstellingen en –context en met het beleidsveld ((afstemming en synergie 

met) andere actoren).  

• Analyse en beoordeling van de prestaties van de expertisecellen (o.m. resultaten op 

de performantie-indicatoren).  

• Analyse van het effect en de impact van de expertisecellen, rekening houdend met 

de verwezenlijkingen van de expertisecellen in de afgelopen periode. Voor dit 

onderdeel kan o.m. de bevraging van de doelgroepen worden aangewend.  

• SWOT-analyse. 

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

expertisecellen voor de periode 2012-201X
12

. 

• Analyse en beoordeling va het in de kaderovereenkomst gehanteerde 

financieringsmodel (effecten van de PI’s, onderlinge effecten, enz); 

• Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling 

in het ruime beleidskader en dit rekening houdend met de uitdagingen en 

bedreigingen waarmee de expertisecellen in de toekomst zullen worden 

geconfronteerd. Dit omvat aanbevelingen voor de opmaak van een nieuwe 

overeenkomst, missie en opdrachten, performantie-indicatoren, doelstellingen, 

wijze van ondersteuning door de Vlaamse overheid (cf. financieringsmodel)), …( 

Cf. ontwerp strategisch plan)). 

 

Bovenstaande resultaten dienen te worden bekomen zowel voor elke expertisecel afzonderlijk, 

als voor het geheel er van. Bijzondere aandacht dient ook te worden geschonken aan de 

                                                 
12

 Bedoeling is dat de expertisecellen een visie betreffende hun toekomst (en gekaderd in het beleid) 

ontwikkelen. Het gevraagde is bedoeld als een element van de evaluatie en houdt geen voorafname in op een 

toekomstige samenwerking. (Zie ook verder in onderhavig document).  
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onderlinge samenwerking en de samenwerking met/afstemming op andere actoren in het veld. 

Daarnaast zal in het evaluatieproces ook – waar mogelijk – rekening moeten worden 

gehouden met de resultaten van de opdracht betreffende de uitwerking van een 

communicatieplan (zie ook deel 2).  

 

De evaluatie moet resulteren in een globaal eindrapport en individuele rapporten per 

expertisecel. De evaluatie zal in principe de basis vormen voor de opmaak van een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met de expertisecellen (cf. bepalingen in art. 26 van de 

kaderovereenkomst).  

 

4. Krijtlijnen en draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient ruimer te worden bekeken dan wat in de kaderovereenkomst wordt 

aangegeven. De krijtlijnen worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de evaluatievragen.  

 

De evaluatie van de expertisecellen dient in principe uiterlijk op 31 mei 2011 te worden 

voltooid. Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant die zal worden 

aangesteld via een openbare procedure.  

 

De evaluatie zal ook gebruik maken van de zelfevaluatie van de expertisecellen
13

. De 

zelfevaluatie die de expertisecellen ondertussen binnen de voorziene termijn hebben 

opgesteld, bestaat enkel uit een ex-post gedeelte (terugblik). 

Aan de expertisecellen is tijdens het overleg d.d. 24.03.2011 (betreffende de aanpak van de 

evaluatie) gevraagd om ook een ex-ante gedeelte (vooruitblik) op te stellen
14

. Het ex-ante 

gedeelte betreft in essentie een ontwerp van strategisch plan/beleidsplan voor de periode 

2012-2016
15

. Er zal aan de expertisecellen gevraagd worden om betreffend strategisch plan zo 

snel mogelijk op te stellen
16

. 

 

Volgende documenten zijn al beschikbaar voor de evaluatie: 

• Beleidsnota Wetenschap en Innovatie 2009-2014 en Beleidsbrief Innovatie 2010-

2011;  

• Nota’s Vlaamse Regering betreffende het actieplan 2008 en 2009 en betreffende de 

ondersteuning van de expertisecellen; 

• De kaderovereenkomst; 

• De beleidsplannen 2008-2011 (een per associatie); 

• Jaarlijkse werkplannen inclusief begroting; 

• Jaarlijkse werkingsverslagen inclusief financieel verslag; 

• Eindrapport (inclusief zelfevaluatie ex-post); 

• Resultaten tevredenheidsenquêtes (mogelijk verwerkt in de zelfevaluatie). 

