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Inleiding 

 

Op 16.03.2007 sloten 6 volkssterrrenwachten met de Vlaamse overheid een overeenkomst 

betreffende de inschakeling van hun expertise in het Actieplan Wetenschapsinformatie en 

Innovatie
1
. Deze overeenkomst loopt van 1.01.2007 tot 31.12.2011 en regelt de wederzijdse 

rechten en plichten van de Volkssterrenwachten en de Overheid naar aanleiding van de 

jaarlijks door de Overheid verstrekte subsidie.  

 

 

Plan van aanpak voor de evaluatie  

van de Volkssterrenwachten 

 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie  

 

De bovengenoemde overeenkomst tussen de Volkssterrenwachten en de Vlaamse overheid 

stelt in artikel 17 dat: 

 

“Uiterlijk op 30 juni 2010 wordt de uitvoering van deze overeenkomst door externe experts 

geëvalueerd. Deze experts moeten toonaangevende personen zijn op het vlak van 

sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen en technieken. Voor de 

uitvoering van deze evaluatie kan de minister bevoegd voor het wetenschaps- en 

innovatiebeleid in overleg met de Volkssterrenwachten nadere modaliteiten bepalen.” 

 

Conform de huidige evaluatiepraktijk waarbij een evaluatie steeds plaatsvind in de eerste helft 

van het laatste jaar van de overeenkomst werd er vanuit gegaan dat bovenstaande artikel een 

tikfout bevatte en het in werkelijkheid om 30 juni 2011 ging.  

 

Tijdens het overleg met de volkssterrrenwachten bleek echter dat er bij de opmaak van de 

huidige overeenkomst wel degelijk 2010 bedoeld werd. De achterliggende reden van deze 

datum was dat een tussentijds evaluatie eventueel de mogelijkheid bood om nog tijdens de 

huidige overeenkomst aanpassingen te doen. 

Het dient opgemerkt dat indien bovenstaande artikel effectief om een tussentijdse i.p.v. 

evaluatie ging, de overeenkomst onvolledig was op het vlak van evaluatie gezien de 

overeenkomst in dit geval geen enkel artikel omtrent een eindevaluatie vermeld.  

 

Gezien de verwarring werd ervoor gekozen om deze evaluatie conform de huidige 

evaluatiepraktijk toe te passen en bijgevolg een eindevaluatie te voorzien tegen 30 juni 2011. 
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 Sinds 2008 heet dit Actieplan Wetenschapscommunicatie 



De evaluatie van de Volkssterrrenwachten die in dit plan van aanpak wordt voorgesteld, is 

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

 

De resultaten van deze evaluatie kunnen bovendien een basis vormen voor de 

beleidsvoorbereiding wat betreft het beleid op verschillende vlakken.  

 

De evaluatie zal zo snel mogelijk worden opgestart en hoofdzakelijk in de eerst helft van 2011 

worden uitgevoerd. 

 

 

 

2. Beleidscontext  

 

De Vlaamse Volkssterrenwachten worden sinds 1999 in het kader van het actieplan 

Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse Overheid ondersteund als structurele partner. 

Deze overeenkomst werd afgesloten met vijf Vlaamse volkssterrenwachten op basis van het 

principe één volkssterrenwacht per provincie, nl. met Volkssterrenwacht Urania (provincie 

Antwerpen), Volkssterrenwacht Mira (Vlaams Brabant), Europlanetarium (Limburg), 

V.S.R.U.G. (Oost-Vlaanderen), en Volkssterrenwacht Beisbroek (West-Vlaanderen). 

Het actieplan wetenschapsinformatie en innovatie 2007, goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering op 15 december 2006, behelsde een voortzetting van deze samenwerking door het 

afsluiten van een nieuwe subsidieovereenkomst voor de periode 2007-2011. Het uitgangspunt 

“één volkssterrenwacht per provincie” werd vervangen door een omschrijving van 

werkingsgebieden waarbij er binnen een straal van 40 km, één volkssterrenwacht kan erkend 

worden, met als gevolg dat een zesde volkssterrenwacht nl. “Astrolab Iris” van Ieper binnen 

het actieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie werd erkend. 

Met het addendum aan de overeenkomst d.d. 16.06.2009 werd de in de overeenkomst 

eenmalige investeringssubsidie, die in principe aan alle sterrenwachten zou worden 

toegekend, vervangen door een mogelijk bijkomend gedeelte van de jaarlijkse 

werkingsmiddelen in functie van uitrustingskosten. De tabel met performantie-indicatoren 

werd aangepast, en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag vermeerderd tot maximaal 

86.200 euro.  

