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Evaluatie Orpheus Instituut 2021 
Ontwerp van plan van aanpak 

 

1. Situering 

1.1. Decretale basis 
Het Orpheus Instituut is een instelling die postacademisch onderwijs aanbiedt en die binnen het 
decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het Vlaams wetenschaps- 
en innovatiebeleid1 (hierna het W&I-decreet genoemd) beschouwd wordt als een instelling voor 
postinitieel onderwijs.   

Vanuit die optiek wordt het Orpheus Instituut gevat door artikels 61 t/m 632 van het W&I-decreet. 
Volgens het W&I-decreet kan de Vlaamse Regering binnen de perken van de jaarlijkse 
begrotingskredieten een jaarlijkse subsidie aan het Orpheus Instituut ter beschikking stellen voor 
de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Conform verder artikel 62 van het W&I-decreet 
wordt met het Orpheus Instituut een meerjarig convenant afgesloten waarin de wederzijdse 
rechten en plichten in het kader van de subsidie worden opgenomen. Dit artikel bepaalt verder de 
minimale elementen die in het convenant beschreven moeten zijn. Dit zijn onder meer de 
strategische en operationele doelstellingen van het Orpheus Instituut (wat betreft het 
wetenschappelijk onderzoek). Het huidige convenant dat tussen (het beleidsdomein Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI) van) de Vlaamse Gemeenschap en het Orpheus Instituut werd 
afgesloten, bestrijkt de periode 2017-2021.  

Binnen de gecodificeerde decreten betreffende het hoger onderwijs van 11 oktober 2013 (de 
zogenaamde “Codex Hoger Onderwijs”) wordt met het Orpheus Instituut een 
beheersovereenkomst afgesloten met toepassing van Deel III, Titel 3, Hoofdstuk 5, artikel III.119 van 
deze codex. Deze beheersovereenkomst (die uitgaat van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming) 
heeft betrekking op de (basis)financiering van het Orpheus Instituut voor de algemene werking 
ervan en heeft betrekking op de onderwijs- en onderzoeksopdracht (zie deel 1.2.1). De opleidingen 
van een instelling als het Orpheus Instituut leiden tot de titel van “laureaat van het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten”3 en sinds 2004 heeft het Orpheus Instituut ook een internationale en 
interuniversitaire doctoraatsopleiding. De huidige beheersovereenkomst die tussen (het 
beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV) van) de Vlaamse Gemeenschap met het Orpheus 
Instituut werd afgesloten, bestrijkt de periode 2017-2021.  

Het Orpheus Instituut wordt ook vermeld in de decreten houdende de uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap. In artikel 11, §1 van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 staat onder meer dat aan het Orpheus 

 
1 Ondertussen meermaals gewijzigd. De meest recente versie van dit decreet is raadpleegbaar via de Vlaamse Codex.   
2 Opgenomen in Hoofdstuk III Instellingen voor postinitieel onderwijs, afdeling I Subsidie, afdeling II Convenant en 
afdeling III Evaluatie.  
3 Onder “laureaatsopleiding wordt verstaan “een opleidingstraject van postacademisch onderwijs (i.e. 
opleidingstrajecten met het oog op de bij- en nascholing van afgestudeerden in het hoger onderwijs) voor kunstenaars 
met het oog op het zich verder artistiek ontplooien en verdiepen in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Deze 
opleiding leidt tot het getuigschrift van “laureaat”.  

https://codex.vlaanderen.be/
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Instituut binnen de perken van het begrotingsartikel EB0-1EEB2AH-WT4 subsidies kunnen worden 
toegekend.  

1.2. Opdrachten van het Orpheus Instituut 
Zoals uit deel 1.1 al blijkt, wordt het Orpheus Instituut zowel vanuit het beleidsdomein Onderwijs 
en Vorming (via de beheersovereenkomst 2017-2021)5 als vanuit het beleidsdomein Economie, 
Wetenschap en Innovatie (via het convenant 2017-2021)6 aangestuurd.  

1.2.1. De beheersovereenkomst 2017-2021 
Hogervermelde beheersovereenkomst (hierna “de beheersovereenkomst genoemd”) geeft in deel 2 
een specificatie van de opdracht van het Orpheus Instituut en van de doelstellingen. In deze 
context worden enkel artikels 2.1 en 2.2 weergegeven.  

Artikel 2.1 – Algemene bepalingen 

2.1.1 In het kader van deze beheersovereenkomst wordt als kernopdracht van het Orpheus 
Instituut beschouwd: het verschaffen van postacademisch onderwijs7 en vorming inzake 
muziek, en het faciliteren en voeren van onderzoek in het domein van de muziek, met 
inbegrip van de begeleiding van doctoraatsstudenten met het oog op het behalen van de 
graad van doctor aan een Vlaamse of buitenlandse universiteit.  

2.1.2 Het Orpheus Instituut verbindt zich ertoe de middelen die via deze beheersovereenkomst 
worden toegekend ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, integraal te 
besteden om de kosten (personeels-, werkings- en uitrustingskosten) te dekken die het 
Orpheus Instituut maakt bij het vervullen van zijn opdracht, zoals bepaald in deze 
beheersovereenkomst.  

Artikel 2.2 – Onderwijs, onderzoek en dienstverlening 

2.2.1 Het instituut organiseert een doctoraatscurriculum docARTES in het kader van de 
voorbereiding van een doctoraat aan een Vlaamse of buitenlandse universiteit, in nauwe 
samenwerking met deze universiteit. Het Orpheus Instituut creëert daartoe een (artistieke) 
onderzoeksomgeving, waarin intellectuele en artistieke uitwisseling plaatsvindt en de 
noodzakelijke materiële infrastructuur gegarandeerd is om het de studenten mogelijk te 
maken hun opleiding met goed gevolg af te ronden. Daarnaast werkt het instituut ook een 
zinvol aanbod uit voor doctorandi die de docARTESopleiding niet volgen.  

Door overleg met de Vlaamse instellingen en internationale inbreng verhoogt het instituut 
de relevantie van de doctoraatsopleiding voor doctorandi en de Vlaamse instellingen. 

Het Orpheus Instituut verschaft postacademisch onderwijs betreffende muziek, 
overkoepelend voor Vlaanderen aan afgestudeerden van universiteiten en hogescholen in 
binnen- en buitenland. Het postacademisch onderwijs leidt tot het getuigschrift van 
laureaat van het Orpheus Instituut.  

 
4 De libellé van dit artikel binnen de begroting van he beleidsdomein EWI luidt: “Het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek door de instellingen van postinitieel onderwijs en hogere instituten voor schone kunsten”.  
5 Met name door de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement OV.  
6 Met name door de afdeling Onderzoek van het Departement EWI. 
7 In artikel 1.2, 5° van de beheersovereenkomst gedefinieerd als: “opleidingstrajecten met het oog op de bij- en nascholing 
van afgestudeerden in het hoger onderwijs”.  



6 
 

2.2.2 Het Orpheus Instituut werkt samen met Vlaamse en internationale 
hogeronderwijsinstellingen om de onderzoeksbasis van de opleidingen wederzijds te 
versterken.  

Het behoort ook tot de kerntaken van het instituut om de hogescholen te ondersteunen 
en te begeleiden bij de onderwijs- en onderzoeksnexus van hun opleidingscurriculum.  

Het Orpheus Instituut bouwt zijn rol als ontmoetingsplaats nog verder uit en voert 
hierrond een bijpassende communicatiestrategie.  

Het Orpheus Instituut levert in Europees verband een wezenlijke bijdrage aan de 
definiëring van onderzoek in het domein van de muziek, waarbij de focus niet enkel ligt 
op de aard van praktijkgericht muzikaal onderzoek, maar ook op de hieraan gerelateerde 
methodologie en de pedagogische consequenties. Het instituut zorgt voor de disseminatie 
van de resultaten van dat onderzoek binnen het Vlaamse hoger onderwijs.  

2.2.3 Het Orpheus Instituut leidt ook eigen onderzoek dat zich voornamelijk toespitst op het 
ontginnen van onbekend bronnenmateriaal om dit ten dienste te stellen aan derden. 

2.2.4 Tot zijn taken behoort ook het verstrekken van maatschappelijke en wetenschappelijke 
dienstverlening die voortvloeit uit zijn specifieke wetenschappelijke en artistieke expertise.  

2.2.5 Het Orpheus Instituut streeft in al zijn taken internationale samenwerking en uitwisseling 
na. 

Artikel 2.3 – De kwaliteit 

2.3.1.  Het instituut draagt zorg voor de interne en externe kwaliteitsbewaking van zijn 
activiteiten. Het ziet permanent en op eigen initiatief toe op de kwaliteit van zijn 
activiteiten. Het betrekt de studenten, de afgestudeerden en externe deskundigen uit het 
beroepsveld bij de processen van interne en externe kwaliteitsbewaking. 

2.3.2 Het Orpheus Instituut maakt een benchmarkingsrapport met minstens drie vergelijkbare 
buitenlandse instellingen. Hiervoor doet het instituut beroep op een extern 
evaluatiebureau. Uiterlijk tegen eind 2017 deelt het Orpheus Instituut aan de minister ter 
goedkeuring mee tegenover elke instellingen ze zich wil benchmarken. Terzelfdertijd deelt 
het Orpheus Instituut de objectieven mee (minstens drie) die ze de volgende vijf jaar wil 
vooropstellen. Deze objectieven komen verder in het actieplan aan bod zoals bedoeld in 
punt 3.1 . 

 Tegen 30 juni 2020 bezorgt het Orpheus Instituut dit benchmarkingsrapport aan de 
administratie. 

 Het benchmarkingsrapport in combinatie met de vooropgestelde objectieven zullen deel 
uitmaken van de eindevaluatie die verder in punt 8.1 van deze beheersovereenkomst wordt 
besproken. 

2.3.3 Het instituut rapporteert jaarlijks op gedetailleerde wijze over de kwaliteitsbewaking en 
de eventuele remediëring in het jaarverslag. 

Artikel 2.4 handelt over de kwantiteit en de kwaliteit van de studenteninstroom, -doorstroom en 
-uitstroom en artikel 2.5 over de samenwerking binnen en buiten Vlaanderen.  
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Aan de beheersovereenkomst is ook een meerjarig beleidsplan gehecht (cf. deel 3 van de 
beheersovereenkomst) met beleidsuitgangspunten en -doelstellingen, waarover het Orpheus 
Instituut jaarlijks moet rapporteren.  

1.2.2. Het convenant 2017-2021 
Het convenant 2017-2021 (cf. deel 1.1) stelt in artikel 1 dat het de verbintenissen (afspraken, rechten, 
plichten) vastlegt voor de uitvoering van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het 
Orpheus Instituut en de ondersteuning van de Vlaamse overheid daarvoor8.  

In artikel 6 van het convenant worden de strategische doelstellingen van het Orpheus Instituut 
die voortvloeien uit het convenant opgelijst en wordt (voor meer details en uitleg) ook verwezen 
naar het strategisch plan ”Orpheus Research Centre9 – Strategic Plan 2017-2021” (in het bijzonder 
voor wat betreft de operationele doelstellingen die onder de strategische doelstellingen vallen) 
voor het onderzoek binnen het Orpheus Instituut.  

De strategische doelstellingen die het Orpheus Instituut conform artikel 6 van het convenant zal 
realiseren, zijn de volgende: 

1. Versterken van de financiële duurzaamheid en consolideren van de kritische 
onderzoeksmassa (“Securing the institution and consolidating the research body”). 

2. Toonaangevend in artistiek onderzoek in muziek (internationaal leiderschap) (“Leadership 
in artistic research in music”). 

3. Samenwerking met het hoger onderwijs zowel met universiteiten en onderzoekscentra als 
met conservatoria in binnen- en buitenland (“Partnership with higher education”).  

4. Impact in Vlaanderen met tevens aandacht voor participatie in het culturele leven en de 
rol die Vlaanderen zowel cultureel als onderzoeksmatig internationaal kan spelen (“Impact 
in Flanders”).  

Voor de jaarlijkse voortgangscontrole van de realisatie van de doelstellingen (cf. artikel 6 van het 
convenant) worden in artikel 7 zes kritieke prestatie)indicatoren (KPI’s) gebruikt en binnen die 
KPI’s worden ook soms nog sub-KPI’s gedefinieerd.  

Deze zes KPI’s zijn: 

1. KPI 1: Wetenschappelijk onderzoek (3 sub-KPI’s). 
2. KPI 2: Wetenschappelijke bijeenkomsten – organiseren van internationale conferenties. 
3. KP 3: Externe presentaties.  
4. KPI 4: Doctoraatsprojecten. 
5. KPI 5: (Permanente) Externe financiering. 
6. KPI 6: Initiatieven rond disseminatie van onderzoeksoutput voor een breder publiek.  

1.3. Historiek ondersteuning Orpheus Instituut door het beleidsdomein EWI 
In 2007 werd binnen het Orpheus Instituut het Orpheus Research Centre in Music (hierna ORC) 
opgericht. Dit centrum ontwikkelt een voor Europa unieke en internationaal gewaardeerde 

 
8 Hiermee wordt de (financiële) ondersteuning via het convenant bedoeld.  
9 Het Orpheus Research Centre in Music (ORC) is een onderzoekscentrum dat onder het Orpheus Instituut ressorteert en 
dat geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft. Het convenant werd dus afgesloten met het Orpheus Instituut maar heeft 
eigenlijk (vooral) betrekking op (de werking en prestaties van) ORC. 
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onderzoeksomgeving voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek in muziek. ORC heeft zelf geen 
rechtspersoonlijkheid en is een onderdeel van het Orpheus Instituut. 

Naast het faciliteren van artistiek onderzoek in muziek (via ORC) verzorgt het Orpheus Instituut 
postacademisch onderwijs en vorming in muziek, zoals de sinds 2004 bestaande internationale 
(en interuniversitaire) doctoraatsopleiding docARTES (cf. supra).  

De symbiose tussen het onderzoekscentrum ORC en deze doctoraatsopleiding zorgt voor een 
samenwerking tussen senior en junior onderzoekers. Het geeft enerzijds de doctorandus (musicus) 
de kans op een geïntegreerde opleiding tot onderzoeker door de samenwerking met een 
kwalitatief hoogstaand onderzoekscentrum, en anderzijds kunnen senior onderzoekers niet enkel 
hun ervaring en kennis delen maar ook nieuwe ideeën voor het eigen onderzoek opdoen via 
samenwerking met junior onderzoekers.  

ORC concentreert zich op artistiek onderzoek in muziek, dat ontstaat uit de muzikale praktijk zelf. 
ORC behandelt nieuwe onderzoeksvragen die alle betrokkenen in het veld van het artistiek 
onderzoek aanbelangen. Daarmee ondersteunt het onderzoekers en praktiserende muzikanten in 
bestaande en te ontwikkelen domeinen, waar (de ontdekking van) artistieke kennis van cruciaal 
belang is. Op deze manier verzekert ORC een goede doorstroming van kennis vanuit de 
onderzoekswereld naar die van de muzikale praktijk en artistieke educatie en omgekeerd.  

De ondersteuning van ORC vanuit het beleidsdomein EWI dateert van 2007 toen het Orpheus 
Instituut een subsidie (voor een jaar) ontving ter ondersteuning van zijn wetenschappelijke 
activiteiten. Deze ondersteuning was ingegeven door het feit dat het Orpheus Instituut in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de universiteiten geen onafhankelijk gebruik kon maken van de 
gangbare bronnen voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek, zoals het FWO en de 
Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF). Hoewel het Orpheus Instituut ook een subsidie ontving van 
het beleidsdomein OV, had deze subsidie hoofdzakelijk betrekking op de financiering van 
opleidingen of van onderzoek met een aantoonbare wisselwerking met het onderwijs en de 
dienstverlening.  

Na positieve evaluatie van de EWI-subsidie toegekend in 2007, werd voor de periode 1 juli 2008 tot 
en met 31 december 2012 een convenant afgesloten tussen (het beleidsdomein EWI van) de Vlaamse 
Gemeenschap en het Orpheus Instituut dat de wederzijdse rechten en plichten regelde naar 
aanleiding van de jaarlijks door de Vlaamse Gemeenschap verstrekte subsidie voor het 
wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksactiviteiten van het Orpheus Instituut waren (en zijn) 
– zoals hoger al aangegeven – geconcentreerd in ORC. Dit convenant stelde als doel voor ORC de 
bevordering van wetenschappelijke excellentie voorop.  

