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Evaluatie wetenschappelijke/onderzoeksinstelling – Evaluatieprotocol en Zelfevaluatie 

(generiek)1 

 

1 Inleiding 

 

In de evaluatie van een wetenschappelijke/onderzoeksinstelling2 wordt een beoordeling 

verwacht van zowel de instelling zelf als van haar onderzoek. Bij de beoordeling van de 

instelling zal de nadruk liggen op strategie en organisatorische aspecten, terwijl bij de 

beoordeling van de “onderzoeksprogramma’s” de nadruk eerder zal liggen op behaalde 

resultaten, kwaliteit van het geleverde werk en de toekomst.  

 

Voorliggend protocol is een aanvulling op het (meer algemene) evaluatiekader3 dat al door de 

evaluatiecel van het Departement EWI werd uitgewerkt, en heeft specifiek betrekking op 

wetenschappelijke/onderzoeksinstellingen. Bij de eigenlijke evaluatie moeten zowel het 

evaluatiekader als voorliggend evaluatieprotocol in aanmerking worden genomen.  

 

Opmerking:  

Aangezien het een generiek evaluatieprotocol betreft, wordt van de instelling die een 

zelfevaluatie conform voorliggend protocol dient op te stellen, verwacht dat de elementen van 

de zelfevaluatie worden doorvertaald conform de specificiteiten van de instelling.  

In die zin kunnen bepaalde elementen van de zelfevaluatie wel of niet van toepassing zijn 

voor betreffende instelling. Er wordt verwacht dat de instelling bij het opstellen van de 

zelfevaluatie aangeeft welke elementen specifiek werden doorvertaald en waarom.  

 

2 Doelstellingen van het protocol 

 

2.1 Inleiding 

Drie kerntaken van de instelling en de onderzoeksprogramma’s zullen worden beoordeeld: de 

productie van resultaten relevant voor de onderzoekswereld, de productie van resultaten met 

maatschappelijke relevantie en de opleiding van doctoraatsstudenten (indien van toepassing) 

en carrièremogelijkheden van postdocs. Vier hoofdcriteria worden hierbij in overweging 

genomen: kwaliteit, productiviteit of performantie, relevantie en impact (maatschappelijk, 

economisch) en dynamiek.  

 

Bij de evaluatie van een onderzoeksinstelling zal ook altijd rekening moeten worden 

gehouden met de beleidscontext (bij aanvang van de (beheers)overeenkomst) en de evolutie 

ervan tijdens de evaluatieperiode en/of de loopperiode4 van de (beheers)overeenkomst. De 

beleidscontext heeft immers een rechtstreekse impact op de onderzoeksinstelling en haar 

functioneren.  

 

2.2 Belangrijkste doelstellingen van het evaluatieprotocol 

Het protocol heeft met betrekking tot de evaluatie van onderzoek (m.i.v. de opleiding van 

doctoraatsstudenten en training voor postdocs) twee belangrijke doelstellingen: 

                                                 
1 Gebaseerd op het “Evaluationprotocol 2003-2009” en het “Standard Evaluation Protocol 2009-2015”, 

Nederland (www.knaw.nl/sep) en aangepast voor de Vlaamse context.  
2 Onder onderzoeksinstelling worden in dit kader begrepen alle instellingen die een onderzoeksopdracht hebben 

(m.a.w. universiteiten, SOC’s, enz.).  
3 Het betreft document “Evaluatiekader.pdf”. 
4 De evaluatieperiode en de loopperiode van de (beheers)overeenkomst zijn niet noodzakelijk dezelfde.   
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• Het verbeteren (Improvement) van de kwaliteit van het onderzoek en dit gebaseerd op 

een externe beoordeling, die ook betrekking heeft op de wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie en impact van het onderzoek, onderzoeksbeleid en -

management. 

• Verantwoording afleggen (Accountability) (door de onderzoeksinstelling) t.a.v. de 

overheid en de maatschappij.  

 

Externe beoordelingen zijn van groot belang voor de onderzoeksinstelling en haar 

onderzoekers, en dit omdat de evaluatoren aanbevelingen formuleren betreffende het 

onderzoek, met inbegrip van de strategie en het beleid die ten slotte de voorwaarden voor het 

uitvoeren van het onderzoek creëren en aansturen. De externe beoordeling heeft des te meer 

waarde indien in het proces ook een beoordeling door een panel van internationale experts op 

het betreffende onderzoeksdomein (“peer review”) omvat. Bij evaluaties die betrekking 

hebben op wetenschappelijk onderzoek is een dergelijke “peer review” een gangbare en (door 

de geëvalueerde) gewaardeerde praktijk. De beoordeling door het panel van experts omvat 

meestal een deskstudie aangevuld met een bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek zal het panel 

zowel verantwoordelijken van de instelling (management en onderzoeksgemeenschap) als 

andere belanghebbenden ontmoeten en er gesprekken mee voeren.  

 

Bij de evaluatie van onderzoekinstellingen zullen diverse gegevensbronnen in aanmerking 

worden genomen. Eén van die bronnen kan bestaan uit een zelfevaluatie, opgemaakt door de 

instelling die wordt geëvalueerd.  

Het is in ieder geval aangewezen om bij de evaluatie van instellingen gebruik te maken van 

een zelfevaluatie. Een zelfevaluatie geeft betreffende instelling immers de kans te reflecteren 

over zowel haar eigen functioneren als over haar (behaalde) resultaten (ex-post evaluatie). 

Tevens kan de instelling deze reflectie aanwenden om ook een toekomstvisie en –traject uit te 

werken (ex-ante evaluatie).  

In dit document wordt in deel 5 nader ingegaan op de zelfevaluatie en de elementen die dit 

idealiter zou moeten bevatten.  

 

 

2.3 Kenmerken van het systeem 

 

Een brede benadering 

Dit protocol richt zich – zoals hoger al werd aangegeven – hoofdzakelijk op de evaluatie van 

wetenschappelijk onderzoek, de hoofdtaak namelijk van de instellingen waar de evaluatie 

betrekking op heeft. Traditioneel zijn dergelijke evaluaties gericht op de beoordeling van de 

kwaliteit van het werk overeenkomstig de standaarden van wetenschappelijke disciplines en 

de manieren waarop de resultaten gecommuniceerd worden t.a.v. een wetenschappelijk 

publiek. De reikwijdte van de term “onderzoek” is echter niet beperkt tot de resultaten van het 

onderzoek. Onderzoeksmanagement, onderzoeksbeleid en –strategie, onderzoeksfaciliteiten, 

opleiding van doctoraatsstudenten en training en carrièremogelijkheden voor postdocs en de 

maatschappelijke relevantie van onderzoek worden beschouwd als integrale onderdelen van 

de kwaliteit van het werk in de onderzoeksinstelling en haar programma’s. Hiermee rekening 

houdend, kan gesteld worden dat de evaluatie van onderzoek breed wordt benaderd.  

Bovendien moet - zoals hoger al aangehaald – ook rekening worden gehouden met de 

beleidscontext waarin het onderzoeksgebeuren zich afspeelt, wat de benadering nog 

verbreedt. 
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Onderzoek is verder bij uitstek een internationaal gebeuren. Bijna alle onderzoeksdomeinen 

worden gekarakteriseerd door een intensieve internationale uitwisseling van ideeën en 

mensen. De belangrijkste partners en concurrenten van de onderzoeksinstelling worden 

mogelijk niet alleen in de regionale en/of nationale context gevonden, maar ook en vooral in 

de internationale onderzoeksomgeving.  

