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Samenvatting 
 
Achtergrond van de evaluatie van de expertisecellen wetenschaps-
communicatie  

De expertisecellen wetenschapscommunicatie vinden hun oorsprong in de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 2005 om de verspreide expertise op het gebied van 
wetenschapscommunicatie bij de universiteiten en hogescholen te consolideren (en 
structureel te ondersteunen). Deze consolidatie van kennis en ervaring zou in elke 
instelling vorm krijgen in een zogenaamde expertisecel wetenschapscommunicatie. De 
expertisecel was binnen de instelling verantwoordelijk voor de popularisering van 
wetenschap, techniek en technologische innovatie. Naar aanleiding van de 
goedkeuring van het actieplan Wetenschapscommunicatie 2008, besliste de Vlaamse 
Regering de expertisecellen op te schalen tot het niveau van de vijf universitaire 
associaties (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven).  

De Vlaamse overheid heeft met de expertisecellen wetenschapscommunicatie bij de 
universitaire associaties een kaderovereenkomst afgesloten voor de periode 2008 – 
2011 waarin afspraken zijn vastgelegd en (financiële) ondersteuning is voorzien. De 
onderhavige evaluatie is gericht op de uitvoering van die kaderovereenkomst. De 
kaderovereenkomst situeert zich binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en 
Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en wordt als dusdanig opgevolgd door het 
departement EWI. De evaluatie vormt de basis voor de opmaak van een nieuwe 
kaderovereenkomst met de expertisecellen. 

De uitvoering van de evaluatie-opdracht werd toegekend aan de firma Technopolis BV 
(Nederland).  

 
Elementen, onderzoeksvragen en methodiek van de evaluatie 

In het bestek dat de basis vormt voor de evaluatie-opdracht zijn de aspecten 
vastgelegd die onderdeel uitmaken van de evaluatie. Het gaat om de volgende 
elementen: 

• Analyse en beoordeling van de wijze waarop de expertisecellen hun missie, 
doelstellingen en opdrachten hebben vervuld, zowel in de context van de 
kaderovereenkomst zelf als in functie van het ruime beleidskader.  

• Analyse en beoordeling van de prestaties van de expertisecellen (onder meer de 
resultaten op de performantie-indicatoren). 

• Analyse van het effect en de impact van de expertisecellen. 

• Een SWOT-analyse.  

• Analyse en beoordeling van het in de kaderovereenkomst gehanteerde 
financieringsmodel (effecten van de performantie-indicatoren, financiële analyse, 
et cetera).  

 
Met het oog op deze elementen zijn er een aantal concrete evaluatievragen 
geformuleerd die te clusteren zijn in de volgende thema’s: 

• Samenhang en consistentie: dit betreft met name vragen die gaan over de wijze 
waarop de expertisecellen de doelstellingen uit de overeenkomst hebben vertaald 
in een samenhangend en consistent beleid.  
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• Organisatie en financiering: dit thema omvat onderzoekvragen die nader ingaan 
op de organisatorische structuur en bedrijfsvoering van de expertisecellen.  

• Monitoring: dit gaat om vragen over de geschiktheid van de huidige systemen van 
monitoring en de performantie-indicatoren in het bijzonder. 

• Bekendheid en bereik: dit betreft vragen over de bekendheid zowel binnen als 
buiten de associatie en over het bereik van de beoogde doelgroepen van de 
expertisecellen. 

• Prestaties en impact: dit omvat vragen over de prestaties en impact van de 
expertisecellen, onder meer aan de hand van de scores op de performantie-
indicatoren.  

• Positionering in het beleid: de vragen in dit thema hebben betrekking op de 
positionering van de expertisecellen in het algemene beleid en het beleid ten 
aanzien van wetenschapscommunicatie in het bijzonder. 

• Samenwerking en afstemming: deze vragen gaan over de mate van samenwerking 
met de andere actoren (zoals de structurele partners) in het domein van 
wetenschapscommunicatie. 

 
Voor deze evaluatie hebben wij gebruik gemaakt van mix van onderzoeksmethoden en 
methoden van dataverzameling. Het betreft onder meer deskresearch (analyse van 
relevante documenten), een Logical Framework Analysis (een doelenboom die de 
missie, doelstellingen, activiteiten en doelgroepen expliciteert), een bevraging van het 
onderwijsveld via groeps- en telefonische interviews, en reeks diepte-interviews, een 
financiële en organisatorische analyse en focusgroepen voor elke expertisecel.  

De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep die door het departement EWI is 
samengesteld en voorgezeten. De rol van de stuurgroep was het bewaken van de 
kwaliteit van de evaluatie.  

