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Inleiding 

 

Op 13.01.2009 sloten de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw, de Katholieke Universiteit 

Leuven, de Vereniging van Leerkrachten Aardrijkskunde vzw, de Universiteit Hasselt en het 

Arpino-comité, hierna genoemd “de organisatoren” met de Vlaamse overheid een 

overeenkomst betreffende de organisatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiades, de Vlaamse 

Olympiades voor Natuurwetenschappen, de Vlaamse Geo-Olympiade, OLYFRAN-

Vlaanderen en de Vlaamse Olympiades Latijn en Grieks, hierna genoemd de “Vlaamse 

wetenschappelijke Olympiades” in het kader van het actieplan Wetenschapscommunicatie. 

Deze overeenkomst liep van 1.09.2008 tot 31.08.2012 en regelde de wederzijdse rechten en 

plichten van de organisatoren en de Vlaamse overheid t.o.v. door de Vlaamse overheid 

verstrekte subsidie.  

 

 

Plan van aanpak voor de evaluatie  

van de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

Bovenstaande overeenkomst (2008-2012) heeft geen specifieke bepalingen betreffende een 

evaluatie. 

Conform de huidige evaluatiepraktijk van het departement EWI wordt er echter na afloop van 

een meerjarige overeenkomst standaard een evaluatieprocedure voorgesteld waarmee de 

verdere beleidsbeslissingen ter zake onderbouwd kunnen worden.  

Daarnaast heeft de minister van Begroting, als voorwaarde voor het toekennen van zijn 

begrotingsakkoord over de subsidies van 2011-2012, gevraagd naar een evaluatie na afloop 

van de overeenkomst in 2012.   

Hogergenoemde elementen vormen de aanleiding voor de huidige evaluatie van de Vlaamse 

wetenschappelijke Olympiades. 

 

De evaluatie van de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades die in dit plan van aanpak wordt 

voorgesteld, is geen louter administratieve controle bv. n.a.v. een ingediend verslag of de 

uitbetaling van een saldo maar heeft de ambitie om inhoudelijk dieper te gaan.  

De resultaten van deze evaluatie kunnen een basis vormen voor het beleid bij de 

voorbereiding van de nieuwe overeenkomst.  

 

De evaluatie zal worden opgestart in de tweede helft van 2012 en worden uitgevoerd in de 

eerste helft van 2013.   
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2. Beleidscontext  

 

De Vlaamse Olympiades zijn vijf wetenschappelijke wedstrijden, bedoeld voor jongeren van 

het secundair onderwijs. Zij bestrijken samen acht vakgebieden:  

• De Vlaamse Wiskunde Olympiade: Wiskunde 

• De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen: Chemie, Biologie en Fysica 

• Olyfran – Concours de Français: Frans 

• De Vlaamse Geo-Olympiade: Geografie 

• De Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks: Latijn en Grieks  

 

De bedoeling van deze wedstrijden is de belangstelling van jongeren voor deze vakgebieden 

te vergroten. Het gaat voornamelijk om leerlingen van de 3
de

 graad van het secundair 

onderwijs voor de hogergenoemde vakgebieden. De Vlaamse Olympiades voor 

Natuurwetenschappen, Olyfran en de Vlaamse Wiskunde Olympiade organiseren echter ook 

nog een junioreditie voor leerlingen uit de 2
de

 graad secundair onderwijs. De Vlaamse 

Wiskunde Olympiade heeft verder ook een editie voor 11-12 jarigen met name de Kangoeroe-

wedstrijd.  

Voor de meeste vakgebieden bestaat er ook een internationale competitie. De Vlaamse 

Olympiades fungeren in dit geval als preselectie voor de internationale wedstrijd.  

 

De Vlaamse Olympiades worden sinds 1999 ondersteund door het Vlaamse 

wetenschapscommunicatiebeleid (destijds binnen de actieplannen wetenschapsinformatie en 

innovatie). Op 13.01.2009 keurde de Vlaamse overheid met een overeenkomst voor de 

periode 1.09.2008 tot 31.08.2012 de voortzetting van deze ondersteuning goed. 

Voor het schooljaar 2012-2013 werd deze ondersteuning met een jaar verlengd. De 

bepalingen van de afgelopen overeenkomst bleven van kracht.  