Dit protocol neemt deze brede benadering aan en verwacht aldus een internationale 

benchmark van de onderzoeksinstelling en de beoordeling door een internationaal panel van 

experts.  

 

Externe Evaluatoren 

Bij de evaluatie van een onderzoeksinstelling worden externe evaluatoren ingeschakeld. De 

groep van externe evaluatoren kan ruimer zijn dan alleen een panel van internationale experts. 

Vaak zal bij de evaluatie van een onderzoeksinstelling ook de hulp van een externe consultant 

worden ingeroepen. Bij de keuze van een dergelijke consultant zijn de kennis van het 

onderzoeksdomein en ervaring met vergelijkbare opdrachten essentieel.  

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een consultant, zal deze ook ingeschakeld worden bij de 

ondersteuning van de beoordeling van de onderzoeksinstelling door het panel van 

internationale experts.  

 

Wat het panel van internationale experts betreft, is een weloverwogen samenstelling van het 

panel erg belangrijk. De leden van het panel moeten onafhankelijk zijn van de 

onderzoeksinstelling en vertrouwd zijn met de huidige onderzoekpraktijken binnen het (de) 

onderzoeksdomein(en) die geëvalueerd moet(en) worden. Verder moet het panel zo zijn 

samengesteld dat ook de andere activiteiten van de onderzoeksinstelling kunnen worden 

beoordeeld. Deze activiteiten zijn o.a. opleiding van doctoraatstudenten, kansen voor 

postdocs, toegepast onderzoek en voorzien en onderhouden van onderzoeksfaciliteiten voor 

andere doelgroepen. Ook moet het panel in staat zijn om enerzijds de onderzoeksgebieden van 

de onderzoeksinstelling te positioneren in de internationale context en anderzijds het 

onderzoek te beoordelen overeenkomstig de criteria die gelden voor de onderzoekspraktijk in 

het betreffend domein.  

 

De externe evaluatoren moeten verder beschikken over voldoende expertise om het beheer/het 

management van het onderzoek te kunnen bedoordelen.  

 

Ex-post en ex-ante 

Beide doelstellingen van het protocol zijn gediend met zowel een ex-post als een ex-ante 

evaluatie. Zowel de beoordeling van behaalde resultaten en van de performantie als de 

formulering van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek, onderzoeksmanagement en 

onderzoeksbeleid en -strategie zijn belangrijk voor de onderzoeksinstelling, het 

wetenschappelijk personeel en het bestuur.  

 

Domeingebonden en interdisciplinaire elementen 

Dit protocol is de basis voor de evaluatie van onderzoek in elk onderzoeksdomein of –

discipline. Het is belangrijk dat onderzoeksactiviteiten worden beoordeeld overeenkomstig de 

standaarden van de specifieke discipline. Het specifieke karakter van elk domein kan tot 

gevolg hebben dat bepaalde aspecten van het protocol benadrukt dienen te worden, terwijl 

andere minder relevant kunnen zijn. Afhankelijk van het domein dat binnen de evaluatie aan 

bod komt, kan een andere benadering van de evaluatie noodzakelijk zijn.  
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Bovendien is onderzoek meer en meer multi-, inter- of transdisciplinair. Instellingen en 

onderzoeksprogramma’s die betrekking hebben op dergelijke vormen van onderzoek, vragen 

bijzondere aandacht tijdens de evaluatie. Het is dan bijvoorbeeld moeilijker om resultaten aan 

te tonen a.d.h.v. “traditionele” indicatoren, gebaseerd op publicaties in tijdschriften met hoge 

impact. Hier moet rekening mee worden gehouden tijdens de evaluatie. Dit kan bijvoorbeeld 

door in het panel van internationale experts personen op te nemen die ervaring hebben met het 

beoordelen van dergelijk onderzoek, of door het gebruik van specifieke, meer kwalitatieve 

criteria en indicatoren. 

 

Dergelijke elementen, die specifiek zijn voor het onderzoeksdomein dat onderwerp is van de 

evaluatie, dienen opgenomen te worden in het plan van aanpak5 van betreffende evaluatie. 

 

Onderzoeksinfrastructuur 

Instellingen kunnen een bredere missie hebben dan enkel het verrichten van excellent 

onderzoek. Sommige instellingen of programma’s hebben als doel het ter beschikking stellen 

of ontwikkelen van verschillende vormen van onderzoeksinfrastructuur en dit in de Vlaamse 

context, de Europese of zelfs ruimer.  

Deze infrastructuur staat vaak ten dienste van zowel het academische wetenschappelijke 

onderzoek als ten dienste van O&O in bedrijven of KMO’s.  

Het kwantificeren en beoordelen van deze vormen van output moeten ook in overweging 

worden genomen bij het maten van kwaliteit, productiviteit en maatschappelijke relevantie.  

 

3 Evaluatiecriteria en focus 

 

3.1 Kenmerken van het protocol 

Het protocol heeft drie belangrijke kenmerken: 

• Niveaus van beoordeling: de evaluatie gebeurt op verschillende niveaus van 

organisatie, met name op het niveau van de instelling zelf en op het niveau van 

onderzoeksgroepen en/of -programma’s.  

• Drie taken: de beoordeling betreft drie belangrijke taken van de 

onderzoeksinstellingen, met name de productie van resultaten ten behoeve van de 

onderzoekswereld, het produceren van maatschappelijk relevante resultaten en het 

opleiden van nieuwe onderzoekers, kansen voor postdocs. 

• Vier hoofdcriteria: de beoordeling neemt vier hoofdcriteria in overweging: kwaliteit, 

productiviteit, relevantie en dynamiek. 

 

Op het niveau van de instelling betreffen de belangrijkste evaluatievragen het management en 

het onderzoeksbeleid in het licht van de missie, strategie en de middelen van de instelling. De 

vier criteria dienen dan ook te worden toegepast vanuit dat perspectief. Een oordeel over 

kwaliteit zal bijvoorbeeld in aanmerking nemen hoe beleidsmaatregelen hebben bijgedragen 

aan de performantie van de werknemers/onderzoekers van de instelling.  

 

Op het niveau van onderzoeksgroepen en/of –programma’s zullen de vier criteria 

hoofdzakelijk gebruikt worden om de performantie van de onderzoeksgroepen te beoordelen. 

De evaluatie zal dan ook een beoordeling omvatten van de output en de activiteiten van de 

onderzoekgroepen/onderzoekers en dit zowel kwantitatief als kwalitatief, en van de relevantie 

van het werk. Beleid en management binnen een onderzoeksgroep en/of -programma blijven – 

indien van toepassing – echter ook belangrijke elementen van de beoordeling.  

                                                 
5 En dus – indien van toepassing - in het bestek betreffende (een deel van) de evaluatie.  
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Samengevat betekent dit dat de beoordeling op het niveau van de instelling zich vooral zal 

toespitsen op strategie en organisatie, terwijl bij de beoordeling van onderzoeksgroepen en/of 

–programma’s de nadruk vooral ligt op de performantie en activiteiten van de onderzoekers 

en de resultaten van hun werk (output en outcome). Op het niveau van de instelling dient 

bijzondere aandacht te worden besteed aan (het beleid betreffende) de opleiding van 

doctoraatstudenten en training en carrièremogelijkheden voor postdocs.  

