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1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

Het convenant de Vlerick Leuven Gent Managementschool (hierna Vlerickschool) en de 

Vlaamse overheid stelt in artikel 14 §3 dat: 

 

“In de eerste helft van 2012 wordt de uitvoering van dit convenant geëvalueerd. De 

evaluatieprocedure wordt gecoördineerd door het Departement Economie, Wetenschap een 

Innovatie van de Vlaamse overheid.  

 

Bijzondere aandachtspunten kunnen worden vastgelegd voor deze evaluatie. In elk geval 

wordt in het bijzonder rekening gehouden met:  

 

• De jaarverslagen van de Vlerickschool,  

• De mate waarin de Vlerickschool de performantiecriteria behaald heeft, inclusief de 

niet-kwantitatieve factoren,  

• De resultaten van een uit te voeren bibliometrische analyse,  

• Het oordeel van experts.” 

 

De evaluatie van de Vlerickschool die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is geen louter 

administratieve evaluatie maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan.  

 

Het convenant stelt dat een nieuw convenant kan worden afgesloten op basis van de resultaten 

van de evaluatie. Zo zullen de voorwaarden voor een nieuw convenant bepaald worden door 

de resultaten van de evaluatie.  

 

De evaluatie zal worden opgestart van zodra alle vereiste formaliteiten vervuld zijn en in de 

eerste helft van 2012 worden uitgevoerd. 

 

2. Beleidscontext  

 

Vlerick Leuven Gent Management School werd opgericht in 1953 door professor baron 

André Vlerick en heeft een diepgeworteld academisch karakter. De school groeide uit tot de 

belangrijkste business school in België, en één van de voornaamste in Europa.  

 

Sinds het decreet van 18 mei 1999
1
 heeft de Vlerickschool het statuut van een instelling van 

openbaar nut. Het decreet geeft aan de Vlerickschool een (inter-)universitaire status, dat haar 

de mogelijkheid geeft universitaire getuigschriften uit te reiken (voornamelijk de Masters 

                                                 
1
 Decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk 

onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. 18 mei 1999. 
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degrees) voor sommige van haar managementopleidingen. De Vlerickschool ontvangt 

hiervoor een jaarlijkse subsidie van het departement Onderwijs en Vorming. Haar 

kernopdracht wordt in de beheersovereenkomst met het departement Onderwijs en Vorming 

omschreven als het verschaffen van postinitieel onderwijs, het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van wetenschappelijke dienstverlening op het 

gebied van managementwetenschappen. Het gaat hier om een basisfinanciering van 1.665.000 

euro vastgesteld in 2002 en jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule van 

het decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en universiteiten 

in Vlaanderen.
2
 

  

De vorige beheersovereenkomst tussen de Vlerickschool en het departement Onderwijs en 

Vorming liep af eind 2009 en werd in de loop van 2009 geëvalueerd. Na deze evaluatie werd 

er beslist de beheersovereenkomst met de Vlerickschool te vernieuwen. De huidige 

beheersovereenkomst tussen Onderwijs en de Vlerickschool loopt van begin 2010 tot eind 

2014.  

 

De financiering van Onderwijs die de Vlerickschool ontvangt, is echter uitsluitend bestemd 

voor de financiering van opleidingen (onderwijsfunctie) of onderzoek dat een aantoonbare 

wisselwerking heeft met het onderwijs en de dienstverlening. Voor ander onderzoek kan de 

Vlerickschool in tegenstelling tot universitaire instellingen niet onafhankelijk gebruik maken 

van de financieringsbronnen voor wetenschappelijk onderzoek zoals bij FWO, IWT of BOF. 

De middelen van het FWO en IWT zijn voor de Vlerickschool enkel toegankelijk onder de 

vorm van co-promotorschap, waarbij een universitaire instelling het promotorschap op zich 

neemt. Omwille van deze situatie komt de Vlerickschool, net als de strategische 

onderzoekscentra, in aanmerking voor een specifieke subsidie voor wetenschappelijk 

onderzoek en dit binnen de middelen beschikbaar bij het beleidsdomein Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI)  

Deze subsidie van het departement EWI is nodig om het wetenschappelijk onderzoek bij de 

Vlerickschool te ondersteunen en uit te breiden, zodat de wetenschappelijke kwaliteit in stand 

gehouden kan worden, onderzoek onafhankelijk uitgevoerd kan worden en het streven naar 

excellentie, ook op internationaal vlak bevorderd wordt.  