 

De volkssterrenwachten worden gerekend tot de structurele partners van het actieplan 

wetenschapscommunicatie (cf. laatste actieplan 2009), wat betekent dat zij worden 

beschouwd als instellingen die de belangrijkste doelstellingen van het beleid met betrekking 

tot wetenschapscommunicatie ondersteunen, namelijk:  

 

• Het grote publiek sensibiliseren met betrekking tot het belang van wetenschap in onze 

samenleving; 

• Kennis en ontwikkeling op het gebied van wetenschap en techniek ter beschikking 

stellen op vraag en/of op maat van de doelgroep; 

• Wetenschappelijke ontwikkelingen op voldoende en objectieve wijze onder de 

aandacht brengen aangepast aan de doelgroep waardoor men zich een opinie kan 

vormen en maatschappelijke debatten op een correcte manier kunnen worden gevoerd; 



• De instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke richtingen verhogen. 

 

Alle structurele partners van het actieplan hebben sinds 2008 een overeenkomst die 

performantie-gedreven is, en waarin de te behalen performantie-indicatoren duidelijk worden 

omschreven. In het geval van de volkssterrenwachten worden deze gekoppeld aan de aan te 

vragen subsidie door middel van de in §4 van het addendum aan de overeenkomst vermelde 

tabel. De volkssterrenwachten dienen een globaal beleidsplan in voor de vijf jaar en een 

jaarlijks werkplan waarin dit beleidsplan per jaar geconcretiseerd wordt. De jaarlijkse subsidie 

wordt opgesplitst in een vaste basissubsidie en in een variabele subsidie die in functie staat 

van het behalen van 14 in de overeenkomst omschreven performantie-indicatoren. 

 

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

 

De evaluatie heeft o.a. tot doel na te gaan in hoeverre de 6 volkssterrenwachten de eigen 

doelstellingen én de doelstellingen die de Vlaamse overheid met de ondersteuning van deze 

volkssterrenwachten nastreeft, hebben bereikt.  

Daarnaast wordt nagegaan in welke mate de volkssterrenwachten passen in het algemene 

beleid betreffende wetenschapscommunicatie. 

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn (minstens):  

• SWOT-analyse; 

• Een analyse en beoordeling van de bekendheid en het bereik van de 

volkssterrenwachten en de mate waarin zowel de eigen doelstellingen als deze van de 

overheid worden bereikt; 

• Een financiële analyse en beoordeling; 

• Analyse en beoordeling van de effecten en de impact van de volkssterrenwachten;  

• Conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende de toekomstige werking als 

betreffende de manier van ondersteuning door de Vlaamse overheid en manier van 

inschakeling in het beleid). 

 

Bovenstaande resultaten zijn zowel van toepassing op het geheel van de 6 

volkssterrrenwachten als op iedere specifieke volkssterrenwacht afzonderlijk. 

 

De resultaten van de evaluatie zullen worden gebundeld in een algemeen eindrapport en 6 

specifieke eindrapporten. Het algemeen eindrapport bevat elementen die van toepassing zijn 

voor alle volkssterrenwachten zoals bv. aanbevelingen betreffende het gebruik van 

performantie-indicatoren, de onderlinge samenwerking, enz… Daarnaast zullen er 6 

specifieke eindrapporten zijn, één voor iedere volkssterrenwacht. Deze specifieke 

eindrapporten bevatten elementen die specifiek handelen over één volkssterrenwacht, zoals de 

specifieke resultaten van de evaluatie de vaste tentoonstelling, de eigen website, de financiële 

analyse, ...  

 

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

 

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

• Beleidsnota’s en -brieven beleidsdomein; 

• Overeenkomst d.d. 17.03.2007; 

• Addendum d.d. 16.06.2009; 

• De beleidsplannen (een per volkssterrenwacht); 



• Jaarlijkse werkplannen inclusief begroting;  

• Jaarlijkse werkingsverslagen inclusief financiële verslagen; 

• Stukken die de toekenning en uitbetaling van de subsidies regelen 

o Documenten i.v.m. advies IF; 

o Documenten i.v.m. begrotingsakkoord; 

o Documenten i.v.m. jaarlijkse uitbetaling;  

o Ministeriële besluiten 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011. 

o Beslissingen Vlaamse Regering betreffende de volkssterrenwachten; 

• Resultaten van de tevredenheidsonderzoeken uit 2008 en 2010; 

• Zelfevaluaties
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 van de volkssterrenwachten (ter beschikking tegen eind april) 

• Informatiemateriaal: brochures, foto’s, posters, tijdschriften, …; 

• Digitaal: de gemeenschappelijke website van de volkssterrenwachten 

www.volkssterrenwachten.be en de specifieke websites van de 6 volkssterrenwachten 

www.urania.be, www.europlanetarium.be, www.mira.be, www.beisbroek.be, 

www.astrolabiris.be, www.rug-a-pien.be.  

