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Evaluatie STEVIN – Werkdocument - plan van aanpak 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

 

 

15-6-2010 

Inleiding 

 

Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands (hierna kortweg 

STEVIN) is een meerjarig
1
 onderzoeks- en stimuleringsprogramma voor Nederlandstalige 

taal- en spraaktechnologie dat gezamenlijk door de Vlaamse en Nederlandse overheid wordt 

gefinancierd.  

Dit programma wordt aan de Vlaamse kant administratief en juridische onderbouwd door het 

Besluit van de Vlaamse Regering VR/2004/0705/DOC.0644 (STEVIN) Nederlandstalige taal- 

en spraaktechnologie: samenwerking met Nederland: Dotatie aan de Nederlandse Taalunie 

voor de verdere uitbouw van de Nederlandstalige digitale taalinfrastructuur (realisatie van de 

BATAVO-prioriteitenlijst) een overeenkomst tussen AWI
2
 en de Taalunie afgesloten waarin 

ook reeds enige aandacht was voor een evaluatie. 

Aan Nederlandse kant is er de committeringsbrief van NWO d.d. 31/12/2004. Deze brief geldt 

tevens voor OCW gezien OCW haar bijdrage laat uitbetalen aan de Taalunie via NWO. Deze 

brief en de Vlaamse overeenkomst gebruiken eenzelfde formulering daar waar het gaat over 

de eindevaluatie. EZ heeft een eigen committeringsbrief (d.d. 15/11/2004) opgesteld.  

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

De Vlaamse overeenkomst specificeert in artikel 2 paragraaf 2 dat een eindrapport nodig is 

(zie Figuur 1). 

 

 

                                                 
1
 2004-2009 met uitloop tot in 2011 

2
 Op het moment van het afsluiten van de overeenkomst was het Departement EWI nog niet opgericht en was 

AWI de contracterende partij. De verplichtingen van AWI betreffende STEVIN werden bij de oprichting van het 

departement EWI overgenomen.  

 
Figuur 1: overeenkomst MVG-NTU artikel 2 paragraaf 2 
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Figuur 2 laat zien dat dezelfde formulering aangehouden werd door NWO en OCW zodat een 

identieke evaluatiemethode kan gehanteerd worden voor het ganse programma, wat de 

complexiteit en gevaar van redundantie vermijdt. 

 

Als modaliteit wordt vermeld dat het eindrapport diverse luiken omvat: 

1. een voortgangsverslag voor het jaar 2009 met financieel verslag voor 2009 

2. bewijsstukken van de gemaakte kosten (enkel 2009) 

3. een overzicht van de behaalde projectresultaten en nog lopende projecten in functie 

van de algemene doelstellingen van het STEVIN-meerjarenprogramma  

4. een plan van aanpak voor verder beheer en terbeschikkingstelling van de STEVIN-

materialen (door de TST-Centrale) 

 

De evaluatie bevat dus minstens deze elementen, maar wordt best ruimer bekeken dan enkel 

dit eindrapport. Zij bouwt verder op dit eindrapport. 

 

Daarnaast wordt in het STEVIN-meerjarenprogramma (zie annex 1) aangegeven dat een 

eindevaluatie moet plaatsvinden die dient vergeleken te worden met een eerder uitgevoerde 

nulmeting. Beide metingen bevatten volgende elementen: 

1) criteria voor wetenschappelijke output,  

2) criteria voor economische output,  

3) criteria voor maatschappelijke output,  

4) criteria innovatietraject, incl. kennistransfer, netwerkvorming en verankering. 

 

Tenslotte heeft het Taal- en Spraaktechnologiebestuur (hierna TST-bestuur) tijdens haar 

vergaderingen reeds een aantal beslissingen genomen en bepaalde elementen besproken 

omtrent de eindevaluatie. Een overzicht volgt hieronder.  

- 15/02/2007: 

Bij een algemene evaluatie van het STEVIN-programma als geheel moet ook aandacht 

besteed worden aan eventuele juridische problemen n.a.v. de IPR-regeling (en het 

mededingingsrecht)  

- 21/08/2007: 

Er dient een onderscheid te worden tussen het wetenschappelijke eindverslag en een 

latere impactanalyse.  

Voor de Vlaamse overheid, NWO, OCW en EZ is het inleveren van een eindevaluatie 

een noodzakelijk voorwaarde alvorens zij over kan gaan tot de betaling van de laatste 

schijf van de financiering (zie ook annex 2).  

 
Figuur 2: NWO-committeringsbrief aan de Nederlandse Taalunie 
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Een bestuurslid merkt op dat een impactmeting op het bedrijfsleven kan plaatsvinden 

na het indienen van het eindrapport op voorwaarde dat dit als opmerking expliciet in 

het eindrapport wordt opgenomen. Dit voornamelijk om de timing van de oplevering 

van het eindrapport en hiermee ook de financiering niet in gedrang te brengen. 

- 12/12/2007 

Er is een extra notitie ter beschikking voor het eindevaluatie van de heer Jaap 

Akkermans (M&I Partners) met zijn ervaringen betreffende STEVIN.  

- 15/05/2009 

Het bestuur beslist dat voor de eindmeting een budget van maximaal 60.000 euro ter 

beschikking is. 

� Bij een latere bespreking van het meer gedetailleerde voorstel voor opdracht aan de 

consultant op basis van dit plan van aanpak, kan het TST-bestuur aangeven met welke van 

hoger vermelde elementen al dan niet nog rekening dient te worden gehouden – bv. 

(economische) impactanalyse (voor zover mogelijk) vooral aan de hand van de 

demoprojecten. 

