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Managementsamenvatting 

 

1. Het beleidskader 

Binnen het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Vlaamse Regering wordt al sinds 1993 

veel aandacht besteed aan de popularisering van wetenschap, techniek en technologische 

innovatie. Dit resulteerde in 1994 in de organisatie van de eerste Vlaamse 

Wetenschapsweek en in 1995 in een meer gecoördineerde aanpak via het eerste actieplan 

Wetenschapsinformatie en Innovatie.  

In 2013 zijn we 20 jaar verder en is er heel wat geëvolueerd binnen het beleidsdomein, 

o.a. een wijziging in de terminologie (van “Wetenschapsinformatie en Innovatie” naar 

“Wetenschapscommunicatie” nu), een geleidelijke toename van de ingezette middelen 

voor wetenschapscommunicatie, twee analyses van het gevoerde beleid (in 2001 en in 

2009) en de groeiende aandacht voor de problematiek van de instroom van jongeren in de 

exacte en toegepaste wetenschappen die meer en meer aandacht kreeg in diverse fora en 

bij diverse organisaties, wat in 2011 in een stroomversnelling kwam. Dit laatste mondde 

uit in een resolutie van het Vlaams Parlement waarin gesteld wordt dat een geïntegreerd 

interministerieel actieplan wetenschap en techniek noodzakelijk is om het aantal 

afgestudeerden in exact wetenschappelijke en technische richtingen te verhogen. Deze 

resolutie heeft geresulteerd in een specifiek beleidsplan voor wetenschapscommunicatie 

(beleidsdomein EWI) en een STEM
1
-actieplan (beleidsdomein Onderwijs en i.s.m. het 

beleidsdomein Werk en met het beleidsdomein EWI) dat in essentie een actieplan is voor 

de stimulering van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek
2
. 

2. Situering van de RVO-Society 

De RVO-Society is opgericht begin 2000 en dit kort na het overlijden van Roger van 

Overstraeten (RVO). De bedoeling was de missie van Roger van Overstraeten voort te 

zetten, met name de interesse van jongeren voor (onderzoek op het gebied van) micro-

elektronica en bij uitbreiding ICT stimuleren.  

Van in die beginjaren kenmerkte de RVO-Society zich als kleine speler met een sterke 

expertise, die zich manifesteerde a.d.h.v. succesvolle deelnames aan projectoproepen en 

dit zowel bij lokale als regionale overheden. Dit succes werd mee mogelijk gemaakt door 

het feit dat de RVO-Society binnen de toenmalige actieplannen Wetenschapsinformatie en 

Innovatie door haar focus op ICT een leemte opvulde en dan ook als structurele partner 

werd erkend.  

Inmiddels heeft de RVO-Society heel wat expertise opgebouwd die tot uiting komt in een 

breed palet aan activiteiten en projecten, gericht op diverse doelgroepen.  

                                                 
1
 Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

2
 Cf. mededeling aan de Vlaamse Regering d.d. 20.01.2012 (VR 2012 2001 MED 0026-1, -2, -3, -4 en -5).  
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In de periode sinds 2001 heeft de RVO-Society zich o.m. toegelegd op het ontwikkelen 

van aantrekkelijk educatief materiaal over recente ontwikkelingen in wetenschap en 

technologie voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs die pedagogisch en 

didactisch verantwoord zijn, en dit gekoppeld aan het trainen en ondersteunen van 

educatieve professionals (bv. leerkrachten en begeleiders) en aan samenwerking met de 

gevestigde organisaties uit het onderwijsveld (pedagogische begeleidingsdiensten, de 

professionele nascholingsorganisaties en de lerarenopleiding van de hogescholen). Verder 

werd ook vanaf het begin ingezet op de afstemming van de werking op het 

onderwijsbeleid, zoals de introductie van gelijke onderwijskansen en meervoudige 

intelligentie in de educatieve pakketten en de medewerking aan het TOS21-project 

(Techniek op School voor de 21ste eeuw). 

Deze aanpak heeft geresulteerd in een uitgebreid aanbod van educatieve pakketten en 

nascholingen waarmee een continue leerlijn voor technologische opvoeding (beginnend 

bij kleuters tot leerlingen van 18 jaar) gerealiseerd werd en waarbij intensieve 

ondersteuning van de leerkrachten op alle niveaus werd geleverd.  

In de periode vanaf 2008 werd de werking zoals hoger geschetst verder gezet en dit 

ingebed in een tiental actielijnen, waaronder het ontwikkelen van een leerlijn van 

educatief materiaal over actuele en toekomstgerichte nanotechnologie en de 

maatschappelijke implicaties ervan en dit in samenwerking met partners uit industrie, het 

opzetten van specifieke acties naar het breed publiek en vooral naar ouders om 

technologie en verwante studies positief te belichten en een luik internationalisering. 