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk:  

Deze evaluatie omvat de evaluatie van de 6 volkssterrrenwachten die een overeenkomst sloten 

met de Vlaamse overheid d.d. 16.03.2007. Zowel de specifieke uitvoering per 

volkssterrenwacht als meer gemeenschappelijke elementen zoals de gebruikte performantie-

indicatoren worden in deze evaluatie geëvalueerd.   

 

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. Voor dit project 

betekent dit dat er een budget van maximaal 40.000 euro (inclusief BTW) ter beschikking is 

voor de evaluatie.  

 

Juridisch: De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de 6 volkssterrenwachten stelt in 

artikel 17 dat de uitvoering van de overeenkomst geëvalueerd dient te worden door externe 

experts. Deze experts moeten toonaangevende personen zijn op het vlak van sterrenkunde, 

weerkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen en technieken.  

 

Timing: Volgens art. 17 van de overeenkomst dient de evaluatie door de externe experts te 

zijn afgerond tegen 30 juni 2011.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod. Deze evaluatievragen omvatten zowel eerder 

algemene evaluatievragen als vragen die eerder per volkssterrenwacht beantwoord dienen te 

worden.  

 

• Hebben de volkssterrenwachten de doelstellingen zoals neergeschreven in de 

overeenkomst en het beleidsplan gehaald en was dit op een aanvaardbare manier?  

• In welke mate werd het beleidsplan concreet vertaald in de jaarlijkse werkplannen? In 

welke mate werden de in de jaarlijkse werkplannen voorziene acties effectief 
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 Bestaat uit een ex-post en een ex-ante gedeelte (dit laatste onder de vorm van een beleidsplan voor de periode 

2012-2016).  



gerealiseerd, in hoeverre vormen ze een concrete en onderbouwde vertaling van de 

doelstellingen en in welke mate hebben deze bijgedragen tot de realisatie van de 

doelstellingen?  

• Welke belangrijke doelgroepen hebben de volkssterrenwachten en welke (nieuwe) 

doelgroepen werden er bereikt? Zijn er specifieke benaderingswijzen voor bepaalde 

doelgroepen en zijn deze voldoende effectief en efficiënt?  

• In welke mate past de ondersteuning van de volkssterrenwachten in het algemene 

beleid betreffende de wetenschapscommunicatie en -popularisering?  

• Welke zijn de elementen in de inhoudelijke en financiële verantwoording project t.a.v. 

Vlaamse overheid?  

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van de volkssterrenwachten rekening houdend 

met de beleidsdoelstellingen? Welke uitdagingen en bedreigingen dienen zich aan in 

de nabije toekomst, rekening houdend met het ruime beleidskader (zowel in 

Vlaanderen als daarbuiten)? Welke aanpassingen zijn gewenst om het project te 

verbeteren? 

• Wat zouden de gevolgen zijn indien de Vlaamse overheid de volkssterrenwachten niet 

(meer) zou ondersteunen? 

• Op welke manier wordt de performantie van de volkssterrenwachten gemonitord? Is 

deze wijze adequaat? In welke mate geven de gebruikte indicatoren een goed beeld 

over de performantie? Welke ontbreken mogelijk? Welke zijn eventueel overbodig? 

Welke zijn eventuele tekortkomingen/voorstellen tot verbetering? Zijn er andere en 

betere indicatoren te bedenken? Op welke manier kan de performantie van de 

volkssterrenwachten in de toekomst opgevolgd worden? 

• In welke mate en in welke richting heeft het systeem van performantie-indicatoren de 

werking van de volkssterrenwachten beïnvloed?  

