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Inleiding 

De Vlaamse overheid heeft in 2008 opdracht gegeven tot de opbouw van een Vlaams 
Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen 
(VABB-SHW). Het VABB-SHW wordt mede ondersteund door het Expertisecentrum 
Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). De Vlaamse overheid subsidieert 
ECOOM en een deel van de kosten van het VABB-SHW. In het BOF-besluit van 2008 
dat uitvoering geeft aan het decreet dat de juridische grondslag vormt voor het VABB-
SHW, is bepaald dat de kwaliteit van het VABB-SHW om de drie jaar dient te worden 
geëvalueerd en voor de eerste keer in 2012. Daarnaast bepaalt het convenant tussen de 
Vlaamse overheid en de vijf universitaire associaties en betreffende ECOOM dat in de 
tweede helft van 2012 een evaluatie van ECOOM dient te plaats te vinden.  

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid 
heeft na een openbare procedure Technopolis de opdracht gegeven om een evaluatie 
uit te voeren van ECOOM en het VABB-SHW1. Omwille van enerzijds de verbinding 
tussen het VABB-SHW en ECOOM (in de vorm van de technische ondersteuning die 
ECOOM-Antwerpen t.a.v. het VABB-SHW levert) en anderzijds de periode waarin de 
respectievelijke evaluaties dienen plaats te vinden, heeft het departement EWI ervoor 
gekozen beide evaluaties in één overheidsopdracht samen te brengen. In het bestek 
betreffende de evaluatie van ECOOM/VABB-SHW is een specifiek onderscheid 
gemaakt tussen beide evaluaties, die elk op zichzelf staan, en er zijn in het bestek dan 
ook een aantal vragen opgenomen die specifiek voor VABB-SHW gelden. Die 
evaluatievragen betreffen onder meer de opdracht en de regelgeving, de werkwijze, de 
kwaliteit van de databank, de technische ondersteuning en de effecten en impact van 
VABB-SHW. 

De voorliggende evaluatie gaat in op deze evaluatievragen. Voor het opstellen van het 
eindrapport van de evaluatie is gebruik gemaakt van deskresearch, interviews en een 
internationale vergelijking. Op basis van de hierboven genoemde methoden is een 
syntheserapport opgesteld ten behoeve van een beoordeling van VABB-SHW door een 
panel van internationale experts2. In november 2012 bracht dit panel van 
internationale experts een plaatsbezoek waarbij zij diverse betrokkenen en 
belanghebbenden hebben kunnen spreken. Op basis van dit bezoek hebben de experts 
een rapport opgesteld. De resultaten daarvan zijn verwerkt in het voorliggende 
eindrapport. 

 

Beleidscontext 

Het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) is een belangrijke financiële bron voor de 
stimulering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. De BOF-
sleutel is een interuniversitair verdelingsmechanisme dat de Vlaamse universiteiten 
van aanzienlijke financiële middelen voor onderzoek voorziet. Vanaf 2003 vormen het 
aandeel van elke universiteit in het totaal van Vlaamse academische publicaties in de 

 
 

1 Overheidsopdracht “Specifieke opdrachten in het kader van de evaluatie van (de investering van de 
Vlaamse overheid in) ECOOM en (in) VABB-SHW” – bestek met nummer EWI-2012-10.  

2 Het BOF-besluit van 2008 voorziet dat voor de beoordeling van VABB-SHW een panel van experts zal 
worden samengesteld dat bestaat uit personen die werken in disciplines van de sociale en humane 
wetenschappen en waarvan minstens één in het gebied van de wetenschapsstudies en bovendien in hun 
onderzoeksdomein een internationale erkenning genieten. 
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Science Citation Index Expanded (SCIE) van het Web of Science (WoS) en het aandeel 
van elke universiteit in het totaal aantal citaties van deze Vlaamse academische 
publicaties opgenomen in de Science Citation Index Expanded (Thomson-Reuters) 
over een periode van 10 jaar een onderdeel van de BOF-sleutel. Met het groeiende 
belang van het aantal publicaties en citaties per universiteit, steeg ook de vraag naar 
erkenning en waardering van publicaties uit de sociale en humane wetenschappen 
(SHW). De bestaande databanken (zoals Web of Science of Scopus) verwerken immers 
maar een beperkt deel van de publicaties uit de sociale en humane wetenschappen. Bij 
het ontwerpen van het Decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de 
werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen3 en de actualisatie van 
de sleutel voor de verdeling van de BOF-middelen werd de vraag gesteld of het 
mogelijk was om in de toekomst meer rekening te houden met wetenschappelijke 
publicaties in de sociale en de humane wetenschappen. De Vlaamse Regering heeft dit 
verzoek gehonoreerd en besloten een Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor 
de Sociale en Humane wetenschappen (VABB-SHW) uit te bouwen. Via dit 
Financieringsdecreet is een Titel IVquater4 aan het decreet van 19 maart 2004 
betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger 
onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale 
promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger 
onderwijs in Vlaanderen toegevoegd, bestaande uit de artikelen VI.9.17 en VI.9.18 en 
waardoor aldus de decretale grondslag voor VABB-SHW is gecreëerd. 