De evaluatie is gepland tijdens het schooljaar 2012-2013. Na afloop van deze evaluatie is het 

in principe de bedoeling om op basis van de bevindingen van de evaluatie een nieuwe 

(vijfjaarlijkse) overeenkomst op te stellen.  

 

 

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

 

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

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

Olympiades nastreeft, hebben bereikt. Daarnaast wordt nagegaan in welke mate de Vlaamse 

Olympiades in het algemeen beleid betreffende wetenschapscommunicatie passen. 

 

De beoogde resultaten van de evaluatie zijn (minstens):  

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

Olympiades 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 Vlaamse Olympiades;  

• Conclusies en aanbevelingen (zowel betreffende de toekomstige werking als 

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

inschakeling in het beleid). 

 



 

 

Bovenstaande resultaten dienen zowel voor het geheel van de Vlaamse Olympiades als voor 

iedere Vlaamse Olympiade afzonderlijk te worden gehaald. 

 

De resultaten van de evaluatie zullen worden gebundeld in één algemeen eindrapport. Het 

algemeen eindrapport bevat elementen die van toepassing zijn voor alle organisatoren zoals 

bv. aanbevelingen betreffende het gebruik van performantie-indicatoren, enz. Daarnaast 

zullen er ook elementen opgenomen worden in het eindrapport die specifiek zijn voor iedere 

Vlaamse Olympiade zoals deelnemersaantal, website, financiële analyse, e.d.  

 

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

 

Voor de evaluatie van de Vlaamse Olympiades zijn de volgende gegevens ter beschikking:  

• Beleidsnota’s en -brieven van het beleidsdomein; 

• Vorige evaluatierapport: Syntheserapport Evaluatie wetenschappelijk Olympiades. 

13.07.2007; 

• Overeenkomst d.d. 13.01.2009; 

• De beleidsplannen 2008-2012 (één per organisator). Dit beleidsplan bevat (conform de 

overeenkomst) minimaal: 

o Aansluiting van de wedstrijd bij de doelstellingen van het Actieplan 

wetenschapscommunicatie; 

o Doelstellingen en wijze waarop beoogd wordt de doelstellingen te bereiken 

rekening houdend met de vooropgestelde indicatoren; 

o Schematische voorstelling van de planning van de activiteiten, rekening 

houdend met de vooropgestelde indicatoren; 

o Wijze waarop de wedstrijd bekend gemaakt zal worden;  

o Methodiek voor de uitvoering van de tevredenheidsenquête in het tweede en 

vierde werkingsjaar; 

o Omschrijving van interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op 

de verdere realisaties van de doelstellingen zoals vermeld in de overeenkomst;  

o Financiële onderbouwing van het beleidsplan, rekening houdend met alle te 

verwachten inkomsten en uitgaven; 

• Jaarlijkse werkplannen inclusief begroting (één per jaar per organisator). Een jaarlijkse 

werkplan bevat (conform de overeenkomst) minimaal: 

o Doelstellingen en wijze waarop beoogd wordt de doelstellingen te bereiken in 

het komende werkingsjaar rekening houdend met de vooropgestelde 

indicatoren; 

o Een overzicht over de manier waarop de performantie-indicatoren van 

onderhavige overeenkomt behaald zullen worden;  

o De performantie-indicatoren; 

o Een schematische voorstelling van de planning van de activiteiten, rekening 

houdend met de vooropgestelde indicatoren;  

o Wijze waarop de wedstrijd bekend gemaakt zal worden; 

o De methodiek voor de uitvoering van de tevredenheidsenquête (voor het 

tweede en vierde werkingsjaar);  

o Omschrijving van interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op 

verdere realisaties van de doelstellingen zoals vermeld in de overeenkomst;  

o Een begroting waarin een overzicht wordt gegeven van alle geraamde kosten 

(opgesplitst in personeel, werking en uitrusting) en alle voorziene inkomsten 

(subsidie en eventueel andere inkomsten inclusief eigen inbreng); 



 

 

