
Volledige naam

Aanleiding evaluatie

Ontwikkelen beleidsscenario's gericht op de korte, middellange en lange termijn voor het beleid en de acties op het 
vlak van de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie

In deze context is het "initiatief" het beleid op het vlak van de popularisering van WTTI en de daaruit voortvloeiende 
activiteiten ter implementatie van dit beleid, deze laatsten gegroepeerd in het actieplan 
Wetenschapscommunicatie. 
Zoals hoger aangegeven heeft de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie al bijna 
van bij het begin een belangrijke rol gespeeld in het Vlaamse overheidsbeleid betreffende WTTI. De reden hiervoor 
is dat een krachtig maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologie en het onderzoek ter zake nodig 
wordt geacht voor het behoud en de groei van welzijn en welvaart in Vlaanderen. De uitdaging om een dergelijk 
draagvlak te creëren en in stand te houden, is enorm. De onderliggende problematiek is immers allesbehalve 
evident. De factoren die een rol spelen bij de studiekeuze van jongeren bijvoorbeeld zijn immers zo talrijk en divers 
dat het niet eenvoudig is om effectief te werk te gaan.

Probleemstelling
Al meerdere jaren wordt vanuit diverse hoeken gewezen op een algemene dalende interesse voor wetenschappen 
en techniek en dit zowel bij het grote publiek in het algemeen als bij jongeren in het bijzonder. Hieraan gekoppeld 
zijn er de vele alarmerende berichten over het dalende aantal jongeren dat kiest voor een (hogere) opleiding in de 
exacte en toegepaste wetenschappen, wat uiteindelijk betekent dat er ook steeds minder jongeren zullen 
afstuderen met een dergelijk diploma op zak. 

Moeten we wakker liggen van dit alles? Zijn wetenschappen en techniek dan zo belangrijk voor onze samenleving? 
Begrippen als kenniseconomie of knowledge society zijn zeker in Europa en Vlaanderen geen holle woorden meer. 
Het beschikken over een ruim potentieel van (hoog) opgeleide arbeidskrachten met een wetenschappelijke of 
technische achtergrond wordt als essentieel beschouwd voor het in stand houden en eventueel nog vergroten van 
het huidige welzijns- en welvaartspeil. Investeren in innovatie en het onderliggende wetenschappelijke en 
technologische onderzoek is noodzakelijk, wil men het in Europa economisch blijven waarmaken. 

Beleidsmatig betekent dit alvast dat de nodige middelen moeten worden gevonden en ingezet om innovatie en 
onderzoek te stimuleren en dat acties moeten worden opgezet om meer jongeren te doen kiezen voor een 
wetenschappelijke of technische opleiding. Alle EU-lidstaten hebben zich akkoord verklaard om via dergelijke 
maatregelen bij te dragen tot de realisatie van de Lissabondoelstellingen die tegen 2010 van Europa de meest 
competitieve kenniseconomie moeten maken. De Lissabonagenda omvat immers 3 sleuteldomeinen die in deze 
context van belang zijn:
- Investeren in wetenschappelijk en technologisch onderzoek;
- Het stimuleren van innovatie;
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Beleidscontext algemeen N.a.v. de staatshervorming van 1993, werd het wetenschaps- en technologisch innovatiebeleid (nagenoeg volledig) 
overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Van meet af aan was er in het Vlaamse wetenschaps- en 
technologisch innovatiebeleid veel aandacht voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische 
innovatie (WTTI). 

Het uitgangspunt hierbij is dat de productie en toepassing van nieuwe kennis geen geïsoleerd proces in de 
maatschappij mag zijn. Iedereen die dat wil, moet zich kunnen informeren over wat er zich binnen de 
onderzoekswereld afspeelt, zowel de potentiële gebruikers van kennis als iedere geïnteresseerde burger.