• Welke plaats nemen de volkssterrenwachten in binnen het beleidsdomein, welke is 

hun rol binnen het beleidsdomein en welke meerwaarde hebben ze voor het 

beleidsdomein? In welke mate overlappen de activiteiten van de volkssterrenwachten 

met die van andere actoren? Zijn er kansen of opportuniteiten tot samenwerking 

(geweest) en zo ja, worden die optimaal benut? Bijzondere aandacht dient ook te gaan 

naar de onderlinge samenwerking tussen de volkssterrenwachten en de meerwaarde 

die aldus (al dan niet) werd gecreëerd en dit zowel wat betreft effectiviteit en 

efficiëntie als wat betreft bereik van de doelstellingen. In welke mate houden de 

volkssterrenwachten rekening met andere actoren/acties/projecten van andere 

structurele partners en/of andere organisaties uit het veld (zowel in Vlaanderen als 

daarbuiten)? Wordt er gestreefd naar samenwerking, synergie, afstemming, … en 

gebeurt dit pro-actief of eerder afwachtend? Info uitgewisseld? Zijn er eveneens 

internationale contacten, samenwerkingen? Ook hier bijzonder aandacht voor de 

onderlinge samenwerking.  

• Op welke wijze hebben de activiteiten / publicaties / evenementen in de voorbije jaren 

geleid tot het bereiken van de hoofddoelstellingen van het beleid 

wetenschapscommunicatie, namelijk 1) belang van wetenschap illustreren, 2) 

wetenschappelijke informatie op maat van de doelgroep brengen, 3) op objectieve 

wijze bijdragen tot het maatschappelijk debat en 4) de instroom verhogen.  

• In welke mate beantwoordt het ontwerpbeleidsplan van de volkssterrenwachten voor 

2012-2016 aan de te verwachten beleidsevolutie en uitdagingen/opportuniteiten? 

Vormen de doelstellingen een onderbouwde vertaling van de beleidsdoelstellingen en 

van de opdrachten/taken van de volkssterrenwachten? Is het overeenstemmende 

financieel plan realistisch rekening houdend met de geformuleerde doelstellingen en 

rekening houdend met de te verwachten inkomsten? Zijn er meerdere scenario’s 



(bijvoorbeeld maximum- en minimumscenario) voorzien in het ontwerpbeleidsplan 

rekening houdend met de beschikbare middelen?  

• Wat is de evolutie van het aantal bezoekers zowel globaal als van de verschillende 

activiteiten van de volkssterrenwachten volgens verschillende parameters (leeftijd, 

geslacht, …)?  

• Hoe bekend zijn de volkssterrenwachten en wat is het bereik er van? Hoe verliep de 

communicatie?  

• Wat is de tevredenheid bij de verschillende doelgroepen over hun deelname 

(opgesplitst per onderdeel)?  

• Wat is het effect en de impact van de activiteiten van de volkssterrenwachten voor het 

beleidsdomein en t.a.v. de doelgroepen? In welke mate zijn de doelgroepen bekend 

met als tevreden over de activiteiten van de volkssterrenwachten?  

• In welke mate zijn de activiteiten afgestemd op de behoeften van de specifieke 

doelgroepen?  

• Op welke wijze heeft de volkssterrenwacht ingespeeld op de recente ontwikkelingen 

in de nieuwe media om ook de doelgroep van de jongeren blijvend te betrekken, en 

dan bij in het bijzonder de moeilijker te bereiken delen van deze doelgroep? 

• Wat zijn de sterke en zwakke punten van de verschillende volkssterrenwachten? 

• Wat is de (evolutie van de) totale kostprijs van de verschillende volkssterrenwachten 

(globaal en in functie van het aantal deelnemers – periode 2007-2011)? Wat is binnen 

de totale kostprijs van de volkssterrenwachten het aandeel van de Vlaamse 

overheid/sponsors/andere overheden, …?  

 

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

 

De overeenkomst met de volkssterrenwachten specificeert niet welke onderdelen de evaluatie 

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

(“…door externe experts geëvalueerd. Deze experts moeten toonaangevende personen zijn op 

het vlak van sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen en 

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

 

Onderdelen 

De evaluatie van de volkssterrenwachten zal bestaan uit: 

• Een zelfevaluatie door de volkssterrenwachten en dit op basis van een aangereikte 

vragenlijst. Deze vragenlijst moet o.a. resulteren in een globaal syntheseverslag 

(inhoudelijk en financieel) op basis van enerzijds voorziene activiteiten (planning) 

en gerealiseerde activiteiten (uitvoering), waarbij ook de redenen voor eventuele 

wijzigingen t.o.v. planning worden beargumenteerd, en m.i.v. alle kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens al dan niet uit bevragingen, evaluaties, … 

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie door de 

volkssterrenwachten en de resultaten van reeds uitgevoerde bevragingen); 

o Plaatsbezoek en discussie met vertegenwoordigers Volkssterrenwachten; 

o SWOT-analyse; 

o Beoordeling van de experts. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerpbeleidsplan Volkssterrenwachten in functie 

van de (evoluerende) beleidscontext; 

• Formuleren conclusies en aanbevelingen in rapport.  