• Jaarlijkse werkingsverslagen inclusief financiële verslagen (één per jaar per 

organisator). Een jaarlijks werkingsverslag bevat (conform de overeenkomst) 

minimaal: 

o Wijze waarop de doelstellingen behaald werden rekening houdend met de 

vooropgestelde indicatoren, het werkplan en het beleidsplan; 

o De realisaties van het werkplan rekening houdend met de vooropgestelde 

indicatoren,  

o De mijlpalen behaald in het voorbije werkingsjaar en toelichting in het 

bijzonder bij de niet behaalde mijlpalen;  

o De performantie-indicatoren;  

o Een overzicht over een periode van 5 jaar van elke wedstrijd (per ronde indien 

van toepassing) met minimaal de volgende gegevens: editie van de wedstrijd, 

het jaar waarin de wedstrijd plaatsvond, het schooljaar, het aantal 

inschrijvingen, het aantal deelnemers, het aantal laureaten, het criterium voor 

overgang naar een volgende ronde, en de evolutie van de resultaten in 

grafische vorm;  

o (indien van toepassing) voor de internationale olympiades een overzicht over 

een periode van 5 jaar van elke wedstrijd met minimaal volgende gegevens; 

het land waar de wedstrijd plaatsvond, het schooljaar, aantal Belgische en 

Vlaamse deelnemers, de scoren van de Belgische en Vlaamse deelnemers, het 

behalen van een Belgische en Vlaamse medaille, aantal eervolle vermeldingen, 

het totaal aantal deelnemers, het totaal aantal deelnemende landen;  

o Toelichting over interne en externe factoren die van invloed waren op de 

realisaties van de doelstellingen;  

o De resultaten van de tevredenheidsenquête (in het tweede en vierde 

werkingsjaar) en de eventuele aanbevelingen en bijsturingen; 

o Een financieel verslag met gedetailleerd overzicht van alle kosten (opgesplitst 

in personeel, werking en uitrusting) en alle inkomsten (subsidie en eventuele 

andere inkomsten). De eventuele aanleg van een reserve wordt voorzien van de 

nodige verantwoording. Daarnaast word een gedetailleerd overzicht gegeven 

van de personeelsleden. Het financieel verslag bevat alle 

uitgavenbewijsstukken die de subsidie verantwoorden. De organisatoren die 

onder de rechtspersoonlijkheid van een vzw vallen leveren een financieel 

verslag op conform met de verplichte financiële verslaggeving van vzw’s.  

• 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 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012. 

o Beslissing Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Olympiades; 

• Resultaten van de tevredenheidsenquête in het tweede en vierde werkingsjaar (2010
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en 2012); 

• (Beperkte) zelfevaluatie (opgesteld door de organisatoren van de wetenschappelijke 

Olympiades – zie ook bijlage 1); 

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

• Digitaal: de verschillende websites van de Vlaamse Olympiades:   

o Vlaamse Wiskunde Olympiade: http://www.vwo.be/vwo/  

o Junior Wiskunde Olympiade: http://www.vwo.be/vwo/  
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o Vlaamse Wiskundekangoeroe: http://www.kangoeroe.org/kangoeroe/  

o Vlaamse Fysica Olympiade: http://fys.kuleuven.be/vfo/  

o Vlaamse Chemie Olympiade: 

http://zeus.chem.kuleuven.be/olympiade/vlaamse-chemie-olympiade  

o Vlaamse Biologie Olympiade: 

http://zeus.chem.kuleuven.be/olympiade/vlaamse-biologie-olympiade  

o Vlaamse Geo-Olympiade: http://www.geo-olympiade.be/  

o OLYFRAN-JUNIOR en OLYFRAN-MAX: 

http://www.uhasselt.be/interculturalis  

o Cicero-, Pythia-, Vergilius- en Sophokles-vertaalwedstrijd: 

http://www.certamina.be/  

 

Aantal randvoorwaarden: 

 

Inhoudelijk: Deze evaluatie omvat de evaluatie van de Vlaamse Olympiades die een 

overeenkomst sloten met de Vlaamse overheid d.d. 13.01.2009. Zowel de specifieke 

uitvoering per Vlaamse Olympiade als meer gemeenschappelijke elementen zoals de 

gebruikte performantie-indicatoren worden in deze evaluatie beoordeeld.   

 

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 evaluatie zal 

volledig “in huis” worden uitgevoerd. Aldus dienen geen extra middelen te worden 

vrijgemaakt.  

 

Juridisch: De overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de organisatoren van de Vlaamse 

Olympiades bevat geen bepalingen betreffende een evaluatie.  