In 1994 resulteerde deze aandacht voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie 
in de organisatie van de eerste Vlaamse Wetenschapsweek. 
Vanaf 1995 werd een specifiek beleid met betrekking tot de popularisering van wetenschap, techniek en 
technologische innovatie opgezet, dat (jaarlijks) werd geïmplementeerd in het actieplan Wetenschapsinformatie en 
Innovatie . Binnen het actieplan worden alle activiteiten beschreven die in het betreffende jaar zouden worden 
opgestart. 

Het beleid inzake de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie en het hieraan 
verbonden instrument ter implementatie van het beleid ter zake, zijnde het actieplan Wetenschapsinformatie en 
Innovatie, werd een eerste keer uitvoerig geanalyseerd in het startonderzoek Wetenschapsinformatie (2001). 
(Rapport beschikbaar op www.wetenschapmaaktknap.be). Deze analyse betrof de periode 1994-2000. 

Op basis van de in dit rapport geformuleerde aanbevelingen en rekening houdend met de ontwikkelingen in het 
kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), werd in het actieplan 2002 al werk gemaakt van de verbetering van de 

- Betere opleiding en vaardigheden, wat op het niveau van de lidstaten o.a. het verhogen van het aantal 
afgestudeerden in wetenschappelijke en technische richtingen omvat en het verhogen van de wetenschappelijke 
geletterdheid bij jongeren in het algemeen, om op die manier de basisvaardigheden van de arbeidskrachten te 
verhogen.

In Vlaanderen zelf is de problematiek al langer aan de orde, zoals uit het voorgaande duidelijk blijkt. Vlaanderen 
heeft namelijk al sinds 1994 binnen het globale wetenschaps- en technologiebeleid de popularisering van 
wetenschap, techniek en technologische innovatie als een belangrijk aandachtspunt naar voor geschoven. Het 
specifieke beleid dat in dit verband is uitgetekend, wordt jaarlijks geïmplementeerd via het actieplan 
Wetenschapscommunicatie. Onder het motto Wetenschap maakt knap worden sindsdien jaarlijks heel wat 
initiatieven en acties opgezet die moeten sensibiliseren voor het belang van wetenschap en technologie, moeten 
bijdragen tot meer interesse hiervoor en jongeren moeten aanmoedigen om een wetenschappelijke of technische 
opleiding te volgen.



Beleidscontext evolutie

werking en uitvoering van het actieplan, een proces dat ook de volgende jaren werd verder gezet. 

Sindsdien hebben er een aantal nieuwe ontwikkelingen in het beleid op het vlak van de popularisering van WTTI 
plaatsgevonden en werd het beleidsdomein in 2006 (in het kader van BBB) omgevormd tot het beleidsdomein 
Economie, Wetenschap en Innovatie. Binnen het luik Economie situeren zich o.m. acties tot stimulering van 
ondernemerszin en ondernemerschap.

De strategische doelstelling van het beleid betreffende de popularisering van WTTI is in essentie niet veranderd. 
De verschillende onderliggende operationele doelstellingen en het belang dat er aan wordt gehecht, zijn evenwel 
geëvolueerd sinds 2001.
Meer aandacht zal nu gaan naar aanmoedigen van jongeren een (hogere) wetenschappelijke en/of technologische 
opleiding te volgen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de diverse actoren op het vlak van 
de popularisering van WTTI, en dit met het oog op het maximaliseren van de effecten en het verhogen van de 
efficiëntie. Dit vertaalt zich duidelijk in de huidige beleidsdoelstellingen : 

- Beleidsdoelstelling 1: Het maatschappelijke draagvlak en het imago van wetenschap, techniek en technologische 
innovatie verbeteren zodat er een grotere instroom is van jongeren naar het hoger onderwijs en meer specifiek 
naar wetenschappelijke en technisch/technologische studies.

