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Bijlage 6: Evaluatie SOC’s – Opdrachtomschrijving ECOOM 

 

Inleiding 

De beheersovereenkomsten met de SOC’s voorzien in het kader van de evaluatie van elk van 

deze instellingen ook in een bibliometrische analyse.  

De generieke bepalingen1 betreffende de evaluatie van elk van deze instellingen zijn als volgt 

(afd. 5, art. 24): 

“In de eerste helft van 20XX2 wordt de instelling door de Vlaamse overheid geëvalueerd. 

Daartoe duidt de Vlaamse minister bevoegd voor Wetenschap en Innovatie, de leden van een 

stuurgroep aan die de evaluatie van de algemene werking van de onderzoeksinstelling 

aanstuurt.  

 

In Addendum 1 kunnen bijzondere aandachtspunten worden vastgelegd voor deze evaluatie. 

In elk geval wordt in het bijzonder rekening gehouden met de geëigende jaarverslagen van de 

onderzoeksinstelling en de resultaten van een uit te voeren bibliometrische analyse, het 

oordeel van een internationaal panel van experten dat daartoe een bezoek ter plaatse brengt, 

een benchmarking met andere vergelijkbare onderzoeksinstellingen en een analyse van de 

impact van de onderzoeksinstelling op het Vlaamse maatschappelijk en economisch weefsel.” 

 

In de eerste helft van 2011 dienen de evaluaties van VIB, IMEC en IBBT plaats te vinden. Dit 

betekent dat de bibliometrische analyse van betreffende instellingen in de tweede helft van 

2010 moet worden uitgevoerd en bij voorkeur voor het einde van 2010 wordt afgerond.  

 

Aanpak van de evaluaties  

Omdat IMEC en VIB al enkele keren tijdens hun bestaan werden geëvalueerd, wordt voor 

deze evaluatie geopteerd voor een evaluatie in de breedte eerder dan in de diepte. Het IBBT 

echter dient in 2011 een eerste keer diepgaand te worden geëvalueerd.  

De verschillende aanpak van de evaluaties heeft een impact op wat in het kader van de 

bibliometrische analyse wordt verwacht. Dit wordt verderop duidelijk gemaakt in de 

opdrachtbeschrijving.  

 

• IMEC en VIB 

Voor IMEC en VIB zal een meta-evaluatie worden uitgevoerd. Belangrijkste kenmerken van 

deze meta-evaluatie zijn enerzijds de periode waarover zal worden geëvalueerd (vanaf een 

tiental jaar voor het ontstaan) en anderzijds het feit dat de evaluatie ruimer wordt opgevat dan 

enkel een evaluatie van de instelling (zij het in de beleidscontext)3.  

 

In het kader van deze meta-evaluatie worden een aantal evaluatievragen voorop gesteld die 

ook gevolgen hebben voor de verwachte bibliometrische analyse. Deze vragen zijn: 

• Wat is het belang van de gekozen strategische onderzoeksdomeinen binnen het geheel 

van de onderzoeksdomeinen (zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader)? 

• Wat is de wetenschappelijke output (globaal en per jaar) in elk van de strategische 

onderzoeksdomeinen en dit zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader en dit vanaf 

een tiental jaar voor hun oprichting en vergeleken met andere instellingen in het 

expertisedomein over dezelfde periode?  

                                                 
1 Dit zijn de bepalingen opgenomen in het generiek gedeelte van de overeenkomst.  
2 Laatste jaar van beheersovereenkomst. 
3 Zie ook document “Evaluatie SOC’s – globaal plan van aanpak”.  
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• Welke bijdrage heeft elk van de SOC’s geleverd aan deze output sinds de oprichting er 

van?  

• Welke wetenschappelijke output zou in elk van deze strategische onderzoeksdomeinen 

te verwachten geweest zijn indien er voor het betreffende domein geen SOC werd 

opgericht?4 

• Wat is de impact van de wetenschappelijke output van elk van de SOC’s (globaal en in 

vergelijking met andere instellingen)? 

• Wat zijn de sterkste onderzoeksprestaties van elk van de SOC’s in vergelijking met de 

hoofdstromen in het betreffende onderzoeksdomein? 

 

De opdracht van ECOOM in het kader van de evaluatie van IMEC en VIB dient rekening te 

houden met bovenstaande evaluatievragen, betrekking hebben op de periode vanaf een tiental 

jaar voor hun ontstaan en betreft een analyse die volgende resultaten dient op te leveren (per 

instelling): 

• Belang van de onderzoeksdomeinen die binnen de opdracht van de SOC’s vallen en 

dit zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader, bijvoorbeeld uitgedrukt in termen van 

kwantitatieve indicatoren die de wetenschappelijke output (publicaties, proceedings, 

patenten, octrooien) in betreffende onderzoeksdomeinen weergeven (evolutie en 

impact); 

• Kwantitatieve indicatoren m.b.t. de wetenschappelijke output van de SOC in kwestie 

(zowel in termen van publicaties, proceedings als patenten en octrooien), hun evolutie 

over de beschouwde periode5 en de impact ervan; 

• Een overzicht met behulp van die kwantitatieve indicatoren van enerzijds de 

wetenschappelijke en technologische positie van de SOC in kwestie en de evolutie er 

van.  Hierbij dient de (relatieve) positie (gedurende de hele periode waarvan sprake) 

van de SOC vergeleken te worden met die van andere toonaangevende 

onderzoekscentra in dezelfde onderzoeksdomeinen. Anderzijds wordt verwacht dat 

a.d.h.v. die kwantitatieve indicatoren wordt aangegeven welke bijdrage de SOC heeft 

geleverd tot de onderzoeksdomeinen; 

• De wetenschappelijke samenwerking van de SOC zoals die kan worden zichtbaar 

gemaakt met behulp van bibliografische gegevens uit publicaties en octrooien. 

 

Voor zover van toepassing dienen de resultaten te worden weergegeven zowel op het niveau 

van de instelling, als op het niveau van de departementen en de onderzoeksgroepen. De 

resultaten dienen gevalideerd te worden met de instelling zelf en andere experts.  

 

• IBBT 

De evaluatie van IBBT betreft stricto senso geen meta-evaluatie, maar een aantal 

evaluatievragen uit de eerder vermelde meta-evaluatie dienen ook voor het IBBT te worden 

beantwoord.  

 

De opdrachtomschrijving voor IBBT is dan ook dezelfde als wat boven voor IMEC en VIB 

werd uiteengezet, met dien verstande dat de periode waarop de analyse betrekking heeft de 

periode vanaf 1995 betreft (i.e. vanaf 10 jaar voor de start van de maatregel).  

 

                                                 
4 Eventueel vergelijking maken met onderzoeksgroepen actief op hetzelfde domein (maar niet behorend en/of 

betrokken bij SOC) door ook hun evolutie te bekijken.  
5 Voor de periode van de analyse per instelling wordt met betrekking tot dit luik een analyse verwacht vanaf het 

moment van oprichting van de instelling (IMEC: 1985; VIB 1995).  
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Timing 

Er wordt verwacht dat ECOOM de gevraagde analyses oplevert eind november-begin 

december 2010.  

 

Nuttige documenten: 

Bibliometrische analyses biotechnologie (1991-2001; 1998-2008; 2001-2005).  

 

 