 

Wetgevend kader en opzet en werkwijze van het VABB-SHW 

De opdracht van het VABB-SHW is om een bibliografisch bestand voor de sociale en 
humane wetenschappen op te bouwen dat input levert aan het aandeel publicaties van 
de BOF-sleutel. Meer precies moet het VABB-SHW referenties verzamelen van de 
wetenschappelijke publicaties afkomstig van onderzoekers verbonden aan Vlaamse 
universiteiten en hogescholen en beoordelen of die al dan niet in het bibliografisch 
bestand moeten worden opgenomen. De databank van het VABB-SHW is in principe 
louter bedoeld als input voor het publicatiedeel van de BOF-sleutel. Het VABB-SHW 
kreeg de concrete taak om aan de Vlaamse ministers respectievelijk bevoegd voor het 
hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en het technologisch 
innovatiebeleid, aan de universitaire associaties en aan ECOOM (eerder het Steunpunt 
O&O-Indicatoren) een lijst te overhandigen. Deze lijst moest bestaan uit de 
tijdschrifttitels en de uitgevers waarvan artikelen of boeken worden opgenomen in het 
VABB-SHW. 

De universitaire associaties leveren de referenties aan. De universitaire associaties 
kunnen de volgende types van publicaties aanleveren: 

• Artikelen in tijdschriften: gewicht 1 

• Boeken als auteur: gewicht 4 

• Boeken als redacteur: gewicht 2 

• Artikelen of gedeelten in boeken: gewicht 1 

• Artikelen in proceedings die geen themanummers van tijdschriften of geëditeerde 
boeken zijn: gewicht 0,5 

 

 

De criteria voor het verzamelen van de referenties van onderzoekers zijn: 

 
 

3 Ook Financieringsdecreet genoemd.  
4 “Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen” genoemd.  
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1. de onderzoekers behoren tot de disciplines van de sociale en humane 
wetenschappen; 

2. de publicaties zijn gepubliceerd met een affiliatie van een instelling die deel 
uitmaakt van de betrokken universitaire associatie; 

3. de publicaties zijn in 2000 of de jaren daarna gepubliceerd.  

 
Om te bepalen of de referenties kunnen worden opgenomen in het VABB-SHW zijn er 
in het BOF-besluit een aantal criteria geformuleerd. De aangeleverde referenties 
moeten hieraan getoetst worden. Meer bepaald moeten de publicaties (minstens) aan 
volgende criteria voldoen om opgenomen te kunnen worden in het VABB-SHW: 

• De publicaties zijn publiek toegankelijk. 

• De publicaties zijn op een ondubbelzinnige manier identificeerbaar via een ISSN- 
of ISBN-nummer. 

• De publicaties leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten of 
de toepassing ervan. 

• De publicaties worden voor verschijnen beoordeeld in een aantoonbaar peer 
review-proces door wetenschappers die expert zijn in de betrokken 
(deel)discipline(s). 

 

Voor de realisatie van de opdracht heeft de Vlaamse Regering een zogenaamd  
Gezaghebbend Panel (GP) opgericht. Het GP bestaat uit ten minste twaalf en ten 
hoogste achttien onderzoekers verbonden aan Vlaamse universitaire associaties, die 
werkzaam zijn in de sociale en humane wetenschappen en die in hun 
onderzoeksdomein een internationale erkenning genieten. Bij de samenstelling van 
het GP5 is ervoor gezorgd dat de leden de verschillende wetenschappelijke disciplines 
uit de sociale en humane wetenschappen vertegenwoordigen en is gekeken naar een 
evenwichtige verdeling over de universitaire associaties. Verder is bepaald dat ten 
minste twee leden van het GP verbonden dienen te zijn aan een Vlaamse hogeschool.  