                                                 
13

 Opgesteld door de expertisecellen conform de overeenkomst. Er werden geen richtlijnen ter zake aan de 

expertisecellen overgemaakt.  
14

 In het evaluatieproces dat de evaluatiecel van het departement EWI heeft uitgetekend, worden normaal gezien 

bij de toelichting betreffende de evaluatie aan het voorwerp van de evaluatie, richtlijnen meegegeven voor het 

opstellen van een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie bestaat standaard uit een ex-post (terugblik) en een ex-ante 

gedeelte (vooruitblik). Door omstandigheden is het evaluatieproces anders verlopen en hebben de expertisecellen 

bijgevolg ook geen (en niet tijdig) specifieke instructies voor het opstellen van een zelfevaluatie ontvangen.  
15

 Naar analogie met de overeenkomsten met de meeste andere actoren, werd er voor gekozen een ontwerp van 

beleidsplan op te stellen dat betrekking heeft op een periode van 5 jaar. .  
16

 N.a.v. het overleg met de expertisecellen d.d. 24.03.2011 is afgesproken dat de expertisecellen zo snel 

mogelijk aan ASC zullen meedelen welke timing haalbaar is. Dit zal gebeuren op basis van het aangereikte 

sjabloon voor het opstellen van een zelfevaluatie.  
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Volgend document komt zo snel mogelijk
17

 ter beschikking voor de evaluatie:  

• Ontwerp van strategisch plan voor de periode 2012-2016.  

 

De evaluatie dient in principe te worden afgerond uiterlijk op 31 mei 2011 (oplevering 

ontwerp van eindevaluatierapport). Voor de uitvoering van de evaluatie zal – conform de 

bepalingen van de overeenkomst – een beroep worden gedaan op een consultant die zal 

worden aangesteld via een openbare procedure.  

Omwille van logistiek-technische redenen, o.m. om een kwaliteitsvolle evaluatie te 

garanderen, wordt voorgesteld de deadline voor het afronden van de evaluatie te verlengen tot 

eind september 2011.  

 

5. Evaluatievragen 

 

Rekening houdend met het hoger vermelde doel en het beoogde resultaat, worden volgende 

evaluatieluiken en -vragen naar voor geschoven: 

 

  5.1. Een evaluatie van de werking (per expertisecel) 

 

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

organisatorisch als financieel.  

Elke expertisecel rapporteert jaarlijks over de werking en de geleverde prestaties.  

In dit deel wordt dan ook een analyse verwacht van de wijze waarop de expertisecel 

haar missie, doelstellingen, opdrachten heeft vervuld in zowel de context van de 

kaderovereenkomst zelf als in functie van het ruime beleidskader. 

 

Dit deel omvat aldus (niet-limitatieve lijst): 

• Een organisatorische/administratieve analyse (bedrijfsvoering in al haar 

aspecten) van de expertisecel (interne organisatie, governance, 

personeelsbeleid, financieel beleid, communicatiebeleid, transparantie en 

kostenefficiëntie van de structuur en organisatie van de expertisecel, …); 

• Een financiële analyse (aanwending subsidies, verantwoording subsidie, mate 

van externe fondsenwerving, …) van zowel de kaderovereenkomst (o.a. 

opbouw reserves) als de planning en verantwoording door de expertisecel 

(jaarlijkse werkplannen, rapporten,…). Analyse van de effectieve en efficiënte 

inzet van de middelen; 

• Analyse van de mate waarin het beleidsplan van de expertisecel concreet 

werden vertaald in de werkplannen; 

• Analyse van de mate waarin en de wijze waarop (al dan niet aanvaardbaar?) 

expertisecel de doelstellingen zoals neergeschreven in de kaderovereenkomst 

heeft gehaald, evenals de eigen doelstellingen (cf. Beleidsplan); 

• 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; 

                                                 
17

 Timing wordt bepaald op basis van de inschatting van de tijd die de expertisecellen nodig denken te hebben 

voor de opmaak van een dergelijk plan en dit gebaseerd op de instructies (sjabloon van) zelfevaluatie, die de 

evaluatiecel hen zal bezorgen.  
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• Analyse van de mate waarin de expertisecel rekening houdt met andere 

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

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

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

eerder afwachtend, …) en dit i.h.b. met de andere expertisecellen. 