 

2. Omschrijven van de beleidscontext 

 

STEVIN is voortgekomen uit de actielijnen die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van het TST-platform. Daarnaast is een belangrijke bron van inspiratie 

geweest de Technologieverkenning Nederlandstalige Taal- en Spraaktechnologie, die in 

opdracht van het Nederlandse Ministerie van EZ is opgesteld.
 3 

 

Om een extra impuls te geven aan het verstevigen van de positie van het Nederlands in taal- 

en spraaktechnologie en dus op de wereldwijde informatiesnelweg, werd in 1999 het TST-

platform opgericht. In dit platform zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid 

(MVG-AWI, IWT-Vlaanderen
4
, FWO-Vlaanderen

5
) en de Nederlandse overheid (OCW, EZ, 

SenterNovem en NWO) en de Nederlandse Taalunie. Het TST-platform stelde een Actieplan 

voor het Nederlands in TST op, met als doel de juiste randvoorwaarden te creëren voor een 

succesvol beleid met betrekking tot taal- en spraaktechnologie. Het TST-platform heeft drie 

actielijnen uitgevoerd: 

1. De uitbouw van een makel- en schakelfunctie voor de taal- en spraaktechnologie ten 

behoeve van actoren (kennisinstellingen, bedrijven, beleidsorganisaties en gebruikers) 

op het vlak van taal- en spraaktechnologie in Vlaanderen, Nederland en Europa. 

2. Het opstellen van een BaTaVo-prioriteitenlijst. Met het oog op de verdere uitbouw van 

de Nederlandstalige digitale taalinfrastructuur werd een lijst opgemaakt met de 

basisvoorzieningen voor het Nederlands die prioritair moeten worden ontwikkeld voor 

taaltechnologie en spraaktechnologie. 

3. Het opstellen van een blauwdruk voor doeltreffend beheer, onderhoud, distributie en 

beschikbaarstelling van met overheidsmiddelen ontwikkelde digitale materialen voor 

het Nederlands. Deze actielijn heeft geleidt tot het instellen van de TST-centrale. 

 

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van EZ werd vervolgens in 2003, met de 

BaTaVo-prioriteitenlijst als uitgangspunt, een uitgebreide technologieverkenning uitgevoerd. 

                                                 
3
 Deze verkenning werd uitgevoerd door het Nederlands-Vlaamse Consortium M&I/Partners - Montemore NV. 

De volledige tekst van de aanbevelingen is opgenomen in bijlage 3. 
4
 Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. 

5
 Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
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Dit gebeurde op advies van de Stuurgroep IOP
6
 na beoordeling van een eerste voorstel voor 

een Vlaams-Nederlands TST-meerjarenprogramma. In de Technologieverkenning 

Nederlandstalige Taal- en Spraaktechnologie worden de hiernavolgende conclusies en 

aanbevelingen opgesomd. 

1. Taal- en spraaktechnologie kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot duurzame 

economische groei. 

2. Het model van het dynamisch innovatiesysteem is goed bruikbaar voor het formuleren 

van een programmatische aanpak. 

3. Een programmatische aanpak is de aangewezen manier om een extra injectie aan de 

taal- en spraaktechnologie te geven. 

4. Er wordt geadviseerd om over te gaan tot het opzetten van een hybride 

onderzoeksprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie dat de 

verschillende lagen van het innovatiesysteem omvat. 

 

 

Zoals hoger vermeld betrof één van de actielijnen de inventarisatie van de nog ontbrekende 

BAsisTAalVOorzieningen (BATAVO) die prioritair moeten worden ontwikkeld om te 

komen tot een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands. Deze actielijn 

resulteerde in het rapport "Het Nederlands in taal- en spraaktechnologie: prioriteiten voor 

basisvoorzieningen" (PDF, 165 pagina's, 615 kB). Uitgaande van deze BATAVO-

prioriteitenlijst hebben de Vlaamse en Nederlandse partners uit het TST-Platform de 

noodzakelijke financiering gezocht voor een Vlaams/Nederlands onderzoeksprogramma voor 

Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie, dat nu gestalte heeft gekregen met het huidige 

STEVIN-programma. 

 

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de criteria gesteld door alle financierende 

partijen, werden de plannen bijgesteld en heeft STEVIN een meer hybride karakter gekregen. 

De specifieke doelstellingen van STEVIN zijn de volgende:  

1. het realiseren van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands, 

gebaseerd op de BATAVO-prioriteitenlijst;  

2. het verrichten van strategisch onderzoek op het gebied van taal- en spraaktechnologie, 

met name in die domeinen waar de vraag naar concrete taal- en spraaktechnologische 

toepassingen groot is;  

3. het verder stimuleren van netwerking, zwaartepuntvorming en verankering, het 

opleiden van nieuwe experts, het bevorderen van vraagstimulering en 

kennisoverdracht en het adequaat regelen van intellectuele eigendomsrechten.  

Een nulmeting
7
 werd uitgevoerd om de beginsituatie vast te leggen. Deze nulmeting was 

voornamelijk gericht op het verzamelen van kwantitatieve gegevens van bedrijven en 

onderzoeksinstellingen die werken in het veld van TST en meer specifiek in het Nederlands. 

Het is aangewezen om minimum dezelfde vragen te stellen als eindmeting om mogelijke 

evoluties in kaart te brengen.  

 

• De beleidscontext is gewijzigd in die zin dat er zowel in Nederland als in Vlaanderen 

een 7KP voorbereidend traject van een ESFRI-project loopt (CLARIN), waarbij 

Nederland nu al ongeveer 9M euro voorzien heeft voor het volledige traject, terwijl 

                                                 
6
 EZ-subsidieinstrument Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s, zie http://www.senter.nl/iop/. 

7
 Deze nulmeting vond plaats gedurende de eerste twee jaar van het STEVIN-programma.  
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Vlaanderen enkel 255K voor het voorbereidend traject. Samenwerking in deze is 

expliciet vermeld in de hernieuwde intentieverklaring tussen Vlaanderen en Nederland 

in het EWI-beleidsdomein.  