 
Conclusies ten aanzien van de samenhang en vertaling doelstellingen 

De kaderovereenkomst voor de expertisecellen bevat geen goede vertaling van de 
missie naar strategische doelstellingen en vervolgens naar operationele doelstellingen. 
Er zijn geen strategische doelstellingen geformuleerd, er worden nagenoeg alleen 
operationele doelstellingen genoemd (ook al worden die voor een deel als strategische 
doelstellingen gepresenteerd). 

De expertisecellen hebben zelf de missie in een viertal strategische doelstellingen 
vertaald en daarmee de lacune van de kaderovereenkomst opgevuld. Ze hebben 
daarbij nauw aangesloten bij de strategische doelstellingen uit de actieplannen 
Wetenschapscommunicatie. De vier strategische doelstellingen die door de meest 
expertisecellen worden genoemd, zijn: sensibiliseren, interesse opwekken bij jongeren, 
kennis vergroten en opinie vormen. De vier strategische doelstellingen zijn over het 
algemeen een goede vertaling van de missie uit de kaderovereenkomst. De laatste twee 
zijn alleen niet echt onderscheidend en zouden bij voorkeur samen genomen moeten 
worden.  

De expertisecellen hebben de strategische doelstellingen in hun beleidsplannen veelal 
ook vertaald in meer operationele doelstellingen. Deze operationele doelstellingen 
sluiten nauw aan bij die uit de kaderovereenkomst. Als nadere operationalisering van 
de bovengenoemde strategische doelstellingen stellen wij voor de komende 
strategieperiode de volgende operationele doelstellingen voor: 

• Wetenschappelijke bevindingen, analyses en expertises (op een interactieve 
manier) onder de aandacht brengen voor niet-wetenschappers in Vlaanderen en 
Brussel. 

• Deelname aan festivals en evenementen op het terrein van 
wetenschapscommunicatie. 



 

• Het uitbouwen van een structurele samenwerking met scholen, leerkrachten, 
lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en andere spelers in het 
onderwijsveld. 

• Samenwerking zoeken met de overheid, het bedrijfsleven, de media en andere 
actoren in het domein van wetenschapspopularisering in Vlaanderen en Brussel.  

• De internationalisering van wetenschapscommunicatie bevorderen. 

• Het verder delen van kennis en expertise op het gebied van popularisering van 
wetenschap en technologische innovatie met actoren die met 
wetenschapspopularisering bezig zijn in Vlaanderen en Brussel. 

• Eigen onderzoekers motiveren om aan wetenschapscommunicatie te doen.  

 
De operationele doelstellingen zijn vervolgens vertaald in concrete activiteiten. De 
expertisecellen ondernemen een groot aantal activiteiten gericht op diverse 
doelgroepen. Een aantal van de expertisecellen hebben hun activiteiten gegroepeerd 
rond de performantie-indicatoren uit de kaderovereenkomst, andere expertisecellen 
ordenen de activiteiten meer op basis van doelgroepen of langs strategische en 
operationele lijnen. Over het algemeen dragen de activiteiten van de expertisecellen bij 
aan het realiseren van de strategische doelstellingen. In dat opzicht is er een goede 
samenhang. 

De opdracht van de expertisecellen is om zich te richten op jongeren (van 2,5 tot 18 
jaar) en het brede publiek. Daarnaast is het onderwijsveld in brede zin een belangrijke 
doelgroep, zowel de jongeren in klasverband als leraren en intermediaire organisaties. 
Een doelgroep die niet altijd expliciet wordt genoemd, maar waar wel een deel van de 
activiteiten op is gericht, zijn de onderzoekers en wetenschapscommunicatoren binnen 
de instellingen van de associatie. De activiteiten richten zich op de belangrijkste 
doelgroepen, er lijken geen doelgroepen gemist te worden. 

De algehele conclusie is dat de expertisecellen – ondanks het ontbreken van een goed 
uitgewerkte interventielogica in de kaderovereenkomst – zelf een goede vertaling 
hebben gemaakt van de missie naar doelstellingen en activiteiten. Er is een grote mate 
van synergie met het actieplan Wetenschapscommunicatie en de kaderovereenkomst. 
Voor de strategische doelstellingen wordt met name geleund op het actieplan 
Wetenschapscommunicatie en voor de operationele doelstellingen op de 
kaderovereenkomst. Ook de belangrijkste doelgroepen worden in voldoende mate 
bediend door activiteiten.  

Meer in het algemeen geldt dat de expertisecellen met een duidelijke planning & 
controlecyclus werken. Naar aanleiding van de kaderovereenkomst heeft elke 
expertisecel een strategisch plan gemaakt. Dat strategisch plan is vervolgens elk jaar 
nader geoperationaliseerd in werkplannen. De verantwoording vindt plaats aan de 
hand van jaarverslagen en financiële verslagen. In die jaarverslagen wordt nauwkeurig 
gerapporteerd hoe de prestaties op de verschillende performantie-indicatoren zijn 
geweest.  