 

3.2 Criteria  

 

Kwaliteit 

Kwaliteit heeft betrekking op het niveau van het onderzoek uitgevoerd door de onderzoekers 

van een instelling en de onderzoeksgroepen en/of –programma’s en dit in vergelijking met de 

aanvaarde (internationale) standaarden binnen het onderzoeksgebied. In de regel wordt 

kwaliteit gemeten door de internationale academische reputatie, de positie en de output (van 

het voorwerp van de evaluatie) te beoordelen. In het geval van een onderzoeksgebied dat 

louter nationaal (of regionaal) gericht is, dan bestaat het referentiepunt uit andere groepen in 

het land of de regio.  

Bij het beoordelen van de onderzoekskwaliteit, kunnen volgende deelcriteria beschouwd 

worden: 

• Kwaliteit en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek; 

• Leiderschap van de instelling en individueel leiderschap van de voornaamste 

onderzoekers, met inbegrip van onderzoeksbeleid en –management; 

• De academische reputatie van de onderzoekers; 

• Organisatorische aspecten van de instelling en van de onderzoeksprogramma’s, zoals 

HR en financiële middelen; 

• Opleiding van doctoraatstudenten in de instelling of binnen onderzoeksprogramma’s 

en training en carrièremogelijkheden voor postdocs. 

 

Beoordeling van opleiding van doctoraatstudenten en kansen voor postdocs 

Bij de evaluatie dient bijzondere aandacht te gaan naar de beoordeling van de opleiding van 

doctoraatstudenten. Dit dient te gebeuren op het niveau van de instelling.  

Hierbij kan gefocust worden op de succesratio’s, de supervisie en de organisatorische 

inbedding van het programma gericht op de opleiding van doctoraatstudenten in de 

organisatie van het onderzoek en de onderzoeksactiviteiten. Verder kan ook aandacht besteed 

worden aan de beschikbaarheid van opleidingsmiddelen, zoals specifieke lesmodules en 

middelen voor deelname aan conferenties.  

Voor postdocs zal worden nagegaan in hoeverre bijgedragen wordt in carrièreplanning en 

ondersteuning, eventueel rotatieschema’s, buitenlandse carrièrestimulering, outsourcing 

programma’s, …Ontwikkeling van strategie/visie hoe in samenspraak met de (overige) 

academische omgeving gezorgd wordt voor carrièrepad van postdocs verbonden aan de 

onderzoeksinstelling.  

 

Productiviteit 

Productiviteit betreft de relatie tussen input en output. Dit laatste dient altijd beoordeeld te 

worden rekening houdend met de missie en de middelen van de instelling. Wanneer gekeken 

wordt naar productiviteit in termen van publicaties en wetenschappelijke artikels, wordt een 

oordeel meestal gegeven door een vergelijking te maken met (vooral) kwantitatieve 

internationale standaarden. Een dergelijke werkwijze is echter niet altijd mogelijk voor andere 

vormen van output (bijvoorbeeld beleidsrapporten, ontwerpen,…). Aangezien de meeste 
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instellingen een grote variatie aan output en activiteiten vertonen, wordt van de evaluatoren 

dan ook verwacht andere vormen van (kwalitatieve) informatie in hun beoordeling op te 

nemen.  

 

• Op het niveau van de instelling heeft de beoordeling betrekking op de 

beleidsmaatregelen om de output6 op het beste en meest relevante niveau te brengen.  

• Op het niveau van de onderzoeksgroep en/of –programma, dient de output gericht op 

de onderzoekswereld beoordeeld worden. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

normen kunnen hierbij gebruikt worden.  

 

Maatschappelijke relevantie 

Dit criterium omhelst de sociale, economische en culturele relevantie van onderzoek. Aldus 

heeft het betrekking op heel wat onderwerpen die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk 

relevant zijn (bijvoorbeeld de opwarming van de aarde, hernieuwbare energie, ongelijkheid, 

governance, ethische aspecten, enz.). In principe kunnen alle onderzoeksactiviteiten relevant 

(worden) voor deze onderwerpen, hoewel dit in sommige gevallen meer voor de hand ligt dan 

in andere.  

Wanneer de maatschappelijke relevantie van onderzoeksactiviteiten moet worden beoordeeld, 

wordt van de evaluatoren verwacht volgende drie aspecten7 (al dan niet allemaal) in 

overweging te nemen: 

• Maatschappelijke kwaliteit van het werk: Dit aspect heeft in eerste instantie betrekking 

op het beleid en de inspanningen van de instelling en/of onderzoeksgroepen om op een 

productieve manier te interageren met stakeholders in de maatschappij die 

geïnteresseerd zijn in input afkomstig van wetenschappelijk onderzoek. Het kan ook 

betrekking hebben op de bijdrage van onderzoek tot belangrijke maatschappelijke 

vraagstukken en debatten.  

• Maatschappelijke impact van het werk: Dit aspect heeft betrekking op de wijze 

waarop onderzoek specifieke stakeholders of specifieke procedures in de maatschappij 

beïnvloedt (bijvoorbeeld protocollen, wetten en reglementering, curricula). Dit kan 

bijvoorbeeld gemeten worden door gedragswijzigingen van actoren of instellingen in 

kaart te brengen.  

• Valorisatie van het werk: Dit aspect heeft betrekking op de activiteiten gericht op het 

beschikbaar en geschikt maken (translatie) voor toepassing in producten, processen en 

diensten. Dit omvat activiteiten m.b.t. de beschikbaarheid van resultaten en de 

interactie met publiek en private organisaties, evenals rechtstreekse bijdragen, zoals 

commercieel of niet-commercieel gebruik van onderzoeksresultaten en -expertise.  

 

Op het niveau van de instelling kan dit criterium beoordeeld worden door de 

beleidsmaatregelen gericht op het verbeteren van de maatschappelijke relevantie (o.a. bij de 

onderzoekers), in overweging te nemen. Dit omvat het beleid van de instelling om resultaten 

van het onderzoek beschikbaar te maken aan andere dan academische gebruikers 

(kennistransfer).  

 

Op het niveau van de onderzoeksgroep en/of –programma kan dit criterium beoordeeld 

worden door de verschillende vormen van output en activiteiten in overweging te nemen en 

dit via impactindicatoren en meer kwalitatieve metingen.  

 

                                                 
6 In de output wordt ook de output gericht op het brede publiek betrokken.  
7 De drie sluiten elkaar niet onderling uit en zijn vooral bedoeld als indicatieve richtlijnen.  
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Om maatschappelijke relevantie te beoordelen, kunnen gegevens verzameld worden via 

bevragingen of conferenties van stakeholders, diverse vormen van impact analyse (studies van 

gedragsverandering bij groepen of instellingen, concrete meerwaarde voor specifieke 

stakeholders), case studies, enz.  

 

Dynamiek 

Dit criterium heeft betrekking op het vermogen van de instelling om adequaat te reageren op 

belangrijke veranderingen in de omgeving. Het verwijst zowel naar de interne (personeel, 

onderzoekspraktijk) als naar de externe (ontwikkelingen in het onderzoeksdomein, in de 

maatschappij) dynamiek van de instelling.  

• Op het niveau van de instelling kan het vermogen van de instelling om adequaat op 

veranderingen te reageren, aangetoond worden door het proces van het vaststellen van 

onderzoeksthema’s, personeelsbeleid, onderwerpkeuze, concentratie van 

onderzoekslijnen, enz.  