In 2006 werd met RVO-Society een subsidieovereenkomst voor de periode 2006-2009 

afgesloten, die in 2008 verlengd werd tot eind 2011 via een addendum aan de 

overeenkomst.  

Het betreffende addendum introduceerde het opstellen van een beleidsplan en verder ook 

een prestatiegericht financieringsmechanisme gebaseerd op 12 prestatie-indicatoren. Aan 

deze prestatie-indicatoren zijn zowel minimale doelstellingen verbonden als maxima  

In 2012 dan werd de RVO-Society ondersteund d.m.v. een specifieke subsidie die 

betrekking had op het werkingsjaar 2012. Deze aanpak werd nog in een aantal andere 

gevallen gekozen en had te maken met de hoger geschetste beleidsontwikkeling 

resulterend in het beleidsplan Wetenschapscommunicatie. Omdat deze 

beleidsontwikkeling nog een aantal onzekerheden inhield, kon op het einde van 2011 en in 

het begin van 2012 nog niet meteen worden ingezet op het vernieuwen van de 

samenwerking over een langere periode, m.a.w. op het afsluiten van een nieuwe 

meerjarige overeenkomst
3
.  

 

                                                 
3
 Dit was niet alleen voor de RVO-Society het geval, maar ook voor andere structurele partners 

wetenschapscommunicatie.  
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3. Evaluatie 

Aanpak van de evaluatie 

Noch de afgelopen overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de RVO-Society, noch 

het addendum, noch het ministerieel besluit dat de subsidie voor het werkingsjaar 2012 

regelt, bevatten bepalingen over een evaluatie van (de werking en de activiteiten van en/of 

de overeenkomst met) de RVO-Society.  

In principe is een evaluatie dan ook niet vereist. Anderzijds heeft de RVO-Society van 

2006 tot en met 2012 structurele financiering ontvangen van de Vlaamse overheid, 

waardoor een evaluatie aangewezen is. Omwille van de omstandige rapportering die de 

RVO-Society jaarlijks opstelt én omdat er geen formele evaluatiebepalingen zijn, is 

ervoor gekozen om betreffende evaluatie toe te spitsen op enkele essentiële elementen. 

Het belangrijkste onderdeel daarvan is de standaard die sinds begin 2012 in elke nieuwe 

overeenkomst
4
 wordt opgenomen, met name het opstellen van een zelfevaluatie 

(bestaande uit een ex-post (terugblik) en een ex-ante (vooruitblik)
5
 luik) en dit op basis 

van een sjabloon dat door EWI wordt opgesteld.  

Voorliggend evaluatierapport is het resultaat van de analyse en evaluatie van enerzijds de 

opgestelde zelfevaluatie 2006-2011 van de RVO-Society en haar (ontwerp)beleidsplan 

2013-2017 en van anderzijds informatie uit andere bronnen. Deze evaluatie werd in de 

periode februari-maart 2013 uitgevoerd door de evaluatiecel van het departement EWI
6
.  

Conform de evaluatiepraktijk die het departement EWI hanteert, heeft de RVO-Society 

ook de kans gekregen het (ontwerp van) evaluatierapport na te kijken en dit met het oog 

op de verbetering van materiële fouten. De gemelde materiële fouten werden in 

voorliggend eindrapport verwerkt.  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

• De RVO-Society is erin geslaagd om uit te groeien tot een belangrijke speler in het 

veld van actoren wetenschapscommunicatie, met een ervaring en expertise die 

gewaardeerd wordt zowel door het veld als door het beleid.  

• De RVO-Society is er in de afgelopen periode (2006-2011) in geslaagd de 

opdrachten zoals verwoord in de overeenkomst en het addendum uit te voeren 

zoals werd verwacht. Bovendien heeft de RVO-Society hierbij alle prestatie-

indicatoren gehaald en in vele gevallen ook ruimschoots overschreden.  

                                                 
4
 Uitgaande van het departement EWI. 

5
 Onder de vorm van een ontwerp beleidsplan 2013-2017.  

6
 Deze evaluatiecel situeert zich binnen de afdeling Strategie en Coördinatie van het departement. De 

inhoudelijke (en dagdagelijkse) opvolging van de RVO-Society gebeurt binnen de afdeling Onderzoek van het 

departement die o.m. het beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2012-2014 coördineert. 



 

5 

 

• De strategie en de werking van de RVO-Society getuigen van een oog voor 

beleidsontwikkelingen en beleidsevaluatie (in eerste instantie binnen het EWI-

domein maar ook daarbuiten) en de vertaling ervan in de eigen activiteiten.  

• De RVO-Society heeft bijgedragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen 

op het vlak van wetenschapscommunicatie.  

• De RVO-Society is een actor wetenschapscommunicatie die sterk is ingebed in een 

excellente onderzoeksomgeving en daar ook intensief gebruik van maakt. In die 

zin is de RVO-Society een vrij unieke organisatie.  