• Analyse van andere nuttige elementen. 

Aan bovenstaande analyses wordt ook telkens een beoordeling gekoppeld.  

 

5.2. Een evaluatie van de prestaties (zowel per expertisecel als globaal) 

 

De evaluatie heeft in elk geval betrekking op de prestaties van de expertisecellen, 

zoals bepaald door de performantie-criteria (cf. kaderovereenkomst). 

 

Meer in het bijzonder moeten de volgende vragen beantwoord worden: 

 

• Op welke performantie-criteria scoort de expertisecel goed en op welke 

minder? 

• Wat zijn de oorzaken van deze verschillen? 

• Hoe kunnen eventuele minder goede resultaten geremedieerd worden? 

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

performantie van de expertisecellen? Zijn de verwachte toenames al dan niet 

kwantificeerbaar en zo ja, voldoende gekwantificeerd en realistisch? 

• In welke mate zijn de indicatoren die in de kaderovereenkomst worden 

gehanteerd voldoende adequaat gebleken om de performantie van de 

expertisecellen te meten, rekening houdend met de belangrijkste opdrachten? 

Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren en zo nee, welke zouden dan in 

aanmerking kunnen worden genomen? Zijn de gekozen performantie-

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

mogelijk? Welke zijn eventueel overbodig? 

• Rekening houdende met het voorgaande, welke indicatoren
18

 zouden in een 

volgende samenwerkingsperiode gehanteerd kunnen worden en waarom? Een 

aantal van deze indicatoren zouden idealiter ook de bijdrage van de 

expertisecellen tot het realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen moeten 

kunnen opvolgen. 

 

Toch zullen ook een aantal kwalitatieve vragen beantwoord moeten worden: 

 

• Wat zijn de sterkste prestaties van de expertisecellen (in onderlinge 

vergelijking en in vergelijking met de prestaties van andere actoren (voor zover 

beschikbaar))?  

• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het financieringsmodel zoals 

opgenomen in de kaderovereenkomst?  

• Houdt het financieringsmodel voldoende rekening met prestaties op het vlak 

van wetenschapscommunicatie?  

• Welke effecten heeft het financieringsmodel (t.a.v. de verdeling van de 

middelen, de onderlinge concurrentie, enz…). In welke mate is het model 

bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking?  

                                                 
18

 De interassociatiewerkgroep dient in het kader van de overeenkomst zelf ook een voorstel voor de toekomst 

uit te werken. 
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• In welke mate dragen de expertisecellen bij tot de realisatie van de 

beleidsdoelstellingen?  

 

5.3. Evaluatie van de positie van de expertisecellen in het veld van actoren  

 wetenschapscommunicatie (per expertisecel) 

 

• Welke belangrijke doelgroepen heeft elke expertisecel en welke (nieuwe) 

doelgroepen werden in de loop van de samenwerkingsovereenkomst 

bijkomend onderscheiden (cf. bijvoorbeeld allochtonen en kansengroepen)? In 

welke mate werden deze doelgroepen benaderd en zijn de benaderingswijzen 

voldoende effectief en efficiënt? Welke communicatiestrategie hanteert elke 

expertisecel en dit t.a.v. de verschillende klanten/doelgroepen? 

• Welke plaats neemt elke expertisecel in binnen het beleidsdomein
19

, welke is 

haar rol binnen het beleidsdomein en welke meerwaarde (o.a. wat betreft de 

koppeling met onderzoeksactiviteiten) heeft ze voor het beleidsdomein? In 

welke mate overlappen de activiteiten van elke expertisecel mogelijk met die 

van andere actoren? Zijn er kansen of opportuniteiten tot samenwerking 

(geweest) en zo ja, worden die optimaal benut? 