Behalve het GP is er ook een bureau van het GP. Dit bureau bestaat uit 
vertegenwoordigers van de vijf universitaire associaties. De taak van het bureau is om 
de vergaderingen en beraadslagingen inhoudelijk voor te bereiden. Daarnaast 
beoordelen de leden van het bureau referenties die buiten een van de disciplines vallen 
(of multidisciplinair zijn). Ten slotte waakt het bureau over de kwaliteit van de gehele 
procedure en controleert (steekproefsgewijs) de adviezen van de leden (c.q. de 
disciplinaire panels).  

Het GP wordt technisch en administratief ondersteund. Voor de administratieve 
ondersteuning is een projectmedewerker van de Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) aangesteld. Deze medewerker wordt deels gefinancierd door de VLIR en deels 
door de bevoegde minister(s). De technische ondersteuning van het GP wordt verzorgd 
door ECOOM-medewerkers van de Universiteit Antwerpen. Deze technische 
ondersteuning behelst met name het verzamelen en opschonen van de aangeleverde 
data en het daarna samenstellen, bijwerken en finaliseren van lijsten van tijdschriften, 
uitgevers en proceedings. De lijsten worden jaarlijks door ECOOM aan het GP 
geleverd. Het GP geeft vervolgens voor 1 oktober aan welke tijdschriften opgenomen 
worden in het VABB-SHW en geteld worden voor de BOF-sleutel. ECOOM actualiseert 
vervolgens het VABB-SHW aan de hand van deze beslissing. De medewerkers van 
ECOOM Antwerpen hebben tevens de taak om onderzoek te doen naar 
publicatie(cultuur) in de SHW. ECOOM ontvangt een subsidie van de Vlaamse 

 
 

5 Dat momenteel uit 18 leden bestaat. 
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overheid voor de uitvoering van haar taken6 zoals opgenomen in het convenant tussen 
de Vlaamse overheid en de universitaire associaties. De leden van het GP krijgen geen 
vergoeding.  

De opbouw van het VABB-SHW vindt plaats in vier stappen, die in onderstaande 
figuur zijn weergegeven. 

 
 

In de eerste versie van het VABB-SHW werd gewerkt met referenties vanaf het jaar 
2000 (m.a.w. men ging tien jaar terug). In de jaren daarna zijn alleen de nieuwe 
referenties van het meest recente jaar en de ontbrekende referenties van het daaraan 
voorafgaande jaar opgenomen.  

 
Conclusies ten aanzien van de opdracht en de opzet 

De opdracht en het regelgevend kader betreffende het VABB-SHW worden in het 
algemeen als goed beoordeeld. Slechts op enkele punten zou een aanscherping nog 
mogelijk zijn. Met name het criterium over de bijdrage aan nieuwe inzichten of de 
toepassing daarvan valt moeilijk te beoordelen. Dit zou een inhoudelijke beoordeling 
van alle referenties vergen. Daarnaast zijn er geen uitgevers die louter en alleen met 
peer review werken. Het GP is hier echter pragmatisch mee omgegaan, waardoor deze 
potentiële onduidelijkheden niet tot problemen hebben geleid.  

Het opzetten van het GP is cruciaal geweest voor de opbouw van het VABB-SHW. De 
leden van het GP worden door het veld geaccepteerd en gezien als toonaangevend in 
hun vakgebied. Vanuit die positie hebben de GP-leden gezorgd voor de legitimiteit van 
de databank en kunnen zij een hoge kwaliteit waarborgen. Daarbij hebben de GP-
leden een enorme inspanning verricht om de databank in korte tijd tot stand te 
brengen. Een ander belangrijke meerwaarde is dat het GP fungeert als een platform 
voor interdisciplinaire en interuniversitaire discussies over wetenschappelijke 
publicaties en de publicatiecultuur in de SHW. 

 

 
 

6 De technische ondersteuning t.a.v. het VABB-SHW is een van deze taken.  

Onderzoekers	  bezorgen	  aan	  hun	  associa2e	  alle	  bibliografische	  
gegevens	  van	  hun	  wetenschappelijke	  publica2es.	  

Deze	  gegevens	  gaan	  naar	  ECOOM	  en	  die	  maakt	  op	  basis	  hiervan	  
lijsten	  van	  wetenschappelijke	  2jdschri@en,	  uitgevers	  en	  
proceedings	  en	  bezorgt	  die	  aan	  het	  GP.	  