• De RVO-Society heeft een ruim netwerk van partners opgebouwd die zich situeren 

in diverse geledingen. Dit netwerk omvat naast diverse overheden en 

onderwijspartners ook commerciële en structurele partners.  

• De RVO-Society is een kleine en kwetsbare partner. De onzekerheid over 

structurele financiering bedreigt de opgebouwde expertise. Langdurige 

onzekerheid kan er immers toe leiden dat personeelsleden weggaan dan wel 

ontslagen dienen te worden, waardoor hun expertise ook verdwijnt.  

• Het feit dat de RVO-Society voortdurend op zoek moet gaan naar 

(project)financiering houdt haar enerzijds scherp, maar hypothekeert anderzijds 

een deel van de werking omdat tijd moet geïnvesteerd worden die wellicht anders 

en beter had kunnen worden besteed, en dit bovendien zonder zekerheid van 

succes. Projectfinanciering mag dan ook niet de belangrijkste bron van inkomsten 

uitmaken, maar moet eerder gezien worden als een incentive om innovatief te zijn 

en te blijven.  

• Een van de uitdagingen van de RVO-Society voor de toekomst is het bekomen en 

behouden van een goed evenwicht tussen de beleidsdomeinen waaraan de nieuwe 

strategie appelleert, zonder de primaire financieringskanalen (vanuit de overheid) 

hierbij uit het oog te verliezen dan wel te kort te doen.  

• De RVO-Society slaagt erin om vanuit een specifieke invalshoek tegemoet te 

komen aan zowel een brede waaier van beleidsbehoeften als aan een aantal grote 

maatschappelijke uitdagingen. Deze ingeslagen weg wordt verdergezet in het 

ontwerp van beleidsplan 2013-2017 van de RVO-Society. De aangesproken 

beleidsdomeinen
7
 zouden er toe moeten kunnen komen om elk op hun eigen 

manier en rekening houdend met de bestaande mogelijkheden, bij te dragen aan de 

werking van deze actor, met name de RVO-Society.  

• Het beleidsplan van de RVO-Society voor de periode 2013-2017 is degelijk en 

weloverwogen, maar behoeft zeker vanaf 2014 nog nadere uitwerking en 

verfijning in jaarlijkse werkplannen, i.h.b. wat betreft de verbinding tussen de 

doelstellingen en de activiteiten, de evaluatie en monitoring en de vertaling in een 

meerjarenbegroting.  

• De recente beleidsontwikkelingen (o.m. op het vlak van smart specialisation) 

bieden de RVO-Society nog een aantal andere opportuniteiten om zich duidelijker 

te verankeren in het EWI-beleid en i.h.b. het beleid inzake 

wetenschapscommunicatie.  

                                                 
7
 EWI, O&V en LNE.  
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Aanbevelingen 

• Gelet op het feit dat de RVO-Society haar opdrachten en taken zoals verwoord in 

de overeenkomst heeft vervuld en verder ook heeft bijgedragen aan de 

doelstellingen van het beleid inzake wetenschapscommunicatie, dient de 

structurele financiering minstens op hetzelfde niveau als van 2012 te worden 

voortgezet in de periode 2013-2017, echter m.i.v. indexering.  

• Indien de RVO-Society haar beleidsplan voor de periode 2014-2017 verder 

uitwerkt in jaarlijkse werkplannen zoals hoger al aangegeven, kan de Vlaamse 

overheid overwegen om vanaf dan ook de gevraagde verhoging van het budget 

met 25% te honoreren. Rekening houdend met de gedetecteerde behoeften in het 

veld
8
, is deze vraag niet onredelijk. Er dient hierbij echter rekening gehouden te 

worden met de eventuele budgettaire beperkingen die de Vlaamse 

uitgavenbegroting algemeen treffen/oplegt.  

• De Vlaamse overheid zou de budgettaire verhoging ook kunnen bewerkstelligen 

door een groter engagement van Imec te vragen op het vlak van 

wetenschapscommunicatie.  

• In het af te sluiten convenant zou een set van prestatie-indicatoren moeten worden 

opgenomen die meer afgestemd zijn op de werking van de RVO-Society en waar 

mogelijk ook meer kwalitatief zijn en gericht op effect en impact.  

• De overheid dient erover te waken dat de verwachte resultaten (op de prestatie-

indicatoren) zowel realistisch als uitdagend zijn. Het inbouwen van incentives om 

meer te doen dan verwacht, is ook een mogelijkheid om meer (financiële) 

middelen ter beschikking te stellen.  

• Algemeen dient het beleid meer aandacht te besteden aan de opvolging en 

evaluatie van de activiteiten Wetenschapscommunicatie (van alle actoren), bv. 

door het hanteren van een aantal generieke indicatoren en deze te vertalen in de 

opdrachten van elke structurele partner. 

 

 

 

                                                 
8
 Bv. de grote vraag naar educatieve pakketten.  