• In welke mate houdt elke expertisecel 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?  

• Levert de expertisecel ook een bijdrage tot het onderdeel Economie van het 

beleidsdomein (bijvoorbeeld op het vlak van de bevordering van 

ondernemingszin)? Heeft en/of kan de expertisecel daar al dan niet een rol 

vervullen? 

 

5.4. Een impactanalyse (zowel per expertisecel als globaal) 

 

Hierin staan de effecten van de activiteiten van de expertisecellen centraal. De 

kaderovereenkomst besteedt aandacht aan het effect en de impact van de 

expertisecellen, maar heeft het vooral over tevredenheidsenquêtes. Een ruimere 

bevraging van de stakeholders en doelgroepen is wel (ten dele) voorzien in de 

evaluatiebepalingen. Betreffende bevragingen zullen worden aangewend om het effect 

en de impact van de expertisecellen te meten.  

 

Omwille van de timing wordt er bij de doelgroepenbevraging voor geopteerd het effect 

van de activiteiten van de expertisecellen te meten bij de deelnemers aan een van de 

specifieke activiteiten die de expertisecellen hebben ingericht, met name de 

activiteiten tijdens de Vlaamse Wetenschapsweek. Het is NIET de bedoeling om bij 

betreffende deelnemers de tevredenheid te meten (dit is in principe al gebeurd a.d.h.v. 

de tevredenheidsenquêtes die de expertisecellen dienden op te zetten) maar te peilen 

naar het effect dat de activiteiten hebben gehad op de doelgroepen (leerkrachten en 

leerlingen die hebben deelgenomen aan de Vlaamse Wetenschapsweek).  

 

In het kader van de impactanalyse wordt o.m. een antwoord op volgende vragen 

verwacht: 

                                                 
19

 O.m. in functie van de doelstellingen, de doelgroepen en t.a.v. de andere actoren (wetenschapscommunicatie). 
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• In hoeverre percipiëren de doelgroepen de expertisecel (in casu het hoger 

onderwijs) als de inrichter van de activiteit? 

• Op welke wijze kan de impact van de expertisecel worden verhoogd? 

• Wat is de meerwaarde van expertisecellen voor het beleid (in de ruime zin)? Welke 

baten levert de ondersteuning van de expertisecellen op voor Vlaanderen op het 

vlak van wetenschapscommunicatie (zowel op Vlaams niveau als internationaal)? 

• In welke mate zijn de expertisecellen en hun acties ook bekend binnen bredere 

lagen van de bevolking en welke inspanningen doen de expertisecellen om 

betreffende bekendheid te verhogen? 

 

5.5. Een zelfevaluatie (per expertisecel) 

 

Conform de kaderovereenkomst dienen de expertisecellen een zelfevaluatie op te 

stellen. Omdat vooraf geen richtlijnen ter zake aan de expertisecellen werden 

overgemaakt, is het niet duidelijk of alle elementen die gebruikelijk bij een ex-post 

zelfevaluatie worden gevraagd, zijn opgenomen in het zelfevaluatierapport. Dit moet 

nog worden nagegaan. Betreffend document is verder ook een gezamenlijke 

zelfevaluatie.  

Ondertussen is gebleken dat de zelfevaluatie die de expertisecellen hebben opgesteld, 

geen ex-ante luik bevat. Dit ex-ante luik betreft concreet het opstellen van een ontwerp 

beleidsplan voor de periode 2012-2016
20

.  

 

De ex-post zelfevaluatie dient minstens een antwoord te geven op volgende vragen: 

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

wetenschapscommunicatie 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 2008-2011)? 

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

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 2012-

2016)? 

 

Het ex-ante gedeelte betreft het ontwerp van een beleidsplan voor de periode 2012-

2016.  