Het	  GP	  beoordeelt	  de	  2jdschri@en,	  uitgevers	  en	  proceedings	  op	  
basis	  van	  de	  criteria	  van	  het	  BOF-‐besluit.	  Het	  GP	  stelt	  dus	  geen	  
exhaus2eve	  lijsten	  op,	  maar	  vertrekt	  van	  de	  ingeleverde	  
gegevens.	  

Op	  basis	  van	  de	  beslissingen	  van	  het	  GP,	  bepaalt	  ECOOM	  het	  
geheel	  aan	  telbare	  publica2es	  en	  hun	  gewicht	  per	  universiteit.	  
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Conclusies ten aanzien van de doelmatigheid 

De omstandigheden waarin het GP en ECOOM de databank de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd, worden als niet erg efficiënt beschouwd. Vanuit een systeemperspectief 
lijken de kosten van de opbouw van het VABB-SHW niet in verhouding te staan tot de 
impact ervan op de verdeling van de middelen op basis van de BOF-sleutel. 

Meer concreet wordt veel van het werk door de leden van het GP zelf uitgevoerd. Zij 
hebben de afgelopen jaren enorm veel (persoonlijke) tijd geïnvesteerd in de opbouw 
van het VABB-SHW. Een belangrijk deel van het werk (het onderzoeken en 
documenteren of een publicatiekanaal peer reviewed is) kan uitbesteed worden aan 
bibliothecarissen of soortgelijk opgeleid personeel. Het GP zou zich minder op dit 
uitvoerende werk moeten concentreren en zich meer richten op het aansturen van de 
medewerkers, de kwaliteitsborging en het monitoren en bediscussiëren van 
belangrijke ontwikkelingen en trends in de SHW-publicatiecultuur. Zo kan het GP zich 
meer richten op de strategische sturing van het VABB-SHW. 

 

Conclusies ten aanzien van de ondersteuning en het budget 

Naast het GP heeft ook ECOOM-Antwerpen een belangrijke rol gespeeld bij de 
opbouw van het VABB-SHW. Er is heel veel werk besteed aan het opschonen van de 
data en het controleren van de referenties met publicaties in WoS. De betrokken 
ECOOM bibliometriegroepen hebben dit op een zeer efficiënte en competente wijze 
gedaan.  

De onderzoeksopdracht van ECOOM-Antwerpen heeft eveneens een toegevoegde 
waarde. Wel zou ECOOM-Antwerpen volgens het panel van internationale experts, 
zijn onderzoeksagenda nauwer moeten afstemmen met het GP. 

Het budget van het VABB-SHW is relatief bescheiden. ECOOM-Antwerpen beschikt 
over een budget van zo’n 250.000 euro per jaar waarvan een groot deel besteed wordt 
aan de directe ondersteuning van het GP. Daarnaast zijn er middelen voor een 
projectmedewerker van de VLIR, gemiddeld zo’n 50.000 euro per jaar. Er zijn echter 
nog wel de nodige ‘verborgen’ kosten. De GP-leden krijgen bijvoorbeeld geen 
vergoeding en doen hun werk pro deo. De kosten van hun inzet worden geraamd op 
zo’n 65.000 euro per jaar. Daarbij komt nog dat er bij de universitaire associaties ook 
diverse medewerkers betrokken waren bij het nader omvormen van de databanken 
van de universitaire associaties. Deze inspanningen – en kosten – vallen buiten de 
begroting van VABB-SHW. 

Het is van belang dat de continuïteit van het budget voor de ondersteuning van het 
VABB-SHW is gewaarborgd. Als die continuïteit ontbreekt, bestaat het gevaar dat er 
een groot verloop ontstaat van projectmedewerkers bij de VLIR. Dit kan negatief 
uitpakken op de kwaliteit van de ondersteuning. 

 

Conclusies ten aanzien van de werkwijze van het GP  

De werkwijze die het GP de afgelopen jaren heeft gehanteerd, kan rekenen op een 
breed draagvlak. De meeste betrokkenen zijn tevreden over de wijze waarop het GP 
gewerkt heeft. De respondenten en het expertpanel waarderen de pragmatische inslag 
die er is gekozen en kunnen zich vinden in de opstelling van het GP die met name 
gericht is op het vinden van bewijs van peer review. De algemene indruk is dat het GP 
grondig te werk gaat.  