 
Conclusies ten aanzien van organisatie en monitoring 

De expertisecellen zijn duidelijk gesitueerd ‘in de schoot van de associaties’, zoals bij 
de kaderovereenkomst werd gewenst. Zij rapporteren direct aan het dagelijks bestuur 
van de associaties. Wel zien wij vaak een verhoudingsgewijs grote invloed van de 
universiteiten binnen de associaties op de expertisecellen. Deze invloed verloopt in 
beginsel direct via het dagelijks bestuur, maar het kan ook gebeuren dat een 
expertisecel verantwoording af moet leggen aan organen van de universiteit, zoals aan 
een vice-rector onderzoek, of dat het hoofd communicatie van de universiteit wordt 
benoemd tot voorzitter van de expertisecel Wetenschapscommunicatie van de 
associatie.  
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De monitoring van de expertisecellen geschiedt aan de hand van twaalf performantie-
indicatoren (PI’s). Het niet halen van de PI’s leidt tot vermindering van de subsidies. 
Zowel de PI’s op zich als het financieringsmodel op basis van de scores hebben sterke 
punten en zwakke punten.  

Sterke punten van de PI’s zijn hun koppeling aan de opdracht van de expertisecellen. 
Bovendien leidt het kwantitatieve karakter tot eenvoudige meetbaarheid. Ten slotte 
geven zij duidelijkheid aan de expertisecellen. Er zijn echter ook zwakke punten. Het is 
duidelijk dat de lat bij bepaalde PI’s niet hoog genoeg ligt. Daarnaast zorgen de PI’s 
voor substantiële administratieve lasten bij de expertisecellen. Het huidige systeem 
van PI’s vraagt dat de expertisecellen heel veel gegevens moeten registreren, hetgeen 
de nodige administratieve lasten met zich meebrengt. Een derde zwak punt is dat de 
PI’s geen prikkels vormen om te sturen op innovatie en kwaliteit. Het systeem werkt in 
de hand dat de expertisecellen zich richten op het type activiteiten waarmee (zo 
eenvoudig mogelijk) aan de PI’s kan worden voldaan.  

Bij het aangaan van een nieuwe kaderovereenkomst verdient het aanbeveling om de 
set van PI’s aan te passen. Aanpassing van de PI’s zou moeten geschieden op de 
volgende punten: 

• Een betere balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Er zouden 
naast kwantitatieve indicatoren ook meer kwalitatieve indicatoren opgenomen 
moeten worden. Die indicatoren zouden zich bijvoorbeeld kunnen richten op 
innovatie (gebruik nieuwe media, nieuwe manieren van communiceren, etc.) of de 
tevredenheid van de deelnemers aan de activiteiten.  

• Een omslag van input- naar meer output geformuleerde PI’s. De PI’s zijn nu met 
name gericht op de input (aantal activiteiten en samenwerkingsverbanden) en 
richten zich niet zozeer op de output: wordt de beoogde doelgroep of synergie in 
samenwerking bereikt? 

• Formuleren van realistische streefwaarden. Als er bij de PI’s weer streefwaarden 
worden geformuleerd, dienen die realistisch te zijn. De streefwaarde moet een 
maat zijn voor de prestatie.  

 
In de kaderovereenkomst is ook een koppeling gemaakt tussen de hoogte van de 
subsidie en het behalen van de vastgestelde PI’s. Wanneer op bepaalde PI’s 
onvoldoende wordt gescoord, wordt de uit te keren subsidie overeenkomstig 
verminderd. Daarvoor is een rekenmodel ontwikkeld, waar de PI’s geclusterd zijn en 
er met een gewogen gemiddelde wordt gewerkt. Het model is opgezet om de 
expertisecellen een incentive te geven om de streefwaarde van de PI’s te halen en zo op 
alle operationele doelen voldoende te presteren. Door de opzet van het model zijn deze 
prikkels er niet of nauwelijks. In de eerste plaats laat het model ruimte om – zonder 
gevolgen – niet te voldoen aan de streefwaarde van een bepaalde indicator. In de 
tweede plaats omvat de financiële prikkel om PI’s te halen, maar een beperkt deel van 
de subsidie (zo’n 40%). Tevens zijn er scenario’s mogelijk waarin veel indicatoren niet 
worden gehaald, maar dat daaraan nauwelijks financiële consequenties zijn 
verbonden. 

Het gevolg hiervan is dat de expertisecel een ruime mate van vrijheid heeft om 
opportunistisch te kiezen welke taken men wel en niet wil uitvoeren. Elke expertisecel 
kan PI’s negeren en toch de volledige subsidie ontvangen dan wel een heel kleine 
vermindering van de subsidie ondervinden. Het systeem kan ook een rem zijn voor 
samenwerking met organisaties buiten de eigen associatie. In samenwerking is men 
immers afhankelijk van partnerorganisaties en loopt men meer risico om bepaalde PI’s 
niet te halen.  

