
Naam evaluatie UNU-CRIS 
 

Volledige naam Evaluatie UNU-CRIS (UNITED NATIONS UNIVERSITY - The Research and Training Programme on Comparative 
Regional Studies) 
 

Aanleiding evaluatie UNU-CRIS wordt gevat door het 4de Memorandum d.d. 06.07.2005 of Understanding (MoU) tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de United Nations University (UNU ) en het Europacollege betreffende de financiering van "The Research 
and Training Programme on Comparative Regional Integration Studies" (UNU-CRIS). Dit MoU heeft betrekking op de 
periode 2005-2009 en betreft de verdere uitvoering van UNU-CRIS als een Research and Training Programme (RTP), 
met de mogelijkheid dit verder te ontwikkelen in een Research and Training Centre (RTC).   
De doelstellingen en voorwaarden voor het programma zijn vastgelegd in het MoU. Artikel 18 van het MoU stelt dat het 
afsluiten van een nieuw MoU het voorwerp zal zijn van een externe evaluatie (van UNU-CRIS). 
Artikel 18 stelt nl. : 
"The conclusion of a new Memorandum will be subject to an external evaluation in the first half of 2009. The output of 
UNU-CRIS as measured against the performance indicators as listed in Article 6, the progress of these indicators over 
the period 2005-2008, and the success of UNU-CRIS in attracting external funding will be assessed. This will be 
supplemented by a qualitative assessment of the role and position of UNU-CRIS, including the societal impact of its 
activities. Special attention shall be given to the implementation of the November 2003 evaluation reports 
recommendations, to the performance of UNU-CRIS in the UN-setting, as well as to the integration of UNU-CRIS in the 
Flemish research landscape." 
 

Beleidscontext algemeen UNU-CRIS kadert in de multilaterale samenwerking binnen het globale wetenschaps- en technologiebeleid. 
 
Beleidscontext evolutie Hoewel de beleidscontext sinds de start van het initiatief wel degelijk is geëvolueerd, hebben 
deze wijzigingen weinig tot geen invloed gehad op UNU-CRIS. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat UNU-CRIS niet wordt 
vermeld in de beleidsnota’s en beleidsbrieven van de huidige legislatuur. De meest recente vermelding dateert van de 
beleidsbrief van 2003-2004. 
 

Te verwachten evoluties Er worden geen substantiële wijzigingen in de beleidscontext verwacht die een invloed kunnen hebben op UNU-CRIS. 
Men kan zich wel de vraag stellen in welke mate het beleid oog heeft voor en rekening houdt met UNU-CRIS bij de 
beleidsbepaling. De werking van UNU-CRIS wordt echter wel in grote mate bepaald door het beleid van de UNU, wat de 
bewegingsruimte enigszins beperkt. Toch zou een grotere betrokkenheid van UNU-CRIS bij de beleidsvoorbereiding aan 
te bevelen zijn en dit zowel vanuit het standpunt van de Vlaamse overheid zelf als vanuit UNU-CRIS. 
 

Beoogde doelstellingen De doelstelling van de evaluatie in de meest enge zin is aangegeven in (artikel 18 van) de Memorandum of 
Understanding zelf (zie eerder) en heeft als doel de prestaties, het functioneren en de impact van UNU-CRIS te 
evalueren. 



In het betreffende artikel van de MoU wordt dit vrij breed geformuleerd en wordt ook gevraagd na te gaan in welke mate 
de aanbevelingen van de evaluatie van 2003 werden geïmplementeerd. Verder dient de impact van UNU-CRIS zowel 
vanuit wetenschappelijk (o.a. indicatoren) als vanuit maatschappelijk oogpunt te worden bekeken. 
 
Als resultaten van de evaluatie worden verwacht: 
- Analyse van de wijze waarop UNU-CRIS haar missie, doelstellingen, opdrachten heeft vervuld in zowel de context van 
de MoU zelf als in functie van het ruime beleidskader.  
- Analyse van de prestaties van UNU-CRIS (onderzoeksoutput, capaciteitsopbouw, kwaliteit dienstverlening).  
- Analyse van de impact van UNU-CRIS en dit zowel op het beleid als op de maatschappij.  
- Analyse van de rol en positie van UNU-CRIS in het onderzoekslandschap (in de ruimste zin).  
- Analyse van het ontwerp van strategisch plan van UNU-CRIS voor de periode 2010-2014.  
- Conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling in het ruime beleidskader (zowel in 
Vlaanderen als daarbuiten) en dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen waarmee UNU-CRIS in de 
toekomst zal worden geconfronteerd. 
 