Na de positieve evaluatie in 2012 van het Orpheus Instituut in het kader van het convenant 2008-
2012 (cf. supra) werd vanuit het beleidsdomein een nieuw convenant met het Orpheus Instituut 
afgesloten voor de periode 2013-2016 met het oog op de ondersteuning van de wetenschappelijke 
opdracht van de instelling. In dit convenant wordt verwezen naar de bepalingen van het W&I-
decreet over de instellingen van postinitieel onderwijs. Het W&I-decreet stipuleert ter zake dat de 
instellingen voor postinitieel onderwijs hun subsidiering vanuit het wetenschapsbeleid moeten 
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aanwenden voor de uitbouw en bevestiging van de instelling als wetenschappelijk 
excellentiecentrum met internationale erkenning in hun respectievelijk vakgebied10.  

Het convenant 2013-2016 werd beperkt tot een periode van vier jaar (en dus niet afgesloten voor 
de gebruikelijke periode van vijf jaar) om ervoor te zorgen dat het volgende convenant dezelfde 
periode zou bestrijken als de vijfjaarlijkse beheersovereenkomst tussen het Orpheus Instituut en 
het beleidsdomein Onderwijs en Vorming11.  

Na de positieve evaluatie in 2016 van het Orpheus Instituut in het kader van het convenant 2013-
2016, werd op 23 december 2016 een nieuw convenant voor de periode 2017-2021 afgesloten tussen 
de Vlaamse Gemeenschap en het Orpheus Instituut ter ondersteuning van zijn 
onderzoeksopdracht.  

In het kader van dit convenant, ontvangt het Orpheus Instituut jaarlijks een subsidie van €550.000, 
eventueel vermeerderd met de gezondheidsindex.  

In 2017 bedroeg de subsidie € 551.000, in 2018 € 556.000, in 2019 € 564.000 en in 2020 € 536.00012. 
Eind 2019 ontving het Orpheus Instituut ook een projectsubsidie van € 488.000 voor de “Digitale 
catalogering onderzoeksbibliotheek Ton Koopman”. Deze subsidie bestrijkt een periode van twee 
jaar en heeft eigen KPI’s voor de verwezenlijking van de doelstellingen. 

De afdeling Onderzoek van het Departement EWI staat in voor de dagelijkse opvolging van (het 
convenant 2017-2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap en) het Orpheus Instituut.   

1.4. Ondersteuning Orpheus Instituut vanuit het beleidsdomein Onderwijs en 
Vorming 

Het Orpheus Instituut is één van de vijf erkende hogere instituten voor Schone Kunsten (cf. Codex 
Hoger onderwijs voor de omschrijving van dergelijke instituten) en ontvangt dan ook een jaarlijkse 
subsidie voor zijn werking. De opdrachten van het Orpheus Instituut en de voorziene subsidie 
worden vastgelegd in een beheersovereenkomst (zie ook deel 1.2.1). De huidige 
beheersovereenkomst bestrijkt de periode 2017-2021 en kwam tot stand na een evaluatie in 2016 
van de vorige beheersovereenkomst. Het afsluiten van een beheersovereenkomst voor een periode 
van vijf jaar tussen het Orpheus Instituut en de Vlaamse Regering is een voorwaarde om voor de 
subsidie in aanmerking te komen (cf. hoofdstuk 5 van de Codex Hoger Onderwijs). In deze 
beheersovereenkomst moeten tenminste worden afgesproken: 

1. de onderdelen van het strategisch beleidsplan; 
2. de organisatie van de interne en externe kwaliteitszorg, met inbegrip van de wijze waarop 

het instituut of de instelling omgaat met de uitkomsten van de externe kwaliteitszorg. 
Daartoe organiseert het instituut of de instelling ten minste om de 5 jaar een externe 
visitatie waaraan onder meer buitenlandse instellingen deelnemen; 

3. het instroomniveau, de wijze van selectie van de studenten en de inschrijvingsgelden; 
4. de minimale kwalificaties van de ingezette personeelsleden en de arbeidsvoorwaarden; 

 
10 Volgens de Codex Hoger Onderwijs echter, behoort het Orpheus Instituut niet tot de instellingen voor postinitieel 
onderwijs maar valt het onder de decretale bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs die betrekking hebben op de 
hogere instituten voor Schone Kunsten.  
11 Dit laatste was trouwens een aanbeveling uit de evaluatie van het convenant 2008-2012 die in de eerste helft van 2012 
plaatsvond. 
12 De subsidie is lager dan voorgaande jaren omwille van een algemene besparingsmaatregel van ca. 6%.  
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5. het afsluiten van een samenwerkingsakkoord met andere Vlaamse hogescholen die het 
betrokken studiegebied aanbieden, en eventueel met Belgische en buitenlandse instellingen 
voor hoger onderwijs en derden. De samenwerkingsovereenkomst vermeldt ten minste de 
voorwaarden van samenwerking en de financiële vergoeding die in voorkomend geval voor 
de dienstverlening zal worden betaald; 

6. ... 

De afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement OV staat in voor de 
dagelijkse opvolging van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het 
Orpheus Instituut.  

2. Grond of aanleiding voor de evaluatie 
Zowel het convenant 2017-2021 als de beheersovereenkomst 2017-2021 voorzien in een evaluatie 
van het Orpheus Instituut. In het convenant wordt ook verwezen naar het W&I-decreet en in de 
hierna volgende paragrafen, worden daarom ook de evaluatiebepalingen uit het W&I-decreet 
aangehaald.   

2.1. Evaluatiebepalingen W&I-decreet 
1. Artikel 61: De Vlaamse Regering kan binnen de perken van de begrotingskredieten, een 

jaarlijkse subsidie ter beschikking stellen van de instellingen voor postinitieel onderwijs 
voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. 

De subsidie wordt door de instellingen voor postinitieel onderwijs aangewend voor de 
uitbouw en bevestiging van de instelling als wetenschappelijk excellentiecentrum met 
internationale erkenning in het respectievelijke vakgebied. 

2. Artikel 63: De Vlaamse Regering waakt erover dat de onderzoeksprestaties van de 
instellingen (voor postinitieel onderwijs) worden geëvalueerd vóór het verstrijken van het 
lopende convenant aan de hand van de in het convenant vooropgestelde strategische en 
operationele doelstellingen en indicatoren. 

2.2. Evaluatiebepalingen convenant 2017-2021 
De evaluatiebepalingen ten aanzien van de onderzoeksopdracht van het Orpheus Instituut zijn 
opgenomen in artikel 16 van het convenant 2017-2021. Dit artikel stelt het volgende:  

§1. De algemene werking van het Orpheus Instituut wordt voor het verstrijken van dit 
convenant geëvalueerd aan de hand van de strategische doelstellingen (SD’s) en kritieke 
performantie-indicatoren (KPl's) die in dit convenant vooropgesteld zijn, en eventueel op basis 
van andere vooropgestelde doelstellingen. 

§2. De evaluatie zal in het bijzonder rekening houden met: 
• het bij dit convenant aangehechte beleidsplan of het strategisch plan; 
• het behalen van de SD's en de KPl's; 
• de jaarverslagen die het Orpheus Instituut tijdens de duur van dit convenant heeft 

bezorgd; 
• de jaarlijkse interne verslagen van de Vlaamse overheid naar aanleiding van de 

uitbetaling van de laatste voorwaardelijke schijf; 
• het zelfevaluatierapport dat het Orpheus Instituut heeft opgesteld; 
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• een analyse van de geleverde output; 
• de resultaten van de vorige evaluatie; 
• het oordeel van een internationaal panel van experten; 
• een benchmarking met andere vergelijkbare instellingen, eveneens met vergelijkbare 

onderzoekers buiten het Orpheus Instituut in Vlaanderen; 
• een analyse van de impact van de activiteiten van het Orpheus Instituut m.b.t. 

wetenschap, technologie en innovatie. 

§3. Nadere bepalingen over de inhoud van de evaluatie en de reikwijdte ervan zullen uiterlijk 
in het voorlaatste jaar (najaar 2020) van dit convenant worden opgesteld door het 
Departement EWI en toegelicht aan het Orpheus Instituut. Deze bepalingen strekken er niet 
toe dat er een beperking is in de beoordeelde periode of in het aantal KPl's gedefinieerd in 
het convenant. 

§4. De kosten van de evaluatie worden door het Departement EWI gedragen. 

§5. De evaluatie wordt door het Departement EWI georganiseerd in de eerste helft van 2021 
en moet afgerond zijn op 30 juni 2021. 

§6. Het Departement EWI zal voor de evaluatie de gepaste evaluatieorganen aanstellen die 
over de expertise beschikken om de activiteiten, de resultaten en het potentieel van het 
Orpheus Instituut vakkundig te beoordelen. Daarbij zullen de algemene en specifieke 
procedures gevolgd worden die het Departement EWI uitgewerkt heeft. Meer informatie over 
de evaluatieprocedures is opgenomen in het evaluatiekader van het Departement EWI. 

§7. De zelfevaluatie bestaat uit zowel een ex-post- als een ex-antegedeelte en wordt door het 
Orpheus Instituut opgesteld op basis van een sjabloon/vragenlijst die het Departement EWI 
aanreikt. Het ex-antegedeelte van de zelfevaluatie behelst het opstellen van een ontwerp van 
beleidsplan of strategisch plan voor de periode die volgt op de looptijd van dit convenant. 
Dat ontwerp van beleidsplan of strategisch plan zal mee beoordeeld worden in het kader van 
de evaluatie van het Orpheus Instituut. De volledige zelfevaluatie wordt beschouwd als een 
werkdocument dat input levert voor de evaluatie. Na de evaluatie kan de zelfevaluatie - 
voornamelijk het ex-antegedeelte - verder evolueren tot een definitief beleidsplan of 
strategisch plan. 

Het is de evaluatiecel van het Departement EWI (die zich situeert in de afdeling Strategie en 
Coördinatie van het departement) die verantwoordelijk is voor (de coördinatie en uitvoering van) 
de hierboven omschreven evaluatie.  

2.3. Evaluatiebepalingen beheersovereenkomst 2017-2021  
Naast de evaluatie die is voorzien in het convenant (cf. supra), zijn er in (artikel 8 van) de lopende 
beheersovereenkomst 2017-2021 ook evaluatiebepalingen opgenomen.  

Artikel 8.1 van de beheersovereenkomst stelt nl. 

De uitvoering van de beheersovereenkomst wordt tijdens de 2de helft van 2020 aan een 
externe evaluatie onderworpen. De minister stelt de evaluatiecommissie samen. De 
commissie bestaat uit minimaal vier leden, waarbij de minister de voorzitter en de 
secretaris aanwijst.  
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Na advies van het Orpheus Instituut, of, bij het ontbreken daarvan, op eigen initiatief, legt 
de minister de opdracht en bevoegdheden van deze evaluatiecommissie vast. De minister 
raadpleegt daartoe in elke geval de voorzitter van de commissie.  

In het eindrapport dat het Orpheus Instituut opstelt n.a.v. de opdrachtbepaling vanwege 
de minister, komen ten minste volgende zaken aan bod: 

• de opdracht en missie; 
• het beleid rond onderwijs, onderzoek, dienstverlening en samenwerking; 
• de kwaliteit van het management; 
• het personeelsbeheer; 
• de instroom, doorstroom en de uitstroom van studenten; 
• de kwaliteitszorg; 
• het administratief, financieel en technisch beheer.  

Deze opdrachtbepaling wordt tegen 31 januari 2020 aan het instituut bezorgd. 

Het Orpheus Instituut bezorgt tegen 30 juni 2020 zijn antwoorden op de opdrachtbepaling 
samen met het benchmarkrapport13 en de vooropgestelde objectieven14 aan de 
administratie [bij het Departement OV], die dit alles aan de leden van de 
evaluatiecommissie overmaakt. 

Tegen 15 januari 2021 ontvangt het Orpheus Instituut vanwege de evaluatiecommissie een 
rapport ter inzage waarop het instituut kan reageren bij die commissie.   

Tegen 15 februari 2021 legt de evaluatiecommissie haar bevindingen neer in een 
eindrapport dat aan de minister is gericht.  

In artikel 8.2 van de beheersovereenkomst, worden vervolgens de mogelijke gevolgen van de 
evaluatie meegedeeld: 

Als de evaluatiecommissie tekortkomingen vaststelt, neemt het Orpheus Instituut de 
nodige maatregelen met het oog op de remediëring ervan. In het jaarverslag brengt het 
instituut op gemotiveerde wijze verslag uit over de manier waarop het omgaat met de 
adviezen van de evaluatiecommissie, over de getroffen maatregelen en de effecten 
daarvan.  

Als de evaluatiecommissie een globaal negatief oordeel formuleert, maakt het instituut een 
nieuw beleidsplan op voor de minister waarin het de acties plant met het oog op de 
remediëring van de tekortkomingen. 
In dat geval volgt een nieuwe evaluatie na verloop van de termijn geadviseerd door de 
commissie, tenzij de overeenkomt om een andere reden wordt beëindigd. Daarbij wordt 
nagegaan in welke mate gevolg is gegeven aan de geplande correcties.  

 
13 In artikel 2.3.2 van de beheersovereenkomst 2017-2021 wordt gesteld dat het Orpheus Instituut een benchmarkrapport 
zal laten opstellen door een extern evaluatiebureau en dat er met minstens drie vergelijkbare buitenlandse instellingen 
zal worden gebenchmarkt. Tegen eind 2017 moet het Orpheus Instituut aan de minister ter goedkeuring meedelen 
tegenover welke instellingen ze wil benchmarken. Terzelfdertijd moet het Orpheus Instituut meedelen welke objectieven 
(minstens drie) die het voor de volgende vijf jaar wil vooropstellen. Het benchmarkrapport moest in principe tegen 30 
juni 2020 aan de administratie bezorgd worden (cf. beheersovereenkomst), maar omwille van de Covid-19-pandemie 
heeft het instituut uitstel gevraagd bij en gekregen van de bevoegde administratie. 
14 Zie voetnoot 13.  
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De eindconclusies van deze evaluatie en de remediëring ervan zijn doorslaggevend voor de 
voortzetting of vernieuwing van de bestaande overeenkomst en voor de eventuele 
aanpassingen van de subsidies.  

3. Evaluatie 2016 van het Orpheus Instituut 

3.1. Evaluatie 2016 van de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het 
Orpheus Instituut 

Zoals vermeld in deel 1.3, werd (de wetenschappelijke opdracht van) het Orpheus Instituut zoals 
beschreven in het convenant dat betrekking had op de periode 2013-2016, geëvalueerd in de eerste 
helft van 2016.  

De belangrijkste aanbevelingen uit deze evaluatie waren15: 

3.1.1. Algemene evaluatiebevindingen 
Het Orpheus Instituut is een uniek onderzoeksinstituut, dat tot op heden een cruciale rol speelt in 
de vorming van het relatief jonge onderzoeksdomein van ‘Artistiek Onderzoek’. De 
onderzoeksfunctie van het instituut heeft een enorme groei doorgemaakt in de periode 2012-2016. 
De organisatiestructuur van het instituut is sterk geprofessionaliseerd en het instituut heeft een 
zeer sterke positie in het Vlaamse en internationale onderzoekslandschap in het domein van 
artistiek onderzoek in de muziek.  

De wetenschappelijke meerwaarde van het instituut wordt breed erkend en geprezen door andere 
kennisinstellingen die actief zijn in het domein van artistiek onderzoek. Het instituut heeft een 
bijzonder groot netwerk van samenwerkingspartners zowel in Europa als daarbuiten. Het 
organiseert regelmatig belangrijke conferenties, research festivals, workshops en seminars die 
internationaal zeer gewaardeerd worden. Het instituut heeft ook twee zeer competitieve subsidies 
weten binnen te halen, namelijk een ‘ERC starting grant’ en financiering van het Fonds Baillet 
Latour. Dit is een indrukwekkende prestatie voor een dergelijk klein en jong instituut in dit 
onderzoeksdomein.  

Het Orpheus Instituut heeft ook een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. De impact op de 
muzikale uitvoeringspraktijk (e.g. via concerten en symposia) en meer algemeen de positieve 
invloed op de internationale zichtbaarheid en prestige van Vlaanderen zijn hier goede voorbeelden 
van. 