- Beleidsdoelstelling 2: Een werkbaar en integrerend kader aanbrengen voor zowel de eigen initiatieven als deze 
van de overige actoren (of intermediairen: bedrijven, universiteiten en overige kennisinstellingen). Door de 
interactie tussen de actoren te bevorderen, kan de overheid als katalysator, de beoogde resultaten maximaliseren.

De realisatie van deze doelstellingen dient te gebeuren via het jaarlijkse actieplan Wetenschapscommunicatie  
waarmee de overheid zoals aangegeven in de beleidsdoelstelling 2 een werkbaar en integrerend kader probeert 
aan te brengen. 

Het actieplan heeft als doel het verstrekken van informatie over en het sensibiliseren voor het belang van 
wetenschap en technologie. Het actieplan Wetenschapscommunicatie gaat er van uit dat alle doelgroepen op een 
aangepaste manier (moeten) worden benaderd, met een goede herhalingsfactor en gericht op een blijvend effect. 
Daarnaast is dit ook de verantwoording over de bestede overheidsmiddelen in deze domeinen. De belangrijkste 
doelgroepen binnen het actieplan zijn de schoolgaande jeugd en het grote publiek. 

Acties worden gerealiseerd door diverse actoren, waaronder een aantal structurele partners. Enkele van deze 
structurele partners zijn: Flanders Technology International vzw (F.T.I. vzw) die o.m. het wetenschappelijk en 
technologisch doecentrum Technopolis uitbaat, de expertisecellen wetenschapspopularisering ingebed in de 
Vlaamse universiteiten en hogescholen (één per associatie), Roger Van Overstraeten Society, de organisatoren 



Te verwachten evoluties

van de wetenschappelijke olympiades, de wetenschappelijke jeugdverenigingen, de volkssterrenwachten, enz. 

Belangrijk is ook de samenwerking met het beleidsdomein Onderwijs die in 2004 structureel vorm kreeg via het 
project TOS21. Aangezien de schoolgaande jeugd één van de belangrijkste doelgroepen is van het actieplan, is 
een nauwe samenwerking met zowel het beleidsdomein Onderwijs als met het onderwijsveld zeer belangrijk voor 
het welslagen van de activiteiten gericht op deze jongeren. 

Verder is het beleidsdomein - in het kader van BBB - ondertussen (in 2006) omgevormd tot het beleidsdomein 
Economie, Wetenschap en Innovatie. In deze context zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de 
ontwikkelingen binnen het luik Economie van het beleidsdomein en meer in het bijzonder wat betreft de opmaak 
van een actieplan gericht op het stimuleren van ondernemerszin en ondernemerschap. 
Belangrijk in dit verband is te vermelden dat (voor het eerst in 2008) een actieplan ondernemerschap is uitgewerkt. 
Bedoeling is vorm te geven aan een geïntegreerde aanpak van de gehele beleidscyclus op het vlak van 
ondernemerschap. Afstemming en synergie met andere actoren is hierbij een belangrijk element.

In dit verband zijn er stemmen gerezen om te komen tot een meer geïntegreerde aanpak van zowel het stimuleren 
van ondernemerszin en ondernemerschap als de popularisering van wetenschap, techniek en technologische 
innovatie. Betreffende dit laatste worden zoals hoger aangegeven de beleidsdoelstellingen al sinds 1995 
geïmplementeerd in een (jaarlijks) actieplan.
Anderzijds wordt ook gewezen op het feit dat beide eerder vermelde onderdelen van het beleid erg verschillend zijn 
en elk hun eigen specifieke karakter hebben. Men vraagt zich dan ook af of een (verregaande) integratie geen 
aanleiding zal geven tot het verwateren van de doelstellingen, tot verwarring kan/zal leiden bij de doelgroepen en 
tenslotte dat de gezamenlijke beleidseffecten minder sterk zullen zijn dan bij een afzonderlijke benadering. 