• De huidige evaluatie kan waardevolle inzichten bieden zowel inhoudelijk als 

programma-organisatorisch voor een post-STEVIN-traject. Daarnaast heeft EWI een 

CLIF8-brainstorm en TST-forecast laten uitvoeren, terwijl SenterNovem en de 

Taalunie elk een notitie hebben opgesteld of laten opstellen. Dit ging voornamelijk 

over mogelijke thema’s. Deze documenten zijn af te halen van www.stevin-

tst.org/programma/#toekomst 

• De evaluatie dient dan ook niet enkel naar het verleden te kijken maar ook het 

opnemen van het toekomstperspectief is nuttig in deze. Vooral met het oog op een 

(toekomstig) programma is een inbreng in de evaluatie aangewezen zodat de 

samenwerking (eventueel in gewijzigde vorm) verder zou kunnen gezet worden. 

 

 

In het algemeen kan STEVIN schematisch als volgt worden “ontleed”
9
: 

 

Missie 

1. stimuleren van de innovatiecapaciteit van de taal- en spraaktechnologische sector in 

Vlaanderen en Nederland 

2. behouden/versterken van de positie van het Nederlands in de moderne informatie- en 

communicatiewereld 

 

Objectieven 

1. het realiseren van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands, 

gebaseerd op de BATAVO-prioriteitenlijst;  

2. het verrichten van strategisch onderzoek op het gebied van taal- en spraaktechnologie, 

met name in die domeinen waar de vraag naar concrete taal- en spraaktechnologische 

toepassingen groot is;  

3. het verder stimuleren van netwerking, zwaartepuntvorming en verankering, het 

opleiden van nieuwe experts, het bevorderen van vraagstimulering en 

kennisoverdracht en het adequaat regelen van intellectuele eigendomsrechten.  

Operationele doelen 

1. aansluiten onderzoek bij daadwerkelijke behoeftes TST-leveranciers, 

applicatieontwikkelaars en hun klanten  

2. stimuleren van de vraag naar taal- en spraaktechnologische producten 

3. bevorderen van kennisoverdracht en vraagstimulering 

4. regelen van IPR, onderhoud, distributie, exploitatie e.d. in samenwerking met de TST-

Centrale
10

 

 

                                                 
8
 Computational Linguistics in Flanders (CLIF): een FWO Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap 

9
 Op basis van STEVIN meerjarenplan 

10
 De Centrale voor Taal- en Spraaktechnologie (TST-Centrale) is de Nederlands-Vlaamse centrale voor beheer, 

onderhoud en distributie van Nederlandse digitale taalmaterialen. De taalmaterialen zijn veelal met 

overheidsgeld gefinancierd en worden door de TST-Centrale onderhouden en beschikbaar gesteld voor 

onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.  

Zie ook www.inl.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=552 
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Activiteiten 

- oproepen organiseren voor onderzoeksprojecten (O&O, tender) 

- oproepen organiseren voor “flankerende projecten”: demo, educa, masterclass, 

netwerk 

- organisatie externe evenementen:  Taal in Bedrijf, brokerages 

- organisatie interne evenementen: STEVIN-dag, tussentijdse evaluatie 

- opstellen IPR-beleid en prijsbeleid 

- (proces)monitoring, opvolging en overdracht: site visits, tussentijdse evaluatie 

- niet-wet. disseminatie: website, folders, DiXiTs,  

- programma governance opzetten (WG, regelingen, monitoring, regeling 

belangenvermenging, getrapte beslissingsstructuur, …)  

 

3. Bepalen van de doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat 

 

Betreffende evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre STEVIN zijn drie 

specifieke doelstellingen zoals omschreven in punt 2 heeft behaald en hoe een 

enventuele verderzetting van het project in de toekomst best vorm krijgt zodat het zijn 

doelstellingen maximaal kan realiseren en past binnen het beleid. 

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

- Overzicht van de projectresultaten en lopende projecten in functie van het 

vooropgestelde STEVIN-meerjarenplan 

- SWOT-analyse  

- Financiële analyse 

- Analyse van de effecten en de impact van STEVIN op de wetenschappelijke 

wereld 

- Analyse van de effecten en de impact van STEVIN op het bedrijfsleven 

- Maatschappelijke meerwaarde van STEVIN voor verschillende 

gebruikersdoelgroepen 

- Effectiviteit en efficiëntie van de STEVIN-organisatiestructuur 

- Aanbevelingen voor de toekomst, dit zowel gericht naar de kenniscentra, industrie 

als overheid. De aanbevelingen zullen zich zowel situeren op het inhoudelijke vlak 

als organisatorisch. 

  

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport. 

  

 

4. Bepalen van de krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie (can/will (not) do) 

 

Voor de evaluatie van STEVIN zijn de volgende gegevens minimum ter beschikking: 

• Besluit VR/2004/0705/DOC.0644 (STEVIN) 

• Overeenkomst tussen de Taalunie en AWI
11

, resp. NWO en OCW, en resp. EZ. 

• Technologieverkenning voor Nederlandstalige TST (rapport) 

• STEVIN-meerjarenprogramma 

• Resultaten nulmeting 

- Vragenlijst 

                                                 
11

 Op het moment van het afsluiten van de overeenkomst was het Departement EWI nog niet opgericht en was 

AWI de contracterende partij. De verplichtingen van AWI betreffende STEVIN werden bij de oprichting van het 

departement EWI overgenomen.  
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- Geaggregeerde resultaten (rapport) 

• Documenten opgesteld nav (wetenschappelijke) tussentijdse evaluatie 

- Zelfevaluatie van de programmacommissie (hierna PC) van het 

wetenschappelijke luik n.a.v. de halftijdse evaluatie.  

- Reactie en aanbevelingen van het internationale expertenpanel op basis 

van de zelfevaluatie 

- Nota’s of voorstellen van de PC of werkgroepen nav tussentijdse 

evaluatie 

- (selectie van) presentaties van de wetenschappers 

- “Factfile” n.a.v. de tussentijdse evaluatie 

• jaarwerkplannen en jaarverslagen.  

• vergadernotulen van het TST-bestuur, de STEVIN-programmacommissie, het 

internationale expertenpanel (IAP), de STEVIN werkgroep flankerende 

activiteiten, en de TST(-C)-prijzencommissie.  