Details betreffende de opmaak van een zelfevaluatie (ex-post en ex-ante gedeelte), zijn 

als bijlage 1 opgenomen bij dit plan van aanpak. Er dient wel nog te worden afgetoetst 

welke elementen zijn opgenomen in enerzijds de zelfevaluatie en anderzijds het 

globale eindverslag waarvan sprake in de kaderovereenkomst, zodat eventuele 

aanvullingen op de al ingediende verslaggeving kunnen worden opgevraagd. In ieder 

geval dien het ex-ante gedeelte nog te worden opgesteld.  

 

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): 

 

                                                 
20

 Ondertussen is gebleken dat de zelfevaluatie geen ex-ante luik bevat.  
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• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe de expertisecel zich inschakelt in de 

doelstellingen van het Vlaamse beleid op het vlak van wetenschapscommunicatie? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe de expertisecel zich inschakelt in de 

doelstellingen van internationale organisaties, in het bijzonder de EU, op dit vlak? 

• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe de expertisecel zich positioneert in het 

veld van actoren (i.h.b. de Vlaamse) en wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe en 

met welke andere actoren zal worden samengewerkt en waarom? 

• Zijn de door de expertisecel voorgestelde initiatieven/acties een passend antwoord 

op de (internationale) ontwikkelingen binnen het veld? 

• Zijn de voorstellen in het strategisch plan vernieuwend en zijn zij van belang voor 

het veld? 

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

middelen en het personeel van de expertisecel? 

• Is de expertisecel een geschikte organisatie om de voorstellen in het strategisch 

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

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

voldoende gebruik van de gedetecteerde sterktes? 

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

het optimaal gebruik van de gedetecteerde kansen?  

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

 

Onderdelen 

De evaluatie van de expertisecellen zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de prestaties; 

• Een evaluatie van de positie van de expertisecellen in het veld van actoren 

wetenschapscommunicatie; 

• Een impactanalyse; 

• Een globale analyse en beoordeling. 

Dit wordt aangevuld met: 

• Een zelfevaluatie door de expertisecellen. Deze zelfevaluatie bestaat wellicht 

enkel uit een ex-post gedeelte (cf. kaderovereenkomst). In principe zou dit deel 

van de zelfevaluatie o.a. moeten 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 

de expertisecellen); 

o Discussie met en bevraging van stakeholders; 

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse en beoordeling ontwerp strategisch plan
21

 

expertisecellen in functie van de (evoluerende) beleidscontext 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

                                                 
21

 Aan de expertisecellen is gevraagd om een dergelijk ontwerp van strategisch plan op te stellen. Uit de 

zelfevaluatie waarvan sprake in de kaderovereenkomst, blijkt nl. dat deze enkel een zelfevaluatie ex-post betreft.  
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Methodologie 

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

 

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

evaluatie op zich te nemen. Het ontwerp van strategisch plan zal 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 een beroep moeten doen op verschillende vormen 

van expertise. 

Het betreft vooral de expertise om de impact van de expertisecellen te beoordelen. Van 

de consultant wordt verwacht dat hij hiervoor diverse stakeholders raadpleegt. O.m. 

vertegenwoordigers uit het veld van actoren. Ook de bevraging van de doelgroepen zal 

moeten worden aangewend om de impact van de expertisecellen te bepalen. Op basis 

van de aldus bekomen bevindingen en inzichten dient een oordeel te worden gevormd 

over de impact van de expertisecellen.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

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

opgenomen. Verder wordt een vertegenwoordiger van de minister als waarnemer 

opgenomen in de stuurgroep. 

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

er geen deel van uit.  

 

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 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

 

Timing: 

• Zelfevaluatie expertisecellen:  

o tegen 28 februari 2011 voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

afgelopen periode (ex-post).  

o Zo snel mogelijk voor het deel dat betrekking heeft op de toekomst 

(o.a. ontwerp van strategisch plan voor de periode 2012-2016)
22

. 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind april. 

• Eindrapportering (ontwerp): eind september
23

. 

 

 

Deliverables: 

• Vragenlijst bevraging doelgroepen; 

• Eindrapport(en): één per expertisecel en een globaal rapport.  