Ondanks deze gunstige situatie is het voortbestaan van het Orpheus Instituut niet evident. Het 
Departement EWI geeft een subsidie van €300.000 per jaar voor de uitvoering van de 
wetenschappelijke opdracht. Deze basisfinanciering is beperkt, zeker in vergelijking met 
buitenlandse benchmarkinstituten. De basisfinanciering wordt gebruikt voor de aanstelling van 
slechts een klein aantal permanente onderzoekers. Deze groep onderzoekers en staf slaagde erin 
tijdens de afgelopen convenantsperiode relatief grote bedragen aan competitieve 
projectfinanciering van internationale fondsen binnen te halen. Dit heeft ook geleid tot het 
aantrekken van een aantal zeer ervaren artistiek onderzoekers. Echter, met het aflopen van de 
externe financiering in 2017 en 2018 en zonder alternatieve financiering zal het vertrek van ‘ster-
onderzoekers’ onvermijdelijk zijn. Een grotere basisfinanciering is onontbeerlijk voor het behoud 

 
15 Zie ook de website Departement EWI voor de managementsamenvatting van deze evaluatie.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/evaluatie_van_de_wetenschappelijke_opdracht_van_het_orpheus_instituut_managementsamenvatting.pdf
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van het instituut in zijn huidige grootte. Dat zou het instituut in staat moeten stellen om opnieuw 
ambitieuze research grants binnen te halen, het domein verder te versterken, verder te werken 
aan haar onderzoeksoutput, en Vlaanderen op de kaart te blijven zetten als een belangrijk centrum 
voor artistiek onderzoek in de muziek. 

3.1.2. Aanbevelingen 
Drie aanbevelingen waren gericht aan de Vlaamse overheid: 

Ten eerste beveelt de evaluator16 de Vlaamse overheid aan om de basisfinanciering met €300.000 
per jaar te vergroten in de komende convenantsperiode. Dit stelt het instituut in staat “principal 
Investigators” (PI’s) in vaste dienst te nemen. Zo wordt het voortbestaan van het instituut 
verzekerd en krijgt het de mogelijkheid zijn unieke positie in het domein verder uit te bouwen.  

Ten tweede wordt de Vlaamse overheid aanbevolen om het Orpheus Instituut toegang te geven 
tot onderzoeksfinanciering door het FWO. In tegenstelling tot vergelijkbare instituten in het 
buitenland heeft het Orpheus Instituut geen toegang tot onderzoeksfinanciering door de regionale 
onderzoeksfinanciers. De nationale onderzoeksfinanciers van concurrerende instituten hebben 
financieringslijnen voor artistiek onderzoek. Dat plaatst het Orpheus Instituut op een onnodige 
achterstand. 

Ten derde wordt de Vlaamse overheid aanbevolen om – bij een eventuele verhoging van de 
basisfinanciering – KPI’s te ontwikkelen die inzicht geven in de resultaten en impact van het 
instituut. De huidige KPI’s zijn zeer gefocust op output en activiteiten, en geven geen tot zeer 
weinig inzicht in de daadwerkelijke resultaten in het onderzoeksveld of daarbuiten. 

Drie aanbevelingen waren gericht aan het Orpheus Instituut: 

Het instituut wordt aanbevolen om het strategisch plan voor de periode 2017-2021 nog beter te 
laten aansluiten bij het Vlaamse WTI-beleid. Het is cruciaal voor het instituut om een duidelijke 
link te leggen tussen zijn activiteiten en de Vlaamse beleidsdoelstellingen. Dit zal bijdragen tot een 
beter begrip en draagvlak van het instituut bij stakeholders. 

Het instituut wordt ook aanbevolen om onderzoeksoutput beter te monitoren. De 
wetenschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het domein van artistiek onderzoek lenen zich 
niet tot zeer slecht voor conventionele evaluaties (zoals bibliometrische analyses). Dit is ook naar 
voren gekomen in deze evaluatie. Als hoofdrolspeler in dit domein heeft het instituut een 
interessante rol en verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen en nieuwe methodes te 
ontwikkelen. 

Tot slot, het instituut heeft de afgelopen jaren al veel tijd en moeite geïnvesteerd in het opbouwen 
van samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoeksinstituten in Vlaanderen. Het is 
wenselijk dat het instituut deze banden verder verbetert en waar mogelijk nieuwe 
samenwerkingen initieert. Het instituut wordt aanbevolen om de banden met de conservatoria in 
Brussel en Gent te versterken. 

 
16 De consultant Technopolis BV, Nederland.  
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3.2. Evaluatie 2016 van de uitvoering van de beheersovereenkomst van het 
Orpheus Instituut 

In 2016 vond ook een evaluatie plaats van de uitvoering van de beheersovereenkomst van het 
Orpheus Instituut, met andere woorden, het betrof de evaluatie voorzien in de 
beheersovereenkomst 2012-2016 met het beleidsdomein OV. Deze evaluatie vond plaats in het 
kader van de evaluatie van in totaal vijf Hogere Instituten voor Schone Kunsten en behalve een 
specifieke evaluatie per instelling (waaronder het Orpheus Instituut), werden ook een aantal 
overkoepelende conclusies en aanbevelingen geformuleerd die hun weerslag vinden in de 
respectievelijke beheersovereenkomsten. Een element hiervan is het opstellen van een benchmark 
in het kader van de evaluatie die voor 2021 is gepland (zie ook deel 2.3).  

Conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie 2016 van de uitvoering van de 
beheersovereenkomst van het Orpheus Instituut 
De conclusies en aanbevelingen zijn gegeven volgens de onderdelen van de beheerovereenkomst. 

1. Opdracht en missie 
- De opdracht en missie van het Orpheus Instituut zijn sterk uitgebouwd. 
- Het Orpheus Instituut vormt de voorhoede inzake het artistieke onderzoek binnen een 

internationaal kader. Het instituut heeft de ambitie deze rol naar de toekomst voort 
te zetten. 

2. Onderwijsbeleid 
- Het onderwijsprogramma is coherent en helder gestructureerd en opgebouwd.  
- De studenten leveren bij de opbouw en evaluatie van het onderwijsprogramma een 

constructieve inbreng en feedback.  
- Het belang van een gestructureerd overleg en afstemming met zowel de alumni als het 

beroepenveld wordt door het instituut erkend.  
- De evaluatie van het pedagogisch personeel en de onderzoekers vindt plaats via online 

bevraging en via de Raadgevende Vergadering. Meer transparantie in dezen wordt 
aangemoedigd. 

3. Onderzoeksbeleid 
- De consolidering van het onderzoeksprogramma in zes clusters is goed doordacht en 

consistent, er werden duidelijke keuzes gemaakt en er is een voldoende kritische massa 
van onderzoekers (hoewel de meesten slechts deeltijds en/of als associate researcher 
zijn verbonden aan Orpheus). Deze bieden een solide basis om het onderzoek binnen 
Orpheus de kans te geven om te groeien en voor continuïteit borg te staan.  

- De toekenning van de ERC Starting Grant toont de kwaliteit, het internationale niveau 
van Orpheus en heeft de werking van Orpheus vleugels gegeven. De belangrijkste 
uitdaging van Orpheus voor de nabije toekomst is dan ook om dit niveau te 
continueren wanneer de ERC afloopt.  

- Het uitdenken van het onderzoeksbeleid op middellange termijn in het kader van 
externe onderzoeksfondsen vergt dat er strategisch en planmatig dient nagedacht te 
worden over het ‘tenderen’ en dat tegelijk onderzoekstijd wordt toegekend aan de 
onderzoekers om projecten uit te werken.  

- Zoals reeds aangeduid is het Orpheus instituut een extra structuur naast/buiten die 
van de universiteiten. Deze buitengewone positie maakt het enerzijds mogelijk een 
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autonome onderzoekagenda uit te werken, maar anderzijds is het instituut afhankelijk 
van de universiteiten wat betreft het aanvragen van bv FWO-aanvragen. Om ten dele 
deze handicap op te vangen, beveelt de commissie aan bij de partneruniversiteiten 
10% aanstellingen te bepleiten voor docenten, waardoor zij vanuit hun ZAP-statuut de 
mogelijkheid krijgen om op te treden als promotor voor FWO-mandaten en projecten.  

4. Dienstverleningsbeleid 
- Orpheus kent een dynamische werking en ontplooit vele activiteiten naast de 

onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.  
- Deze activiteiten vinden hun weg, worden bekend gemaakt op vele internationale fora 

en trekken ook internationale deelnemers aan. Vele buitenlandse deelnemers worden 
als het ware ‘vaste klanten’.  

- De lokale inbedding van Orpheus kan versterkt worden door meer verbanden te leggen, 
allianties aan te gaan met Gentse en Vlaamse organisaties en zich meer te tonen in de 
stad.  

- Hoewel het gebouw centraal is gelegen in het centrum zou het meer geopend kunnen 
worden naar de stad om de (naam)bekendheid te vergroten.  

5. Studentenbeheer 
- De studenten ervaren Orpheus als een inspirerende, stimulerende omgeving, een 

instituut dat gedreven is door teamgeest, waar ze zich op intellectueel niveau 
ondersteund voelen.  

- De internationale reputatie van het instituut wordt door de studenten bevestigd. Aan 
Orpheus studeren is duidelijk een sterke internationale troef voor de studenten, 
doctorandi.  

- De uitval van doctoraatstudenten, hoewel niet buitensporig groot, wordt grondig 
opgevolgd door de docARTES coördinator en de begeleiders. Het is immers belangrijk 
dat geen verkeerde, valse verwachtingen worden geschapen ten opzichte van 
(internationale) studenten. 

- De begeleiding van doctorandi door de promotoren en begeleidingscommissies is sterk 
uitgebouwd. Elke doctoraatstudent heeft een begeleidingscommissie die bestaat uit 
een promotor alsmede een academische en artistieke begeleider. 

- De meeste alumni die geen verdere academische carrière ambiëren, nemen het 
doctoraatstraject als een impuls voor hun reeds sterk uitgebouwde artistieke carrière. 
Het lijkt erop dat de alumni goed terecht komen in onderzoeksfuncties in 
conservatoria. Hiervoor heeft de Orpheus-administratie een overzicht aangelegd van 
alumni en hun huidige werksituatie. 

6. Personeelsbeheer 
De commissie beveelt aan om verder werk te maken van een gedegen beleid zowel 
inzake participatie en de ingeslagen weg van als evaluatie van het personeel (via 
functioneringsgesprekken) te continueren. 

7. Kwaliteitsmanagement 
De kwaliteit van onderwijs en onderzoek is uitstekend en het beleid inzake 
kwaliteitsmanagement kent een structurele aanpak en monitoring, zowel wat betreft 
studenten- en personeelsbeleid als inzake het hooghouden van de onderzoekskwaliteit. 
Kwaliteitsmanagement is dan ook één van de belangrijke aandachtspunten van 
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Orpheus. Immers, ook in succesrijke organisaties dient constant en systematisch 
gewerkt te worden aan kwaliteitsbewaking en –management. 

8. Financieel management 
- De commissie ziet het belang in van een financieel werkplan; om het ORCiM (Orpheus 

Research Centre in Music) optimaal te kunnen blijven werken is een kritische massa 
nodig om beurzen en projecten te kunnen blijven aanvragen (door de 5 Principal 
Investigators). Men heeft het voornemen hernieuwd proposals in te dienen, voor 2016 
zijn er twee beursapplicaties bij Europa voorzien. Op zich is het goed om grote ambitie 
ten toon te spreiden, doch het risico van overbevraging van het personeel is reëel. 
Nochtans is er continuering nodig na 2018 wanneer het ERC-project afloopt. 

- De commissie spreekt haar zorg uit of de internationale ambities kunnen worden 
blijven aangehouden met de huidige financiële middelen en moedigt een planmatige 
aanpak van de externe fondsenwerving aan. Een scenarioplanning voor de komende 
jaren van mogelijke financiële scenario’s is wenselijk. 

9. Kwaliteit van het management door bestuur 
- De commissie is van oordeel dat de huidige Raad van Bestuur aan vernieuwing, 

uitbreiding en dynamisering toe is. Idealiter wordt het aantal leden van de raad van 
Bestuur opgetrokken naar 12 leden. Er dient dringend werk te worden gemaakt van 
een grotere diversiteit binnen de Raad van Bestuur via een uitbreiding naar 
vrouwelijke en onafhankelijke experten-leden. 

- Een grotere diversiteit binnen de RvB zal de organisatie helpen om privéfondsen te 
werven en de corporate governance in orde te krijgen. 

- Om de kwaliteit en het voortbestaan van Orpheus te waarborgen, is het van belang 
een toekomstvisie op lange termijn uit te werken, die o.a. antwoord biedt op de vragen 
die zich zullen stellen na het vertrek van de zittende directeur. 

10. Nationale en internationale samenwerking 
- De belangrijkste sterkte van Orpheus ligt op het vlak van internationale samenwerking. 
- Orpheus geniet internationaal een uitstekende naam, is een toonaangevende pionier 

en geldt als voorbeeld. 
- Nationaal, regionaal en lokaal worden de samenwerkingen structureel uitgebouwd. 

Vooral de aanwezigheid van Orpheus binnen het Gentse culturele leven is een 
belangrijk aandachtspunt. 

4. Doelstellingen en beoogde resultaten van de evaluatie 2021 van het 
Orpheus Instituut 

4.1. Een gezamenlijke evaluatie voor alle opdrachten van het Orpheus 
Instituut 

Het convenant 2013-2016 betreffende de wetenschappelijke onderzoeksopdracht van het Orpheus 
Instituut werd beperkt tot vier jaar (in plaats van de gebruikelijke vijf jaar) opdat het 
daaropvolgende convenant (vanuit het beleidsdomein EWI) over eenzelfde periode zou lopen als 
de beheersovereenkomst (vanuit het beleidsdomein OV).  
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Het lopende convenant en de lopende beheersovereenkomst bestrijken inderdaad dezelfde periode, 
nl. de periode 2017-2021. De bedoeling was bovendien dat de evaluaties voorzien in beide 
overeenkomsten zoveel mogelijk op elkaar zouden worden afgestemd, opdat de werklast voor het 
evaluatievoorwerp zo laag mogelijk zou zijn.  

Hoewel de termijnen die beide overeenkomsten voorzien voor de uitvoering van de evaluatie niet 
overeenstemmen en elkaar slechts gedeeltelijk overlappen, hebben de beide administraties 
verantwoordelijk voor deze evaluaties17 afgesproken om beide evaluaties maximaal op elkaar af te 
stemmen en te integreren en ze binnen hetzelfde tijdsvenster te laten plaatsvinden.  

Vanuit die optiek werd dan ook een gezamenlijk (ontwerp van) plan van aanpak voor de uitvoering 
van beide evaluaties opgesteld. Dit gezamenlijk (ontwerp van) plan van aanpak is het voorwerp 
van onderhavig document. Hierbij dient ook opgemerkt dat de evaluatiebepalingen van de 
beheersovereenkomst 2017-2021 voor wat de termijn voor de uitvoering van de erin vermelde 
evaluatie (cf. deel 2.3) in de praktijk worden afgestemd op de termijn opgenomen in het convenant 
2017-2021 (cf. deel 2.2).  

Tevens is het de bedoeling dat de gezamenlijke evaluatie resulteert in een gezamenlijk eindrapport 
dat beide beleidsdomeinen kunnen aanwenden als basis voor de onderhandelingen met het oog 
op het afsluiten van overeenkomsten voor de periode 2022-2026.  

4.2. Algemene uitgangspunten voor evaluaties vanaf 2020 in beheer van het 
Departement EWI 

In de beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 wordt in het kader van de 
doelstelling “een beleid gedreven door feiten en cijfers” het engagement aangegaan om de 
evaluatie-agenda van het Departement EWI nauwgezet uit te voeren. Hierbij wordt gespecifieerd 
dat de proportionaliteit van de evaluatie-aanpak in functie van de omvang van de betrokken 
organisaties en budgetten bekeken zal worden met het oog op de efficiënt besteding van tijd en 
middelen. 

Dit engagement werd door de evaluatiecel van het Departement EWI geconcretiseerd in de eigen 
beleidsplanning voor de periode 2020-2024 en een visienota inzake de rationalisatie van de 
evaluaties18.  

In deze documenten werden ook een aantal uitgangspunten uitgetekend voor de evaluaties uit te 
voeren vanaf 2020. Deze uitgangspunten19 zijn: 

1. Alle evaluatiebepalingen uit de regelgeving (en dus het convenant) moeten aan bod komen. 
2. Er wordt gestreefd naar evolutie in de evaluatie (geen “platgetreden paden”).  
3. De geplande evaluatie beoogt een goed evenwicht tussen het ex-post- en het ex-

antegedeelte ervan. Vanuit die optiek zal er meer dan bij voorgaande evaluaties aandacht 
besteed worden aan het ex-anteluik20.  

 
17 De evaluatiecel van het Departement EWI in samenwerking met de dossierbehandelaar voor het Orpheus Instituut in 
het departement (die behoort tot de afdeling Onderzoek) en de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van 
het Departement OV.  
18 Deze interne nota werd binnen de evaluatiecel gefinaliseerd, maar dient intern nog hiërarchisch gevalideerd te worden.  
19 De eerste twee uitgangspunten waren voordien ook al geldig, maar worden hier ter herinnering hernomen.  
20 Dit zou het ex-postluik in principe ook lichter moeten maken.  
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4. Een systeembenadering zal ingebracht worden waar mogelijk/nuttig. In eerste instantie 
wordt uitgegaan van het WTI-systeem en de doelstellingenkaders waarin dit is ingebed.  