• Vorige bevragingen en het verbeterplan van de TST-Centrale (deze bevatten 

voornamelijk informatie over de TST-Centrale) 

De PC zal bestaande documenten als voorbereiding op of als resultaat van de 

tussentijdse evaluatie uitbreiden/aanpassen/updaten op basis van de toestand eind 

2009. 

 

Vanuit haar recent opgebouwde evaluatiecultuur en –praktijk verkiest EWI de 

evaluatie ruimer te zien dan louter wat werd aangegeven in de overeenkomsten.  

 

1. Inhoudelijk: zowel in het STEVIN-meerjarenplan (zowel inhoudelijk als 

beleidsmatig) als in de nulmeting zijn een aantal doelstellingen en 

vraagstellingen opgenomen die moeten hernomen worden. Verder zijn al 

enkele documenten beschikbaar
12

 die opgesteld werden n.a.v. de 

(wetenschappelijke) tussentijdse evaluatie. Deze documenten zullen worden 

gebruikt als informatiebron (sommige dienen weliswaar aangevuld te worden). 

De geëvalueerde periode omvat de gehele programmaduur van 2004 t.e.m. 

2009. Naast de inhoudelijke kant wordt ook de organisatorische zijde
13

 van 

STEVIN geanalyseerd. Met het oog op het eventuele verderzetten van het 

programma is dit een essentieel onderdeel.  

 

2. Financieel: De middelen die vrijgemaakt worden voor een evaluatie staan best 

zo veel mogelijk in verhouding tot de financiële impact van het voorwerp van 

de evaluatie. Over de periode van de overeenkomst (2004-2009) bedraagt dit 

11.150.000 euro (indien de IMIX-bijdrage in natura mee gerekend wordt, 11,4 

M euro). Het TST-bestuur heeft op 15 mei 2009 beslist dat er een budget van 

60.000 euro voorzien wordt binnen de STEVIN-begroting voor de evaluatie.  

Enerzijds gezien de omvang van de evaluatie zoals het aantal en de 

verscheidenheid van de evaluatievragen en anderzijds gezien de financiële 

omvang van STEVIN kan er gepleit worden voor een verhoging van het 

budget voor de evaluatie. De evaluatieopdracht (uitgevoerd door een 

consultant) omvat minstens 60 mandagen of een budget van 60.000 euro 

(exclusief BTW). Daarnaast pleit EWI voor een bijkomend budget van 15.000 

                                                 
12

 www.stevin-tst.org/programma 
13

 Het is absoluut niet de bedoeling dat (interne) controles of evaluaties op het functioneren van de betrokken 

overheidsorganisaties (over)gedaan worden. Het gaat om de STEVIN-organisatiestructuur, –opzet en –

uitwerking zonder al te zeer in details te vervallen.  
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euro (inclusief BTW) voor het inschakelen van een aantal externe experts. 

Deze zouden niet enkel voor een doorlichting van wetenschappelijke maar ook 

van organisatorische aspecten ingezet worden. De beslissing over het 

vrijmaken van bijkomende financiering voor het inschakelen van experts kan 

het bestuur in een latere fase nemen (bij de bespreking van het voorlopige 

jaarwerkplan 2010)
14

. 

 

3. Juridisch: De overeenkomsten tussen de Taalunie en de financiers (zie hoger) 

zijn de enige documenten die enige bepalingen hebben opgenomen over de 

evaluatie. Deze zijn echter vrij beperkt met name enkel over het opstellen van 

een eindverslag. De evaluatie wordt dan ook ruimer opgevat dan wat volgens 

deze overeenkomst vereist is.  

 

4. Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2010. Hierdoor 

kan men voor het uitwerken van een mogelijk vervolgtraject (tweede helft van 

2010) beroep doen op de resultaten van de evaluatie. 

 

5. Bepalen van de evaluatievragen 

Een initiële lijst van algemene vragen (op programmaniveau) wordt hieronder 

opgelijst. Op basis van de eerder gegeven schematische voorstelling van het STEVIN-

programma kunnen meer gedetailleerde vragen (op niveau van concrete acties – bv. 

werking van de werkgroep flankerende activiteiten) opgesteld worden. 

 

 

1. Accountability 

• Werden de middelen door STEVIN in de periode 2004-2009 op een correcte en 

adequate manier aangewend? 

• Waren de voorziene middelen (op projectniveau) al dan niet voldoende? 

 

2. Effectiviteit 

• Heeft STEVIN de doelstellingen zoals neergeschreven in het STEVIN-meerjarenplan 

gehaald? 

• Welke vooropgestelde activiteiten of doelstellingen werden niet gerealiseerd, en 

waarom niet? 

• In welke mate hebben de projecten/flankerende activiteiten/… die STEVIN heeft 

gerealiseerd in de beschouwde periode bijgedragen tot de realisatie van de 

vooropgestelde beleidsdoelstellingen zoals omschreven in punt 2? 

• In welke mate zijn de projecten/flankerende activiteiten die STEVIN heeft 

gefinancierd/georganiseerd in de beschouwde periode een concrete en onderbouwde 

vertaling van de doelstellingen (in het STEVIN-meerjarenplan)? Welke belangrijke 

doelgroepen heeft STEVIN hierbij geïdentificeerd en op welke manier werden deze 

benaderd? 

• In welke mate zijn de doelstellingen van het STEVIN-meerjarenplan adequaat vertaald 

in de jaarwerkplannen, projectoproepdocumenten e.d. van STEVIN?  

 

 

                                                 
14

 Bij de opmaak van de opdracht voor de consultant zullen twee scenario’s aan het TST-bestuur voorgelegd 

worden. 
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3. Meerwaarde/relevantie 

• In welke mate zijn de projectoproepen/flankerende activiteiten die STEVIN heeft 

gerealiseerd in de beschouwde periode doorgedrongen tot het TST-veld (onderzoekers 

en TST-ontwikkelaars) én (specifieke) gebruikersdoelgroepen in het bijzonder. In 

welke mate leidden de projecten tot bruikbaar materiaal voor het veld en 

(maatschappelijke) gebruikersdoelgroepen? 