Het systeem met de koppeling van de PI’s aan de hoogte van de subsidie zou voor een 
nieuwe kaderovereenkomst herzien moeten worden. Het huidige systeem zou minder 
ruimte moeten laten voor het negeren van de streefwaarden van diverse PI’s. Dat kan 
bijvoorbeeld door de clustering van PI’s los te laten en een groter deel van de subsidie 



 

afhankelijk te maken van de scores op de PI’s. Men zou ook kunnen overwegen om de 
koppeling tussen de PI’s en de hoogte van de subsidie in het geheel los te laten en een 
meer kwalitatieve koppeling te maken (dit kan als de PI’s ook meer kwalitatief van 
aard zijn). 

 
Conclusies ten aanzien van bereik, bekendheid en prestaties 

Het interne bereik van de expertisecellen is in beginsel goed. Alle expertisecellen 
slagen erin om de onderzoekers in de associaties te betrekken bij 
wetenschapscommunicatie. Het interne bereik wordt wel gehinderd door een viertal 
factoren. In de eerste plaats zijn er geen incentives voor onderzoekers om mee te 
werken aan wetenschapscommunicatie. Onderzoekers worden in hun functioneren 
primair afgerekend op publicaties en in mindere mate op onderwijs en 
dienstverlening. In de tweede plaats lopen expertisecellen regelmatig aan tegen 
onderzoekers die een eigen invulling willen geven aan wetenschapscommunicatie. In 
de derde plaats hebben ze te maken met een groeiend aantal onderzoekers uit het 
buitenland die het Nederlands niet beheersen. In de vierde plaats vormt in incidentele 
gevallen het niet optimaal functioneren van de associatiestructuur een hinderpaal. 
Wanneer de expertisecellen hun interne bereik willen vergroten tot die populatie 
onderzoekers die niet van nature uit enthousiast is, dan zullen daartoe op 
associatieniveau prikkels moeten worden opgezet. Tevens zullen de expertisecellen zelf 
wetenschapscommunicatie zo laagdrempelig mogelijk moeten maken en (nog) meer 
aandacht geven aan de scholing van onderzoekers op het gebied van 
wetenschapscommunicatie.  

Uit deze evaluatie blijkt dat de expertisecellen hun belangrijkste doelgroepen weten te 
bereiken, al is er een sterke nadruk op jongeren in het onderwijs. Niet alle doelgroepen 
worden daardoor evenredig bediend door de expertisecellen. Een nadere focus op 
bepaalde doelgroepen zou wenselijk zijn, maar de expertisecellen kunnen vooralsnog 
geen keuze maken tussen de doelgroepen. Men wil wel focus, maar weet nog niet 
waarop. Een belangrijk punt ten aanzien van het bereik is dat met name het 
onderwijsveld door de versplintering van het activiteiten aanbod (ook door andere 
actoren in Vlaanderen en Brussel) een duidelijk overzicht missen. Men ziet door de 
bomen het bos niet meer, hetgeen belemmerend werkt op het externe bereik. Een 
ander punt is dat de focus op schoolgaande jeugd (meer in het bijzonder het secundair 
onderwijs) de indruk kan wekken dat de expertisecellen marketing en 
wetenschapscommunicatie niet altijd gescheiden weten te houden. Een andere 
hindernis voor het externe bereik is gelegen in het Vlaamse secundaire onderwijs. 
Binnen de scholen is niet altijd voldoende aandacht voor wetenschap en ook leraren 
zijn niet altijd enthousiast. Ten slotte zouden de expertisecellen nog meer en 
intensiever kunnen samenwerken met andere partijen in het veld van 
wetenschapscommunicatie om hun externe bereik te vergroten.  

De bekendheid definiëren wij als de mate waarin de expertisecellen als organisaties 
gekend zijn bij de doelgroepen. De interne bekendheid is klein. Dat wordt door 
betrokkenen echter niet als een probleem gezien. Zij prefereren de expertisecellen als 
‘organisaties op de achtergrond’. Onderzoekers zijn wel zeer goed bekend met 
specifieke medewerkers van de expertisecellen.  

De externe bekendheid van de expertisecellen is eveneens beperkt. Wel is men vaak 
bekend met de instellingen in de associatie en met personen die zich binnen deze 
instellingen bezig houden met wetenschapscommunicatie. Het nog korte bestaan van 
de expertisecellen, de bewuste rol op de achtergrond en de nadruk op activiteiten is 
hiervan de oorzaak. De doelgroepen percipiëren doorgaans wel de associaties, maar 
niet de expertisecel als de inrichters van de activiteiten. De expertisecellen voeren geen 
beleid om hierin verandering te brengen.  