 

Onderzoek staat centraal in de missie van de academische managementschool. Dit wordt 

uitgevoerd binnen vijf competentiecentra (accounting & finance, marketing; mens en 

organisatie; ondernemerschap, bestuur en strategie; operations & technology management).  

Daarnaast zijn er 3 speerpunten , met name  domeinen waarin de Vlerickschool een specifieke 

competentie heeft opgebouwd en op basis waarvan men zich wil differentiëren. Het betreft de 

domeinen: “Technological venturing”, “Doing business in Europe” en “Corporate social 

responsibility”. 

 

Sinds 1 juli 2007 ontvangt de Vlerickschool voor zijn wetenschappelijke activiteiten een 

subsidie van het departement EWI. In 2007 betrof het een subsidie voor 1 jaar. Na een 

positieve beoordeling werd er tussen de Vlerickschool en de Vlaamse overheid (en dit vanuit 

het beleidsdomein EWI) een convenant afgesloten voor de periode 2008-2012 . Dit convenant 

                                                 
2
 Decreet betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk 

onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. 18 mei 1999. 
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regelt de subsidie afkomstig van het departement EWI en bedoeld voor de uitvoering van het 

convenant.  

 

3. Doelstelling(en) van de evaluatie en het beoogde resultaat  

 

De evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre de Vlerickschool de eigen 

doelstellingen in het kader van dit convenant én de doelstellingen die de Vlaamse overheid 

met deze specifieke ondersteuning vanuit EWI nastreeft, heeft bereikt. Daarnaast wordt 

nagegaan hoe een eventueel nieuw convenant bij voorkeur vorm krijgt om de Vlerickschool 

toe te laten in de toekomst zijn doelstellingen maximaal te realiseren en optimaal te 

functioneren binnen het beleid. 

 

Het dient opgemerkt dat deze evaluatie geen betrekking heeft op de gehele Vlerickschool, 

maar specifiek wordt toegepast op de activiteiten van de Vlerickschool die kaderen binnen het 

convenant. De evaluatie heeft m.a.w. enkel betrekking op het onderzoeksluik van de 

Vlerickschool. Wanneer verwezen wordt naar de Vlerickschool moet dit dan ook in deze 

context gekaderd worden.  

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn:  

• een analyse en beoordeling van de wijze waarop de Vlerickschool haar missie, 

doelstellingen en opdrachten heeft vervuld in zowel de context van het convenant zelf 

als in functie van het ruime beleidskader. Dit omvat zowel een inhoudelijke analyse 

als een financiële analyse (opbouw subsidie a.d.h.v. indicatoren, aanwending 

subsidies, verantwoording subsidie, …) van zowel het convenant (o.a. opbouw 

reserves) als de planning en verantwoording door de Vlerickschool (beleidsplan, 

jaarlijkse werkplannen, rapporten,…) en dit rekening houdend met de 

beleidsdoelstellingen en –context en met de evoluties in de 

managementwetenschappen (afstemming en synergie met andere actoren);  

• een analyse en beoordeling van de prestaties van de Vlerickschool (o.a. indicatoren en 

m.i.v. een bibliometrische analyse);  

• SWOT-analyse van de werking van de Vlerickschool in het kader van het convenant; 

• een analyse en beoordeling van de rol en positie van de Vlerickschool in het 

onderzoekslandschap, zowel in Vlaanderen als daarbuiten m.i.v. een internationale 

benchmark met 3 vergelijkbare organisaties;  

• een analyse en beoordeling van de bekendheid en het bereik van de Vlerickschool; 

• analyse en beoordeling van het ontwerp van strategisch plan van de Vlerickschool 

voor de periode 2013-2017. 

• conclusies en aanbevelingen betreffende een verbeterde werking en inschakeling in 

het ruime beleidskader en dit rekening houdend met de uitdagingen en bedreigingen 

waarmee de Vlerickschool in de toekomst zal worden geconfronteerd. Dit omvat 

aanbevelingen voor de opmaak van een nieuwe overeenkomst, missie en opdrachten, 

performantie-indicatoren, doelstellingen, wijze van ondersteuning door de Vlaamse 

overheid), …( Cf. ontwerp strategisch plan)).  

 

Deze resultaten zullen worden gebundeld in een eindrapport met een aparte 

managementsamenvatting.  