In het licht van deze ontwikkelingen, zal dan ook bijzondere aandacht moeten gaan naar enerzijds een degelijke 
coördinatie van het veld van actoren en initiatieven en anderzijds naar een optimale afstemming en synergie 
tussen de verschillende actoren en hun activiteiten. Hierbij zal ook in belangrijke mate rekening moeten worden 
gehouden met (de ontwikkelingen in) het beleidsdomein Onderwijs en het onderwijsveld. 

Andere aandachtspunten zijn de ontwikkelingen in het kader van "Vlaanderen in actie" (Via) en de recent 
afgeronde evaluatie van F.T.I vzw, een belangrijke actor binnen het beleid betreffende de popularisering van 
wetenschap, techniek en technologische innovatie.



Te verwachten evoluties Zoals hoger aangegeven is in 2009 een nieuwe legislatuur aangetreden. In de aanloop hier naar toe, stelt de 
Vlaamse administratie een bijdrage tot het (nieuwe) Vlaamse regeerakkoord op. Deze bijdragen (per 
beleidsdomein) worden gebaseerd op de beschikbare beleidsinformatie . 
Ook voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie wordt een dergelijke bijdrage opgesteld. 
Specifiek met betrekking tot de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie wordt de 
noodzaak gevoeld een aantal beleidsscenario‟s te kunnen voorleggen telkens met inbegrip van de budgettaire 
impact en rekening houdend met de andere ontwikkelingen in het beleidsdomein, meer bepaald rond de 
stimulering van ondernemerszin en ondernemerschap. 
Anderzijds dient ook rekening gehouden te worden met het beleidsdomein Onderwijs en met het onderwijsveld.

Beoogde doelstellingen In de studie dienen volgende 3 elementen aan bod te komen:

1. Visie en beleidsscenario‟s

Voorafgaand aan een nieuwe legislatuur wordt een reflectie verwacht aangaande de beleidsvoering op het vlak van 
WTTI in een ruimer kader en de uitwerking van een visie met betrekking tot dit beleid. Gekoppeld aan deze visie 
dienen beleidsdoelstellingen te worden uitgewerkt en de beleidsbehoeften te worden geformuleerd, rekening 
houdend met de (te verwachten) sociaal-economische toestand en de internationale ontwikkelingen (o.a. Lissabon-
agenda).
Deze visie met de daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen dienen te worden uitgezet t.o.v. verschillende 
tijdslijnen, met name voor de korte, middellange en lange termijn. Per tijdshorizon worden meerdere voorstellen 
van beleidsscenario‟s verwacht (zie verder). 

De opdracht omvat dan ook in essentie de ontwikkeling van beleidsscenario‟s (zowel inhoudelijk als budgettair) 
met betrekking tot de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie en dit voor de korte 
(2010-2015), middellange (2015-2025) tot lange termijn (horizon 2035) en dit in de ruimere beleidscontext. 
Verwacht wordt dat de voorgestelde beleidscenario‟s ook aangeven welke effecten (bij het veld van actoren en bij 
de doelgroepen) redelijkerwijze mogen verwacht worden binnen de gestelde termijnen, welke middelen hiervoor 
dienen te worden ingezet en hoe doelmatig het voorgestelde scenario is. Tevens dient in elk scenario aandacht te 
worden besteed aan de optimale afstemming van en samenwerking tussen actoren en activiteiten en dit om 
maximaal effect te genereren. Bovendien dient optimaal gebruik te worden gemaakt van de in het veld (van 
actoren) aanwezige expertise. 
Daarnaast dient in elk scenario specifieke aandacht te worden besteed aan de samenwerking met het 
beleidsdomein Onderwijs en het onderwijsveld en dit in het bijzonder met betrekking tot de doelgroep 
schoolgaande jeugd. 
Bij de ontwikkeling van de scenario‟s dient verder ook aandacht te worden besteed aan de vraag of een 
geïntegreerde aanpak van zowel popularisering van WTTI en de stimulering van ondernemerszin en 



ondernemerschap al dan niet aangewezen/wenselijk/effectief en efficiënt is en dienen de aanbevelingen ter zake 
degelijk te worden onderbouwd.
 