• Op het niveau van de groep of het programma kan het bijvoorbeeld aangetoond 

worden door de manier waarop projecten beheerd worden. Dit betreft een beoordeling 

van beleidsbeslissingen, evenals een beoordeling van projectbeheer, inclusief kosten-

baten analyse.  
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3.3 Uitwerking van de criteria 

 

De vier hoofdcriteria die hierboven werden beschreven, worden verder uitgewerkt in 

onderstaande tabel en dit in termen van een aantal subcriteria en aspecten die in overweging 

kunnen worden genomen bij de evaluatie.  

 

Criteria Subcriteria Aspecten die in overweging kunnen worden 

genomen 

Kwaliteit 1. Kwaliteit en 

wetenschappelijke 

relevantie van het werk 

Originaliteit van de ideeën en de 

onderzoeksbenadering, met inbegrip van 

technologische aspecten; Betekenis van de 

bijdrage tot het onderzoeksveld; Coherentie 

van het programma; Kwaliteit van de 

wetenschappelijke publicaties; kwaliteit van 

andere output; Wetenschappelijke en 

technologische relevantie 

2. Leiderschap Leiderschap van belangrijkste personen; 

Missie en doelstellingen; Strategie en beleid. 

3. Academische reputatie (Inter)nationale positie en erkenning; 

Prominentie van de programmadirecteur en het 

andere onderzoekspersoneel; Impact en 

betekenis van de onderzoeksresultaten in het 

domein.  

4. Middelen HR; Financieringsbeleid en capaciteit om 

middelen te verwerven; Relevantie van 

onderzoeksfaciliteiten. 

5. Opleiding van 

doctoraatsstudenten 

Doelstellingen en institutionele inbedding; 

Structuur van programma’s; Toezicht; 

Succesratio’s; Opleidingsmiddelen. 

6. Kansen voor postdocs Bijdrage carrièreplanning en ondersteuning; 

buitenlandse carrièrestimulering;  

Productiviteit 1. Productiviteitstrategie Productiviteitsdoelstellingen; 

Publicatiestrategie; Beloningen en sancties. 

2. Productiviteit Wetenschappelijke publicaties en 

doctoraatsthesissen; Professionele publicaties; 

Output voor bredere doelgroepen; Gebruik van 

onderzoeksfaciliteiten door derden. 

Relevantie 1. Maatschappelijke 

relevantie 

Maatschappelijke kwaliteit; Maatschappelijke 

impact; Valorisatie. 

Dynamiek 1. Strategie Strategische planning; Investeringen en 

samenwerking; Onderzoekstopics die voor de 

nabije toekomst gepland zijn en hun 

vooruitzichten; Flexibiliteit t.o.v. en het 

anticiperen op verwachte veranderingen. 

2. SWOT-analyse Analyse van de positie van de instelling en 

programma’s; Analyse van sterktes en 

zwaktes. 

3. Robuustheid en 

stabiliteit 

Onderzoeksfaciliteiten; Financiële middelen; 

Competitie bij het personeel; Mobiliteit en 
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aantrekkelijkheid; Expertise binnen de 

instelling.  

 

 

4 Planning 

 

4.1 Plan van aanpak 

 

De planning voor de evaluatie wordt opgemaakt door het Departement EWI en dit rekening 

houdend met de termijnen opgenomen in de juridische stukken (bijvoorbeeld de 

overeenkomst, het besluit, enz). Verder wordt – in overleg met het voorwerp van de evaluatie 

– bij de planning ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van het management van de 

instelling en dit o.m. in functie van de site-visit door het internationale panel van experts.  

 

De planning wordt opgenomen in het plan van aanpak8 van de specifieke evaluatie.  

 

4.2 Selectie van de externe evaluatoren 

 

Consultants 

De inschakeling van een externe consultant gebeurt conform de wet op de 

overheidopdrachten. Het Departement EWI staat in voor de gehele procedure van 

aanbesteding (bekendmaking, opening kandidaatstellingen/offertes, beoordeling offertes, 

selectie opdrachtnemer) en voor de opvolging van de opdracht na aanbesteding 

(kwaliteitscontrole en bewaken planning).  

 

Panel van internationale experts 

De entiteit binnen EWI die verantwoordelijk is voor de opvolging van het voorwerp van de 

evaluatie en meer bepaald de dossierverantwoordelijke formuleert een voorstel betreffende de 

samenstelling van het panel.  

Het voorwerp van de evaluatie wordt (door de evaluatiecel) ook uitgenodigd om panelleden 

voor te stellen.   

 

De stuurgroep die de evaluatie begeleidt, beslist over de (definitieve) samenstelling van het 

panel en dit op basis van een longlist9. De stuurgroep dient er over te waken dat het panel over 

voldoende competentie en expertise beschikt en verder onpartijdig en onafhankelijk is. 

Eventueel kan de verwachte competentie en expertise opgenomen worden in een profiel dat 

dan kan dienen als een gids bij het voorstellen van kandidaten.  

 

De stuurgroep kan derde partijen (afkomstig uit de (internationale) onderzoekswereld) 

inschakelen om het profiel van de kandidaten mee te helpen opstellen, dan wel advies te 

geven over de samenstelling van het panel.  

 

Op basis van de longlist zal de evaluatiecel van het Departement EWI de experts contacteren 

en dit met het oog op enerzijds het opmaken van de definitieve samenstelling van het panel10 

en anderzijds het bepalen van een tijdsvenster voor de site-visit van het panel en dit rekening 

houdend met de opgemaakte planning.  

                                                 
8 Zie document “Evaluatie-sjabloon voor plan van aanpak.pdf” (intern document EWI). 
9 Bestaande uit prioritaire leden en “reserve”-leden. 
10 Te valideren door de stuurgroep.  
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Het departement staat verder ook in voor de praktische organisatie van het bezoek van het 

panel, tenzij dit is opgenomen als onderdeel van de taak van de externe consultant.   
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4.3 Terms of Reference (TOR) 

 

De basis voor de “terms of reference” voor de evaluatie wordt gevormd door het plan van 

aanpak. Het plan van aanpak wordt vertaald in het bestek dat de opdracht uit te voeren door 

een consultant beschrijft en in een specifiek evaluatiedocument t.a.v. het panel van 

internationale experts.  

In dit evaluatiedocument (t.a.v. het panel) komen volgende elementen aan bod: 

• Toelichting betreffende de beleidscontext en het voorwerp van de evaluatie; 

• Doelstellingen van de evaluatie en beoogd resultaat; 

• Evaluatievragen; 

• Programma van het bezoek; 

• Richtlijnen m.b.t. de evaluatie (bijvoorbeeld praktische richtlijnen betreffende de 

terugbetaling van kosten, enz.). 

Aan het panel worden ook achtergronddocumenten ter beschikking gesteld, zoals: 

• Jaarverslagen van het voorwerp evaluatie; 

• Zelfevaluatie en ontwerp van beleidsplan; 

• Beheers- of samenwerkingsovereenkomst (indien beschikbaar); 

• Tussentijds rapport consultant (indien van toepassing).  

 

 

5 Zelfevaluatie (generiek) 

 

De zelfevaluatie bestaat uit twee grote delen: 

• Een ex-post evaluatie, met inbegrip van een SWOT-analyse. Dit deel wordt aangevuld 

met kwalitatieve en kwantitatieve informatie die o.a. betrekking heeft op input/output, 

de resultaten op de performantie-indicatoren, enz.  