Het GP en ECOOM moeten nog altijd wel veel inspanningen plegen om de 
aangeleverde data op te schonen. De universitaire associaties zouden voor de kwaliteit 
van de data een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen/krijgen. De aanlevering 
van data kan nog verder worden geoptimaliseerd door nadere afstemming en 
standaardisatie, koppeling van de bibliografische bestanden van de universitaire 
associaties en het VABB-SHW en een grotere transparantie. Op termijn moet het 
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mogelijk zijn dat de universitair associaties verantwoordelijk worden voor het 
publicatietype en het GP (en ECOOM) voor het ‘publicatiekanaal’ (journals, 
boekseries, etc.).  

Een ander knelpunt is de timing. Met name de periode die het GP ter beschikking 
heeft om alle referenties te beoordelen is erg kort (van 1 juni tot 1 oktober) en valt 
bovendien voor een deel in de zomervakantie. De voorstellen voor een hernieuwd 
(tijds)schema voor het VABB-SHW in een herzien BOF-besluit zouden dit knelpunt 
kunnen oplossen. Ten slotte zou de communicatie van en over het VABB-SHW in de 
richting van de onderzoeker nog kunnen worden geïntensiveerd. Bij een groot deel van 
de respondenten bestaat de indruk dat de bekendheid onder onderzoekers nog verder 
vergroot kan worden. 

 

Conclusies ten aanzien van de kwaliteit, het gebruik en de impact 

Het GP is er in geslaagd om in korte tijd een kwalitatief hoogstaande databank te 
ontwikkelen. Velen dachten aanvankelijk dat het GP er niet in zou slagen een breed 
geaccepteerde bibliografische databank te ontwikkelen. Die scepsis is stilaan 
verdwenen. Het VABB-SHW is inmiddels een breed geaccepteerde databank en het 
heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot één van de belangrijke referentiebronnen binnen 
de SHW. Er is heel veel waardering voor hetgeen het GP tot stand heeft gebracht.  

Het VABB-SHW is er ook in geslaagd om impact te hebben op de BOF-sleutel. In 2011 
is voor het eerst gebruik werd gemaakt van het VABB-SHW bij de berekening van de 
BOF-sleutel (zoals ook voorzien was in het BOF-besluit). VABB-SHW is in de 
afgelopen jaren een onderdeel gaan vormen van de input voor de berekening van de 
BOF-sleutel en het aandeel van het VABB-SHW is ook geleidelijk aan toegenomen. Dit 
is in indicatie dat de databank een breed geaccepteerde parameter is geworden. De 
directe impact op de verdeling van de middelen is nog relatief bescheiden (zo’n 
180.000 euro op een bedrag van zo’n 100 miljoen euro). Dit zal groter worden 
naarmate het aandeel van het VABB-SHW ook toeneemt. Daarbij heeft het VABB-
SHW via de BOF-sleutel ook invloed op andere verdelingsmechanismen voor 
onderzoek. Als die indirecte effecten worden meegenomen, zijn er maximale 
verschillen van zo’n 650.000 euro waar te nemen. 

Uit deze evaluatie blijkt verder dat het VABB-SHW bij universitaire associaties intern 
ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij interne beoordelingen en aanstellingen. Het 
VABB-SHW wordt daarmee feitelijk gebruikt als bibliometrische tool om de kwaliteit 
van de onderzoekers of onderzoeksgroepen af te lezen, terwijl het daarvoor eigenlijk 
niet is bedoeld. De associaties geven daarbij wel aan dat er altijd naar de bredere 
context wordt gekeken en ook andere parameters in aanmerking worden genomen. 
Over dit gebruik zou een open discussie plaats moeten vinden, waarbij de beperkingen 
en onvolkomenheden van de databank voor een dergelijk gebruik ook bespreekbaar 
zijn. Het GP zou in deze discussie een voortrekkersrol kunnen vervullen. 

Daarnaast heeft het VABB-SHW voor nog een aantal positieve effecten gezorgd. Het 
gaat onder meer om: 

• VABB-SHW heeft eraan bijgedragen dat een aantal types van publicaties in de 
SHW niet gemarginaliseerd worden.  

• VABB-SHW geeft een impuls aan het publiceren in peer reviewed tijdschriften en 
uitgevers die zich daar van bedienen. Het geeft m.a.w. een zekere sturing aan het 
publicatiegedrag van onderzoekers.  