2. Basis voor ontwikkeling visie en beleidsscenario‟s: analyse en evaluatie verleden

De ontwikkeling van beleidsscenario‟s met betrekking tot WTTI dient in ieder geval gebaseerd te zijn op een 
grondige analyse van het verleden en meer bepaald de periode 2002-2008  en dit wat betreft een zo ruim mogelijk 
palet van aspecten.
Deze analyse heeft tot doel een beeld te krijgen van (de evolutie van) het beleid zelf, de onderscheiden 
beleidsdoelstellingen, de implementatie van het beleid, het effect en de impact van het beleid en van de activiteiten 
sinds 2001 (m.a.w. sinds het Startonderzoek) op het vlak van de popularisering van WTTI. Het beleid, de 
doelstellingen, enz. worden in eerste instantie omschreven in de beleidsnota‟s en de beleidsbrieven en verder 
geconcretiseerd in de jaarlijkse actieplannen.  

In ieder geval dient bekeken te worden in welke mate de aanbevelingen van het startonderzoek (al dan niet) 
werden vertaald in het gevoerde beleid en de acties, welke elementen er van nog actueel zijn, hoe het beleid, de 
doelstellingen, het beleidsveld en de beleidsbehoeften sindsdien zijn geëvolueerd, de vooruitgang die sindsdien 
werd geboekt, enz.

Verder dient ook rekening gehouden te worden met de wijze waarop de doelgroepen en hun omgeving inmiddels 
zijn geëvolueerd.
De veldanalyse moet dan ook een antwoord geven op de vraag enerzijds of er al dan niet bepaalde doelgroepen 
onvoldoende werden benaderd en anderzijds of er bepaalde natuurlijke actoren die een substantiële bijdrage 
kunnen leveren, nog ontbreken in het actieplan. Dit betekent dat minstens een inventaris dient te worden opgesteld 
van de acties die sinds 2001 werden opgezet en dit zowel binnen als buiten het kader van het actieplan en een 
identificatie dient te gebeuren van de actoren die een en ander hebben uitgevoerd. Deze inventaris dient ook een 
overzicht te bevatten van de aanwezige specifieke expertise die aanwezig is in het veld (van actoren) en deze 
expertise dient zo effectief mogelijk te worden ingeschakeld bij zowel de grondige analyse van het verleden als bij 
de ontwikkeling van de beleidsscenario‟s voor de toekomst. 
Dit betekent dat minstens een analyse moet worden gemaakt van hoe het veld van actoren/structurele partners in 
dezelfde periode is geëvolueerd en waar de sterktes/zwaktes van het veld liggen en welke 
opportuniteiten/bedreigingen er kunnen worden gedetecteerd en dit zowel globaal als op individueel niveau.

In ieder geval dient in het kader van deze analyse ook een bevraging naar het lange termijn effect van welbepaalde 
acties (nl. specifieke onderdelen van de Vlaamse Wetenschapsweek 2008 met name "Wetenschap in de kijker"en 
het "Wetenschapsfeest" ) te worden uitgevoerd, als aanloop naar de ontwikkeling van een monitor (zie verder). 



Uiteraard dient bij deze analyse ook de beleidscontext in voldoende mate aan bod te komen en dit zowel wat 
Vlaanderen zelf betreft  als in een internationale context. In het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de 
aanbevelingen, resultaten, enz. die in diverse (internationale) fora  werden geformuleerd/bereikt en welke andere 
beleidspraktijken concrete resultaten hebben opgeleverd en dit vergeleken met Vlaanderen (benchmark), maar 
ook welke buitenlandse voorbeelden kunnen helpen bij de uitbouw van het eigen beleid (cfr. punt 1). 
De analyse dient alle elementen en aspecten van het Vlaamse beleid kritisch tegen het licht te houden , o.m. de 
sterke en zwakke punten te identificeren (SWOT-analyse), een beoordeling te geven van de in de beschouwde 
periode bereikte effecten en impact en ook een inzicht te geven in het veld van actoren (opgezette acties, 
aanwezige expertise, enz.).