• Een ex-ante evaluatie die in essentie de opmaak van een ontwerp van beleidsplan voor 

de volgende periode van samenwerking betreft. Dit ontwerp van beleidsplan moet o.a. 

gebaseerd zijn op de eerder vermelde ex-post evaluatie.   

 

Voor de opmaak van de zelfevaluatie wordt van de instelling verwacht dat ze deze opmaakt 

conform de bepalingen van dit protocol. De details van wat minimaal verwacht wordt, worden 

in de delen 5.1 en 5.2 nader toegelicht.  

 

5.1 Ex-post evaluatie (periode XXXX-XXXX11) 

 

De instelling zal voor de periode hierboven aangehaald (minimaal) volgende vragen 

beantwoorden en volgende gegevens aanleveren en dit telkens zowel op het niveau van de 

instelling als op het niveau van onderzoeksprogramma’s en/of –groepen (indien van 

toepassing).  

Bij het beantwoorden van de vragen moeten de elementen opgenomen in de tabel in deel 3.3 

aan bod komen.  

 

Indien de evaluatie betrekking heeft op een periode die langer is dan deze van de (aflopende) 

beheers- of samenwerkingsovereenkomst, dan dienen de antwoorden en gegevens die 

verwacht worden uiteraard ook betrekking te hebben op betreffende periode.  

                                                 
11 In principe betreft dit de periode waarop de evaluatie betrekking heeft. Meestal is dit de periode van de 

aflopende beheers- of samenwerkingsovereenkomst.  
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Inhoud van de ex-post evaluatie 

Verwacht worden een samenvatting (inhoudelijk en financieel) van de enerzijds het 

beleidsplan12 en de jaarlijkse werkplannen en anderzijds de jaarlijks aangeleverde 

verantwoordingsrapporten, met daarin aandacht voor: 

 

a. Visie, missie en doelstellingen van de instelling 

Geef in kort bestek visie, missie en doelstellingen van de instelling weer, evenals 

een toelichting betreffende het (de) onderzoeksgebied(en) en/of –programma’s.   

 

b. Organisatie van de instelling 

Geef het organogram weer van de instelling, met namen van directeuren, 

afdelinghoofden, andere leidinggevenden, … (indien van toepassing). Leg op basis 

van dit organogram uit hoe het formele leiderschap is georganiseerd en op welke 

manier de instelling wordt aangestuurd.  

Beschrijf het besluitvormingsproces, de managementstijl, de (interne) motivatie, 

communicatie en controle en de verbeterings- en innovatieprocessen (of –

trajecten).  

 

c. Strategie en beleid 

De missie en doelstellingen worden hernomen en in een historische en te 

verwachten context geplaatst: wijzigingen in onderzoeksthema’s en –strategieën, 

plannen voor de korte en lange termijn. 

Hierbij wordt – indien mogelijk – ook rekening gehouden met de bredere 

omgeving en (beleids)context van de instelling.  

Een en ander wordt gelinkt aan de beheers – of samenwerkingsovereenkomst en de 

daar geformuleerde doelstellingen (en opdrachten) en aan het beleidsplan dat voor 

betreffende periode werd opgesteld en er wordt gereflecteerd over de (eventuele) 

veranderingen betreffende strategie en beleid die zich in dezelfde periode hebben 

voorgedaan, welke de redenen van de wijzigingen waren, … 

O.a. volgende vragen dienen hierbij te worden beantwoord: 

• Geef aan hoe de missie en de doelstellingen werden vertaald in beheers- 

of samenwerkingsovereenkomst en beleidsplan en geef aan welke 

opdrachten contractueel dienen te worden uitgevoerd. 

• Geef de sterke/zwakke punten aan van zowel beheers- of 

samenwerkingsovereenkomst als beleidsplan. 

• Geef aan welke de meerwaarde is voor de Vlaamse overheid (cf. ViA, 

Pact 2020, enz.) van de ondersteuning die de Vlaamse overheid toekent 

voor de uitvoering van de opdrachten, m.a.w. in welke mate is volgens u 

de beheers- of samenwerkingsovereenkomst (al dan niet) een win-win 

situatie voor beide partijen. 

• Geef een toelichting bij alle13 (samenwerkings)overeenkomsten (zowel 

formeel als informeel – zowel in regionaal, nationaal als internationaal 

verband) met andere partners (grondslag, kader, mogelijke meerwaarde, 

                                                 
12 Dat betrekking heeft op de evaluatieperiode. In het geval van een ruimere evaluatie (i.e. over een langere 

periode dan deze waarop de beheers- of samenwerkingsovereenkomst betrekking heeft), kan de zelfevaluatie 

betrekking hebben op meer dan een beleidsplan.  
13 Zowel afgelopen, lopende als binnenkort af te sluiten overeenkomsten. 
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…) en een inschatting van de verwachte meerwaarde voor beide 

partijen14. 

• Geef aan hoe bij de opmaak van beheers- of 

samenwerkingsovereenkomst, beleidsplan en uitwerking strategie en 

beleid rekening werd gehouden met de (eventuele) institutionele 

evaluatie van de instelling voor de periode voorafgaand aan XXXX-

XXXX15.  

 

 

d. Onderzoeksomgeving en inbedding 

• Geef een inschatting van de regionale, nationale en internationale positie van 

de instelling (benchmarking gebaseerd op SWOT-analyse (zie deel n)).  

• Geef het aantal en de affiliatie van gastonderzoekers (intern en extern 

gefinancierd). 

 

e. Kwaliteit en wetenschappelijke relevantie 

In dit deel wordt een overzicht gegeven van de KPI’s en aangegeven in welke 

mate er al dan niet aan werd voldaan (en waarom (niet)).  

.  

 

f. Output 

• Aantal publicaties (in tabelvorm – zie verder); 

• Aantal doctoraten (afgelopen en in voorbereiding) (in tabelvorm – zie 

verder); 

• Gebruik (aantal gebruikers) van de onderzoeksfaciliteiten (indien voorzien in 

de missie van de instelling). 

 

g. Operationalisering (activiteiten) en dienstverlening  

Een overzicht wordt gegeven van de wijze waarop strategie en beleid (en de 

daaraan contractueel gekoppelde opdrachten) werden geconcretiseerd in 

activiteiten (a.d.h.v. werkplannen), welke activiteiten effectief werden uitgevoerd 

en waarom, welke activiteiten niet werden uitgevoerd en waarom niet, eventuele 

impact op het beleidsplan (wijziging doelstellingen), hoe de activiteiten werden 

uitgevoerd, … 

Geef ook een overzicht van de dienstverlening die eventueel t.a.v. diverse groepen 

wordt verstrekt en met welke intensiteit. Geef hierbij een overzicht van de 

“klanten”, doelgroepen en belangrijkste stakeholders (onderverdeeld volgens 

type16: Vlaamse overheid, andere overheden, bedrijven, bedrijfssectoren, 

wetenschappelijke wereld, leden, onderwijswereld, …) en het soort 

dienstverlening dat wordt verstrekt (welke activiteiten en hoe frequent), inclusief 

een inschatting van de tijdsbesteding die met deze dienstverlening gepaard gaat (in 

termen van ingezette FTE en over de beschouwde periode), of de dienstverlening 

al dan niet tegen vergoeding wordt verricht, … Geef ook aan op welke manier de 

verschillende groepen worden benaderd (communicatiestrategie, benaderingswijze 

                                                 
14 In deze vraag wordt eerder een (eigen) “evaluatie” verwacht van de samenwerking: waarom werd voor die 

samenwerking gekozen, wat heeft het (beide partijen) opgeleverd, is het al dan niet voor herhaling vatbaar, … 

m.a.w. een kwalitatieve inschatting van de samenwerking vanuit het standpunt van de instelling. 
15 Uitgevoerd d.d. XX.XX.XXXX. 
16 En voor de toepasselijke types. 
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op maat van de (doel)groep, inhoudelijke afstemming met noden van de 

(doel)groep…) en dit in functie van de onderscheiden doelstellingen. 