  

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

 

Voor de evaluatie van de Vlerickschool zijn de volgende gegevens ter beschikking:  



 

4 

 

• Nota’s en Beslissingen Vlaamse Regering;  

• Convenant met de Vlerickschool voor de periode 2008-2012;  

• Het strategisch plan 2008-2012 dat integraal deel uitmaakt van het convenant en  waar 

naar verwezen wordt in het convenant;  

• Jaarlijkse begroting;  

• Jaarverslagen inclusief financiële verslagen; 

• Documenten i.v.m. advies IF; 

• De statuten van de Vlerickschool;  

• Beleidsnota’s en beleidsbrieven beleidsdomein EWI; 

• Evaluatierapport van onderwijs (2009; betreft uitvoering beheersovereenkomst, cf. 

supra);  

• Wetenschaps- & innovatiedecreet;  

• Resoluties Vlaams Parlement;  

• Parlementaire vragen en bijhorende antwoorden;  

• Andere relevante beslissingen;  

• Digitaal: websites: www.vlerick.be. 

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk: De opdracht omvat de evaluatie van de uitvoering van het convenant tussen de 

Vlerickschool en de Vlaamse overheid. D.w.z. dat niet de gehele Vlerickschool het voorwerp 

is van evaluatie maar dat er specifiek wordt toegespitst op het onderzoek/de 

onderzoeksopdracht. 

 

Financieel: De middelen die vrijgemaakt worden voor een evaluatie staan zo veel mogelijk in 

verhouding tot de financiële impact van het voorwerp van de evaluatie. Deze middelen zijn 

beschikbaar bij het departement EWI.  

 

Juridisch: Het convenant tussen de Vlerickschool en de Vlaamse overheid stelt in artikel 14 

dat de uitvoering van het convenant geëvalueerd dient te worden en dat hierbij rekening dient 

gehouden te worden met een aantal elementen met name het oordeel van experts, de resultaten 

van een bibliometrische analyse, de jaarverslagen van de Vlerickschool en tot slot de mate 

waarin de performantiecriteria behaald zijn. 

 

Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2012.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Het dient opgemerkt dat deze evaluatie en onderstaande evaluatievragen geen betrekking 

hebben op de gehele Vlerickschool, maar specifiek wordt toegepast op de activiteiten van de 

Vlerickschool die kaderen binnen het convenant. De evaluatie heeft m.a.w. betrekking op het 

onderzoeksluik van de Vlerickschool.  

Waar nodig kan uiteraard bv. voor linken tussen onderzoek en onderwijs, ruimer gekeken 

worden naar de Vlerickschool maar de focus van de evaluatie ligt duidelijk op het 

onderzoeksluik conform het convenant. 

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod (niet-limitatieve lijst)
3
:  

                                                 
3
 Opgelijste evaluatievragen zijn opgesplitst per thema, doch meerdere vragen zijn overlappend en kunnen onder 

verschillende thema’s geplaatst worden. 
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Resultaten/werking 

• In welke mate slaagt de Vlerickschool in zijn eigen doelstellingen en in deze van de 

Vlaamse overheid? Heeft de Vlerickschool zijn doelstellingen zoals neergeschreven in 

het convenant gehaald en was dit op een aanvaardbare manier?  

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van en bedreigingen/opportuniteiten voor de 

Vlerickschool rekening houdend met de verschillende beleidsdoelstellingen? Welke 

aanpassingen zijn gewenst om de werking van de Vlerickschool m.b.t. het convenant 

te verbeteren? 

• Op welke wijze kan de impact van de Vlerickschool worden verhoogd? 

• Wat is de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van de Vlerickschool 

voor het beleid (in de ruime zin)? Welke baten levert de ondersteuning van de 

Vlerickschool voor Vlaanderen op het vlak van wetenschappelijke excellentie, 

visibiliteit (wetenschappelijk e.a.), internationale prestige, … 

• In welke mate zijn de Vlerickschool en haar resultaten ook bekend bij bredere lagen 

van de bevolking en welke inspanningen doet de Vlerickschool om betreffende 

bekendheid te verhogen? In welke mate is een dergelijke bekendheid nuttig en 

relevant en dit zowel voor de Vlerickschool zelf als in het kader van het Vlaamse 

onderzoeksbeleid (cf. de inspanningen van de Vlaamse overheid op het vlak van 

wetenschapscommunicatie).  

 

Rapportering 

• In welke mate is de huidige rapportering adequaat om de Vlerickschool op te volgen? 

Zijn er aanpassingen aangewezen voor een nieuwe beheersovereenkomst en welke? 

• Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording in de 

overeenkomst van de Vlerickschool t.a.v. Vlaamse overheid? Zijn deze voldoende 

transparant? Staan deze in verhouding tot de middelen?  

 

Onderzoeksbeleid  

• Hoe wordt het onderzoeksbeleid uitgestippeld? Hoe worden beslissingen genomen 

over onderzoekslijnen? Hoe wordt de realisatie van de doelstellingen opgevolgd? 