Belangrijkste evaluatievragen Rekening houdend met het hoger vermelde doel en beoogde resultaat van de evaluatie worden volgende 
evaluatievragen naar voor geschoven:  

 
1. Een evaluatie van de prestaties 

 
De evaluatie heeft in elk geval betrekking op de prestaties van UNU-CRIS, zoals bepaald door de volgende 
performantiecriteria (art. 6): 

  
- onderzoeksoutput (aantal publicaties, aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek met Vlaamse 
universiteiten, aantal conference reports en papers, aantal presentaties), 
- capaciteitsopbouw (aantal seminars en workshops, aantal samenwerkingsverbanden op het gebied van opleiding met 
Vlaamse universiteiten, aantal gastprofessoren en "visiting" onderzoekers), 
- impact op beleid en maatschappij (aantal presentaties op uitnodiging van overheden, aantal samenwerkingsverbanden 
met maatschappelijke organisaties, aandeel van externe financiering van ministeries, internationale organisaties, 
lidmaatschap van adviesorganen), 
- kwaliteit van de dienstverlening (onderzoek naar de klanttevredenheid van websitegebruikers en de newsletter, aantal 
downloads en aanvragen om exemplaren van publicaties). 
 
Zoals blijkt uit de MoU vallen deze performantiecriteria in verschillende subcriteria uiteen (die hier tussen haakjes staan).  
 
Bij een evaluatie van de impact op beleid en maatschappij moet een scherp onderscheid gemaakt worden tussen de 
mate waarin UNU-CRIS financiering van de Vlaamse overheid en financiering door internationale overheden (UNO, EU) 
weet aan te trekken.  

 



Nagegaan moet worden wat de productiviteit van UNU-CRIS voor de vier genoemde performantiecriteria en de daarbij 
behorende subcriteria. Het onderzoek is kwantitatief van aard en richt zich op de vraag: hoeveel? Meer in het bijzonder 
moeten de volgende vragen beantwoord worden: 

 
- Op welke performantiecriteria scoort UNU-CRIS goed en op welke minder? 
- Wat zijn de oorzaken van deze verschillen? 
- Hoe kunnen eventuele minder goede resultaten geremedieerd worden? 
- Brengen de performantiecriteria de onderzoeksprestaties van UNU-CRIS voldoende aan het licht of moeten nog 
aanvullende parameters worden opgenomen? 

 
Toch zullen ook een aantal kwalitatieve vragen beantwoord moeten worden: 

 
- Wat zijn de sterkste onderzoeksprestaties van de UNU-CRIS in vergelijking met de hoofdstroom op dit vakgebied?  
- Wat is de kwaliteit van de internationale publicaties? Zijn de onderzoeksthema’s vernieuwend en leveren zij een 
internationaal erkende bijdrage aan het vakgebied? 
- Wat is het oordeel over de organisatie van het onderzoek aan UNU-CRIS? 
- Wat zijn de perspectieven van het onderzoeksdomein van UNU-CRIS voor de komende 5 à 10 jaar? 
 

 
2. Een analyse van de positie van UNU-CRIS in het onderzoekslandschap 

 
Dit onderdeel van de evaluatie richt zich op het actuele functioneren van UNU-CRIS. Er komen niet zozeer kwantitatieve, 
maar kwalitatieve aspecten aan bod aan de hand van de volgende vragen: 
 
- Wat is de positie van UNU-CRIS als excellentiecentrum in het Vlaamse onderzoekslandschap?  
- Heeft UNU-CRIS voldoende kritische massa? 
- Hoe verloopt de samenwerking met het College of Europe (zie art 4§4 MoU, met name het opzetten van 
samenwerkingsprojecten en aanvragen voor externe financiering)? 
- Hoe verlopen de samenwerkingsverbanden met de Vlaamse universiteiten? Is er ruimte voor verbreding en verdieping 
van die samenwerkingsverbanden? 
- Wat is de kwaliteit van de onderzoekers die UNU-CRIS weet aan te trekken (zoals blijkt uit kwalificaties, publicaties, 
onderzoekservaring) en te behouden (verloop)? 
- Hoe kan de Vlaamse positie worden versterkt en de samenwerking verbeterd? 
- Wat is de internationale positie van UNU-CRIS als excellentiecentrum? 
- Hoe verlopen de samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties van de UNO, buitenlandse universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen? 
- Hoe kan de internationale positie worden versterkt en de samenwerking verbeterd? 
 

 



3. Een impactanalyse op beleid en maatschappij 
 

Hierin staan de effecten van de activiteiten van UNU-CRIS centraal. De huidige MoU besteed relatief weinig aandacht 
aan de impact van het onderzoek en het maatschappelijke effect ervan. 

 
In de output van UNU-CRIS speelt het aantal publicaties een belangrijke rol. Nagegaan moet worden wat de 
internationale visibiliteit ervan is aan de hand van een bibliometrische analyse en citatiegegevens. Deze analyse moet 
een indruk geven van de onderzoekskwaliteit van UNU-CRIS. 