Geef voor de eerder (in punt c) vermelde samenwerkingverbanden aan hoe zij 

passen binnen de geschetste operationalisering en dienstverlening en op welke 

wijze ze bijdragen tot de realisatie van de missie en doelstellingen. Geef hierbij 

telkens de specifieke doelstellingen(en) van de samenwerkingsovereenkomst weer, 

op welke activiteit/project/opdracht ze betrekking hebben en welke de verwachte 

resultaten zijn.  

Vermeld ook of de indicatoren opgenomen in de beheers- of 

samenwerkingsovereenkomst al dan niet een degelijke monitor zijn om de 

realisatie van de missie en doelstellingen te kunnen meten, welke eventueel 

ontbreken, welke al dan niet relevant zijn, … en argumenteer.  

 

h. Personeel en personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid wordt toegelicht, inclusief eventuele wijzigingen ter zake die 

zich hebben voorgedaan en de verantwoording hier van. In de toelichting wordt 

ook aandacht besteed aan wijze van aanwerving, selectie, mogelijkheden tot 

persoonlijke ontwikkeling en vorming, mobiliteit en uitwisselingsmogelijkheden.  

Een overzicht van het personeelsbestand voor periode waarop de evaluatie 

betrekking heeft, wordt weergegeven (aantallen (totaal en volgens geslacht), 

evolutie, opleidingsniveau, kwalificaties, beknopte CV’s, (aanwezige en 

opgebouwde) expertise, functie en taken, tijdelijke aanwerving of niet, inzet op 

projectbasis of niet, …) en dit bij voorkeur en voor zoveel mogelijk aspecten in 

tabelvorm.  

Indien van toepassing dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 

personeelsleden rechtstreeks in dienst van de instelling en deze verbonden aan de 

instelling, maar niet in dienst van de instelling.  

 

i. Academische reputatie/waardering 

Geef een overzicht van de belangrijkste vormen van erkenning voor het 

onderzoekspersoneel (prijzen, beloningen, uitnodigingen om te spreken op 

belangrijke conferenties, organisatie van conferenties, editorschappen, 

lidmaatschap van academies, enz).  

De algemene academische reputatie van of waardering voor de instelling zelf kan 

op verschillende manieren worden weergegeven, o.a. a.d.h.v. een bibliometrische 

analyse17.  

 

j. Middelen, financiering en infrastructuur 

De financiële situatie evenals het beleid van de instelling worden toegelicht en dit 

zowel in termen van inkomsten als van uitgaven. De infrastructuur evenals de 

grote investeringen worden toegelicht (installaties, apparatuur, bibliotheek, …) en 

dit voor de beschouwde periode. De inkomsten worden onderverdeeld in 

rechtstreekse financiering (financiering toegekend door overheden specifiek voor 

werking), onderzoeksfondsen (middelen verworven via competitie van nationale of 

internationale onderzoeksfondsen en/of –stichtingen), contractfinanciering 

(middelen verworven voor specifieke onderzoeksactiviteiten, -projecten, … en 

afkomstig van diverse instellingen (EU kaderprogramma’s, 

liefdadigheidsinstellingen, bedrijfswereld, enz) en andere. De uitgaven worden 

                                                 
17 Een bibliometrisch profiel van de instelling en haar onderzoekspersoneel zal worden opgesteld door ECOOM.  
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enerzijds onderverdeeld in personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en 

overhead, maar ook weergegeven volgens activiteit en/of project. Tevens worden 

zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde weergegeven welke posten 

betrekking hebben op samenwerkingsovereenkomsten. Ook wordt aandacht 

besteed aan de evolutie van de opgebouwde reserves en de aanwending er van. 

Geef verder ook aan in welke mate de door de Vlaamse overheid ter beschikking 

gestelde middelen al dan niet voldoende zijn om de opdrachten te realiseren en wat 

(eventueel) anders of beter kan. Houd in dit verband ook rekening met de andere 

financieringsbronnen.  

De gevraagde gegevens worden zoveel mogelijk in tabelvorm weergegeven, 

volgens financieringsbron en zowel in absolute als relatieve waarden.  

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het vermogen van de instelling om 

(externe) fondsen aan te trekken, en hierbij een overzicht geven van de 

gehonoreerde projecten en fondsen. In sommige gevallen kan dit vermogen ook 

uitgedrukt worden a.d.h.v. de posities die in prestigieuze projecten werden 

verworven en die bijvoorbeeld worden uitgedrukt in termen van de rol van 

hoofdpromotor of leidende onderzoeker in grote (globale) onderzoeksprojecten.  

 

k. Processen binnen de instelling betreffende onderzoek, interne en externe 

samenwerking 

De processen die zich binnen de instelling op het vlak van onderzoek en 

onderzoekscultuur afspelen, worden beschreven en geëvalueerd. Aandacht gaat 

hierbij naar teamwork versus individuele onderzoeksactiviteiten, naar processen 

waarbij de strategie wordt gewijzigd, de communicatie- en uitwisselingskanalen, 

de supervisie van jonge onderzoekers, kwaliteitscontrole en het vrijwaren van de 

methodologieën, bewaking van de missie en strategie, … 

Indien van toepassing, kunnen de activiteiten van “onderzoeksscholen” en in het 

bijzonder de doelstellingen, programma’s (inclusief inbedding in de instelling) en 

resultaten van de activiteiten op het vlak van opleiding van doctoraatsstudenten en 

hun supervisie, opleidingsmodules, succesratio’s, verdere carrière van de 

gedoctoreerden, gender balans op alle niveaus, in verhouding met verdeling op de 

laagste niveaus, outsourcing, postdocs en personeelsbeleid enz hier ook 

opgenomen worden (of eventueel apart toegelicht).  

 

l. (Wetenschappelijke) meerwaarde van de instelling en externe validatie 

In dit luik dient de instelling aan te geven hoe zij haar meerwaarde op het vlak van 

de onderzoeksdisciplines binnen haar missie inschat en dit zowel voor haar 

belangrijkste klanten (o.a. wetenschappelijke gemeenschap), doelgroepen en 

stakeholders.  

Ook de effecten van samenwerking, de verspreiding, bekendmaking en valorisatie 

van de resultaten van het onderzoek binnen het aangegeven onderzoeksdomein 

worden in dit luik besproken en de waarde er van ingeschat. Indien beschikbaar 

kunnen in dit luik ook een omgevingsanalyse worden toegevoegd en (de resultaten 

van) analyses/evaluaties worden besproken die betrekking hebben op de 

handelswijze en werking van de instelling, de resultaten die werden/worden 

geboekt, de activiteiten en projecten die werden opgezet.  