Op basis van de conclusies en aanbevelingen die de opdrachtnemer uit de analyse en evaluatie afleidt, zal de 
opdrachtnemer een aantal beleidsscenario‟s ontwikkelen, onderbouwen en beargumenteren en dit voor diverse 
tijdshorizonten. 

3. Ontwikkelen beleidsscenario‟s

Rekening houdend met de resultaten van de eerder vermelde analyse en evaluatie, dienen verschillende 
beleidsscenario‟s te worden uitgewerkt en dit telkens per eerder opgegeven tijdsvenster. Minstens worden 
verwacht: een "ideaal" (of maximaal scenario), een scenario op basis van continu beleid, een scenario op basis 
van een toename van de middelen in functie van de Barcelona-norm, enz.

Elk van de scenario‟s dient duidelijk de objectieven (einddoelen) en de inhoud van het geheel van actieplannen 
voor de overeenstemmende periodes te omvatten. Dit laatste zowel vanuit de aanbod- (actoren) als vanuit de 
vraagzijde (doelgroepen, overheid), rekening houdend met de specifieke leefwereld van de doelgroepen. In het 
bijzonder voor de doelgroep schoolgaande jeugd dient expliciet onderscheid gemaakt te worden tussen jongens en 
meisjes bij het voorstellen van (sets van) activiteiten binnen de diverse scenario‟s. 

Belangrijk is ook bijzondere aandacht te besteden aan het grote publiek en op welke manier deze groep kan 
worden benaderd teneinde een maximaal effect te genereren. Uit recente enquêtes is nl. gebleken dat de interesse 
voor WTTI in Vlaanderen is afgenomen t.o.v. de vorige meting . 
De ontwikkelde beleidscenario‟s dienen aan telkens te geven hoe de in het veld aanwezige expertise zo efficiënt en 
effectief mogelijk kan worden ingezet (actoren-, activiteiten- en instrumentenmix) en hoe deze expertise werd 
aangewend bij de eigenlijke ontwikkeling van de beleidscenario‟s. 

Verbonden aan de verschillende beleidsscenario‟s dient ook een monitoringinstrument (per beleidscenario) te 
worden ontwikkeld die de effecten (op korte, middellange en lange termijn) van het beleid kan opvolgen en de 
verwachte effecten kan voorspellen. Momenteel worden wel op individuele basis indicatoren gebruikt, maar een 
geïntegreerde en gestructureerde aanpak met een beperkt aantal indicatoren is noodzakelijk en dit hoofdzakelijk 



om het gecombineerde effect van de acties te kunnen meten en opvolgen.

Gekoppeld aan de scenario‟s dienen m.a.w. ook telkens een beperkte maar krachtige set van indicatoren te 
worden ontwikkeld die toelaten het (effect en de impact van het) beleid zowel globaal als per individuele 
actor/activiteit op te volgen, maar ook een indicatie geven van de mate van onderlinge samenwerking tussen de 
verschillende actoren of structurele partners. Dit omvat ook het opvolgen van de (de evolutie van het) draagvlak 
voor wetenschap en technologie bij de diverse doelgroepen en ook het opvolgen van de effecten en de impact op 
langere termijn van de acties. 

De scenario‟s dienen ook aan te geven hoe een effectieve(re) en efficiënte(re) beleidsvoorbereiding, realisatie, 
opvolging en evaluatie op het vlak van de popularisering van WTTI met bijzondere aandacht voor samenwerking, 
complementariteit kan worden gerealiseerd en hoe dit praktisch kan worden vertaald in een (uitgewerkt) systeem 
van monitoring (zie hoger).