 
Om het maatschappelijke effect te meten moeten de volgende vragen aan de orde komen: 

 
- Hebben studies van UNU-CRIS aantoonbaar bijgedragen tot de beleidsvoorbereiding op Vlaams niveau (het 
departement Internationaal Vlaanderen of het Agentschap Internationale Samenwerking)? 
- Hebben studies van UNU-CRIS aantoonbaar bijgedragen tot de beleidsvoorbereiding op internationaal niveau (de UNO 
en de EU)? 
- Op welke wijze kan de impact van UNU-CRIS worden verhoogd? 
- Wat is de (wetenschappelijke en maatschappelijke) meerwaarde van UNU-CRIS voor het beleid (in de ruime zin)? 
Welke baten levert de ondersteuning van UNU-CRIS voor Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijke excellentie, 
visibiliteit (wetenschappelijk e.a.), internationale prestige, waardering binnen UNU, ... 
- In welke mate zijn UNU-CRIS en haar resultaten ook bekend binnen bredere lagen van de bevolking en welke 
inspanningen doet UNU-CRIS om betreffende bekendheid te verhogen? In welke mate is een dergelijke bekendheid 
nuttig en relevant en dit zowel voor UNU-CRIS zelf als in het kader van het Vlaamse onderzoeksbeleid (cf. de 
inspanningen van de Vlaamse overheid op het vlak van wetenschapscommunicatie).  

 
 

4. Een zelfevaluatie door UNU-CRIS 
 

Deze analyse geeft minstens antwoord op de volgende vragen: 
 

- Wat zijn de sterke en de zwakke punten van UNU-CRIS op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de impact op 
beleid en maatschappij, op Vlaams en internationaal niveau (gezien vanuit de huidige situatie en gericht op de afgelopen 
periode 2005-2009)? 
- Wat zijn de kansen en bedreigingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de impact op beleid en 
maatschappij, op Vlaams en internationaal niveau (gericht op de toekomstige situatie 2010-2014)? 
 
5. Een analyse van het (ontwerp van) strategisch plan 

 
Centrale vragen bij een analyse van het strategisch plan zijn: 
 



- Maakt het strategisch plan duidelijk hoe UNU-CRIS zich inschakelt in de doelstellingen van het Vlaamse wetenschaps- 
en technologisch innovatiebeleid? 
- Maakt het strategisch plan duidelijk hoe UNU-CRIS zich inschakelt in de doelstellingen van internationale organisaties, 
in het bijzonder de UNO en de EU? 
- Zijn de door UNU-CRIS voorgestelde initiatieven een passend antwoord op de internationale ontwikkelingen op het 
gebied van regionale integratie? 
- Zijn de onderzoeksvoorstellen in het strategisch plan vernieuwend en zijn zij van belang voor het vakgebied? 
- Is de uitvoering van het beleidsplan realistisch, rekening houdend met de middelen en het personeel van UNU-CRIS? 
- Is UNU-CRIS een geschikte organisatie om de onderzoeksvoorstellen in het strategisch plan uit te voeren? 
 

Onderdelen evaluatie Verder worden onderscheiden:  
De evaluatie heeft volgende onderdelen: 

 
- Onderzoek ex-post bestaande uit: 
o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door UNU-CRIS) 
o Discussie met en bevraging van stakeholders 
o Peer review  (incl. plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers van UNU-CRIS) 
o SWOT-analyse 
- Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerp strategisch plan UNU-CRIS in functie van de (evoluerende) beleidscontext 
- Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 
 

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

De consultant zal bij de evaluatie in hoge mate een beroep moeten doen op verschillende vormen van expertise. 
De eerste vorm betreft wetenschappelijke expertise op het gebied van regionale integratie en internationale politiek, die in 
staat moet zijn de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van UNU-CRIS te beoordelen.  
De tweede betreft de expertise om de beleidsmatige en maatschappelijke impact van UNU-CRIS te beoordelen. Van de 
consultant wordt verwacht dat hij hiervoor diverse  stakeholders raadpleegt. O.m. vertegenwoordigers van universiteiten, 
Vlaamse departementen en agentschappen en internationale organisaties (UNO, EU). Op basis van hun bevindingen en 
inzichten dient een oordeel te worden gevormd over de impact van UNU-CRIS. 
 

Overlegmomenten Een vond d.d. 16.12.2008 een overlegvergadering plaats met de directeur van UNU-CRIS. Op deze vergadering werd het 
plan van aanpak betreffende de evaluatie toegelicht. 
Na oplevering van het ontwerpeindrapport, werd deze aan de directeur van UNU-CRIS overgemaakt en dit met het oog 
op het verbeteren van materiële fouten. Op basis van (o.a.) de gemelde fouten werden de eindrapporten gefinaliseerd. 
 

Wijze van uitvoering - De evaluatie door de consultant vond plaats in de periode maart-juli 2009.  
- De site-visit door het panel van internationale experts vond plaats op 25 en 26 mei 2009. 
- De ontwerprapporten werden eind juni gevalideerd door de stuurgroep. 



- Het ontwerprapport werden in juli aan de directeur van UNU-CRIS bezorgd met het oog op het verbeteren van materiële 
fouten.  
- Op basis van de materiële fouten gemeld door UNU-CRIS en de opmerkingen die de stuurgroep nog had, werd het 
ontwerp van eindrapport in augustus aangepast. 
- Het eindrapport werd d.d. 15.09.2009 formeel door de consultant opgeleverd. 
 

Externe expertise ingeschakeld? Ja 
 

Resultaten evaluatie Globaal evaluatierapport en Engelstalige en Nederlandstalige managementsamenvatting.