 

m. Maatschappelijke meerwaarde: kwaliteit, impact en valorisatie 

In deel 3.2 werd in meer detail ingegaan wat onder maatschappelijke meerwaarde 

wordt begrepen. Bedoeling is dat de instelling a.d.h.v. de elementen die daar 
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werden aangehaald een toelichting verstrekt wat betreft de drie vermelde 

onderdelen (kwaliteit, impact en valorisatie). Onderzoeksoutput kan bovendien op 

diverse manieren gepresenteerd worden. Aandacht zal bijvoorbeeld worden 

besteed aan patenten en samenwerking met de industrie of bedrijfswereld en aan 

translationeel onderzoek om nieuwe vindingen in functie van de maatschappij te 

brengen.  

 

n. Interne evaluatie en SWOT-analyse 

Een eigen SWOT-analyse kan in dit luik worden toegevoegd en – indien 

beschikbaar – de resultaten van (interne) bevragingen aangaande management en 

beleid, ondersteuning, communicatie, cultuur en faciliteiten/infrastructuur.  

Anderzijds dient een inschatting te worden gemaakt van de sterktes/zwaktes van 

de eigen werking en dit t.a.v. de buitenwereld. 

Deze SWOT-analyse is in eerste instantie bedoeld als een instrument om na te 

denken over de huidige positie en de toekomstperspectieven van de instelling en 

de onderzoeksprogramma’s en/of –groepen. Een belangrijke doelstelling van de 

SWOT-analyse is den ook het benchmarken van de positie van de instelling in de 

(inter)nationale wetenschappelijke omgeving. Verwacht wordt dat de instelling 

nadenkt over deze positie in relatie met de belangrijkste externe 

partners/concurrenten en zijn eigen missie en activiteiten te vergelijken met deze 

referentiepunten.  

 

In de SWOT-analyse zal een instelling (of onderzoeksprogramma en/of –groep) 

zichzelf analyseren volgens vier dimensies: twee interne (sterktes en zwaktes) en 

twee externe (kansen en bedreigingen). De vragen die in dit verband moeten 

worden beantwoord zijn relatief eenvoudig en ook het verzamelen van informatie 

om de vragen te beantwoorden zijn dat meestal. Er kan bijvoorbeeld geopteerd 

worden voor interviews met stakeholders, bevragingen, enz. Belangrijk is in ieder 

geval dat de analyse gebaseerd is op informatie die transparant is voor de externe 

evaluatoren.  

 

Volgende elementen dienen in de SWOT-analyse minstens aan bod te komen: 

Sterktes/zwaktes 

• Sterke/zwakke punten van de instelling met betrekking tot de realisatie van 

de opdrachten opgenomen in de beheers- of samenwerkingsovereenkomst 

telkens voor zover van toepassing, en dit in termen van: 

o Expertise: eigen expertise, ingeroepen externe expertise (ad hoc 

versus structureel, hoe vaak, wie en voor wie), ter beschikking 

stellen van eigen expertise (aan derden of ruime veld), aanwending 

expertise bij benadering klanten, stakeholders en doelgroepen, … 

o Communicatie: communicatiestrategie (betreffende 

activiteiten/projecten/opdrachten, (basis)doelstellingen van de 

communicatie, aanwending diverse communicatiekanalen, …) 

o Realisatie activiteiten/projecten/opdrachten (geraamde kostprijs ↔ 

uiteindelijke kostprijs, inzet mensen en middelen, flexibiliteit bij 

realisatie, …) 

o Klanten/stakeholders/doelgroepen: benaderingswijze, afstemming 

op noden en vragen van deze groepen, … 

o Activiteiten/projecten: keuze nieuwe activiteiten/projecten, 

verantwoording gemaakte keuze, graad van vernieuwing (al dan 
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niet – waarom (niet)), voortzetten (en eventueel opfrissen) 

bestaande projecten, (al dan niet) in aanmerking nemen 

internationale dimensie, … 

• Sterke/zwakke punten van de instelling in vergelijking met andere 

vergelijkbare maar buitenlandse instellingen.  

• Beschrijf welk beeld de klanten, de stakeholders en de doelgroepen volgens 

u hebben van de onderzoeksinstelling. Welke zien zij als sterke en welke 

als zwakke punten? 

• Tot welke middelen heeft de instelling toegang? 

• Welke aspecten van het werk beschouwt de instelling als beneden 

standaard en waarom? 

• Welke activiteiten kan de instelling beter vermijden en waarom?  

• Welke aspecten van de activiteiten van de instelling kunnen verbeterd 

worden? Hoe?  

• Geef aan in welke regionale, nationale en internationale (formele en ad-

hoc) overlegorganen de onderzoeksinstelling (al dan niet) is 

vertegenwoordigd, in welke functie of rol en welke impact het 

respectievelijke overlegorgaan heeft. Geef aan of er mogelijke 

belangenconflicten zijn, welke de impact van de vertegenwoordiging op de 

eigen instelling is (in termen van inzet van middelen en mensen, 

administratieve lasten, …), welke meerwaarde er al dan niet wordt 

gegenereerd, wat de voor- en nadelen zijn van elk van de 

vertegenwoordigingen. 

• Geef aan wat de (mogelijke) impact is van de onderzoeksinstelling in het 

regionale, nationale, internationale onderzoekslandschap en de 

samenleving.  

• Geef aan wat de impact van instelling is op de Europese agendazetting, de 

positie ten op zichte van de frontlijn van het onderzoek, en de garanties die 

men hiervoor de toekomst ziet om de positie te versterken en te behouden, 

Cf VIA, Pact 2020. 

• Geef aan in welke mate (eventuele) ad-hoc opdrachten een impact hebben 

op het normale functioneren van de instelling en welke de sterktes/zwaktes 

zijn van de onderzoeksinstelling op dit vlak. 

Kansen 

• Welke zijn de interessante trends in het onderzoeksgebied van de instelling 

waar de instelling weet van heeft?  

• Waar of wat zijn de kansen die de instelling ontwaart? Kansen kunnen 

bijvoorbeeld afkomstig zijn van wijzigingen in technologie en markten 

zowel op ruime als beperkte schaal, wijzigingen in overheidsbeleid dat 

betrekking heeft op het onderzoeksgebied van de instelling, wijzigingen in 

sociale patronen, het profiel van de bevolking, levenswijze, enz. en lokale 

gebeurtenissen.  

Bedreigingen 

• Op welke gebieden doen de “concurrenten” (nationaal en internationaal) 

van de instelling het beter en waarom? 

• Vallen er significante veranderingen te verwachten betreffende de vereisten 

in het onderzoeksdomein van de instelling? Zo ja, waarom denkt u dat en 

over welke gaat het? Zo nee, waarom niet?  
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• Is de financiële situatie zorgwekkend (zo ja, waarom) en betreft dit de 

basissubsidie of andere geldstromen? 

 

Op de intersectie van de vier dimensies van de SWOT-analyse, kunnen vier 

strategische vragen gesteld worden die worden weergegeven in onderstaande 

tabel: 

 

 Sterktes Zwaktes 

Kansen Welke kansen kunnen 

aangegrepen worden door de 

sterktes van de instelling 

optimaal te benutten?  

Welke kansen kunnen de 

zwaktes helpen overwinnen? 

Bedreigingen Hoe kan de instellingen zijn 

sterktes gebruiken om haar 

kwetsbaarheid te 

verminderen? 