4.3. Doelstellingen evaluatie Orpheus Instituut 
Zowel in de beheersovereenkomst 2017-2021 als in het convenant 2017-2021 zijn de doelstellingen 
van de voorziene evaluaties eerder impliciet verwoord. De beheersovereenkomst heeft het over 
“de evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst”, terwijl in het convenant sprake is 
van “de evaluatie van de algemene werking [met betrekking tot de onderzoeksopdracht] aan de 
hand van de strategische doelstellingen en KPI’s vooropgesteld in het convenant en eventueel op 
basis van andere doelstellingen vooropgesteld in het convenant.” In het convenant zijn verder nog 
specifieke bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de verwachte evaluatie (zie ook deel 
2.2) en ook de beheersovereenkomst omvat nog een aantal bepalingen. Deze zijn echter eerder 
methodologisch of planmatig van aard en omvatten weinig tot geen verdere inhoudelijke 
bepalingen.  

Zowel bij de beheersovereenkomst als bij het convenant is echter ook sprake van een bijgaand 
beleidsplan of strategisch plan dat de periode 2017-2021 bestrijkt en betrekking heeft op de 
opdrachten verwoord in de respectievelijke overeenkomst21.  

4.4. Hoofdlijnen van de evaluatie van het Orpheus Instituut 
Zoals hoger aangegeven (zie deel 4.2), zal de evaluatie zich zowel op het verleden als op de 
toekomst richten, waarbij een goed evenwicht tussen beide delen wordt nagestreefd. Hieronder 
worden de hoofdlijnen voor deze beide onderdelen van de geplande evaluatie weergegeven.  

4.4.1. Ex-postluik 
In dit luik wordt een evaluatie van de uitvoering van zowel de beheersovereenkomst als van het 
convenant verwacht, van de realisatie van het algemene beleidsplan en van het ORC-beleidsplan, 
van de geleverde prestaties en impact (onderwijsmatig, wetenschappelijk, economisch en 
maatschappelijk) op basis van de jaarverslaggeving en aan de hand van de beleidsplanning.  

Specifieke aandachtpunten in het ex-postluik zijn:  

• De leerpunten uit de evaluaties van 2016 en hoe ermee werd omgegaan.  
• De kwaliteit van het onderwijs, van het onderzoek, van het management van het Orpheus 

Instituut en van de governance ervan. 
• Het aanbieden van kwaliteitsvolle onderzoeksinformatie aan het FRIS-onderzoeksportaal 

door het Orpheus Instituut (cf. artikel 10, §3 van het convenant). Over het publiek 
gefinancierde onderzoek en de onderzoeksresultaten (van de instelling) wordt informatie 
verwacht vanaf 2008. Verder verbindt het Orpheus Instituut zich ertoe om de informatie 
aan FRIS vier keer per jaar te actualiseren.  

• De implementatie van de samenwerking met alle Vlaamse partners (cf. artikel 10, §4 van 
het convenant en artikel 2.5 van de beheersovereenkomst). 

 
21 Er zijn dus twee afzonderlijke beleidsplannen, een “algemeen” beleidsplan dat hoort bij de beheersovereenkomst en 
een strategisch beleidsplan dat betrekking heeft op het onderzoek (ORC - Strategic plan 2017-2021 – zie ook deel 1.2.2), 
hierna ORC-beleidsplan genoemd.  
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Voor de institutionele benchmark voorzien in het convenant, kan het rapport dat het Orpheus 
Instituut in het kader van de evaluatie van de beheersovereenkomst moet opstellen als basis 
dienen22 en dit voor zover het rapport ook voldoende aandacht heeft voor de onderzoeksopdracht 
zoals gedefinieerd via het convenant. Bedoeling is dat een uiteindelijke benchmark aandacht heeft 
voor alle aspecten van een instelling als het Orpheus Instituut.  

De benchmark met vergelijkbare onderzoekers buiten het Instituut in Vlaanderen dient in dit luik 
ook nog te worden voorzien.  

Het ex-postluik van de zelfevaluatie die het Orpheus Instituut moet opstellen, kan opgesteld 
worden samen met het rapport dat het Orpheus Instituut voor de evaluatiecommissie vermeld in 
de beheersovereenkomst moet opstellen. Er wordt in het kader van deze evaluatie met andere 
woorden verwacht dat het Orpheus Instituut één document opstelt dat tegemoet komt aan het 
geheel van deze evaluatie. Als Bijlage 1 is een richtlijn/leidraad opgenomen die het Orpheus 
Instituut kan hanteren om het verwachte document op te stellen.  

4.4.2. Ex-anteluik 
Dit luik zal zich onder meer richten op volgende aspecten: 

• De toekomst van het Orpheus Instituut als een van de Hogere instituten voor Schone 
Kunsten, met dien verstande dat het Orpheus Instituut ook een onderzoeksopdracht heeft.  

• Het verzekeren van de rechtsgrond voor de subsidie die vanuit het beleidsdomein EWI aan 
het Orpheus Instituut wordt verleend. 

• De toekomst van het onderzoek dat binnen ORC wordt verricht, rekening houdend met 
het voorgaande punt.  

• De toekomst van de Ton-Koopmancollectie binnen het Orpheus Instituut.  

Het toekomstgericht onderdeel omvat onder meer: 

• Het opstellen van een eigen toekomstperspectief ten aanzien van het evaluatievoorwerp door 
de dossierbehandelaar/bevoegde afdeling binnen EWI (in samenspraak met het kabinet). Dit 
zal meegenomen worden als een element in het geheel van de evaluatie. 

• Het opstellen van het ex-anteluik van de zelfevaluatie door het evaluatievoorwerp dat 
meegenomen wordt in het geheel van de evaluatie23.  

4.5.  Beoogde resultaten van de evaluatie 
Als resultaten van de evaluatie worden minstens verwacht: 

1. Analyse en beoordeling van (minstens) de periode 2016/2017 tot op vandaag in termen van: 
a) Implementatie en realisatie van de beleidsdoelstellingen opgenomen in beide 

overeenkomsten en in de respectievelijke strategische planning/beleidsplanning. 
b) Gevoerd algemeen beleid en onderzoeksbeleid en governance en kwaliteit ter zake. 
c) Geleverde onderwijsmatige, wetenschappelijke, economische en maatschappelijke 

prestaties en impact.  

 
22 Zoals vermeld in deel 2.3, zal (en mag) deze benchmark later opgeleverd worden dan initieel voorzien in de 
beheersovereenkomst en dit omdat er vertraging is opgetreden bij de uitvoering ervan ten gevolge van de Coronacrisis.  
23 Dit is standaard voorzien in het convenant en dit luik van de verwachte zelfevaluatie omvat onder meer het opstellen 
van een ontwerp van strategisch plan (beleidsplan) voor de periode 2022-2026 verwacht. Gelet op het feit dat er een 
gezamenlijke evaluatie zal plaatsvinden, wordt verwacht dat het Orpheus Instituut een strategisch beleidsplan opstelt 
voor de periode 2022-2026 dat alle aspecten van zijn werking omvat.   
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d) Lokale verankering en meerwaarde ten aanzien van het Vlaamse onderwijs- en 
WTI-beleid, en van klanten, doelgroepen en belanghebbenden. 

e) Regionale, nationale en internationale samenwerking.  
f) Financiering van (de werking) van het Orpheus Instituut, met bijzondere aandacht 

voor inzet van de afzonderlijke subsidies en hun aanwending. 
g) Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de doelstellingenkaders op verschillende 

niveaus (Vlaamse onderwijs- en WTI-beleid, Vlaams beleid, Regional Innovation 
Scoreboard en waar nuttig en relevant, EU-doelstellingen (waaronder de Green 
Deal), Grand Challenges).  

h) Evolutie sinds de vorige evaluaties in 2016. 
2. Analyse en beoordeling van de toekomstplannen van het Orpheus Instituut in termen van: 

a) Doelstellingen, ambities en prestaties op het vlak van onderwijs en onderzoek. 
b) Maatschappelijke (en economische) ambities en vooropgestelde paden naar impact. 
c) Toekomstige aansturing en opvolging. 
d) Toekomstplannen versus Vlaamse beleidsambities voor de toekomst.  
e) Systeemblik: inpassing in en bijdrage tot de doelstellingenkaders op verschillende 

niveaus (Vlaamse onderwijs- en WTI-beleid, Vlaams beleid, Regional Innovation 
Scoreboard, en waar nuttig en relevant, EU-doelstellingen (waaronder de Green 
Deal), Grand Challenges).   

3. Conclusies en aanbevelingen. 

5. Draagwijdte en krijtlijnen van de evaluatie 
De evaluatie dient, zoals mag blijken uit deel 4.3 hierboven, ruimer te worden opgevat dan wat 
strikt genomen is aangegeven in de lopende overeenkomsten. De draagwijdte en de krijtlijnen van 
de verwachte evaluatie worden verder verduidelijkt a.d.h.v. evaluatieluiken uitgewerkt volgens de 
structuur van deel 4.4 en rekening houdend met alles wat in deel 4 werd toegelicht.   

De evaluatie dient uiterlijk tegen 31 mei 2021 te zijn voltooid. De evaluatie zal onder meer gebruik 
maken van een (compacte24) zelfevaluatie opgesteld door het Orpheus Instituut25, die zal bestaan 
uit een ex-postluik en een ex-anteluik, en verder gebaseerd zal zijn op een richtlijn/leidraad met 
een aantal hoofdthema’s die betrekking hebben op het verleden en op de toekomst. Deze 
richtlijn/leidraad wordt in detail weergegeven als Bijlage 1. 

Er werd met het Orpheus Instituut afgesproken dat de verwachte zelfevaluatie zal opgeleverd 
worden conform de voorziene timing. Deze timing wordt weergegeven in deel 7.2.2.  

6. Evaluatieluiken 
Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en beoogde resultaten van de evaluatie 
(zie deel 4), dient de evaluatie minstens te bestaan uit onderstaande evaluatieluiken. De gekozen 
evaluatieonderwerpen (per luik) zijn niet altijd even strikt van elkaar te scheiden. Overlappingen 
tussen de luiken zijn dan ook niet uitgesloten.  

 
24 Omdat het Orpheus Instituut jaarlijks omstandig moet rapporteren over zijn activiteiten en prestaties (cf. 
beheersovereenkomst en convenant), zal de zelfevaluatie die in deze context wordt verwacht, beperkt worden tot het 
essentiële en op een hoog aggregatieniveau moeten worden uitgewerkt. 
25 Opgesteld door het Orpheus Instituut op basis van een richtlijn/leidraad aangereikt door de departementen EWI en 
OV en toegespitst op een (beperkt) aantal hoofdthema’s of -vragen. 
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Verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de evaluatie van het Orpheus Instituut 
vanuit verschillende invalshoeken zal worden bekeken. De evaluatie wordt dan ook opgezet vanuit 
verschillende dimensies, met name: 

• Ex post en ex ante. 
• Onderwijs- en onderzoeksdimensie, zonder de kruisbestuiving tussen beide uit het oog te 

verliezen.  
• Intern (vanuit het oogpunt van het Orpheus Instituut zelf) en extern (vanuit het oogpunt 

van de doelgroepen/klanten en de belanghebbenden).  
• Op zich en vanuit het systeemperspectief. Dit laatste betekent concreet rekening houdend 

met andere actoren/instrumenten betreffende onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
en dit op verschillende beleidsniveaus en hun doelstellingenkaders. 

• Regionaal en internationaal. 

Behalve de ex-post- en ex-antedimensies die expliciet worden weergegeven in afzonderlijke 
onderdelen van de evaluatie (zie de delen hierna), lopen de genoemde dimensies doorheen alle 
onderscheiden evaluatieluiken en worden ze enkel geëxpliciteerd waar nuttig en relevant. 

6.1. Ex-postluik van de evaluatie van het Orpheus Instituut 
De ex-postevaluatie van het Orpheus Instituut heeft minstens betrekking op de periode vanaf 2016 
en tot en met 2020 (en waar mogelijk ook 2021), tenzij expliciet anders aangegeven.  

6.1.1. Beleidsplanning en -realisatie 
In eerste instantie is het de bedoeling om uitgaande van de missie van het Orpheus Instituut en 
van de doelstellingen, opdrachten en taken die aan het Orpheus Instituut voor de periode tot en 
met 2021 (i.e. tot aan het voorziene einde van beheersovereenkomst en het convenant) werden 
toegekend, na te gaan of het Orpheus Instituut deze doelstellingen heeft gerealiseerd en de 
beoogde resultaten heeft behaald of zal behalen tegen het einde van 2021. De basis voor deze 
beoordeling wordt gevormd door de missie, doelstellingen en opdrachten van het Orpheus 
Instituut zoals beschreven in de regelgeving (decreten, convenant en beheersovereenkomst 
inclusief de respectievelijke beleidsplanning voor de periode 2017-2021) en door de 
(jaar)verslaggeving die het Orpheus Instituut dienaangaande heeft opgesteld.  

Belangrijke elementen hierbij zijn dus het algemene beleidsplan 2017-2021 en het 
onderzoekbeleidsplan 2017-2021 dat het Orpheus Instituut heeft opgesteld en die samen de basis 
vormen voor de werking tijdens de betreffende periode en die bij de respectievelijke 
overeenkomsten horen. Aandacht dient hierbij ook te gaan naar het Ton Koopman-project dat 
zich binnen de onderzoeksopdracht situeert (zie ook deel 1.3).  

Zowel de strategische beleidsplanning als de uitvoering en realisatie ervan dienen in dit deel van 
de evaluatie aan bod te komen (interne blik). Dit alles dient ook te worden uitgewerkt tegen de 
achtergrond van het systeem/de systemen waarin het Orpheus Instituut was en is ingebed. Hierbij 
wordt in eerste instantie trapsgewijs uitgegaan van het Vlaamse onderwijs- en WTI-systeem (en 
- beleid) met zijn actoren en doelstellingenkaders en vervolgens het Vlaamse beleid en de hierbij 
horende actoren en doelstellingenkaders (cf. Visie 2050 en Vizier 2030 en het Regional Innovation 
Scoreboard (RIS)). Waar nuttig en relevant kunnen ook het EU-beleid en -doelstellingen en de 
globale doelstellingen (o.a. Grand Challenges) meegenomen worden in de analyse. Er wordt met 
andere woorden ook verwacht dat voor de beschouwde periode wordt nagegaan in welke mate 
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de strategische doelstellingen pasten in en hebben bijgedragen tot de doelstellingen van de eerder 
vermelde niveaus (externe blik of Orpheus Instituut gezien binnen de vermelde systemen) en dit 
in relatie tot de andere relevante actoren van die niveaus.  

In dit onderdeel kan vanuit de analyse en beoordeling van de beleidsplanning en -realisatie ook 
de meerwaarde van het Orpheus Instituut voor de opeenvolgende systemen bepaald worden, en 
dit zowel in termen van (de bijdrage tot de) realisatie van de doelstellingen als ten aanzien van de 
andere relevante actoren in die systemen. Samenwerking en netwerking in deze systemen kunnen 
in dit onderdeel ook in kaart worden gebracht en de vastgestelde meerwaarde kan verder verdiept 
worden ten aanzien van doelgroepen en belanghebbenden. Op het vlak van samenwerking dient 
specifieke aandacht te gaan naar de samenwerking binnen Vlaanderen (cf. o.m. 
beheersovereenkomst), maar verder dient ook de ruimere regionale, nationale en internationale 
samenwerking in kaart te worden gebracht.  

Een vergelijking met de voorgaande (beheers)periode (2012-2016) wordt ook verwacht voor alle 
elementen vermeld in dit luik.  

6.1.2. Werking, aansturing en governance 
In dit onderdeel komt de eigenlijke werking van het Orpheus Instituut aan bod en dit zowel 
onderwijsmatig, wetenschappelijk/onderzoeksmatig, administratief/organisatorisch als financieel 
en dit bekeken vanuit het geheel van de opdracht, met waar nuttig en relevant een onderscheid 
tussen de onderwijs- en onderzoeksdimensie, maar met ook met oog voor de relatie tussen beide.  

De verwachte analyse en beoordeling omvatten zowel een inhoudelijke analyse (uitvoering 
beleidsplanning 2017-2021 (cf. supra en met inbegrip van de planning en verantwoording door het 
Orpheus Instituut (jaarlijkse werkplannen, rapporten, enz.)) als een financiële analyse (aanwending 
subsidies, verantwoording subsidies, enz.).  