• In welke mate is de technologische en wetenschappelijke stand van zaken in het TST-

domein geëvolueerd door de projecten/flankerende activiteiten die STEVIN heeft 

gefinancierd/georganiseerd? 

• Welke meerwaarde heeft STEVIN al dan niet voor de wetenschappelijke wereld, de 

industrie en de maatschappij opgeleverd? Welke zijn de aanwijsbare verbeteringen in 

de TST-infrastructuur als gevolg van het STEVIN-programma ? 

 

4. Additionaliteit (zowel input-, output-, als gedragsadditionaliteit) 

• Welke vroeger bestaande/als dusdanig erkende knelpunten werden dankzij het 

STEVIN-programma aangepakt, en met welke mate van succes ? Welke niet ? 

 

5. Efficiëntie 

• Heeft STEVIN de doelstellingen zoals neergeschreven in de overeenkomst EWI-NTU 

en STEVIN-meerjarenplan gehaald op een aanvaardbare/efficiënte manier? 

 

6. Positionering 

• In welke mate is er eventueel overlap met andere activiteiten/projecten van andere 

actoren? 

• Welke rol speelt STEVIN binnen het domein van de taal- en 

spraaktechnologieonderzoek?  

 

7. SWOT-analyse 

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van STEVIN? Welke uitdagingen en bedreigingen 

dienen zich aan in de nabije toekomst, rekening houdend met het ruime beleidskader 

(zowel in Vlaanderen en Nederland als daarbuiten)? 

• Wat is de evolutie t.o.v. de SWOT-analyse uit de M&I Partners-voorstudie? 

 

8. Monitoring 

• Op welke manier werd/wordt de performantie van STEVIN gemonitord? 

• Was deze adequaat? 

 

9. Governance 

• Op welke manier werd/wordt het STEVIN-programma georganiseerd? 

• Was deze manier adequaat (SWOT-analyse), efficiënt, effectief? 

 

6. Bepalen van de onderdelen van de evaluatie en de methodologie 

 

Deze evaluatie heeft zowel een ex-post luik als een ex-ante luik.  

 

Onderdelen 

 

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (inclusief de zelfevaluatie) 



p.10/37 

o Analyse interne documenten 

o Discussie met de stakeholders 

o Bevraging van de stakeholders voornamelijk doelgroepen - klanten en 

potentiële klanten (ook enkele projectindieners wiens project niet 

gehonoreerd werd (eventueel een deel door CLIF
8
 en NOTaS

15
 te 

organiseren?) met aandacht voor academici, industriëlen) 

o Discussie met beleidsmakers voornamelijk financiers en Taalunie 

o Bevraging doelgroepen, (potentiële) klanten 

o SWOT-analyse 

o Eventueel plaatsbezoek (maar misschien minder interessant) 

o Beoordeling door buitenlandse experts 

 

• Onderzoek Ex-ante 

o Analyse toekomstplannen (zowel organisatorisch als inhoudelijk) van 

potentiële financiers en actoren uit het veld – voor zover beschikbaar 

 

 

De evaluatie zal worden opgevolgd door een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit 

de financierders van STEVIN met name volgende leden:  

• Vlaamse Overheid, Departement EWI,  

• Vlaamse Overheid, IWT  

• Vlaamse Overheid, FWO 

• Nederlandse Overheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

• Nederlandse Overheid, SenterNovem (SN) voor het Ministerie van 

Economische Zaken (EZ) 

• Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

• Nederlandse Taalunie 

Deze stuurgroep valt samen met het huidige TST-bestuur, met name de effectieve 

leden.  

 

De praktische gang van zaken van de evaluatie zal worden opgevolgd door een 

technische werkgroep die instaat voor de rapportering aan het TST-bestuur. Volgende 

organisaties krijgen de mogelijkheid deel uit te maken van de technische werkgroep: 

• EWI: Els Vermander en/of Sabine Borrey vanuit de cel Evaluatie als 

verantwoordelijke voor dit evaluatiedossier 

• NTU: Elisabeth D’Halleweyn als dossierbehandelaar van de Nederlandse 

Taalunie 

• IWT: X 

• FWO: Y 

• SenterNovem: A 

• OCW: B 

• NWO: C
16

 

 

Omwille van praktische overwegingen en de noodzaak om snel feedback te kunnen 

geven aan de consultant en zodoende het proces niet te vertragen is het aan te bevelen 

dat bestuursleden andere leden van de technische werkgroep mandateren om ook in 

                                                 
15

 Nederlandse Organisatie voor Taal en Spraak – www.notas.nl 
16

 De effectieve leden (wanneer een organisatie beslist om effectief een lid aan te duiden) worden tegen eind 

september doorgegeven aan Els Vermander. 
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naam van hun organisatie op te treden binnen deze technische werkgroep. Op basis 

van eerdere ervaringen lijkt een technische werkgroep die uit vier personen bestaat een 

ideale formule.  

 

 

7. Timing 

 

De timing hieronder opgenomen werd in overleg met de STEVIN-PC, STEVIN-PB, TSTC en 

NTU. 

• Juli-november 2009: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het 

uitwerken van het plan van aanpak door EWI in overleg met de betrokken 

financiers 

• Oktober-November 2009: Overleg met het voorwerp van de evaluatie (STEVIN-

programmacommissie, STEVIN-programmabureau, onderzoekers, bedrijven, 

indieners van andere subsidieaanvragen) betreffende een aantal essentiële 

onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte inbreng, uitvoering van de 

evaluatie, verloop van de evaluatie. 

o eind oktober:  

• aanleveren (aangepast) jaarwerkplan 2010 

• aanleveren plan TST-Centrale m.b.t. STEVIN-resultaten (zowel het 

witboek als een document gericht op de toekomst) 

o September-half oktober: Specificeren opdracht consultant door de 

technische werkgroep 

o begin november: aanleveren voorlopig jaarverslag 2009 (m.i.v. voorlopig 

financieel overzicht) en STEVIN-feitenboek (aka fact file) 

o begin november: commentaar TST-bestuur voorlopig jaarverslag 2009, 

jaarwerkplan 2010 en plan TST-Centrale 

o eind november: goedkeuring TST-bestuur aangepast voorlopig jaarverslag 

2009, jaarwerkplan 2010, plan TST-Centrale, bundel met eindfiches 

afgesloten projecten en laatste voortgangsfiche lopende projecten 

o eind november: aanleveren update tussentijdse zelfevaluatie STEVIN-PC 

• November 2009: Informeren voorwerp van evaluatie (bevestiging afspraken).  