T.o.v. welke bedreigingen 

staat de instelling in het 

bijzonder kwetsbaar en hoe 

kan de instelling deze 

zwaktes overwinnen?  

 

 

o. Resultaten 

De (o.a. geaggregeerde) resultaten van de instelling worden in dit luik 

weergegeven. Een gedetailleerd overzicht wordt in bijlage opgenomen.  

Hierbij dienen volgende elementen (voor de beschouwde periode) aan bod te 

komen: 

• Een overzicht van (de resultaten op) alle performantie-indicatoren voor de 

beschouwde periode en dit zowel in absolute termen als in termen van 

(jaarlijkse) groei (uitgedrukt in percentages).  

• Discussie over het aandeel van de onderzoeksgroep in het behalen van de 

performantiecriteria.  

• Een overzicht van de mate waarin de doelstellingen opgenomen in de 

beheers- of samenwerkingsovereenkomst/beleidsplan/jaarplannen al dan 

niet werden gehaald.  

• Een overzicht van de behaalde resultaten in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomsten met partners en de (uiteindelijk) 

gerealiseerde meerwaarde voor de betrokken partijen. 

• Een overzicht (matrixvorm) van de activiteiten/projectenmix in termen van 

beoogde doelstellingen, beoogde doelgroepen (klanten, stakeholders, 

doelgroepen) en geef hierbij aan: 

o hoe het geheel van acties in relatie staat tot het bereiken van de 

(strategische) doelstellingen; 

o hoe de acties onderling (al dan niet) met elkaar verbonden zijn; 

o in welke mate de (strategische en operationele) doelstellingen 

werden bereikt; 

o welke budgetten verbonden zijn aan de activiteiten/projecten en 

welk bereik ze hebben gehaald; 

o welke de resultaten zijn van de (eventuele) evaluaties van de 

verschillende activiteiten/projecten.  

• Geef – op basis van de beschikbare evaluaties - een globale evaluatie van 

de activiteiten/projecten die over meerdere jaren lopen of hebben gelopen. 
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Geef aan welke de sterke/zwakke punten zijn van elke activiteit/project en 

wat kan worden verbeterd; 

• Geef een overzicht van (resultaten van) de tevredenheidsenquêtes van de 

verschillende activiteiten/projecten. 

 

p. Aanvullende informatie 

Geef uw visie m.b.t. het huidige beleid en m.b.t. de rol/taken die de 

onderzoeksinstelling moet vervullen: 

• In het ruimere kader en in casu: t.o.v. de Vlaamse overheid, andere overheden in 

België, EU, internationale overheden en t.o.v. de klanten, stakeholders, 

doelgroepen. 

• Binnen het beleid inzake wetenschap en innovatie. 

• Binnen het ruimere beleidskader beleid rekening houdend met de wijzigingen die 

binnen de Vlaamse overheid werden doorgevoerd in het kader van BBB (o.a. 

uitbreiding van het beleidsdomein met economie). 

• Binnen het globale beleid van de Vlaamse Regering en o.a. in functie van het plan 

“Vlaanderen in actie” (VIA), Pact 2020, en met betrekking tot de popularisering 

van wetenschap, techniek en technologische innovatie en met betrekking tot het 

stimuleren van ondernemerszin/ondernemerschap.  

• T.o.v. andere actoren in het beleidsdomein. 

 

 

Documentatie minimaal toe te voegen als bijlagen bij deel 1: 

• Beleidsplan(nen) periode XXXX-XXXX, inclusief alle werkplannen voor 

betreffende periode (indien van toepassing en beschikbaar).  

• Jaarverslagen ingediend ter verantwoording van de jaarlijks toegekende middelen. 

• Lopende, afgelopen en te verwachten samenwerkingsovereenkomsten. 

• Gedetailleerd overzicht uitgevoerde activiteiten. 

• Resultaten van bevragingen, enquêtes, analyses, evaluaties, … 
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5.2 Ex-ante evaluatie (periode XXXX-XXXX) 

 

Op basis van de zelfevaluatie en rekening houdend met de huidige beleidscontext enerzijds en 

de te verwachten evoluties in de beleidscontext anderzijds, is het de bedoeling dat de 

onderzoeksinstelling een ontwerp van beleidsplan opstelt voor de volgende beheers- of 

samenwerkingsperiode.  

In dit ontwerp van beleidsplan worden volgende elementen verwacht: 

• Geef uw visie m.b.t. het huidige beleid op het vlak van Economie, Ondernemen, 

Wetenschap en Innovatie en welke rol de onderzoeksinstelling daarin zou kunnen 

spelen. Houd hierbij rekening met de inspanningen van het departement met 

betrekking tot nieuwe ontwikkelingen rond Europese initiatieven en waarbij de 

onderzoeksinstelling een rol kan spelen in de toekomst. In het bijzonder wordt 

hierbij gedacht aan Onderzoeksinfrastructuren, netwerking en Joint Programming, 

en het opzetten van interacties met het wetenschappelijke veld ter ondersteuning 

van de beleidsontwikkeling in EU-verband met betrekking tot het domein waar de 

onderzoeksinstelling een belangrijke speler is. M.a.w. hoe kan de instelling zich 

inpassen in de veranderende Europese realiteit, hoe kan men hier een meerwaarde 

uit realiseren? 

• Geef uw visie met betrekking tot het toekomstige beleid ter zake en dit rekening 

houdend met de gewijzigde beleidsopties (o.a. de uitbreiding van het beleidsdomein 

indien van toepassing). Welke zijn daarin de uitdagingen voor het beleid en welke 

rol dient/kan de onderzoeksinstelling daar volgens u in spelen. Hierbij dient in het 

bijzonder rekening te worden gehouden met de mogelijke rol die de 

onderzoeksinstelling zou kunnen spelen in het kader van de stimulering van de 

ondernemerszin/ondernemerschap en met de eerder vermelde ontwikkelingen in 

EU-verband.  

• Welke zijn volgens u de opportuniteiten/gevaren voor de onderzoeksinstelling en 

hoe kunnen deze worden benut/omzeild. 

• Vertaal bovenstaande in een beleidsplan voor de volgende beheersperiode (zowel 

inhoudelijk als financieel) en dit in termen van missie, strategische doelstellingen, 

afstemming op beleidsdoelstellingen, operationele doelstellingen (acties), af te 

sluiten of bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. met andere actoren in het veld), 

afstemming en synergie met andere actoren, (voorstel van) performantie-

indicatoren, ambitieuze inschatting van te halen resultaten voor de volgende  

beheersperiode op de performantie-indicatoren, andere te behalen resultaten, … en 

dit telkens met een verantwoording voor de voorgestelde keuzes. 

Het beleidsplan dient rekening te houden met minstens drie scenario’s: minimaal 

scenario (i.e. constant beleid, wat overeenkomt met de bestendiging van de huidige 

financiële inbreng van de Vlaamse overheid), gewenst scenario (i.e. het scenario 

waarbij de Vlaamse overheid de middelen zou kunnen ter beschikking stellen die 

overeenkomen met de wensen van de onderzoeksinstelling) en een progressief 

scenario waarbij de middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse 

overheid zouden toenemen en dit evenredig met de toename van het globale O&O-

budget.  

• In het ontwerpbeleidsplan dient verder ook aandacht te worden besteed aan de 

interne processen en opvolgingssystemen, personeels- en financieel beleid, 

communicatie en management, … 

 

 