Op de performantie-indicatoren scoren alle expertisecellen in beginsel voldoende. 
Slechts op de PI’s Wetenschapswinkel en Interactieve Website scoren veel 
expertisecellen een onvoldoende. In beide gevallen gaat het om bewuste keuzes. Wij 
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hechten niet veel waarde aan deze scores, omdat het systeem van PI’s evident zwakke 
kanten kent. Dat laat onverlet dat de expertisecellen zich moeten zich afvragen wat ze 
met de wetenschapswinkels en de interactieve website willen. Beide elementen kunnen 
een toegevoegde waarde hebben, maar dan moet daar wel in geïnvesteerd worden.  

De meningen van de respondenten betrokken in de interviews, groepsinterviews en 
focusgroepen over de kwaliteit van de activiteiten van de expertisecellen geven een 
wisselend beeld. Over een deel van de activiteiten is men tevreden, over een ander deel 
van de activiteiten niet. Voor de activiteiten van de expertisecellen is het met name 
belangrijk dat de doelgroep zelf actief iets kan doen, de activiteit moet een duidelijk 
doel hebben en in een bredere context kaderen. De expertisecellen monitoren de 
kwaliteit van hun activiteiten middels evaluaties, maar de mate waarin men daar 
consequenties aan verbindt, varieert per expertisecel. 

 
Conclusies ten aanzien van de financiële stromen 

Ten aanzien van de financiën zijn twee belangrijke algemene conclusies te trekken. De 
eerste is dat de vijf expertisecellen stuk voor stuk geconfronteerd worden met 
teruglopende inkomsten. Hun belangrijkste inkomstenbron, de totale inkomsten die 
uit de kaderovereenkomst voortvloeien, zijn, gecorrigeerd voor inflatie in 2011, ruim 
23% lager dan in 2008. Afgezien van de expertisecel van de Associatie K.U. leuven 
(AKUL), en ook de Universitaire Associatie Brussel (UAB), slagen de expertisecellen er 
niet in deze dalingen te compenseren met andere inkomsten. Overige inkomsten 
stijgen bij sommige cellen wel, maar niet voldoende om de daling van de subsidies uit 
de kaderovereenkomst te compenseren. Deze daling van het budget heeft met name 
zijn beslag gekregen in 2011. Duidelijk is dat de daling gevolgen zal hebben voor de 
slagkracht en de professionalisering van wetenschapscommunicatie bij de 
expertisecellen. Er zal met name bezuinigd worden op personeel en op 
werkingskosten. Dit laatste is met name een bedreiging voor de kwaliteit van de 
activiteiten.  

Een tweede conclusie is dat de verdeling van de budgetten over de expertisecellen geen 
verbinding heeft met de prestaties op het terrein van wetenschapscommunicatie. De 
verdeling van de (maximale) budgetten is gedaan aan de hand van een set van 
indicatoren die niet direct aan wetenschapscommunicatie zijn gerelateerd en ook geen 
elementen van prestaties op dat terrein bevat. Daar komt bij dat de koppeling van het 
systeem van PI’s met de jaarlijkse subsidie niet goed werkt. Het systeem zorgt niet 
voor een herverdeling van de middelen op basis van prestaties. Voor een nieuwe 
kaderovereenkomst zou er idealiter een verdelingsmodel moeten komen dat 
gerelateerd is aan indicatoren voor wetenschapscommunicatie en ook een duidelijker 
beloning bevat voor goede prestaties. 

Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke conclusies te trekken. 

Specifieke conclusies ten aanzien van de inkomsten uit de kaderovereenkomst 

De sterke punten van het financieringsmodel zijn duidelijk. Het model geeft aan de 
expertisecellen een grote mate van zekerheid inzake de inkomsten uit de 
kaderovereenkomst. De expertisecellen wisten de afgelopen periode 2008-2011 steeds, 
binnen bepaalde bandbreedtes, waar zij financieel aan toe waren. Dit maakte het voor 
de expertisecellen mogelijk om te investeren en om langer lopende projecten op te 
zetten.  

Met betrekking tot de inkomsten uit de kaderovereenkomst zien wij ook twee 
duidelijke punten van aandacht. Deze zijn getrapt. Het eerste punt van aandacht 
betreft de totale inkomsten uit de kaderovereenkomst. Wij concludeerden al eerder dat 
deze tussen 2008 en 2011 sterk gedaald zijn. De expertisecellen zijn er niet in geslaagd 
deze krimp te compenseren met middelen anders dan de middelen van de instellingen. 
De gevolgen hiervan laten zich het duidelijkste voelen in de beperkte uitgaven die men 
kan doen aan werking.  



 

In de tweede plaats is de continuïteit van de financiering voor de expertisecellen 
belangrijk. De jaarlijkse financiering van de expertisecellen en de mogelijke dreiging 
van een krimp van het budget zorgt ervoor dat de expertisecellen moeite hebben om 
personeel aan zich te blijven binden.  