 

  

                                                 
22

 Timing te bepalen in overleg met expertisecellen (cf. supra).  
23

 Zie aangepaste timing in deel 4.  
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7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

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

 

Op 24 maart 2011 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de expertisecellen en de 

evaluatiecel van het departement EWI.  

 

Bedoeling van dit overleg is aan de expertisecellen een overzicht te geven van de grote 

lijnen van de evaluatie en van de verwachte zelfevaluatie (cf. supra wat betreft ex-ante 

gedeelte zelfevaluatie), hun medewerking te vragen, afspraken te maken betreffende 

de verwachtingen t.a.v. de expertisecellen en de concrete timing van de evaluatie. 

Op het overleg is het verder de bedoeling het plan van aanpak toe te lichten en aan de 

expertisecellen feedback te vragen betreffende de voorgestelde timing en verwachte 

deliverables. 

 

De afspraken die op het overleg werden gemaakt, zijn opgenomen bij dit plan van 

aanpak (zie verder punt 10).  

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

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

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

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten. De afdeling Strategie en 

Coördinatie (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. 

 

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. In dit 

geval betekent dit een individueel rapport per expertisecel en een globaal rapport
24

.  

 

Verder wordt verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het 

departement (www.ewi.vlaanderen.be/beleidsevaluatie) voor wat betreft het 

bekendmaken van de resultaten.  

 

10. Specifieke afspraken met de vertegenwoordigers van de expertisecellen n.a.v. het 

overleg bettreffende de evaluatie 

 

Op 24 maart 2011 vond een overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de 

expertisecellen wetenschapscommunicatie van de universitaire associaties met als doel 

de voorgestelde aanpak van de evaluatie te bespreken (zie ook punt 7).  

 

De belangrijkste afspraken/vragen/suggesties zijn de volgende: 

                                                 
24

 Elke expertisecel ontvangt haar eigen individueel rapport en een globaal rapport.  
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• De expertisecellen hebben de in de kaderovereenkomst voorziene 

(zelf)evaluatie geïnterpreteerd als een ex-post evaluatie en vroegen zich tijdens 

het overleg dan ook af waarom ook een ex-ante luik wordt gevraagd (onder de 

vorm van een ontwerp van beleidsplan)? 

 

→ De evaluatiepraktijk die het departement EWI echter hanteert, omvat 

standaard een zelfevaluatie die bestaat uit een ex-post en een ex-ante 

gedeelte (cf. supra en sjabloon opgenomen als bijlage). De expertisecellen 

zijn – door omstandigheden – niet tijdig ingelicht over de inhoud van de 

verwachte zelfevaluatie waardoor zij hun zelfevaluatie zelf hebben 

ingevuld en hebben beperkt tot een ex-post gedeelte.  

 

→ De evaluatiecel wijst er verder op dat het opstellen van een ontwerp van 

beleidsplan (ex-ante luik zelfevaluatie) de expertisecellen een aantal kansen 

biedt: 

→ Het laat toe om op basis van een reflectie over het verleden na te 

denken over de toekomst en al een aantal (strategische) krijtlijnen 

uit te tekenen en voor te stellen; 

→ Het opnemen van dit plan in de evaluatie laat toe dat de voorstellen 

geanalyseerd en beoordeeld zullen worden door een derde (externe) 

partij, wat de kans biedt op een externe validatie van het voorstel; 

→ Het laat de expertisecellen toe een eerste denkoefening te doen voor 

de toekomst (een oefening die toch zal moeten gebeuren), en dit 

later bij te sturen (o.m.) op basis van de resultaten van de evaluatie.  

 

• De expertisecellen zijn bereid ook het ex-ante gedeelte van de zelfevaluatie in 

te vullen, maar stellen zich hierbij een aantal vragen: 

o Wat moet er concreet in opgenomen worden?  

 

→ De evaluatiecel verwijst hiervoor naar het sjabloon voor de opmaak 

van een zelfevaluatie (ex-post en ex-ante gedeelte) dat zo snel 

mogelijk aan de expertisecellen zal worden bezorgd.  