 

Timing: De evaluatie zal plaatsvinden in de eerste helft van 2013 en is nauw verbonden met 

de kalender van de Vlaamse Olympiades.  

 

5. Bepalen van de evaluatievragen  

 

Onderstaande evaluatievragen komen aan bod. Deze evaluatievragen zijn zowel algemeen en 

gericht tot alle Vlaamse wetenschappelijke Olympiades als specifiek voor de afzonderlijke 

Vlaamse wetenschappelijke Olympiades. 

 

• Hebben de organisatoren de doelstellingen zoals neergeschreven in de overeenkomst 

en het beleidsplan gehaald?  

• In welke mate past de ondersteuning van de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades 

in het algemene beleid betreffende wetenschapscommunicatie en -popularisering?  

• Welke plaats nemen de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades 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 

organisatoren in het kader van de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades met die van 

andere actoren? Zijn er kansen of opportuniteiten tot (onderlinge) samenwerking 

(geweest) en zo ja, worden die optimaal benut?  

• Welke zijn de sterke/zwakke punten van de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades 

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 de 

Vlaamse wetenschappelijke Olympiades te verbeteren? 

• In welke mate is er rekening gehouden met de conclusies en aanbevelingen van de 

vorige evaluatie en dit zowel door de organisatoren als door het beleid? En waarom 

(niet)? 

• Wat is de evolutie van het aantal deelnemers volgens verschillende parameters 

(leeftijd, geslacht, onderwijstype, richting, …)?  

• Wat is de evolutie van de resultaten van de deelnemers (Vlaams en internationaal)? 

• Hoe bekend zijn de Vlaamse wetenschappelijke Olympiades en wat is het bereik er 

van? Hoe verliep de communicatie?  

• In welke mate zijn de verschillende doelgroepen tevreden over hun deelname?  

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

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

bekend met als tevreden over Vlaamse wetenschappelijke Olympiades?  

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

Vlaamse wetenschappelijke Olympiades t.a.v. Vlaamse overheid?  

• Op welke manier wordt de performantie van Vlaamse wetenschappelijke Olympiades 

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

performantie? Welke zijn eventuele tekortkomingen/voorstellen tot verbetering? Op 

welke manier kan de performantie van Vlaamse wetenschappelijke Olympiades in de 

toekomst opgevolgd worden? 

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

werking van Vlaamse wetenschappelijke Olympiades beïnvloed?  

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

wetenschappelijke Olympiades (globaal en in functie van het aantal deelnemers – 

periode 2008-2012)? Wat is binnen de totale kostprijs van de Vlaamse 

wetenschappelijke Olympiades het aandeel dat de Vlaamse overheid/sponsors/andere 

overheden, … hiervan draagt?  

 

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

 

In de overeenkomst is er geen enkele verwijzing naar een evaluatie opgenomen.  

De evaluatie zal bestaan uit twee grote luiken, met name een kwalitatief luik en een 

kwantitatief luik. Voor de uitvoering van beide luiken zullen verschillende methoden worden 

gebruikt: 

• Deskstudie (gebaseerd op alle beschikbare documenten (incl. resultaten van de reeds 

uitgevoerde tevredenheidsenquêtes)); 

• Beperkte zelfevaluatie (op te stellen door de organisatoren van de wetenschappelijke 

Olympiades – zie bijlage1); 

• Interview met organisatoren van de Vlaamse Olympiades ter plaatse (waarbij o.m. de 

zelf-evaluatie wordt besproken)
3
; 

• Eventueel interviews met externe actoren.  

  

In tegenstelling tot de vorige evaluatie, zullen er in het kader van deze evaluatie  geen 

bevragingen van de doelgroepen georganiseerd worden; Er zal geprobeerd worden om een 
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 Om de organisatoren van de wetenschappelijke olympiades niet al te zeer te belasten, wordt de verwachte 

zelfevaluatie als richtsnoer gebruikt bij de interviews. Er wordt m.a.w. niet verwacht dat de organisatoren de 

zelfevaluatie formeel en schriftelijk overmaken aan EWI.  



 

 

aantal van de hoger vermelde evaluatievragen te beantwoorden op basis van gegevens uit 

andere bronnen (bv. de interviews met de organisatoren).  