Specifieke conclusies ten aanzien van de overige inkomsten 

De overige inkomsten van de expertisecellen zijn zeer beperkt. Slechts de AKUL en de 
UAB slagen erin om substantiële inkomsten te genereren naast de inkomsten die 
voortvloeien uit de kaderovereenkomst. Hier zijn bovendien de enige twee 
expertisecellen die er daadwerkelijk in slagen om externe fondsen te werven. Met 
name de UAB slaagde erin externe fondsen een prominente plaats op de begroting in 
te laten nemen. De andere expertisecellen zouden op dit punt pro-actiever moeten 
zijn. De terughoudendheid in de interviews over relaties met andere 
financieringsbronnen dan het departement EWI of de associaties is exemplarisch. De 
expertisecellen moeten leren om meer naar buiten te treden en voor financiering 
verder te kijken dan de kaderovereenkomst. 

Specifieke conclusies ten aanzien van de personeelskosten 

Expertisecellen besteden hun middelen voornamelijk aan personeelskosten. De 
personeelskosten wisselen sterk tussen de vijf expertisecellen. Op zich is dit geen 
probleem, het staat de expertisecellen immers vrij om – binnen kaders – hun eigen 
begroting te voeren. Niettemin zien wij dat de personeelskosten als percentage van de 
totale inkomsten bij een tweetal expertisecellen te grote vormen aannemen.  

Dit probleem uit zich op twee wijzen. In de eerste plaats ontstaat een gevaarlijke 
situatie voor de expertisecellen in kwestie. Het wegvallen van een deel van de 
inkomsten zorgt per definitie voor een tekort. In de tweede plaats duwt het de uitgaven 
die men kan doen aan directe werking tot in de marge van de begroting. Dit kan ten 
koste gaan van de kwaliteit van de activiteiten. 

Specifieke conclusies ten aanzien van de werkingskosten 

De uitgaven die de expertisecellen doen aan werking zijn beperkt. Dit uit zich met 
name bij de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL), maar ook de AKUL 
en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) deden in 2010 
relatief lage uitgaven aan werking. De Associatie Universiteit  Gent (AUG) geeft 
relatief veel geld uit aan werking, maar ziet de uitgaven tussen 2009 en 2010 wel sterk 
dalen.  

Het geeft aan dat veel expertisecellen het water aan de lippen staat. Zij zijn niet in 
staat om substantieel te investeren in hun primaire kosten. Dit leidt per direct tot 
risico’s voor de kwaliteit van de activiteiten. Hierop blijkt door de verschillende 
expertisecellen al flink gekort te worden. Expertisecellen blijken bovendien niet in 
staat om te investeren in innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, maar 
ook op het gebied van didactiek. Investeringen in interactieve tools of in nieuw 
lesmateriaal zijn voor veel expertisecellen onmogelijk.  

Specifieke conclusies ten aanzien van de overhead 

De expertisecellen mogen conform de kaderovereenkomst maximaal 10% van de 
inkomsten uit de kaderovereenkomst uitgeven aan overhead. Uit analyses blijkt dat de 
aanwending van de subsidies op een volgens de kaderovereenkomst voldoende 
efficiënte manier gebeurt. De expertisecellen slagen erin de overhead onder de 10% te 
houden. De kaderovereenkomst staat geen groei van het percentage toe. In de huidige 
omstandigheden is hiertoe ook geen noodzaak.  

 
Conclusies ten aanzien van positionering en samenwerking 

Uit de interviews, de focusgroepen en de zelfevaluatie(s) blijkt dat de expertisecellen 
voor wetenschapscommunicatie goed zijn gepositioneerd. Die sterke positie blijkt uit 
een aantal punten. In de eerste plaats de verbinding tussen wetenschapscommunicatie 
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en het onderzoek zelf: de expertisecellen maken deel uit van instellingen die zelf 
onderzoek doen. Er is daarom een sterke verbinding met het zowel het onderzoek 
(objectieve kennis over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen) als de 
onderzoekers. In de tweede plaats kunnen de expertisecellen bij de eigen instellingen 
putten uit kennis en wetenschappers uit nagenoeg alle disciplines. De expertisecellen 
kunnen daarom over de volle breedte van de wetenschap communiceren en 
activiteiten ontplooien. In de derde plaats kunnen de expertisecellen bij 
wetenschapscommunicatie ook gebruik maken van state-of-the-art-
onderzoeksinfrastructuur. De instellingen hebben de apparatuur, de materialen en de 
infrastructuur (bijvoorbeeld laboratoria) om wetenschap zichtbaar te maken, te 
demonstreren en tastbaar te maken voor jongeren en een breed publiek. In de vierde 
plaats zijn de expertisecellen verbonden aan instellingen met een inherente 
geloofwaardigheid: ze hebben een goed en betrouwbaar imago. In de vijfde plaats 
vormt het onderwijs dat binnen de instellingen wordt gegeven een sterke troef. De 
expertisecellen hebben de mogelijkheid om studenten al tijdens hun opleiding te 
sensibiliseren en hen de nodige vaardigheden bij te brengen voor communicatie over 
wetenschap en onderzoek. Ten slotte vertonen de expertisecellen een grote 
geografische spreiding. Samen dekken zij Vlaanderen en Brussel af en zij zijn daardoor 
in staat om vele doelgroepen over geheel Vlaanderen en Brussel te bereiken. 