De verwachte analyses en beoordelingen dienen op een hoog aggregatieniveau te gebeuren. Zo is 
het bijvoorbeeld niet de bedoeling om een diepgaande financiële analyse (audit) te maken, maar 
eerder na te gaan welke de inkomsten en uitgaven van het Orpheus Instituut waren in de periode 
2017-2021, welke en hoeveel externe financiering of middelen konden worden aangetrokken, hoe 
de middelen (en in het bijzonder de subsidies) werden aangewend, of de subsidies – gelet op de 
beperkte beschikbare budgetten (van de Vlaamse overheid) en de besparingen die werden 
doorgevoerd – volstaan om de missie en opdrachten die het Orpheus Instituut heeft op een 
kwaliteitsvolle manier uit te voeren.  

Voor de financiële analyse dient er rekening mee te worden gehouden dat het Orpheus Instituut 
naast de onderzoeksfinanciering die het binnen het convenant 2017-2021 ontvangt, ook nog andere 
onderzoeksfinanciering heeft verworven. De financiële analyse en beoordeling dienen dan ook niet 
beperkt te worden tot de subsidies die Orpheus Instituut vanuit de Vlaamse overheid (van beide 
beleidsdomeinen) ontvangt. Elementen zoals het hefboomeffect van de subsidie die binnen het 
convenant 2017-2021 werd toegekend, zijn hierbij een specifiek aandachtspunt voor wat het 
onderzoeksluik betreft.  

In het kader van de evaluatie van de werking en het functioneren van het Orpheus Instituut dient 
ook aandacht te worden besteed aan de beheersstructuur en de governance van het Orpheus 
Instituut en dit bekeken vanuit de onderzoeksopdracht, maar ook in relatie tot de algemene 
opdracht (onderwijs- en onderzoeksbeleid en, personeels- en financieel beleid, 
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communicatiebeleid, kwaliteitsbeleid en -bewaking, enz). Voor de onderzoeksopdracht dient 
bijzondere aandacht dient hierbij te worden besteed aan de taken, opdrachten, werking en 
bijdragen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)26. Kwaliteitsbewaking voor wat betreft het 
onderwijs, het onderzoek, het management en van de governance zijn ook aandachtspunten.  

Specifiek wordt ook een beoordeling van de regelgeving (decreten, overeenkomsten) verwacht, 
met bijzondere aandacht voor de onderzoeksopdracht (o.a. opbouw reserves, (streefwaarden) 
KPI’s), als de mogelijkheden voor opvolging van de kant van de overheid (voor wat de 
onderzoeksopdracht betreft in het bijzonder de set van KPI’s die in het convenant 2017-2021 wordt 
gehanteerd in relatie tot de onderzoeksoutput).  

In dit luik zal verder ook een analyse en beoordeling moeten worden gemaakt van de evolutie die 
het Orpheus Instituut t.o.v. de voorgaande evaluatieperiode (2012-2016) heeft doorgemaakt wat 
betreft de werking en het functioneren. De analyse en beoordeling omvat m.a.w. een vergelijking 
met de analyse en beoordeling die gemaakt werd van de periode 2012-2016 (cf. de evaluaties van 
het Orpheus Instituut van 2011 (uitvoering van de beheersovereenkomst) en 2012 
(onderzoeksopdracht)). Hierbij dient ook te worden nagegaan in welke mate de conclusies en 
aanbevelingen van de vorige evaluaties op dit ogenblik nog relevant zijn en waarom (niet) en in 
welke mate en op welke de wijze het Orpheus Instituut de aanbevelingen van de vorige evaluaties 
al dan niet heeft geïmplementeerd en waarom (niet), met onderscheid tussen beide delen van de 
opdracht (onderwijs/vorming en onderzoek).  

Verwacht wordt ook dat de werking van het Orpheus Instituut vergeleken wordt met deze van 
vergelijkbare (onderzoeks)instellingen, m.a.w. dat er een vergelijking wordt gemaakt voor beide 
onderdelen van de opdracht (onderwijs en onderzoek). Specifiek wordt ook een vergelijking van 
Orpheus-onderzoekers met vergelijkbare onderzoekers buiten het Orpheus instituut in Vlaanderen 
verwacht. 

6.1.3. Resultaten en impact 
In dit onderdeel wordt een analyse en beoordeling van de resultaten en de impact van het Orpheus 
Instituut verwacht, aangevuld met een vergelijking hiervan met de resultaten en impact 
vastgesteld in de vorige (beheers)periode. 

Dit luik van de evaluatie heeft in elk geval betrekking op de resultaten die het Orpheus Instituut 
heeft gehaald in het kader van de beheersovereenkomst en op de performantiecriteria (KPI’s) 
opgenomen in het convenant, maar deze zijn op zich onvoldoende om bv. een kwalitatief beeld te 
krijgen van de werking, prestaties en resultaten van het Orpheus Instituut. Het is dan ook de 
bedoeling dat de prestaties van het Orpheus Instituut niet alleen beoordeeld worden in termen 
van de bepalingen in beide overeenkomsten (en dus in het bijzonder op hogervermelde prestatie-
indicatoren) maar ook op basis van meer en andere gegevens. 

Bovendien zijn de prestatie-indicatoren onder meer een manier om de externe opvolging (van de 
onderzoeksopdracht) vorm mee te geven (cf. deel 6.1.2) en de vraag die zich dan ook stelt, is of de 
set van KPI’s uit het convenant een goed beeld hebben gegeven van de prestaties en resultaten 
van het Orpheus Instituut en of de overeenstemmende streefwaarden al of niet voldoende 

 
26 Research Advisory Council (zie ook https://orpheusinstituut.be/nl/over-ons/organisatie).  

https://orpheusinstituut.be/nl/over-ons/organisatie
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ambitieus waren. Een andere vraag die zich stelt is of de set van KPI’s op zich voldoende is voor 
de externe opvolging van de onderzoeksopdracht van het Orpheus Instituut. 

Specifiek is het de bedoeling dat de prestaties en resultaten van het Orpheus Instituut – en dit 
minstens vanaf 2012 – worden geanalyseerd en beoordeeld, bijvoorbeeld op onderwijsmatig vlak 
en op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en welke evolutie het Orpheus Instituut sindsdien 
heeft doorgemaakt (cf. evaluaties Orpheus Instituut 2011 (onderwijsopdracht) en 2012 
(onderzoeksopdracht)). Aandachtspunt betreffende dit laatste is de regelmatige aanlevering van 
kwaliteitsvolle onderzoeksinformatie aan het FRIS-platform (cf. convenant 2017-2021).  

Daarnaast is het de bedoeling dat ook de impact van het Orpheus Instituut wordt nagegaan en 
beoordeeld en dit zowel onderwijsmatig, wetenschappelijk, maatschappelijk, internationaal als 
economisch en beleidsmatig en dit bekeken over de periode vanaf 2012/2013 (i.e. startjaren vorige 
overeenkomsten). Specifiek voor wat de wetenschappelijke prestaties en impact betreft, is het de 
bedoeling dat het tijdsvenster 2009-2019 wordt gehanteerd27.  

In het algemeen is het wat de (onderwijsmatige, wetenschappelijke, maatschappelijke, 
internationale, en economische) impact van het Orpheus Instituut betreft, de bedoeling om t.o.v. 
de evaluaties van 2011 en 2012 – waar nodig of van toepassing – een meer onderbouwde analyse 
en beoordeling te maken dan toen mogelijk was of gemaakt is en betreffende analyse en 
beoordeling op een langere periode te laten slaan (cf. infra). Aangezien impact zich meestal pas op 
(middel)lange termijn manifesteert, is het in 2021 wellicht mogelijk om over bepaalde aspecten 
meer gefundeerde uitspraken te doen wanneer de periode 2011/2012 t/m 2020 in aanmerking 
wordt genomen.  

Voor de maatschappelijke impact wordt onder meer een analyse en beoordeling van de prestaties 
op het vlak van communicatie over het onderzoek verwacht, maar dit mag niet enkel tot dit aspect 
beperkt worden.  

Specifiek aandachtpunt in dit kader zijn de verplichtingen van het Orpheus Instituut ten aanzien 
van de aanlevering van onderzoeksinformatie aan het FRIS-portaal.  

Tot slot wordt ook verwacht dat een analyse en beoordeling wordt gemaakt van de mate waarin 
en de wijze waarop het Orpheus Instituut de aanbevelingen betreffende prestaties, resultaten, 
impact, enz. van de evaluaties van 2016 heeft geïmplementeerd en waarom (niet). 

6.2. Ex-anteluik van de evaluatie van het Orpheus Instituut 
Het is de bedoeling dat het toekomstluik van de evaluatie een even belangrijke deel vormt als het 
ex-postluik, zodat een maximaal leereffect voor alle partijen kan bekomen worden.  

Dit luik van de evaluatie zal onder meer moeten steunen op een SWOT-analyse volgend uit het ex-
postluik ervan én op de toekomstplannen en ambities van zowel het Orpheus Instituut als de 
(Vlaamse) beleidsmakers en dient gekaderd te worden in de opeenvolgende (beleids)systemen en 
doelstellingenkaders zoals geschetst in deel 6.1.1.  

 
27 Deze analyse en beoordeling kan niet ondersteund kunnen worden door een bibliometrische analyse t.a.v. het Orpheus 
Instituut uitgevoerd door ECOOM. Dit komt omdat de publicatie-aantallen te laag liggen om een kwaliteitsvolle analyse 
uit te voeren en omdat de publicatieset die voor de bibliometrische analyse zou gehanteerd worden, niet voldoende 
representatief is voor de onderzoeksactiviteiten van het instituut. Een alternatieve benadering dient dan ook te worden 
uitgewerkt.  
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Dit deel van de evaluatie zal zich richten op de vooropgestelde strategie en de hieraan verbonden 
doelstellingen, ambities en prestaties/resultaten en op de te realiseren impact. Specifiek voor wat 
de maatschappelijke impact betreft, wordt verwacht dat er strategieën worden ontwikkeld en 
voorgesteld gericht op het realiseren van dergelijke impact (“paden naar maatschappelijke 
impact”), waarbij deze impact ruimer moet worden geïnterpreteerd dan louter 
Wetenschapscommunicatie.  

De analyse en beoordeling zal ook moeten aangeven of, hoe en in welke mate de vooropgestelde 
doelstellingen en ambities passen in en kunnen bijdragen (o.m. via de vooropgestelde prestaties) 
tot de doelstellingen en doelstellingenkaders die van toepassing zijn in de verschillende systemen. 
Het onderwijs- en WTI-systeem en het Vlaamse beleidssysteem (en meer bepaald Visie 2050 en 
Vizier 2030 met onder meer RIS-doelstellingen) zijn hierin de belangrijkste, maar – waar nuttig en 
relevant – moeten ook het EU- en het globale niveau in aanmerking worden genomen.  

Een ander aspect betreft de toekomstige werking, aansturing en governance en dit zowel vanuit 
een intern als een extern perspectief. Een analyse en beoordeling van de manier waarop dit wordt 
vooropgesteld en wat de mogelijke alternatieven zouden kunnen zijn, worden hier verwacht. 
Specifiek voor het externe perspectief worden voorstellen van mogelijke scenario’s verwacht voor 
de efficiënte en effectieve aansturing en opvolging van een instelling zoals het Orpheus Instituut. 
De (toekomstige) externe opvolging van overheidswege dient in dit verband bekeken te worden 
met het oog op eenvoud, duidelijkheid, efficiëntie en transparantie. 

6.3. Conclusies en aanbevelingen 
Het geheel van de evaluatie moet leiden tot een eindrapport dat minstens een beschrijving van de 
beleidscontext omvat, een toelichting geeft over de evaluatiecontext en -aanpak, een overzicht 
bevat van de ingezette methodes en middelen, van de uitgevoerde analyses en de eraan verbonden 
beoordelingen en tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen formuleert.  

Dit eindrapport moet beantwoorden aan de doelstellingen van de evaluatie en de beoogde 
resultaten opleveren en moet tegemoet komen aan alle hoger vermelde evaluatieluiken. Waar 
nuttig en relevant kan in het eindrapport specifieke en afzonderlijk aandacht worden besteed aan 
zowel de onderwijs- als de onderzoeksopdracht van het Orpheus Instituut.   

De resultaten van de evaluatie zullen onder meer worden gebruikt bij de onderhandelingen over 
een volgende beheersovereenkomst en een volgend convenant.  

7. Onderdelen van de evaluatie, methodologieën en planning 

7.1. Onderdelen van de evaluatie en methodologieën 
De evaluatie dient te bestaan uit een ex-postluik en een ex-anteluik en een goed evenwicht tussen 
beide luiken is essentieel bij de uitvoering ervan. Wat inhoudelijk in beide luiken aan bod moet 
komen, wordt toegelicht in deel 6.  

De methodologieën die bij de uitvoering van de evaluatie minstens aan bod moeten komen, zijn: 

1. Deskstudie. 
2. Interviews. 
3. Een analyse van de output. 
4. Een plaatsbezoek en beoordeling door internationale experts. 
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5. Benchmark. 
6. Toekomstgerichte methodologieën ter ondersteuning van het ex-anteluik van de evaluatie. 
7. Systeembenadering van de omgeving en t.o.v. de beleidskaders waarin het Orpheus 

instituut zich bevindt.   

De werkzaamheden in het kader van deze evaluatie moeten leiden tot een globaal eindrapport 
waarvan de inhoud in grote lijnen wordt omschreven in deel 6.3. In dit rapport moeten ook de 
bevindingen worden verwerkt van experts die in het kader van deze evaluatie zullen worden 
ingezet (zie ook verder in deel 7.3.3). 

7.2. Bronnen en ondersteunende werkzaamheden voor deze evaluatie 

7.2.1. Bronnen 
De evaluatie kan steunen op verschillende bronnen. Dit betreft onder meer de overeenkomsten 
voor de periode 2017-2021, de regelgeving (decreten, enz.), beleidsnota’s en beleidsbrieven, de 
evaluatierapporten van de voorgaande evaluaties (uit 2016), de beleidsplannen van het Orpheus 
Instituut, de jaarverslagen die het Orpheus Instituut heeft ingediend bij het bevoegde 
administraties, de zelfevaluatie die het Orpheus Instituut zal opstellen (zie deel 7.2.2), enz.  

In het kader van deze evaluatie zullen de bevoegde Vlaamse beleidsactoren (in eerste instantie (de 
dossierbehandelaar(s) bij) het Departement EWI/Departement OV en het kabinet van de bevoegde 
minister(s)) een toekomstvisie opstellen met betrekking tot de opdrachten van het Orpheus 
Instituut (onderwijs en onderzoek). Deze toekomstvisie zal ook als bron ter beschikking gesteld 
worden van de evaluatie en dient gericht ingezet te worden met het oog op een weloverwogen 
advies over de toekomst van het Orpheus Instituut. 

Andere bronnen zijn onder meer het benchmarkrapport dat het Orpheus Instituut volgens de 
bepalingen van de beheersovereenkomst 2017-2021 moet laten opstellen en het rapport/de 
rapporten dat/die de experts zullen opstellen naar aanleiding van hun plaatsbezoek aan het 
Orpheus Instituut.  

7.2.2. Zelfevaluatie opgesteld door het Orpheus Instituut 
In het convenant 2017-2021 wordt gesteld dat het Orpheus Instituut ten behoeve van de evaluatie 
een zelfevaluatie, bestaande uit een ex-post- en een ex-anteluik, moet opstellen. In de 
beheersovereenkomst 2017-2021 wordt dan weer gevraagd om ten behoeve van de evaluatie een 
(eind)rapport op te stellen op basis van de opdrachtbepaling voor de evaluatiecommissie.  

Om de werklast voor het Orpheus Instituut te beperken, wordt voorgesteld om de instelling te 
vragen een document op te stellen dat tegemoet komt aan de bepalingen van zowel het convenant 
als de beheersovereenkomst. Bij dit (ontwerp van) plan van aanpak is als Bijlage 1 een 
richtlijn/leidraad opgenomen die het Orpheus Instituut kan gebruiken om het gevraagde op te 
stellen.  

Er werd met het Orpheus Instituut afgesproken dat beide delen van het gevraagde document 
opgeleverd zullen worden tegen eind januari 2021. Ten behoeve van de internationale experts 
wordt gevraagd om het document hetzij in het Nederlands op te stellen en een Engelstalige 
managementsamenvatting te voorzien of omgekeerd. Er kunnen ter zake ook nog andere 
afspraken worden gemaakt met het oog op efficiëntie en effectiviteit.  
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7.3. Evaluatoren 

7.3.1. In te zetten evaluatoren en wijze van aanstelling 
Voor de uitvoering van deze evaluatie zal een beroep gedaan worden op twee types van 
evaluatoren, nl. een externe consultant en internationale experts (cf. deel 7.3.3). Beide types van 
evaluatoren voeren onafhankelijk elk hun deel van de opdracht uit, maar beide processen 
interageren ook, aangezien de consultant onder meer wordt ingezet ter ondersteuning van de 
experts (zie ook deel 7.3.2). 