• Wat is de toegevoegde waarde van de onderzoeksactiviteiten voor de Vlerickschool? 

• Hoe is onderzoek geïntegreerd in de werklast van het personeel? 

• Hoe wordt er toegezien op de kwaliteit van het onderzoek? Hoe scoort het onderzoek 

op deze kwaliteitsmeting?  

• Is het valorisatiebeleid voldoende dynamisch? 

• In welke mate participeert de Vlerickschool aan internationale 

onderzoeksprogramma’s? Met welk resultaat? Zijn hier knelpunten, zo ja, welke?  

• Wat is de positie van de Vlerickschool in het Vlaamse onderzoekslandschap?  

• Heeft de Vlerickschool voldoende kritische massa? 

• Wat is de kwaliteit van de onderzoekers die de Vlerickschool 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 de Vlerickschool als onderzoekscentrum op het 

vlak van managementwetenschappen? 

• Hoe kan de internationale positie worden versterkt? 

• Welke meerwaarde biedt de onderzoeksinvestering van het departement EWI voor het 

contractonderzoek?  
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• Welke wisselwerking is er tussen onderwijs en onderzoek?  

 

Financiële kant 

• Werden de middelen van het departement EWI door de Vlerickschool op een correcte 

en efficiënte manier aangewend? 

• In welke mate heeft de Vlerickschool andere inkomsten voor het onderzoek? Welke 

inspanningen worden hiervoor geleverd?  

• Is er een hefboomeffect gecreëerd door de middelen van de Vlaamse overheid?  

• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het financieringsmodel in de overeenkomst? 

Hoe kan dit financieringsmodel verbeterd worden? Welke verbeteringen/aanpassingen 

worden aanbevolen?  

• Is de financiële verantwoording voldoende transparant? 

 

Samenwerking 

• Wordt er gestreefd naar samenwerking, synergie, afstemming, … en gebeurt dit pro-

actief of eerder afwachtend? 

• In welke mate zijn partners tevreden over de samenwerking?  

• In welke mate is er op internationaal vlak samenwerking?  

• Hoe verloopt de samenwerking met de Vlaamse universiteiten? Is er ruimte voor 

verbreding en verdieping van die samenwerking? 

• In welke mate is het onderzoek van de Vlerickschool complementair aan dat van 

andere managementscholen in Vlaanderen?  

 

Performantie-indicatoren 

• Op welke performantie-criteria scoort de Vlerickschool goed en op welke minder? 

• In welke mate heeft het performantie-gedreven aspect van de financiële ondersteuning 

een invloed gehad op de algemene werking? 

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

deze adequaat?  

• In welke mate zijn de indicatoren die worden gehanteerd voldoende adequaat gebleken 

om de resultaten van de Vlerickschool te meten rekening houdend met de 

doelstellingen/opdrachten?  

• Zijn er voldoende kwalitatieve indicatoren en zo nee, welke kunnen opgenomen 

worden? Zijn de gekozen performantie-indicatoren relevant, dynamisch, up-to-date?  

• Welke performantie-indicatoren ontbreken mogelijk en welke zijn overbodig? Welke 

set performantie-indicatoren zouden in een volgende periode gekozen kunnen worden 

en waarom?  

• In welke mate geven de gebruikte indicatoren een goed beeld over de performantie? 

Zijn er andere en betere indicatoren te bedenken? 

 

Ontwerpbeleidsplan (voor het luik in het kader van dit convenant) 

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van de Vlerickschool voor 2013-

2017 aan de te verwachten evolutie van de managementwetenschappen en 

uitdagingen/opportuniteiten?  

• Vormen de strategische en operationele doelstellingen van het ontwerpbeleidsplan een 

onderbouwde vertaling van de beleidsdoelstellingen?  

• Is het overeenstemmende financieel plan van het ontwerpbeleidsplan van de 

Vlerickschool realistisch rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en 

rekening houdend met de te verwachten inkomsten? 
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• Maakt het strategisch plan duidelijk hoe de Vlerickschool zich (internationaal) 

positioneert en wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe en met welke andere actoren 

zal worden samengewerkt en waarom? 

 

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

 

De overeenkomst met de Vlerickschool specificeert niet welke onderdelen de evaluatie dient 

te bevatten en geeft slechts beperkt aan welke methodologie er moet worden gehanteerd 

“…Bijzondere aandachtspunten kunnen worden vastgelegd voor deze evaluatie. In elk geval 

wordt in het bijzonder rekening gehouden met:   

• … 

• De resultaten van een uit te voeren bibliometrische analyse,  

• Het oordeel van experts.” 