In de evaluatie is door een aantal respondenten opgemerkt dat de expertisecellen een 
te brede opdracht zouden hebben. Het is hun taak om zowel over alle disciplines als 
naar een hele grote doelgroep (van jongeren tot het algemene publiek) te 
communiceren. Deze brede opdracht impliceert dat de expertisecellen een scala aan 
activiteiten inzetten (hetgeen ook het geval is) waardoor de inzet erg versnipperd 
raakt. Een beperktere of specifiekere opdracht zou dit probleem kunnen verhelpen. Er 
bleek onder de respondenten echter geen overeenstemming te bestaan op welke 
manier de opdracht dan ingeperkt dient te worden. 

Er is in het hele veld van wetenschapscommunicatie in Vlaanderen geen duidelijke 
rolverdeling tussen de verschillende partijen. Veel actoren hebben net als de 
expertisecellen een brede opdracht en een duidelijke taakafbakening in termen van 
doelgroepen, type activiteiten of thema’s ontbreekt. Dit is mogelijk de reden dat er een 
zekere wildgroei in de activiteiten op het terrein van wetenschapscommunicatie, maar 
het leidt er aan de andere kant ook niet toe dat organisaties erg in elkaars vaarwater 
zitten.  

De samenwerking met de expertisecellen verloopt volgens nagenoeg alle respondenten 
goed. De medewerkers van de expertisecellen zijn heel makkelijk benaderbaar, zijn 
coöperatief, en staan open voor ideeën. Dat laat onverlet dat de expertisecellen nog wel 
meer kunnen samenwerken. In de eerste plaats zou de samenwerking binnen de 
associatie tussen de verschillende partijen nog verder vorm kunnen krijgen. Heel veel 
activiteiten zijn gelieerd aan één van de instellingen van de associatie en nog relatief 
weinig activiteiten hebben een breder karakter. De oorzaken hiervan zijn veel breder 
en raken het functioneren van de associatie als geheel. In de tweede plaats zouden de 
expertisecellen ook meer externe samenwerkingsverbanden moeten aangaan. Dat 
geldt zowel voor samenwerking met de andere expertisecellen als voor samenwerking 
met andere actoren. Die samenwerking zou pro-actiever gezocht kunnen worden. Ten 
slotte kan de internationale samenwerking ook nog verder worden geïntensiveerd. De 
expertisecel van de UAB is internationaal zeer actief en zichtbaar, maar bij de andere 
associaties zou dat nog verder uitgebouwd kunnen worden.  

Uitbreiding van de samenwerking met externe partijen zou in de eerste plaats met het 
onderwijsveld vorm moeten krijgen. De samenwerking met het onderwijsdomein is 
nog te veel ad hoc en zou een meer structurele basis moeten krijgen. Volgens veel 
respondenten zijn met name leraren een heel belangrijke doelgroep. Een andere 
belangrijke groep zijn de bedrijven en werkgeversverenigingen. Samenwerking kan 
voor beide partijen voordeel opleveren. De samenwerking tussen de associaties zou ten 
slotte ook geïntensiveerd moeten worden. Mogelijkheden daartoe zijn onder meer het 
werken aan gezamenlijke projecten die een grotere zichtbaarheid (en impact) hebben 
en het breed uitrollen van succesvolle formats. Bij de roep om meer samenwerking 



 

werd overigens wel aangetekend dat dit niet alleen vanuit de expertisecellen dient te 
komen, maar dat het een gezamenlijk inspanning dient te zijn en dat een aantal 
randvoorwaarden voor een dergelijke samenwerking niet vervuld zijn. 

Meer in het algemeen werd de noodzaak van meer samenwerking en afstemming in 
het Vlaamse veld van wetenschapscommunicatie gevoeld. Het wetenschapsinformatie-
netwerk (WIN) wordt algemeen beschouwd als een goed en interessant initiatief, maar 
het netwerk alleen is onvoldoende om de benodigde samenwerking en afstemming te 
realiseren. Aanvullende initiatieven zijn noodzakelijk alsmede minder 
terughoudendheid om zaken met elkaar te delen.  