• Meer in het algemeen heeft het gezorgd voor een sterkere nadruk op peer review 
bij tijdschriften en uitgevers. 

• Het VABB-SHW heeft gezorgd dat de SHW zichtbaarder zijn geworden en dat 
publicaties in de SHW binnen de academische gemeenschap beter worden 
(h)erkend.  
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• VABB-SHW heeft ook bijgedragen aan een verhoging van de kwaliteit van de 
bibliografische databanken in de SHW van de universitaire associaties. Dit biedt 
op zijn beurt weer mogelijkheden voor verbetering van het strategisch 
management. 

 

Conclusies ten aanzien van de toekomst  

Het VABB-SHW heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kwalitatief goede en 
breed geaccepteerde databank. De eerste fase van de databank is voltooid en er kan nu 
worden gewerkt aan een meer routinematige vulling van de databank. Het VABB-
SHW kan nu naar de volgende fase van ontwikkeling overgaan. In die volgende fase 
dienen een aantal aandachtspunten centraal te staan. In de eerste plaats dient er 
aandacht te zijn voor een efficiëntere werking. Dat kan onder meer door het 
inschakelen van bibliothecarissen of soortgelijk geschoold personeel en een verdere 
stroomlijning van de aan te leveren data. In de tweede plaats dient er aandacht te zijn 
voor de nadere verfijning van de databank. De opname van nieuwe vormen van 
publicaties kan hier een element in zijn, maar het algemene gevoelen is dat er niet 
gestreefd moet worden naar een flinke uitbreiding van het aantal types van 
publicaties. Een ander aandachtspunt is de mogelijke introductie van kwaliteitslabels. 
Nader onderzoek is nodig om te verkennen of dit een haalbare kaart is en zo ja, op 
welke wijze dat dan dient te geschieden. Ten slotte dient het GP zich te richten op een 
meer strategische sturing van het VABB-SHW. Dit betekent dat er voortdurend oog 
moet zijn voor trends en ontwikkelingen waarop het VABB-SHW moet inspelen en 
voor de positionering van de databank. Met het oog daarop is het tevens van belang 
dat er elke drie jaar een inhoudelijke evaluatie plaatsvindt. Een meer omvattende 
evaluatie waarbij ook de organisatie en doelmatigheid aan de orde komen, kan over 
negen jaar plaatsvinden.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van de evaluatie hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd. 

• Verlaging van de werklast voor de leden van het GP door het inschakelen van 
ondersteunend (bibliotheek)personeel op de universitaire associaties. Het GP is 
verantwoordelijk voor de aansturing van het ondersteunend personeel en behoudt 
de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de databank. 

• De universitaire associaties moeten een grotere verantwoordelijkheid krijgen ten 
aanzien van de kwaliteit van de aan te leveren data. Het GP, ECOOM en de 
universitaire associaties zullen afspraken moeten maken over een verdere 
afstemming van de procedures ten aanzien van de data(verzameling) bij de 
verschillende universitaire associaties. Het betreft hier onder meer een 
verdergaande standaardisatie en het vergroten van de transparantie.  

• Start een open discussie over het gebruik van het VABB-SHW voor intern gebruik 
bij de universitaire associaties, waarbij de onvolkomenheden van de databank 
expliciet aan de orde komen. Het GP kan hierin een voortrekkersrol hebben en kan 
mogelijk een soort ‘handleiding’ ontwikkelen. 

• Het GP zal zich in de komende jaren meer moeten toeleggen op een strategische 
sturing van het VABB-SHW. Dit betekent dat met name de ‘alignment’ met andere 
databanken (zoals WoS en Scopus) goed gemonitord moet worden. Een 
driejaarlijkse inhoudelijke evaluatie zou onderdeel van dit proces kunnen zijn. 

• Het GP dient een nadere verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden en 
implicaties van het invoeren van kwaliteitslabels.  

• ECOOM-Antwerpen en het GP dienen gezamenlijk de onderzoeksagenda in te 
vullen. Er moet op dit punt een nauwere afstemming zijn. 



 

10 Evaluatie van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en 
Humane Wetenschappen (VABB-SHW) 

• De communicatie van en over het VABB-SHW naar de Vlaamse 
onderzoeksgemeenschap dient gericht geïntensiveerd te worden met als doel om 
de databank, de beroepsprocedure en opzet ervan beter bekend te maken.  
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