7.3.2. Externe consultant 
Voor de uitvoering van de evaluatie-opdracht zal onder meer een externe consultant worden 
ingeschakeld die zal worden aangewezen via een aanbestedingsprocedure. De belangrijkste taak 
van de consultant zal erin bestaan om de werkzaamheden van de experts voor te bereiden, te 
ondersteunen en te begeleiden. De consultant zal zijn taak uitvoeren zowel rekening houdend met 
de evaluatieluiken die in deel 6 zijn gedefinieerd als met de verwachte resultaten van de evaluatie 
en zal dit alles doen in samenwerking met het/de samen te stellen panel(s) van experts (zie ook 
deel 7.3.3).  

De uitwerking van de evaluatie-opdracht zal in grote mate overgelaten worden aan de consultant, 
die bij de offertevraag zal worden uitgenodigd om de onderscheiden evaluatieluiken (zie deel 6) 
op basis van eigen expertise/inzichten te vertalen in een samenhangende en relevante set van 
evaluatie-/onderzoeksvragen die kunnen worden aangewend (door hemzelf of door de experts) 
om de verwachte evaluatieresultaten te bekomen en aan te geven welke methodologieën en hoe 
deze zullen worden ingezet om het geheel van de opdracht uit te voeren. Een aantal 
methodologieën dienen echter in ieder geval te worden aangewend voor de uitvoering van het 
geheel van deze evaluatie-opdracht (cf. deel 7.1). 

De consultant zal voor de uitvoering van de opdracht een werkplan moeten uitwerken dat 
duidelijk aangeeft hoe hij de opdracht percipieert en hoe hij zowel zijn eigen team als de experts 
zal inzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen, en welke methodologieën er waar, 
wanneer en door wie zullen worden aangewend.  

De voorbereiding van de beoordeling door de experts (bv. onder de vorm van evaluatie-
/onderzoeksvragen), evenals de eigenlijke beoordeling door de experts en de ondersteuning en 
begeleiding die t.a.v. van de experts kunnen worden verwacht, dienen in dit werkplan te worden 
verduidelijkt. Hierbij dienen de rollen, verantwoordelijkheden en taken van zowel de consultant 
als de experts duidelijk te worden gedefinieerd. In ieder geval wordt van de consultant verwacht 
dat hij instaat voor het opstellen van een tussentijds rapport ten behoeve van de experts, voor de 
uitwerking van een programma en de evaluatie-opdracht (incl. evaluatie-onderwerpen en/of 
- vragen) voor de experts maar ook voor de consolidatie van de eindrapportering en dit o.m. 
gebaseerd op de beoordeling door de experts en op eigen bevindingen. 

Bij de uitwerking van het programma en de evaluatie-opdracht voor de experts, wordt van de 
consultant ook verwacht dat hij argumenteert welke expertensessies hij voorstelt en waarom en 
hoe deze praktisch zullen worden georganiseerd met het oog op de optimale realisatie van de 
verwachte gezamenlijke evaluatie van het Orpheus Instituut.  
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7.3.3. Panel(s) van (internationale) experts 
Voor de evaluatie van de onderzoeksopdracht voorziet het convenant 2017-2021 in een 
beoordeling van (de onderzoeksopdracht van) het Orpheus Instituut door een panel van 
internationale experts, zonder expliciet een plaatsbezoek te vermelden. De ervaring met vorige 
evaluaties leert echter dat een dergelijk plaatsbezoek een aanzienlijke verrijking van de evaluatie 
en een meerwaarde voor de betrokkenen oplevert.  

Bovendien is het ook de bedoeling van het Departement EWI om de internationale experts ook en 
meer dan in vorige evaluaties in te zetten om bij te dragen tot het adviseren over de toekomst. 
Op basis van de uitgewerkte toekomstplannen (instelling en EWI/kabinet) worden nl. 
(afzonderlijke) toekomstgerichte sessies opgezet waarin de experts enerzijds met het 
evaluatievoorwerp en anderzijds met de beleidsmakers (EWI en kabinet) interageren met het oog 
op een weloverwogen expertenadvies over de toekomst van het evaluatievoorwerp in kwestie. 

De ex-antezelfevaluatie van het evaluatievoorwerp evenals de toekomstvisie van het beleid (cf. 
deel 4.4.2) zijn dus belangrijke bronnen voor deze toekomstgerichte sessies.  

In het kader van de beheersovereenkomst 2017-2021 is voorzien in de evaluatie van het Orpheus 
Instituut door een evaluatiecommissie bestaande uit experts in de materie (bv. artistieke experts). 
Deze evaluatiecommissie kan dus ook beschouwd worden als een panel van experts. Ook dit panel 
moet in het kader van de evaluatie van het Orpheus Instituut zoals voorzien in deze 
beheersovereenkomst oordelen over zowel het verleden als de toekomst van de instelling.  

Aangezien het de bedoeling is dat een gezamenlijke evaluatie voor alle opdrachten van het 
Orpheus instituut wordt opgezet (cf. deel 4.1), wordt er dan ook geopteerd voor een 
expertenbeoordeling die alle aspecten van de opdrachten van het Orpheus Instituut bestrijkt en 
die rekening houdt met beide invalshoeken van de evaluatie (onderwijs en onderzoek) én die 
binnen een welomschreven tijdsvenster plaatsvindt. Hiertoe zullen twee panels28 worden 
samengesteld en er worden zowel gezamenlijke als parallelle panelsessies opgezet.  

De (internationale) experts die zullen ingezet worden voor de evaluatie van het Orpheus Instituut, 
dienen in staat te zijn om de instelling te beoordelen vanuit hoger geschetste invalshoeken én 
dienen ook zicht te hebben op de toekomst van de onderzoeksdomeinen van de instelling en het 
management ervan en op de beleidsontwikkelingen op het vlak van onderwijs en onderzoek in 
het algemeen en wat de onderzoeksdomeinen van het Orpheus Instituut betreft in het bijzonder. 
Ervaring hebben met onderwijs- en/of onderzoeksbeleid op het niveau van een regio of land of 
ruimer vormt een bijkomend pluspunt.  

Praktisch gezien zullen de experts een tweetal dagen worden ingezet en worden er expertensessies 
georganiseerd waarin in ieder geval Orpheus Instituut gehoord en bevraagd wordt, maar waarin 
dat minstens ook met de (Vlaamse) beleidsmakers gebeurt en eventueel met andere stakeholders. 

De experts zullen bij hun werkzaamheden worden ondersteund en begeleid door de consultant 
die op basis van zijn voorafgaandelijke analyse en bevindingen een tussentijds rapport, een 
evaluatie-opdracht en een concrete set van evaluatie-/onderzoeksvragen voor de panels uitwerkt. 
De experts zullen zich met andere woorden bij de uitvoering van hun opdracht onder meer baseren 

 
28  Deze keuze laat bovendien toe om rekening te houden met de onderscheiden evaluatiepraktijken bij de 
beleidsdomeinen EWI en OV (zie ook deel 11).   
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op de voorbereidende werkzaamheden van de consultant, maar ook andere bronnen kunnen 
raadplegen29.  

De experts stellen hun eigen rapport(en) op en kunnen hiervoor terugvallen op de ondersteuning 
door de consultant die ook zal instaan voor de consolidatie van alle bevindingen. In ieder geval 
wordt de rapportering van de experts zowel verwerkt in het eindrapport over de evaluatie als 
opgenomen als afzonderlijke bijlage(n) bij dit rapport.  

Voor de samenstelling van het/de panel(s)30 van (internationale) experts, zullen de inhoudelijk 
bevoegde entiteiten binnen beide departementen (i.e. de afdeling Onderzoek van het Departement 
EWI en de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement OV) een 
voorstel doen31. Ook het Orpheus Instituut en de externe consultant zullen worden uitgenodigd 
om mogelijke experts voor te stellen.  

De bedoeling is dat het aldus bekomen voorstel de hoofonderwerpen van de evaluatie (onderwijs 
en onderzoek) reflecteert in de expertise van de voorgestelde experts en dat de experts zo kunnen 
worden ingezet dat aan de bepalingen van beide overeenkomsten is voldaan. De lijst van mogelijke 
experts zal bestaan uit een longlist die verder zal worden onderverdeeld in een prioriteitenlijst, 
aangevuld met een reservelijst bestaande uit een of meerdere reserve-experts per expert uit de 
prioriteitenlijst en dit met een vergelijkbaar profiel als die expert uit de prioriteitenlijst. Conform 
de evaluatiepraktijk van het Departement EWI is het ook de bedoeling om in de lijst minstens één 
expert op te nemen die betrokken was bij een van de vorige evaluaties, m.a.w. in dit geval zal er 
aan deze evaluatie in principe zowel een expert deelnemen die betrokken was bij de evaluatie van 
2016 van de beheersovereenkomst en van de evaluatie van 2016 van de onderzoeksopdracht van 
het Orpheus Instituut (i.e. in het kader van het convenant 2013-2016). 

De aldus bekomen longlist van experts moet gevalideerd worden door de stuurgroep die de 
evaluatie begeleidt (zie ook deel 7.4.1) en zal vervolgens door de administraties bevoegd voor de 
evaluatie bij beide beleidsdomeinen32 voorgelegd worden aan de bevoegde minister(s) met de 
vraag om deze lijst goed te keuren en op basis van de goedgekeurde lijst tot de finale samenstelling 
van het/de panel(s) van experts (i.e. een shortlist) te komen.  

Op basis van de aldus goedgekeurde longlist zullen de bevoegde administraties ook al stappen 
ondernemen om een geschikt tijdsvenster voor de uitvoering van het plaatsbezoek33 door de 
experts te bepalen. De experts worden aangesteld en vergoed door de bevoegde administraties.  

7.4. Begeleiding van de evaluatie/evaluatieproces 

7.4.1. De stuurgroep 
De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van het 
Departement EWI (afdeling Strategie en Coördinatie (evaluatiecel) en afdeling Onderzoek) en van 

 
29 De zelfevaluatie opgesteld door het Orpheus Instituut, de jaarverslagen van het Orpheus Instituut, de toekomstvisie 
opgesteld door de beleidsmakers, enz. (zie ook deel 4.4.2).  
30 Het wordt aan de consultant overgelaten om hieromtrent een voorstel te doen, dat echter wel door de stuurgroep 
moet worden gevalideerd (zie ook deel 7.4.1).  
31 Er wordt uitgegaan van minstens vijf experts, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de genderbalans 
maar ook met de aanwezige expertise en met de geografische spreiding.  
32 Met name de (evaluatiecel van) de afdeling Strategie en Coördinatie van het Departement EWI en de afdeling Hoger 
Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement OV zijn bevoegd voor de (uitvoering van) de evaluaties 
vermeld in de respectievelijke overeenkomsten.  
33 Er wordt uitgegaan van maximaal twee dagen ter plaatse.  
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het Departement OV (afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs) zijn opgenomen. Verder 
wordt voor elk van beide beleidsdomeinen een vertegenwoordiger van de bevoegde minister in 
de hoedanigheid van waarnemer opgenomen in de stuurgroep. 

De externe consultant wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroepvergaderingen maar 
maakt geen deel uit van de stuurgroep.  

De stuurgroep is het orgaan dat bevoegd is voor toezicht op en de begeleiding van het 
evaluatieproces. De werking ervan is neergelegd in een huishoudelijk reglement. De stuurgroep 
waakt over het correcte verloop van het evaluatieproces en kan dit zo nodig bijsturen. De 
rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep, die de kwaliteit van het geleverde werk 
bewaakt. Verder ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie-opdracht van de externe consultant 
wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het opdrachtbestek en dat de 
werkzaamheden van de externe consultant resulteren in een eindrapport met concrete 
aanbevelingen die inpasbaar zijn in de regelgeving. 

De stuurgroep is ook het orgaan dat interviewlijsten, tussentijdse resultaten, rapporten en andere 
stukken, voorstellen34 en/of deliverables valideert.  

Op de eerste stuurgroepvergadering wordt ook het evaluatievoorwerp uitgenodigd zodat 
betrokkenen kennis kunnen maken met de aanpak die de externe consultant voor de uitvoering 
van de evaluatie-opdracht voorstelt en ook om een aantal afspraken te kunnen maken. 

7.4.2. De operationele werkgroep 
Voor de dagelijkse opvolging van de evaluatiewerkzaamheden is een operationele werkgroep 
ingesteld. Deze bestaat uit de dossierbehandelaar voor de evaluatie (en zijn/haar back-up) die 
behoren tot de evaluatiecel van het Departement EWI, uit de dossierbehandelaar voor het Orpheus 
Instituut binnen het Departement EWI en de dossierbehandelaar voor het Orpheus Instituut 
binnen het Departement OV.  

De operationele werkgroep staat ook in voor de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen 
en de werkzaamheden ervan worden geregeld op basis van eerder vermeld huishoudelijk 
reglement (zie deel 7.4.1).  

Het dossierbehandelaars voor de evaluatie bij het Departement EWI en bij het Departement OV 
fungeren als enige aanspreekpunt voor de evaluatie.  

7.5. Planning 
Hieronder wordt een indicatieve planning voor het uitvoeren van deze evaluatie weergegeven: 

• Opstellen beknopt plan van aanpak (PVA): april 2020. 
• Interne bespreking beknopt PVA met de dossierbehandelaar en interne validatie: 8 april 

2020. 
• Overleg met evaluatievoorwerp over het beknopt PVA en planning afspreken voor het 

opstellen van de zelfevaluatie: 30 april 2020. 
• Overleg met de dossierbehandelaar bij het Departement OV (Kristien Van Puyvelde van de 

afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs) over de afstemming van beide 
evaluaties met het oog op de gezamenlijke uitvoering ervan: 18 mei 2020. 

 
34 Onder meer het voorstel van programma en van opdracht voor de experts.  
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• Herwerken en verder uitwerken plan van aanpak op basis van de 
besprekingen/opmerkingen: eind mei tot eind september 2020. 

• Toelichten uitgewerkte leidraad/richtlijn voor het opstellen van de zelfevaluatie: 14 juli 
2020. 

• Toelichten uitgewerkt plan van aanpak aan het evaluatievoorwerp: 9 oktober 2020. 
• Overleg met het kabinet en/of opstellen gezamenlijke nota aan beide bevoegde ministers: 

oktober 2020. 
• (Opstart) Aanbesteding overheidsopdracht: oktober 2020. 
• Benaderen mogelijke experts (voor de beoordeling van de onderzoeksopdracht van het 

Orpheus Instituut): oktober 2020. 
• Aanstellen consultant en start opdracht consultant: eind november 2020. 
• Eerste stuurgroepvergadering: begin december 2020. 
• Opleveren zelfevaluatie opgesteld door het Orpheus Instituut: 

o Ex-postluik zelfevaluatie én de benchmarkoefening: 31 januari 2021. 
o Ex-anteluik zelfevaluatie: 28 februari 2021.   

• Opstellen toekomstvisie door dossierbehandelaar(s): januari 2021. 
• Tussentijdse rapportering consultant: in functie van het plaatsbezoek van de experts en 

uiterlijk midden maart 2021. 
• Stuurgroepvergadering in functie van de validatie van de tussentijdse rapportering, 

programma en evaluatie-opdracht experts: midden maart 2021.  
• Beoordeling door de experts: 22&23/03/2021.  
• Ontwerp van eindrapport: eind april 2021. 
• Validatie ontwerp van eindrapport door de stuurgroep en nazicht door het Orpheus 

Instituut (2 weken) met het oog op de verbetering van materiële fouten: midden mei 2021.  
• Afronden rapportering: eind mei 2021. 
• Nazorggesprekken35: september 2021. 

Als deliverables worden dus minstens een tussentijdse rapportering van de externe consultant 
verwacht - die onder meer zal dienen als een van de brondocumenten voor de internationale 
experts - én een eindrapport verwacht. Het rapport/De rapporten dat/die de experts opstellen, 
zal/zullen verwerkt worden in dit eindrapport en er ook als bijlage(n) aan toegevoegd worden.  

  

8. Informeren van en communiceren met het evaluatievoorwerp 
Op 30 april 2020 heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het Orpheus 
Instituut waarbij zowel de evaluatiepraktijk van het Departement EWI als het beknopt plan van 
aanpak voor de evaluatie van de onderzoeksopdracht van het Orpheus Instituut werden toegelicht. 