• November 2009: Informeren van alle betrokken stakeholders over de evaluatie 

• Oktober 2009: Initiëren aanbestedingsprocedure 

• Ten laatste eind januari 2010: Toekennen opdracht geïnitieerd door 

aanbestedingsprocedure 

• April 2010: Opleveren tussentijds rapport  

• Half mei 2010: Oplevering ontwerp van eindrapport  

• Begin juni 2010: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie) 

• Half juni 2010: Oplevering eindrapport 

• Eind juni 2010: Verspreiden van de rapport(en) onder de betrokken partijen 

• De verspreiding van de resultaten van de evaluatie gebeurt bij voorkeur na het 

afronden van het initiële beslissingsproces omtrent een eventueel vervolgtraject. 

Het TST-bestuur beslist over de manier en datum waarop de resultaten extern 

verspreid worden (zie punt 11 voor details). 
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8. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

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

 

De belangrijkste stakeholders zijn: 

• De financierende overheden zoals vertegenwoordigd in het TST-bestuur  

• De Nederlandse Taalunie 

• De leden van de verschillende STEVIN-gremia 

• Projectindieners en -uitvoerders 

• Actoren binnen de TST-innovatieketen (zoals bepaald in het STEVIN-

meerjarenplan), in het bijzonder onderzoeksinstellingen en bedrijven binnen het 

veld van TST in het Nederlands 

 

⇒ De verschillende doelgroepen zullen bevraagd worden tijdens de evaluatie. 

Daarnaast zullen  de financierende en andere nauw betrokken overheden geinterviewd 

worden. 

 

9. (Wijze van) Uitvoering evaluatie 

 

De opdracht wordt in grote mate uitbesteed aan een consultancy firma. Daarnaast 

wordt er ook een internationaal panel van experts betrokken bij de evaluatie. Deze 

zouden niet enkel voor een doorlichting van wetenschappelijke (bv. door het huidige 

STEVIN international assessment panel) maar ook van organisatorische aspecten 

ingezet worden. 

Het dient nog verder bekeken te worden of dit integraal een onderdeel uitmaakt van de 

aanbesteding of dit anders georganiseerd wordt (Afhankelijk van budget). Er kan 

onderzocht worden of functionarissen uit de EC of andere Vlaamse of Nederlandse 

ministeries kunnen ingezet worden om de kosten te drukken. 

 

 

10. (Procedureel) Verloop van de evaluatie 

 

• Expertise aanwezig in de markt 

o Onderhandelingsprocedure zonder/met bekendmaking 

� aan te bevelen met aandacht voor aanschrijven van kandidaten uit zowel 

Vlaanderen als Nederland 

 

De NTU staat in principe in voor het procedurele verloop van de 

gunningsprocedure en de afhandeling na oplevering. Dit weliswaar in nauw 

overleg met de stuurgroep en ondersteund door de technische werkgroep.  

 

• Specifieke expertise 

 

De technische werkgroep of de consultant – afhankelijk van het gegeven of dit 

mee opgenomen is in zijn opdracht – doet een voorstel betreffende de in te 

schakelen specifieke expertise. De stuurgroep dient de samenstelling van het 

expertenpanel te valideren.  

Het contacteren van de door de stuurgroep gekozen experts kan eventueel 

gebeuren door de Taalunie indien dit niet opgenomen is in de opdracht van de 

consultant.  
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Indien nodig kan STEVIN-PB kan worden ingeschakeld om de logistieke 

omkadering voor het inschakelen van de experts te verzekeren.   

  

11. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Nadat de evaluatie is afgelopen, stelt zich de vraag of en hoe het eindrapport wordt 

verspreid en dit verder dan de aangegeven bestemmelingen.  

 

De Nederlandse Taalunie is de “eigenaar” van het evaluatierapport en stelt de 

resultaten ter beschikking aan de eerder vermelde bestemmelingen als basis voor 

eventuele bijsturing/aanpassing van (de relatie tot) het voorwerp van de evaluatie.  

Verdere verspreiding (elektronisch en/of papier) wordt bepaald door TST-bestuur. 
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Annex 1.: sectie 5.10 “Evaluatie (nulmeting)” uit het 
STEVIN-meerjarenplan, p.26 
 

Om de voortgang en de impact van STEVIN te kunnen meten is het van belang het 

programma en de verschillende projecten die daarbinnen gefinancierd worden te monitoren en 

evalueren. Daarvoor zullen bij aanvang door de Programmacommissie succescriteria 

vastgesteld worden. Op basis van deze criteria zal bij de start van het programma een 

nulmeting uitgevoerd worden en dezelfde criteria zullen worden ingezet bij de 

voortgangscontroles en eindevaluatie. 

 

Op het niveau van concrete projecten dient evaluatie een integraal onderdeel te vormen van 

het project, en de Programmacommissie zal de individuele projecten of kleine programma’s 

specifiek op dit criterium beoordelen. Indien nog niet beschikbaar kan het ontwikkelen van 

benchmarks, test-suites and testdata opgenomen te worden als onderdeel van het 

projectvoorstel. De resulterende test-suites, workbenches, etc., dienen publiekelijk 

beschikbaar gemaakt worden via de TST-centrale. 