 



Methodologie 

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

zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de evaluatie op zich te 

nemen. Voor de samenstelling van het externe expertenteam die een beoordeling op de 

uitvoering van de overeenkomst moet geven, wordt er voorgesteld te werken met 4 experts. 

De externe consultant moet instaan voor een voorstel van experten, het contacteren, 

engageren en begeleiden van het expertenteam. Het expertenteam kan een beoordeling geven 

van op afstand. De keuze van experten dient te worden goedgekeurd door de stuurgroep.  

De beoordeling van de experten heeft tot doel om op basis van o.m. de zelfevaluatie van de 

volkssterrenwachten en het tussentijds rapport van de consultant een evaluatie van de 

volkssterrenwachten uit te voeren die rekening houdt met het specifieke werkdomein van de 

volkssterrenwachten. De beoordeling van de experten zal zowel handelen over inhoudelijke 

als eerder beleidsmatige aspecten zoals de nieuwe overeenkomst.  

 

Stuurgroep 

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

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

en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister zetelen. Het departement zit de 

stuurgroep voor
3
 en de vertegenwoordiger van de minister neemt deel aan de vergaderingen 

van de stuurgroep in de hoedanigheid van waarnemer.  

De externe consultant 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, wordt vastgelegd op 15 en 17 februari 2011 in overleg met 

de 6 volkssterrenwachten.  

• Februari 2011: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het uitwerken van het 

plan van aanpak;  

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

minister;  

• Medio februari 2011: Informeren van / overleg met de 6 volkssterrenwachten 

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

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

• Eind februari 2011: Initiëren aanbestedingsprocedure; 

• Eind maart 2011: Toekennen opdracht geïnitieerd door aanbestedingsprocedure;  

• Begin april 2011: Start uitvoering opdracht; 

• Begin juni 2011: Oplevering ontwerp van eindrapport; 

• Midden juni 2011: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie); 

• Eind juni 2011: Oplevering eindrapport; 

• Eind juni 2011: 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)  
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 De voorzitter behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie opvolgt).  



Op 15.02.2011 en 17.02.2011 zal een overleg plaatsvinden tussen het departement EWI en de 

6 volkssterrenwachten.  

 

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 het kabinet op xx.xx.2011.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Het grote publiek; 

• Leerkrachten; 

• Leerlingen; 

• Eventuele sponsors. 

Er vindt geen gerichte informatieronde plaats t.a.v. deze stakeholders. Doordat er in het 

verleden reeds verschillende bevragingen bij de klanten  hebben plaatsgevonden, worden deze 

stakeholders nu niet meer bevraagd.  

 

Doelgroepen van het initiatief: 
 
In het actieplan wetenschapscommunicatie 2009 werden volgende doelgroepen m.b.t. de 

volkssterrenwachten genoteerd:  

• 9-12 jarigen; 

• 13-15 jarigen; 

• 16-18 jarigen; 

• Studenten; 

• Publiek met kennis; 

• Algemeen publiek. 

 

Daarnaast zijn er nog andere groepen die eveneens van belang zijn voor de 

volkssterrenwachten. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan leerkrachten, pedagogische 

begeleidingsdiensten en de diversiteitsdoelgroepen.  

 

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 de tweede helft van februari 2011 op te starten. De afdeling Strategie 

en Coördinatie (S&C) 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 

 

Er zal een aanbestedingsprocedure opgestart worden voor de uitvoering van deze evaluatie.  

Binnen deze opdracht zal aan de consultant ook gevraagd worden met experts te werken. 

Zoals art.17 van de overeenkomst vereist gaat het om “ toonaangevende personen zijn op het 

vlak van sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart of aanverwante wetenschappen en 

technieken.” 



Omwille van de verwachte omvang, zal gekozen worden voor de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. Aldus zal voor de opdracht een bestek worden opgemaakt op basis van 

dit plan van aanpak. 

 

 

9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie  

 

Het eindrapport betreffende de evaluatie wordt (door S&C) 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). 