Op 18 mei 2020 heeft er ook een overleg plaatsgevonden tussen de bevoegde administratie bij 
zowel het Departement EWI als het Departement OV met het oog op de maximale afstemming van 
beide evaluaties. 

 
35 Deze gesprekken vinden plaats tussen de evaluatiecel en enerzijds het evaluatievoorwerp en anderzijds de inhoudelijke 
dossierbehandelaar bij het departement. De gesprekken zijn gericht op de verbetering van het evaluatieproces zelf en 
niet op de inhoud en/of de resultaten van de afgelopen evaluatie.    
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Op basis van deze beide overlegmomenten werd het (ontwerp van) plan van aanpak verder 
uitgewerkt (zie deel 7.5) en onderhavig document is die uitwerking.  

Het aldus uitgewerkte (ontwerp van) plan van aanpak en de richtlijn/leidraad voor het opstellen 
van de zelfevaluatie (zie Bijlage 1) werd op 9 oktober 2020 door de bevoegde administraties van 
beide beleidsdomeinen toegelicht aan het Orpheus Instituut. Naast het toelichten van het 
(ontwerp van) plan van aanpak, werd er aan het Orpheus Instituut ook feedback gevraagd over 
de voorgestelde planning en de verwachte deliverables36.  

Onderhavig (ontwerp van) plan van aanpak werd na deze toelichting aangepast op basis van de 
gemaakte afspraken. Een overzicht van de gemaakte afspraken is opgenomen worden in deel 11.  

9. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie-opdracht 
Voor de uitvoering van de evaluatie zal o.m. een beroep worden gedaan op een consultant (cf. 
deel 7.3.2).  

De consultant zal worden aangesteld via een aanbestedingsprocedure. Het is de bedoeling 
betreffende procedure in oktober 2020 op te starten. De evaluatiecel van de afdeling Strategie en 
Coördinatie (ASC) staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de aanbestedingsprocedure 
van de opdracht van de consultant. Dit omvat zowel het voortraject, de eigenlijke 
aanbestedingsprocedure als de (procedurele) opvolging van de uitvoering van de opdracht.  

Beschikbare documenten: 

Volgende informatie zal ter beschikking worden gesteld aan de consultant, hetzij als bijlage bij het 
bestek, hetzij op de relevante website, hetzij elektronisch op te vragen bij het departement: 

Voor het opstellen van de offerte: 

• Het convenant 2017-2021 en de beheersovereenkomst 2017-2021 met het Orpheus Instituut; 
• De Codex Hoger Onderwijs37; 
• Het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 

wetenschaps- en innovatiebeleid en de wijzigingen aan betreffend decreet38; 
• Beleidsbrieven en beleidsnota’s voor de beleidsdomeinen EWI en OV39;  
• Informatie over het Orpheus Instituut (zie www.orpheusinstituut.be);  
• De rapporten van de vorige evaluaties40. 

 

 
36 Het grootste deel van de planning opgenomen in deel 7.5 werd op 30 april 2020 al afgetoetst met het Orpheus Instituut 
en gevalideerd. Gelet op het feit dat het (ontwerp van) plan van aanpak nu uitgaat van een gezamenlijke evaluatie 
vanuit de beleidsdomeinen EWI en OV is deze validatie mogelijk niet langer geldig en dient de planning dus opnieuw te 
worden overlegd en afgetoetst.  
37 Zie https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023887&datum=&geannoteerd=true&print=false. 
38 Zie https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018085&param=inhoud&ref=search&AVIDS=; 
39 Zie de website van het Vlaams Parlement www.vlaamsparlement.be. 
40 Zie o.m. https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-
beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6 voor de managementsamenvatting van de evaluatie van 2016 van de 
onderzoeksopdracht van het Orpheus Instituut. 

http://www.orpheusinstituut.be/
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023887&datum=&geannoteerd=true&print=false
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018085&param=inhoud&ref=search&AVIDS=
http://www.vlaamsparlement.be/
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/afgeronde-beleidsevaluaties/beleidsevaluaties-6
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Bij de plaatsing van de opdracht (of later): 

• Strategische plannen 2017-2021 van het Orpheus Instituut met betrekking tot het geheel 
van de opdrachten; 

• De jaarrapporteringen van het Orpheus Instituut ten behoeve van beide beleidsdomeinen; 
• Relevante beslissingen van en nota’s/mededelingen aan de Vlaamse Regering; 
• Het benchmarkingrapport dat het Orpheus Instituut heeft laten opstellen; 
• De zelfevaluatie van het Orpheus Instituut in het kader van deze evaluatie. 

10. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 
Voor het eindrapport van de evaluatie finaal gevalideerd wordt (door de stuurgroep voor de 
evaluatie), krijgt het evaluatievoorwerp de mogelijkheid om het ontwerp van eindrapport na te 
lezen met het oog op de verbetering van materiële fouten. Vastgestelde materiële fouten moeten 
altijd verbeterd worden en conclusies of aanbevelingen die erop gebaseerd waren, moeten 
overeenkomstig aangepast worden. Voor het nazicht met het oog op de verbetering van materiële 
fouten krijgt het evaluatievoorwerp een week tijd en de verwachte periode waarin dit nazicht 
moet uitgevoerd worden, wordt ruim op voorhand aan het evaluatievoorwerp meegedeeld, zodat 
deze werkzaamheden opgenomen kunnen worden in de eigen planning.  

Nadat dit proces is afgerond, is het eindrapport gefinaliseerd en is de evaluatie zelf afgerond en 
volgt een periode van onderhandeling over de toekomst van het evaluatievoorwerp die in dit geval 
in principe moet resulteren in een nieuwe beheersovereenkomst en een nieuw convenant tussen 
de Vlaamse Gemeenschap en het Orpheus Instituut.  

In principe kan het Orpheus Instituut na de afronding van de evaluatieprocedure een beroep doen 
op de externe consultant om de resultaten van de evaluatie aan (vertegenwoordigers van) het 
Orpheus Instituut toe te lichten, conform het hierna omschreven voorstel. In het opdrachtbestek 
voor de aanbesteding van de evaluatieopdracht wordt hiervoor een specifieke optie voorzien. 

Wat de bekendmaking van de resultaten van de evaluatie van het Orpheus Instituut betreft, dient 
rekening gehouden te worden met het feit dat deze evaluatie een gezamenlijke evaluatie is 
uitgaande van beide betrokken beleidsdomeinen (EWI en OV).  

Beleidsdomein EWI 

Het Departement EWI hanteert een specifieke communicatiestrategie wat betreft het 
bekendmaken van de resultaten van beleidsevaluaties41. Conform die communicatiestrategie, 
wordt het eindrapport van een evaluatie pas publiek van zodra het beslissingsproces over de 
toekomst van het evaluatievoorwerp is afgerond. Op dat ogenblik wordt de 
managementsamenvatting ervan op de EWI-website geplaatst en kunnen geïnteresseerden het 
volledige rapport ook opvragen bij het Departement EWI.   

In de periode die aan het beslissingsproces over de toekomst van het evaluatievoorwerp 
voorafgaat, is het eindrapport nog vertrouwelijk en wordt het enkel ter beschikking gesteld aan 
de direct betrokken partijen, nl. de bevoegde minister(s), de leden van de stuurgroep die de 
evaluatie heeft begeleid en (vertegenwoordigers van) het evaluatievoorwerp.  

 
41 Zie ook https://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/wat-beleidsevaluatie.  

https://www.ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/strategisch-beleid/beleidsevaluaties/wat-beleidsevaluatie
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Beleidsdomein OV 

Binnen het beleidsdomein OV wordt er tot op heden geen specifieke communicatiestrategie 
gehanteerd om de resultaten van de beleidsevaluatie bekend te maken. Dit staat ook niet in de 
beheersovereenkomst, maar het beleidsdomein OV zal in het kader van de evaluatie van het 
Orpheus Instituut de communicatiestrategie van het Departement EWI (cf. supra) hanteren (en dit 
met het akkoord van deze instelling).  

Voorstel van bekendmaking van de evaluatieresultaten na afronding van de eigenlijke evaluatie 

In de periode die aan het beslissingsproces over de toekomst van het evaluatievoorwerp 
voorafgaat, is het eindrapport nog vertrouwelijk en wordt het enkel ter beschikking gesteld aan 
de direct betrokken partijen, nl. de bevoegde minister(s), de leden van de stuurgroep die de 
evaluatie heeft begeleid en (vertegenwoordigers van) het evaluatievoorwerp.  

Van zodra het beslissingsproces over de toekomst van het evaluatievoorwerp is afgerond, wordt 
de managementsamenvatting ervan zowel op de EWI-website als eventueel op de OV-website 
geplaatst en kunnen geïnteresseerden ook het volledige rapport opvragen bij het Departement 
EWI of bij het Departement OV. 

11. Afspraken gemaakt met (vertegenwoordigers van) het Orpheus 
Instituut na overleg over het (ontwerp van) plan van aanpak voor de 
evaluatie 

Op 9 oktober 2020 werd het (ontwerp van plan van aanpak) door vertegenwoordigers van de 
bevoegde administraties toegelicht aan vertegenwoordigers van het Orpheus Instituut en dit in 
aanwezigheid van de dossierbehandelaars voor het Orpheus Instituut bij de respectievelijke 
beleidsdomeinen.  

Tijdens het overleg werden volgende opmerkingen geformuleerd/afspraken gemaakt die – waar 
en voor zover van toepassing – werden verwerkt in onderhavig (ontwerp van) plan van aanpak: 

1. Beoordeling door de panels 
• Behalve het Orpheus Instituut zullen beide departementen en de consultant ook 

voorstellen voor mogelijke experts aanbrengen. Op basis van deze voorstellen wordt 
een long- en shortlist opgesteld die teruggekoppeld wordt aan het Orpheus Instituut. 

• Het Orpheus Instituut zal namen van mogelijke experten met zowel onderzoeks- als 
onderwijsprofielen bezorgen in de week van 12/10/2020 aan het aanspreekpunt voor 
de evaluatie (zie ook punt 6 hierna). 

• Tijdens de sessies van het panel dat de uitvoering van de beheersovereenkomst moet 
beoordelen: 

o Zal Kristien Van Puyvelde als waarnemer deelnemen. 
o Zal mogelijk ook de regeringscommissaris (als waarnemer) deelnemen. Dit 

laatste moet wel nog bevestigd worden. 
• Bij de panelsessies van het panel dat de onderzoeksopdracht (convenant) moet 

beoordelen, wordt de evaluatiepraktijk van het Departement EWI gevolgd (i.e. er nemen 
geen waarnemers vanwege de Vlaamse overheid deel aan deze sessies). 

• De beoordeling door de panels zal plaatsvinden op 22 & 23/03/2021 (cf. aanpassing 
planning opgenomen in deel 7.5). 
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2. Zelfevaluatie 

• Ex-postluik (1 gezamenlijk document voor beide aspecten) wordt opgesteld in het 
Engels én in het Nederlands. 

• Ex-anteluik: 
o Onderzoeksdeel wordt opgesteld in het Engels. 
o Onderwijsluik (uitvoering van de (komende) beheersovereenkomst) wordt 

opgesteld in het Nederlands. 

 
3. In de toelichting was sprake van “het rekening houden met afzonderlijke subsidies in het 

kader van de financiële analyse”: er wordt verwacht dat dit aspect eerder kwalitatief dan 
kwantitatief benaderd zal worden en dat een kwantitatieve evaluatie ervan in ieder geval 
geen onderwerp van de beoordeling door de panels uitmaakt. 

 
4. Aanleveren van onderzoeksinformatie aan FRIS: eventuele knel- of aandachtspunten 

hieromtrent dienen zeker in de zelfevaluatie aan bod te komen.   
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Bijlage 1 
 

Zelfevaluatie op te stellen door het Orpheus Instituut – richtlijn/leidraad 

1. Inleiding 
Zoals aangegeven in 7.2.2 van het (ontwerp van) plan van aanpak over de evaluatie van het 
Orpheus instituut, wordt in het kader van deze evaluatie verwacht dat de instelling in het kader 
van deze evaluatie een document opstelt dat tegemoet komt aan de bepalingen van zowel de 
beheersovereenkomst 2017-2021 als het convenant 2017-2021. Conform de evaluatiepraktijk die het 
Departement EWI hanteert, dient “het voorwerp van de evaluatie” standaard een zelfevaluatie op 
te stellen die zowel uit een terugblik (ex-postluik van de zelfevaluatie) als een vooruitblik (ex-
anteluik van de zelfevaluatie) bestaat.  
Daarnaast voorziet het beleidsdomein OV in het opstellen van een (eind)rapport in functie van de 
opdracht van de evaluatiecommissie (die uit experts bestaat) én in het laten uitvoeren van een 
benchmark die moet resulteren in een specifiek rapport.  
Zoals hoger vermeld is het de bedoeling dat het Orpheus Instituut – naast het gevraagde 
benchmarkrapport – één document produceert ten behoeve van het geheel van de evaluatie (cf. 
delen 4 en 6 van dit (ontwerp van) plan van aanpak). In deze context wordt verder naar het 
verwachte document verwezen onder de naam “zelfevaluatie”.  

Aangezien de meeste (te evalueren) instellingen jaarlijks omstandig rapporteren, kan de verwachte 
zelfevaluatie in principe op een hoog aggregatieniveau uitgewerkt worden. Om het opstellen van 
de zelfevaluatie te vergemakkelijken, werd een richtlijn/leidraad opgesteld, die bestaat lijst van 
thema’s (eventueel aangevuld met een aantal richtvragen) die ingevuld moeten worden.  

De uiteindelijke bedoeling is om het Orpheus Instituut toe te laten een ex-postreflectie t.a.v. de 
afgelopen periode (periode 2016 t/m 2020) op te stellen en op basis hiervan ook een aantal 
krachtlijnen uit te zetten voor de toekomst (vooruitblik; vanaf 2022 en minstens tot 2026).  

Bij het opstellen van de gevraagde zelfevaluatie, kan - waar mogelijk en nuttig - altijd verwezen 
worden naar al bestaande documenten of beschikbare gegevens (uit jaarverslagen, op de website, 
andere rapportering, enz.). Het is NIET de bedoeling dergelijke informatie te reproduceren.  

2. Context voor het opstellen van de zelfevaluatie 
De eigenlijke evaluatie 2021 van het Orpheus Instituut die in het (ontwerp van) plan van aanpak 
ter zake wordt uiteengezet, betreft een evaluatie van het geheel van de opdrachten van de 
instelling (onderwijs en onderzoek). Deze gezamenlijk evaluatie vanuit de twee bevoegde 
beleidsdomeinen (EWI en OV) wordt opgezet vanuit twee dimensies (met name ex post en ex ante) 
en vanuit twee perspectieven, met name de instelling op zich (intern perspectief) en de instelling 
als actor in het Vlaamse onderwijs- en WTI-beleid en dit gesitueerd binnen de beleidscontext(en) 
(extern perspectief; cf. systeemblik).  

De evaluatie van het Orpheus Instituut zoals vooropgesteld in het (ontwerp van) plan van aanpak 
omvat zowel een beoordeling van het Orpheus Instituut zelf als van zijn activiteiten. Bij de ex-
postbeoordeling van het Orpheus Instituut als hogeronderwijs- en onderzoeksinstelling ligt de 
nadruk op strategie (planning en realisatie), werking en governance, en organisatorische aspecten, 
terwijl bij de beoordeling van de activiteiten de nadruk eerder zal liggen op behaalde resultaten, 
impact, kwaliteit van het geleverde werk, interactie met 
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stakeholders/doelgroepen/klanten/andere actoren, enz.. Een belangrijk deel van de evaluatie is 
gericht op de toekomst en omvat onder andere een analyse en beoordeling van de 
toekomstplannen van het Orpheus Instituut onder meer in relatie tot de toekomstplannen van de 
beleidsmakers en dit op verschillende beleidsniveaus (cf. systeemblik). Er wordt verwacht dat het 
Orpheus Instituut in het ex-anteluik van zijn zelfevaluatie rekening houdt met de 
doelstellingenkaders op deze verschillende beleidsniveaus en aantoont hoe zijn toekomstplannen 
erop inspelen en ertoe bijdragen. 

3. Richtlijn/leidraad voor het opstellen van de zelfevaluatie 
Om de verwachte zelfevaluatie op te stellen, kan het Orpheus Instituut uitgaan van onderstaande 
richtlijn/leidraad die is onderverdeeld in een aantal thema’s. Deze thema’s worden (soms) 
aangevuld met een aantal richtvragen die illustratief zijn ten aanzien van het thema in kwestie. 
Het is niet de bedoeling dat de opgestelde zelfevaluatie deze vragen afzonderlijk beantwoordt, 
maar wel om op basis van het beschreven thema en de (eventueel) onderliggende vragen in de 
finale documenten voldoende elementen aan te reiken om elk thema te onderbouwen en in te 
vullen. 