 
SWOT 

Op basis van de evaluatie is onderstaande SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen) opgesteld. 
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Overzicht aanbevelingen 
Op basis van de evaluatie zijn voor de expertisecellen de volgende aanbevelingen 
geformuleerd: 

1. Maak keuzes over het bereik 

De ontsluiting van alle doelgroepen op kwalitatief hoogstaande wijze is met de 
huidige beperkte middelen niet mogelijk. De expertisecellen moeten zich dus 
afvragen op welke doelgroepen zij de nadruk willen leggen.  

2. Bouw het aantal samenwerkingsverbanden proactief uit.  

Een belangrijke kans voor de expertisecellen is het uitbouwen van de 
samenwerking met andere actoren ten behoeve van wetenschapscommunicatie. 
Het gaat daarbij om het onderwijsveld, het bedrijfsleven, andere actoren in het 
veld van wetenschapscommunicatie en de media.  

3. Zorg voor een integraal overzicht van alle activiteiten 

Door de versnippering van het aanbod zien de doelgroepen vaak de bomen door 
het bos niet meer. De expertisecellen zouden een integraal overzicht van hun 
activiteiten moeten ontwikkelen. 

4. Geef de hogescholen een duidelijke plaats in de governance 

In de huidige governance is de rol van de hogescholen doorgaans ondergeschikt 
aan die van universiteiten. De hogescholen zouden in de verschillende 
expertisecellen een duidelijker rol moeten krijgen met bijzondere aandacht voor 
de lerarenopleidingen.  

5. Investeer in de werving van externe fondsen 

De werving van externe fondsen schiet nu nog tekort. Slechts de expertisecellen 
van de Universitaire Associatie Brussel en de Associatie K.U. Leuven slagen erin 
structurele externe fondsen binnen te halen. Hier ligt nog veel ruimte voor de 
expertisecellen.  

6. Investeer in kennis 

Expertisecellen zouden een meer prominente rol moeten spelen in het discours 
over wetenschapscommunicatie. Ook op het gebied van methodologische 
vraagstukken, zoals het meten van impact, zouden zij een prominentere rol 
kunnen spelen.  

7. Zorg voor prikkels en trainingen voor onderzoekers 

De associaties zouden kunnen onderzoeken of het mogelijk is prikkels in te voeren 
voor onderzoekers om mee te werken aan wetenschapscommunicatie. Tevens zou 
het aanbod van trainingen die erop gericht zijn onderzoekers beter over 
wetenschap te laten communiceren uitgebreid kunnen worden. 

8. Heroverweeg de positie ten opzichte van de wetenschapswinkels 

De expertisecellen moeten zich afvragen wat ze met de wetenschapswinkels willen. 
Wetenschapswinkels kunnen een grote toegevoegde waarde hebben, maar tot nu 
toe hebben veel expertisecellen geen moeite gedaan om dit goed van de grond te 
krijgen. 

 

Verder zijn er op basis van de evaluatie ook aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 
geformuleerd:  

9. Geef de expertisecellen duidelijkheid over de toekomst.  

De toekomst na 2011 is voor de expertisecellen nog ongewis en dit kan nadelige 
effecten hebben voor de expertisecellen. De expertise die in de loop der jaren is 



 

opgebouwd, verdwijnt anders en de expertisecellen hebben tevens meer 
inhoudelijke duidelijkheid nodig om nieuw beleid te kunnen maken. 

10. Zorg voor een grotere mate van continuïteit in de financiering 

Het beleid(sdomein EWI) zou naar een situatie moeten gaan waarin een groter 
deel van de financiering van de expertisecellen voor de gehele strategische periode 
gegarandeerd is. Dit verschaft de expertisecellen de nodige duidelijkheid en is ook 
een basis om te investeren in het aantrekken van additionele fondsen en te 
investeren in (nieuwe) samenwerkingsverbanden.  

11. Leg een duidelijke programmalogica vast in een nieuwe kaderovereenkomst 

Ontwikkel op basis van de nieuwe beleidsdoelstellingen ten aanzien van 
wetenschapscommunicatie een duidelijke programmalogica voor de 
expertisecellen en leg die vast in de kaderovereenkomst.  

12. Heroverweeg het financieringsmodel voor de expertisecellen 

Voor een nieuwe kaderovereenkomst zou er idealiter een verdelingsmodel moeten 
komen dat gerelateerd is aan indicatoren voor wetenschapscommunicatie en ook 
duidelijkere beloning bevat voor goede prestaties. 

13. Van input-gerichte monitoring naar impact-gerichte monitoring met meer oog 
voor kwalitatieve PI’s  

Bij het aangaan van een nieuwe kaderovereenkomst verdient het aanbeveling om 
de set van PI’s aan te passen. Er dient een betere balans tussen kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren en een omslag van input naar meer output 
geformuleerde PI’s te komen. Daarnaast zullen er meer realistische streefwaarden 
moeten worden geformuleerd.  
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