Een meer gedetailleerde invulling wordt hier in het plan van aanpak gegeven.  

Deze evaluatie is in eerste instantie een ex-post evaluatie. De resultaten van deze evaluatie 

vormen bovendien een basis voor het nieuwe convenant met de Vlerickschool.  

 

De evaluatie zal bestaan uit twee grote luiken: een kwalitatief en een kwantitatief. Voor de 

uitvoering van beide luiken zullen verschillende methoden worden gebruikt: 

• Zelfevaluatie;  

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten); 

• Consultatieronde van een aantal stakeholders;  

• Interviews met vertegenwoordigers van de Vlerickschool;  

• Interviews met derden waarmee een samenwerking aangegaan werd;  

• Interviews met de Vlaamse overheid: dossierbehandelaars (kabinet + departement); 

• Beoordeling van experten: De externe consultant staat in voor het voorstellen, 

contacteren, engageren en begeleiden van experten. Het expertenteam kan een 

beoordeling geven van op afstand. De keuze van experten dient te worden 

goedgekeurd door de stuurgroep.  

 

Stuurgroep 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep. In de stuurgroep zullen 

vertegenwoordigers van het departement EWI (evaluatiecel en inhoudelijk bevoegde entiteit), 

het departement Onderwijs en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister zetelen. Het 

departement zit de stuurgroep voor en levert de secretaris
4
 en de vertegenwoordiger van de 

minister neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van 

waarnemer.  

De externe consultant (zie punt 8) wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar 

maakt er geen deel van uit. 

 

De stuurgroep staat in voor de opvolging van de uitvoering van de opdracht en de 

kwaliteitsbewaking.  

 

Timing  
 

De timing hieronder opgenomen, werd vastgelegd op xx.01.2012 in overleg met het voorwerp 

van evaluatie.  

                                                 
4
 De voorzitter en secretaris behoren niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie 

opvolgt).  
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• November-midden december 2011: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat 

het uitwerken van het plan van aanpak door de operationele werkgroep;  

• December 2011: overmaken van het ontwerp plan van aanpak aan de bevoegde 

minister;  

• Begin januari 2012: Informeren van/overleg met het voorwerp van de evaluatie 

betreffende een aantal essentiële onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte 

inbreng, uitvoering van de evaluatie, verloop van de evaluatie; 

• Begin januari 2011: Initiëren aanbestedingsprocedure; 

• Midden februari 2012: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure;  

• Midden februari 2012: Start uitvoering opdracht; 

• Eind februari 2012: Oplevering zelfevaluatie Vlerickschool (ex-postgedeelte) 

• Eind maart 2012: Oplevering zelfevaluatie Vlerickschool (ex-antegedeelte) 

• Begin juni 2012: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• Medio juni 2012: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie); 

• Eind juni 2012: Oplevering eindrapport; 

• Begin juli 2012: Overmaken rapport(en) aan betrokken partijen. 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

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

 

Op 09.01.2012 zal een overleg plaatsvinden tussen het departement EWI en de Vlerickschool.  

 

In dit overleg zullen de grote lijnen van dit plan van aanpak besproken worden.  

Onderhavig plan van aanpak is inmiddels goedgekeurd door de verantwoordelijke entiteiten 

binnen EWI en is gevalideerd door de betrokken minister op xx.xx.2012.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Docenten;  

• Het bedrijfsleven;  

• Partners;  

• De peteruniversiteiten;  

• Eventuele sponsors; 

• De doelgroep van de Vlerickschool: talentvolle studenten. 

 

Er vindt geen aparte gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders.  

 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

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

De consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure eind februari 2012 zeker af te ronden. De afdeling Strategie en 

Coördinatie (ASC) van het departement staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 

aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. Dit omvat zowel het voortraject, 

de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering van de opdracht. 

 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van externe expertise 
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Er zal enerzijds een aanbestedingsprocedure opgestart worden om een consultant aan te 

stellen om deze evaluatie uit te voeren. Aldus zal voor de opdracht een bestek worden 

opgemaakt op basis van dit plan van aanpak. Binnen deze opdracht kunnen eventueel een 

aantal experten betrokken worden bij de evaluatie.   

 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie  

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan de 

minister, de inhoudelijk bevoegde entiteiten en het voorwerp van de evaluatie. 

 

Voor meer informatie omtrent het gebruik en verspreiding van de resultaten wordt verwezen 

naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het departement EWI (www.ewi-

vlaanderen.be/beleidsevaluatie).  