 

Op het programmaniveau zal geëvalueerd worden wat de impact van STEVIN is op de taal- 

en spraaktechnologie in Nederland en Vlaanderen. Om dit te kunnen doen zal de 

Programmacommissie door een trusted 3dr party een initiële meting (nulmeting) aan het 

begin van het programma laten uitvoeren op vooraf geformuleerde succescriteria, en dezelfde 

meting tegen het eind van het programma herhalen. Voor het opstellen van de succes criteria 

zal uitgegaan worden van het format dat reeds is opgesteld door SenterNovem en NWO ten 

behoeve van de BSIK
17

-projecten. Voor de invulling van de nulmeting zal deels gebruik 

gemaakt worden van de cijfers die verzameld zijn in het kader van de technologieverkenning 

uitgevoerd door M&I/Partners en de EUROMAP benchmark study. Een aantal van deze 

cijfers is vooral kwalitatief beschreven. Een aantal aspecten van deze meting dient nog meer 

kwantitatief gerepresenteerd te worden om vergelijkingen met een meting aan het einde van 

STEVIN te vergemakkelijken (hoewel natuurlijk gewaakt moet worden voor het gevaar van 

“oversimplificatie” en de vertekende weergave die dit met zich mee kan brengen). Daarnaast 

zal de Programmacommissie laten inventariseren tegen welke voorwaarden het Vlaamse en 

Nederlandse bedrijfsleven resources die hun eigendom zijn - eventueel na bewerking of 

anonimisering - ter beschikking wil stellen. 

 

In ieder geval zullen in de nulmeting de volgende elementen aan de orde komen: 1) criteria 

voor wetenschappelijke output, b) criteria voor economische output, 3) criteria voor 

maatschappelijke output, 4) criteria innovatietraject, incl. kennistransfer, netwerkvorming en 

verankering. 

 

De Programmacommissie zal dezelfde meting (laten) uitvoeren tegen het eind van het 

programma, en een vergelijking met de nulmeting maken om de impact van STEVIN vast te 

stellen. Natuurlijk kunnen er factoren opduiken die geheel onafhankelijk zijn van het hier 

voorgestelde programma en buiten de controle van de Programmacommissie die een grote 

invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologie in Nederland en 

Vlaanderen (algemene economische ontwikkeling, beslissingen van specifieke (grote) 

bedrijven om hun activiteiten te intensiveren of juist af te bouwen, etc.). Deze kunnen de 

                                                 
17

 Bsik: Besluit subsidies investering kennisinfrastructuur (voorheen ICES/KIS) 
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resultaten van de meting vertekenen, maar waar dat het geval is dient dat zo goed mogelijk 

beschreven en als relevante factor gerechtvaardigd te worden in de finale meting. 

 

De Programmacommissie zal in november 2004 een meer gedetailleerd voorstel presenteren 

ten aanzien van deze meting. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van de ervaring en 

resultaten van dergelijke metingen zoals die zijn uitgevoerd door het KP5 EUROMAP-

consortium. Eind 2004 zal de uitvoering van de meting uitbesteed worden aan de reeds 

vermelde trusted 3rd party, zodat de nodige onafhankelijkheid gegarandeerd wordt. Het 

gedetailleerde voorstel dient een optimum te zijn tussen wat wenselijk is en wat financieel 

haalbaar is gegeven het budget dat uitgetrokken is voor deze activiteiten. 

 

Annex 2. Overeenkomsten financierende partijen 
• kopie overeenkomst AWI-NTU 

• kopie committeringsbrief NWO-NTU 

• kopie committeringsbrief OCW-NWO 

• kopie committeringsbrief EZ-NTU 
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VERTROUWELIJK 

Nederlandse Taalunie 

Mw. L. van den Bosch 

Postbus 10595 

2501 HN 'S-GRAVENHAGE 

 Datum: 31 december 2004 

Dossiernr: 200-48-120 

Correspondentienr: 2004/11427/GW 

Telefoon:  +31 (0)70 344 0 736 

Fax: +31 (0)70 347 16 23 

E-mail: dijkstra@nwo.nl 

Vermeld in uw antwoord datum, dossier- en 

correspondentienummer  

 

Betreft: subsidiebeschikking STEVIN-programma 

 

 

 
Geachte mevrouw van den Bosch, 
 
In mijn brief van 13 oktober jl. deelde ik u als penvoerder namens NWO voor het STEVIN 

programma reeds met genoegen mee dat de Gebiedsbesturen Geesteswetenschappen (GB-

GW) en Exacte Wetenschappen (GB-EW) akkoord waren gegaan met het door de 

programmavoorbereidingscommissie opgestelde programmadocument Vlaams-Nederlandse 

meerjarenprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie STEVIN d.d. 15 

september 2004 (hierna STEVIN-programma). Op grond hiervan hebben het GB-GW, het 

GB-EW en het Algemeen Bestuur van NWO hun gereserveerde bijdrage definitief 

vrijgegeven. Daarmee is op dit moment in totaal aan de kant van NWO een bedrag van € 

1.250.000 voor de uitvoering van het STEVIN-programma beschikbaar. In dit bedrag is 

inbegrepen een toekenning in natura in de vorm van projectresultaten ter waarden van € 

250.000 afkomstig uit het NWO IMIX-onderzoeksprogramma. Tevens deelde ik u reeds mee 

dat in de brief van OCW aan NWO, van 21 september jl. over de (technische) bijstellingen 

inzake de rijksbijdrage 2004 aan NWO, is vastgelegd dat OCW over de periode 2004 – 2008 

per jaar € 500.000, in totaal € 2.500.000, toekent aan NWO als OCW-bijdrage aan het 

Vlaams-Nederlandse taal- en spraaktechnologieprogramma STEVIN. 

In die brief maakte ik ook melding van het feit dat er over de verdere afhandeling van deze 

subsidiebeschikking, de voorwaarden waaronder de subsidie zal worden toegekend en de 

nadere bepalingen omtrent de subsidieverlening nog nader overleg gevoerd werd tussen de 

vier financierende partijen. 

Naar aanleiding van het overleg tussen de financierende partijen en de Nederlandse Taalunie 

heeft het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen als penvoerder namens NWO voor het 

STEVIN-programma de onderstaande subsidiebeschikking opgesteld waarin de hoogte van de 

subsidie en de voorwaarden en bepalingen waaronder deze ter beschikking worden gesteld 

zijn weergegeven.  