 

o Hoe kan rekening gehouden worden met het (toekomstige) beleid 

indien het beleid nog niet is gekend? Hierbij wordt ook verwezen naar 

het communicatieplan dat zal worden opgesteld en waarvan de 

resultaten ten vroegste eind augustus gekend zullen zijn en mogelijk 

nog later.  

 

→ De afdeling Onderzoek zal navragen of de visienota die door de cel 

wetenschapscommunicatie (in 2009) werd ontwikkeld en die 

enerzijds een intern document is en anderzijds zal ter beschikking 

worden gesteld voor de opmaak van het eerder vermelde 

communicatieplan, eventueel aan de expertisecellen ter beschikking 

kan worden gesteld. Indien dit niet het geval is, zal een andere 

benadering in overweging moeten worden genomen (bijvoorbeeld 

wachten tot het communicatieplan is afgerond).  
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Omdat de kans reëel is dat het communicatieplan eind augustus nog 

niet ter beschikking zal zijn, komen de evaluatiecel en de 

expertisecellen overeen dat: 

� De expertisecellen een ontwerp van beleidsplan zullen 

opstellen voor de gevraagde periode (2012-2016) waarbij ze 

zullen uitgaan van hun eigen sterktes en initieel van het 

beleid as is; 

� De expertisecellen zullen op basis van het aangereikte 

sjabloon (voor de opmaak van een zelfevaluatie) aan de 

evaluatiecel laten weten welke timing voor het opstellen van 

het ontwerpbeleidsplan haalbaar is. 

 

• Het opgestelde ontwerp van beleidsplan wordt beschouwd als een eerste stap in 

het mogelijk vervolgtraject. In die zin kan het noch als een voorafname op dit 

vervolgtraject noch als een “nulmeting” worden beschouwd waar de 

expertisecellen op afgerekend zullen worden.  

 

• De expertisecellen zullen ook op basis van eerder vermeld sjabloon en voor 

wat het ex-post luik betreft, nagaan of alle elementen die daar worden 

gevraagd, opgenomen zijn in hun opgestelde zelfevaluatie. Er wordt van uit 

gegaan dat de opgestelde zelfevaluatie inclusief de in de kaderovereenkomst 

voorziene eindrapportering in ruime mate zal voldoen aan het gevraagde. 

Indien de expertisecellen het wensen, kunnen ze op basis van het sjabloon 

aanvullingen verstrekken voor wat betreft het ex-post gedeelte van de 

zelfevaluatie. Dit is echter NIET verplicht! Concreet betekent dit dat wat door 

de expertisecellen conform de kaderovereenkomst op 28.02.2001 werd 

opgeleverd, volstaat om het gevraagde (ex-post luik van) de zelfevaluatie in te 

vullen.  

 

• Als datum voor het afronden van de evaluatie wordt 30 september 

overeengekomen (opleveren ontwerprapportering).  

 

• De presentatie die EWI heeft gegeven, zal elektronisch aan de expertisecellen 

worden overgemaakt.  

 

• De expertisecellen zullen ook laten weten welke (indicatieve) timing 

betreffende het overmaken van een voorstel voor een set van performantie-

indicatoren haalbaar is.  

 

• De expertisecellen zullen per expertisecel een aanspreekpunt aanduiden, 

evenals een vervanger (bij afwezigheid aanspreekpunt). Gevraagd wordt deze 

gegevens zo snel mogelijk aan de evaluatiecel te bezorgen. 

 

• Op de eerste stuurgroepvergadering wordt het voorwerp van de evaluatie 

uitgenodigd en dit enerzijds om kennis te nemen van de aanpak die de 

consultant voorstelt en anderzijds om de zelfevaluatie toe te lichten (beide 

delen indien mogelijk).  

 

• De expertisecellen zullen ook betrokken worden bij de inhoud van de 

bevraging van de doelgroepen die in het plan van aanpak wordt voorgesteld.  