Verder dienen de ontwikkelde scenario‟s ook rekening te houden met de opportuniteiten en/of raakvlakken met 
andere delen van het beleid of met andere beleidsdomeinen. In het bijzonder dient aandacht besteed aan de 
raakvlakken/mogelijke synergieën met het beleidsdomein Onderwijs en aan het beleid betreffende het stimuleren 
van ondernemingszin en ondernemerschap en. Tevens dient rekening te worden gehouden met het recente Pact 
van Vlaanderen 2020.

Tot slot moet bij de ontwikkeling van de beleidsscenario‟s rekening worden gehouden met de kerntaak van het 
departement (beleidsvoorbereiding en –evaluatie). De rol van het departement in het geheel zal dan ook vooral 
structurerend, integrerend en sturend moeten zijn. De eigenlijke realisatie van acties dient - in hoofdzaak - te 
worden overgelaten aan het veld van actoren (al dan niet structurele partners) en dit rekening houdend met de 
sterktes/zwaktes van elk van de actoren zodat een optimale afstemming en samenwerking mogelijk is. 
Anderzijds moet binnen de beleidscenario‟s ook ruimte worden gelaten voor het departement om zelf acties te 
initiëren. M.a.w. naast de vooral bottom-up benadering, dient ook ruimte te zijn voor een top-down benadering. In 
verband met dit laatste is het wel de bedoeling dat de eigenlijke uitvoering van de acties aan het veld wordt 
toegekend, maar de krijtlijnen naar vorm en inhoud van de acties worden vastgelegd door het departement. Een 
voorbeeld hiervan is het initiëren van specifieke acties in het kader van specifieke thema‟s, zoals bijvoorbeeld het 
Darwin-jaar. 

Verwacht wordt ook dat op het einde van de studie er een duidelijke visie omtrent de al dan niet geïntegreerde 
aanpak van het beleid op het vlak van de popularisering van WTTI en het beleid op het vlak van het stimuleren van 
ondernemerszin en ondernemerschap is ontwikkeld. Er dient m.a.w. ook te worden uitgemaakt of en in welke 
gradaties een geïntegreerde benadering mogelijk is welke de sterktes en zwaktes zijn van een geïntegreerde 
benadering, welke opportuniteiten en bedreigingen een dergelijke benadering inhoudt en welke de meest optimale 
weg of wegen zijn om beide onderdelen van het beleid zo effectief en efficiënt mogelijk bij elkaar te brengen.



Onderdelen evaluatie

Methodologie

Overlegmomenten

Wijze van uitvoering

Externe expertise ingeschakeld?

Resultaten evaluatie

Zie "Doelstellingen en beoogd resultaat".

Voor de uitvoering van de studie zal een externe consultant worden ingeschakeld.
De studie wordt verder begeleid door een stuurgroep.

Niet helemaal van toepassing. 
Voor, tijdens en na de studie zijn wel een aantal informatie- en/of overlegmomenten ingebouwd met het veld van 
actoren.

- De studie werd door de consultant uitgevoerd in de periode mei-oktober 2009. 
- De rapportering werd d.d. 15.10.2009 gevalideerd door de stuurgroep, mits doorvoer van de aanpassingen 
conform de opmerkingen vanwege de stuurgroep. De stuurgroep kon opmerkingen formuleren tot en met eind 
oktober 2009.
- Het valideringsproces van de rapportering is uiteindelijk medio januari 2010 afgerond (kwaliteitscontrole door de 
aanbestedende overheid).

- Eindrapport ex-post en SWOT-analyse
- Eindrapport Beleidsscenario's
- Beleidssamenvatting
- Deelrapporten (Focusgroepgesprekken, Behoeftenanalyse, Actorenanalyse, Monitoringinstrument)

Belangrijkste evaluatievragen Niet van toepassing