 

Financiën en betalingsritme 

Het subsidiebedrag bedraagt in totaal M€ 3,5 en zal in zes  tranches worden uitbetaald aan de 

Nederlandse Taalunie.  De eerste tranche ad € 525.000 zal worden overgemaakt onmiddellijk 

na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier en 

financieringsschema. De volgende vier tranches, elk € 700.000 kunnen in juli van elk daarop 

volgend jaar door de Nederlandse Taalunie worden gedeclareerd bij NWO, Gebied 

Geesteswetenschappen tegelijkertijd met het indienen van de vereiste voortgangsrapportage. 

De laatste tranche ad € 175.000 zal echter pas beschikbaar worden gesteld na goedkeuring van 

het eindverslag door het STEVIN-bestuur waarin NWO samen met de andere financiers 

vertegenwoordigd is. 
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Bepalingen en voorwaarden 

• De Nederlandse Taalunie ziet er op toe dat het programmadocument Vlaams-Nederlandse 

meerjarenprogramma voor Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie STEVIN d.d. 15 

september 2004 verder wordt geconcretiseerd in specifieke jaarwerkplannen. 

• Het beheer van de financiële middelen die voor de realisatie van het STEVIN-programma 

beschikbaar wordt gesteld wordt toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Deze waakt 

erover dat de toegekende middelen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de 

uitvoering van het STEVIN-programma. De volgende, rechtstreeks aan het programma toe 

te rekenen kosten, gemaakt in de periode juli 2004 – 31 december 2010 worden 

subsidiabel geacht: a) Onderzoeksprojecten, b) kennisoverdracht/ met de 

onderzoeksprojecten verbandhoudende flankerende activiteiten en c) 

programmamanagement, beheer en onderhoud. Een nadere definitie van de subsidiabele 

projectkosten is vastgelegd in de Subsidieregeling van de Nederlandse Taalunie tot 

subsidieverstrekking in het kader van het Vlaams-Nederlandse onderzoeks- en 

stimuleringsprogramma “Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het 

Nederlands (STEVIN)”. 

• De Nederlandse Taalunie levert ieder jaar uiterlijk op 30 juni volgend op het werkingsjaar 

een voortgangsrapportage op aan NWO. In deze voortgangsrapportage wordt de 

inhoudelijke voortgang van het STEVIN programma tijdens het werkingsjaar geschetst en 

bevat daarnaast ook een financieel verslag, daarbij inbegrepen de bewijsstukken voor 

gemaakte kosten. Kosten die gepaard gaan met centraal beheer en algemene exploitatie 

dienen niet te worden gestaafd. 

• De Nederlandse Taalunie legt ten laatste 6 maanden na het beëindigen van de voorziene 

looptijd van het STEVIN-programma (i.e. 31 december 2009) een eindverslag voor aan 

NWO. Dit verslag schetst de inhoudelijke voortgang van het STEVIN-programma tijdens 

het laatste werkingsjaar en bevat ook een financieel verslag aangaande dit werkingsjaar, 

daarbij inbegrepen de bewijsstukken voor gemaakte kosten. Kosten die gepaard gaan met 

centraal beheer en algemene exploitatie dienen niet te worden gestaafd. Daarnaast 

overloopt het eindverslag de per 31 december 2009 behaalde projectresultaten en nog 

lopende projecten in functie van de doelstellingen van het STEVIN-programma, en bevat 

ook een plan aangaande beheer, onderhoud, distributie en beschikbaarstelling van de 

digitale taalbestanden en software die in het kader van het STEVIN-programma worden 

ontwikkeld. 

• De resultaten van het STEVIN-programma moeten publiek beschikbaar zijn. De 

eigendomsrechten en het beheer van de resultaten zullen liggen bij de Nederlandse 

Taalunie, die conform haar opdracht verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van 

met overheidsmiddelen ontwikkelde digitale taalbestanden voor het Nederlands. 

• Alle mededelingen over en publicaties van behaalde resultaten, evenals producten of 

toepassingen die worden gecreëerd bij de uitvoering van de opdracht dienen te vermelden 

dat deze tot stand zijn gekomen met de steun van NWO en OCW. 

• Deze subsidiebeschikking is geldig na ondertekening van het als bijlage bijgevoegde 

aanvaardingsformulier door de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Door 

ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met bovenvermelde voorwaarden 

en bepalingen.   

 

 

Ik verzoek u vriendelijk per omgaande het als bijlage bijgevoegde aanvaardingsformulier en 

financieringsschema in te vullen en te retourneren aan NWO, Gebied Geesteswetenschappen. 

Om de betaling van de eerste tranche te bespoedigen, verzoek ik u vriendelijk voorafgaande 
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aan de verzending van de  originele formulieren deze documenten aan NWO te faxen. Wilt u 

daarbij faxnummer 070-3471623 gebruiken? 

 

Desgewenst kunt u voor een nadere toelichting op deze subsidiebeschikking contact opnemen 

met mevrouw drs. A.  Dijkstra (dijkstra@nwo.nl). 

 

Alle correspondentie over deze subsidiebeschikking dient u te voeren met het bureau 

Geesteswetenschappen van NWO, Postbus 93425, 2509 AK  Den Haag. Ik verzoek u daarbij 

het dossiernummer te vermelden dat u aantreft rechtsboven in deze brief. 

 

Namens het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en het Gebiedsbestuur Exacte 

Wetenschappen, 

 

De directeur van het Gebied Geesteswetenschappen 

 

 

 

 

 

Mw. drs. A.M. Bos 

 

Cc. Gebiedsbestuur GB-EW 

 Dhr. E. Dewallef, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AWI 

 Dhr. H. Docter, Ministerie van Economische Zaken 

 Dhr. R. Spoor, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 Afdeling Financiën en Control, Gebied Geesteswetenschappen NWO 

 

 

Bijlage Aanvaardingsformulier 

 Financieringsschema
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