 

Methodologie 

 

Er wordt enkel gebruik gemaakt van de intern beschikbare expertise bij de uitvoering van de 

evaluatie. Deze keuze werd ingegeven door de beperkte omvang van deze evaluatie. 

Beleidsmatig kiest de evaluatiecel er immers steeds voor het budget van de evaluatie af te 

stemmen op de toegekende subsidie voor het voorwerp van evaluatie. 

De evaluatie zal dan ook uitgevoerd worden door het Departement EWI, afdeling Strategie en 

Coördinatie, cel evaluatie met ondersteuning van de inhoudelijke verantwoordelijke waar 

nodig.  

 

De evaluatie zal worden opgevolgd door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit volgende 

leden: 

• Els Vermander en Sabine Borrey als verantwoordelijken voor dit evaluatiedossier; 

• Liliane Moeremans als inhoudelijk verantwoordelijke en Philip Van Avermaet, 

afdelingshoofd van de inhoudelijk bevoegde entiteit (Afdeling Onderzoek); 

• Pierre Verdoodt, afdelingshoofd afdeling Strategie en Coördinatie; 

• Een vertegenwoordiger van het kabinet. Betrokkene neemt deel aan de 

werkgroepvergaderingen als waarnemer. 

 

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

kwaliteitsbewaking.  

 

Timing  
 

De timing hieronder opgenomen, wordt vastgelegd begin 2013 en dit in overleg met de 

organisatoren.  

• Oktober-november 2012: Voorbereiden en uittekenen evaluatie: dit omvat het 

uitwerken van het plan van aanpak;  

• Januari 2013: Overmaken van het ontwerp plan van aanpak aan de bevoegde minister;  

• Februari 2013: Informeren van/overleg met de organisatoren betreffende een aantal 

essentiële onderdelen van de evaluatie zoals timing, verwachte inbreng, uitvoering van 

de evaluatie, verloop van de evaluatie; 

• Februari 2013: Start uitvoering evaluatie; 

• Midden maart 2013: overmaken zelfevaluaties wetenschappelijke Olympiades aan 

EWI (niet verplicht); 

• Maart 2013: interviews organisatoren (en eventueel externe betrokkenen); 

• Medio april 2013: ontwerp van eindrapport 

• 1
ste

 week mei 2013: Verbetering materiële fouten (i.s.m. voorwerp van de evaluatie); 

• Medio mei 2013: Oplevering eindrapport. 

• Eind mei 2013: 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)  

 

In het kader van de geplande interviews zal een overleg plaatsvinden tussen het departement 

EWI en elk van de organisatoren waarbij onderhavig plan van aanpak wordt toegelicht.  



 

 

 

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.2013.  

 

Volgende stakeholders worden in dit kader onderscheiden:  

• Leerlingen; 

• Leerkrachten; 

• Eventuele sponsors. 

 

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

Vlaamse wetenschappelijke Olympiades genoteerd:  

• 9-12 jarigen
4
; 

• 13-15 jarigen; 

• 16-18 jarigen; 

• leerkrachten, pedagogische begeleidingsdiensten, studenten uit de lerarenopleiding, 

…. 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Evaluatie met voornamelijk gebruik van interne expertise 

Voor deze evaluatie zal gebruik gemaakt worden van interne expertise binnen de evaluatiecel.  

 

Een ontwerp van eindrapport betreffende de evaluatie wordt opgeleverd t.a.v. de inhoudelijk 

bevoegde entiteit(en) binnen EWI die de mogelijkheid krijgt (krijgen) opmerkingen, 

suggesties, aanvullingen, bijkomende vragen, … te formuleren. Het is de discretionaire 

bevoegdheid van ASC om uit te maken of hier al dan niet op wordt ingegaan bij het opstellen 

van het eindrapport.  

 

Ook de organisatoren krijgen de mogelijkheid het ontwerpeindrapport na te kijken en dit met 

het oog op het verbeteren van materiële fouten. 

 

Het eindrapport wordt (door ASC) in hard-copy bezorgd aan de minister, de inhoudelijk 

bevoegde entiteit en de organisatoren.  

 

 

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). 
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 Deze doelgroep is enkel voor het vakgebied Wiskunde van toepassing.  



 

 

Bijlage 1 – Vragenlijst (beperkte) zelfevaluatie 