De thema’s die in deze richtlijn/leidraad naar voren worden geschoven, reflecteren zich ook in de 
evaluatieluiken die in het (ontwerp van) plan van aanpak worden onderscheiden (zie deel 6).    

3.1 Inhoud van het ex-postluik van de zelfevaluatie (periode 2016/2017-
2020) 

3.1.1 Vorige evaluaties 
In dit deel van de zelfevaluatie wordt een reflectie verwacht op de vorige evaluaties van 2016 van 
het Orpheus Instituut42 en wat daaruit werd geleerd en geïmplementeerd en waarom (niet). 
Bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de evolutie van de werking, aansturing en 
governance in vergelijking met de voorgaande periode (2012/2013-2016).  

De conclusies en aanbevelingen uit beide evaluaties kunnen eventueel hernomen worden en 
telkens kan aangeduid worden welke bruikbaar waren, welke niet en waarom (niet) en welke 
gevolgen deze hadden op de werking, aansturing en governance voor de periode van de lopende 
overeenkomsten (i.e. beheerovereenkomst en convenant).  

Ook kan aangegeven worden of er in relatie tot het voorgaande bepaalde 
aandachtspunten/verbeterpunten kunnen worden opgenoemd en zo ja, welke en waarom.  

Indien nuttig en relevant mag dit deel van de zelfevaluatie ook verwerkt worden in de andere 
thema’s. 

Richtvragen die in dit onderdeel als leidraad gebruikt kunnen worden, zijn: 
1) Op welke wijze heeft het Orpheus Instituut in zijn beleid voor de periode 2017-2021 rekening gehouden 

met de resultaten van de vorige evaluaties (2016)?  
2) Welke lessen heeft het Orpheus Instituut zelf getrokken uit de vorige evaluaties (2016) en op welke 

wijze werden deze getrokken lessen geoperationaliseerd?  
3) Hoe is de eigen werking en governance geëvolueerd en dit i.h.b. t.o.v. de voorgaande 

(beheers)periode?  
4) Kunnen er in relatie tot (de antwoorden op) voorgaande vragen aandachtspunten/verbeterpunten 

worden gemeld en zo ja, welke? 

 
42 M.a.w. zowel de evaluatie in het kader van het convenant 2013-2016 als in het kader van de beheersovereenkomst 2012-
2016.  
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3.1.2 Beleidsplanning en -realisatie/rol, positie en meerwaarde 
In dit onderdeel wordt in eerste instantie een korte toelichting verwacht bij het eigen beleid 
(2016/2017-2020) en hoe dit is/was ingebed/afgestemd op de beleidsdoelstellingen en dit zowel in 
de Vlaamse als de ruimere (internationale) context en hoe dit beleid ten uitvoer werd gebracht.  

Verder wordt een toelichting verwacht bij de manier waarop het eigen beleid al of niet werd 
bijgesteld in het licht van de evoluerende beleidscontext en/of onderwijs- en onderzoekscontext, 
In dit verband dient bijzondere aandacht te gaan naar de bijdragen die het Orpheus Instituut 
heeft geleverd tot de realisatie van de (evoluerende) beleidsdoelstellingen (Vlaams/ruimer), maar 
ook naar de mate waarin en de wijze waarop de eigen beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd 
of verwacht mag worden dat deze gerealiseerd zullen worden tegen het eind van 2021 en eventueel 
waarom (niet).  

Specifieke aandacht dient te worden besteed aan de middelen die het Orpheus Instituut kan 
inzetten voor de realisatie van zijn beleidsdoelstellingen, en dit in termen van zowel eigen 
middelen (indien van toepassing), middelen afkomstig van de Vlaamse overheid (basissubsidies en 
andere middelen) en middelen afkomstig van andere partijen. Specifieke aandacht dient in dit 
verband ook te gaan naar de projectmiddelen die werden toegekend voor het verwerven van de 
Ton Koopmancollectie.  

Wat betreft de rol, positie en meerwaarde van het Orpheus Instituut binnen de evoluerende 
beleidscontext, dient een toelichting te worden gegeven bij de eventueel geëvolueerde rol, positie 
en meerwaarde van het Orpheus Instituut in het algemeen en de manier waarop het Orpheus 
Instituut die evoluerende rol heeft geoperationaliseerd in het bijzonder. Zowel de samenwerking 
en/of afstemming met als de complementariteit t.a.v. andere actoren, in het bijzonder met andere 
vergelijkbare instellingen, met de academische wereld, met andere relevante actoren, enz. dienen 
hier te worden toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn de relaties met en de acties t.a.v. de 
doelgroepen (voor onderwijs en onderzoek), de relaties met stakeholders (afstemming, synergie, 
complementariteit), in het bijzonder met de Vlaamse beleidsactoren.  

Op een hoger aggregatieniveau dienen ook de rol, positie en meerwaarde van het Orpheus 
Instituut in de internationale beleidscontext te worden toegelicht en geduid, waarbij 
bovenstaande aspecten/elementen – en dit waar nuttig en relevant – aan bod moeten komen.  

Dit onderdeel wordt bij voorkeur ook uitgewerkt vanuit zowel een intern als een extern perspectief 
en zowel op zichzelf als vanuit een systeemperspectief. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan 
van het Vlaamse onderwijs- en WTI-systeem, vervolgens het globale Vlaamse beleid (huidig, Visie 
2050 en Vizier 2030) en nog ruimer (EU, globaal) en dit specifiek voor wat betreft de daar 
gedefinieerde doelstellingenkaders. 

Richtvragen die in dit onderdeel als leidraad gebruikt kunnen worden, zijn: 
1) Hoe heeft het Orpheus Instituut zijn beleid voor de periode 2017-2021 geconcipieerd en gericht op de 

relevante doelgroepen en stakeholders (in het bijzonder de Vlaamse beleidsactoren)? In welke mate 
werd hierbij rekening gehouden met zowel het Vlaamse beleid op het vlak van onderwijs en 
onderzoek als met internationale en nationale ontwikkelingen ter zake? 

2) In welke mate werden de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd? In welke mate mag verwacht 
worden dat deze doelstellingen gerealiseerd zullen worden tegen het einde van beide overeenkomsten 
(eind 2021)? 
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3) Welke samenwerkingsverbanden met actoren in het veld (in Vlaanderen en daarbuiten) werden tot 
stand gebracht en wat was hun (strategisch) belang? Welke synergiën met actoren in het veld werden 
volgens het Orpheus Instituut gerealiseerd? 

4) In welke mate vervult het Orpheus Instituut een voor het beleid unieke rol43 en waarom?  
5) Andere suggesties/opmerkingen voor wat betreft de beschouwde periode? 

3.1.3 Werking, governance en aansturing/Resultaten, prestaties en 
impact 

Dit onderdeel heeft in eerste instantie betrekking op de werking, governance en aansturing van 
het Orpheus Instituut en dit zowel vanuit een intern als een extern perspectief. Het interne 
perspectief heeft in hoofdzaak betrekking op de interne werking, governance en aansturing en dit 
voor het geheel van de opdrachten (onderwijs en onderzoek). Een aandachtspunt hierbij is hoe en 
in welke mate de strategische en de operationele doelstellingen van de beleidsplanning t.a.v. beide 
overeenkomsten - en in het bijzonder de KPI’s en hun streefwaarden voor wat betreft het 
convenant 2017-2021 - (al of niet) werden doorvertaald naar de werkvloer en in de governance. 

Vanuit een extern perspectief en dit in eerste instantie ten aanzien van de Vlaamse overheid als 
subsidieverstrekker, is de werking, governance en aansturing van het Orpheus Instituut geregeld 
op basis van de Codex Hoger Onderwijs, het W&I-decreet, de beheersovereenkomst 2017-2021, het 
convenant 2017-2021 en de beleidsplanning van het Orpheus Instituut voor diezelfde periode. Dit 
vertaalt zich in strategische en operationele doelstellingen en – wat betreft het convenant – in 
een set van KPI’s die samen met de jaarverslaggeving en een financiële beoordeling gebruikt 
worden voor de jaarlijkse opvolging. Vanuit dat oogpunt wordt verwacht dat het Orpheus 
Instituut de genoemde regelgeving bekijkt en reflecteert over de externe opvolging over de 
afgelopen periode. Specifiek kan het Orpheus Instituut dit vanuit de KPI’s en de neergezette 
resultaten analyseren en beoordelen. Kwaliteitsbewaking voor wat betreft het onderwijs, het 
onderzoek, het management en van de governance zijn ook aandachtspunten in dit luik. Een ander 
aandachtspunt is de regelmatige aanlevering van kwaliteitsvolle onderzoeksinformatie aan het 
FRIS-platform (cf. convenant 2017-2021). Voor wat betreft het onderwijs zal hier vooral aandacht 
moeten worden besteed aan de resultaten van het benchmarkingsrapport.  

In dit onderdeel dienen ook de belangrijkste resultaten en de impact die het Orpheus Instituut in 
de beschouwde periode heeft gerealiseerd (bv. op onderwijsmatig, wetenschappelijk, economisch, 
maatschappelijk vlak of in termen van (beleids)agendabepaling) te worden toegelicht. Hierbij is 
het niet de bedoeling om in te gaan op de meer kwantitatieve resultaten (bv. de resultaten behaald 
op de KPI’s), maar eerder op de kwalitatieve realisaties en impact. Ook in dit onderdeel dient 
aandacht te worden besteed aan de realisaties die volgen uit de projectsubsidie die werd 
toegekend voor het verwerven van de Ton Koopmancollectie.    

Specifiek wordt een overzicht van en een toelichting over de resultaten (bv. op het vlak van het 
verstrekte onderwijs, in termen van wetenschappelijke doorbraken, valorisatie, beleidsmatige, 
internationale, economische en maatschappelijke impact) verwacht die de investeringen van de 
Vlaamse overheid in het Orpheus Instituut hebben opgeleverd en dit zowel voor het Orpheus 
Instituut zelf als ruimer bekeken in de periode vanaf 2011. Een vergelijkbaar overzicht en toelichting 
worden verwacht voor de middelen die het Orpheus Instituut verkregen heeft uit andere bronnen. 
Tevens is het de bedoeling dat het Orpheus Instituut aangeeft of er een hefboomeffect merkbaar 

 
43 O.a. in hoeverre is het onderzoek dat het Orpheus Instituut uitvoert, uniek in Vlaanderen en daarbuiten. 
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is (bv. t.o.v. het werven van externe fondsen – cf. supra) en of er meer samenwerking op het terrein 
merkbaar is.  

Tot slot wordt verwacht dat het Orpheus Instituut aangeeft welke prestaties de sterkste/zwakste 
waren in de afgelopen periode en waarom en welke impact als sterkst/zwakst kan worden 
beschouwd en waarom. Het is de bedoeling dat de wetenschappelijke en onderzoeksprestaties 
ruimer bekeken worden dan enkel in relatie tot de KPI’s. 

Richtvragen die in dit onderdeel als leidraad gebruikt kunnen worden, zijn: 
1) Hoe is de interne werking van het Orpheus Instituut georganiseerd en afgestemd op de belangrijkste 

opdrachten (onderwijs en onderzoek)? 
2) Welke managementprocessen en/of -organen zijn er opgezet om de werking en de uitvoering van de 

beleidsplanning te verzekeren en te bewaken? Specifieke aandacht dient hierbij te worden besteed 
aan processen en organen relevant voor de onderwijswerking en voor de onderzoekswerking (bv. 
Wetenschappelijke Adviesraad). 

3) Hoe is de externe werking van het Orpheus Instituut georganiseerd en afgestemd op de belangrijkste 
opdrachten (onderwijs en onderzoek)?  

4) Hebben de Vlaamse subsidies een hefboomeffect gehad voor het Orpheus Instituut in de periode 
2016-2020/2021?  

5) Welke resultaten en impact44 heeft de investering van de Vlaamse overheid opgeleverd en dit zowel 
voor het Orpheus Instituut zelf, voor Vlaanderen als voor het internationaal onderwijsgebeuren en 
voor het onderzoeksdomein in de periode vanaf 2016? Voor het onderwijsdomein dient hiervoor de 
periode 2017-2021 in aanmerking te worden genomen. 

6) In welke mate werd bij dit alles rekening gehouden met de kwaliteit? Was er in de voorbije vijf jaren 
een evolutie/verandering in de kwaliteit van het management door het bestuur? 

7) Hoe heeft het Orpheus Instituut deze oefening ervaren? Hoe zal aan de resultaten worden 
beantwoord? Levert dit een positieve bijdrage voor de toekomst van het Orpheus Instituut? enz. 

8) In welke mate zijn de middelen van de Vlaamse overheid (zowel van EWI als van OV) noodzakelijk 
voor het Orpheus Instituut voor het bereiken van deze resultaten/impact?  

9) Welke pluspunten/knelpunten ontwaart/erkent het Orpheus Instituut voortkomend uit de 
regelgeving (decreten en overeenkomst)  en hoe kunnen deze worden benut/weggewerkt? 

10) Welke zijn volgens het Orpheus Instituut de sterke en zwakke punten van het Instituut op diverse 
vlakken (werking, governance, prestaties en impact) en waarom?  

11) Welke zijn volgens het Orpheus Instituut de sterkste/zwakste prestaties (bv. met betrekking tot de 
prestatie-indicatoren maar ook ruimer en meer algemeen) die werden neergezet en waarom?  

12) Wat is volgens het Orpheus Instituut de sterkste/zwakste impact die werd gerealiseerd en waarom?  
13) Welke algemene conclusies trekt het Orpheus Instituut wat betreft, werking, aansturing, governance, 

resultaten en impact voor wat betreft de voorbije periode?  
14) Hoe is de evolutie gedurende de voorbije vijf jaren betreffende de nationale samenwerkingen 

verlopen? 
15) Andere opmerkingen of suggesties (bv. met betrekking tot de regelgeving).  

3.2 Inhoud van het ex-anteluik van de zelfevaluatie 
Op basis van het ex-postgedeelte van de zelfevaluatie en rekening houdend met de huidige 
beleidscontext (zowel regionaal, nationaal als internationaal) en regelgeving enerzijds en de te 
verwachten evoluties in de beleidscontext anderzijds, is het de bedoeling dat het Orpheus Instituut 
(een ontwerp van) beleidsplan opstelt voor de periode 2022-2026 en dit voor alle opdrachten van 
het Orpheus Instituut betreffende onderwijs en onderzoek. Bijzonder aandachtspunt binnen deze 
opdrachten is de toekomst van de Ton Koopman-collectie.  

 
44 Op alle vlakken, dus in ieder geval onderwijsmatig en wetenschappelijk, maar bv. ook economisch (cf. bv. externe 
(buitenlandse) middelen die worden aangetrokken en aangewend in Vlaanderen) en maatschappelijk en bij voorkeur 
vanaf 2011.  
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Het (ontwerp van) beleidsplan voor de periode 2022-2026 bevat minstens een missie, strategische 
doelstellingen, afstemming op beleidsdoelstellingen en regelgeving (Vlaams, internationaal en waar 
van toepassing), operationele doelstellingen (activiteiten), een voorstel voor een set van KPI’s 
(kwantitatief en kwalitatief en inclusief streefwaarden) voor de onderzoeksopdracht, strategieën 
gericht op de realisatie van impact (in het bijzonder maatschappelijke impact), af te sluiten of 
bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. met andere actoren in het veld), afstemming en synergie 
met andere actoren, en dit telkens met een verantwoording van de voorgestelde keuzes. Het 
voorstel houdt verder ook expliciet rekening met de systeemdimensie en haakt daarom in op de 
doelstellingenkaders waarin deze systemen zijn ingebed. Hierbij wordt trapsgewijze uitgegaan van 
het onderwijs- en WTI-beleid, het globale Vlaamse beleid (huidig, Visie 2050 en Vizier 2030), ruimer 
(bv. EU en internationaal). 

Het (ontwerp van) beleidsplan 2022-2026 dient minstens rekening te houden met een minimaal 
scenario (i.e. ongewijzigd beleid, wat overeenkomt met de bestendiging van de huidige financiële 
inbreng in termen van de toegekende subsidies) wat betreft verwachte inkomsten en 
overeenstemmende bestedingen. 

Verder gaat het ontwerpplan uit van de conclusies en aanbevelingen uit het ex-postluik van de 
zelfevaluatie en geeft het aan hoe de zwakke/sterke punten kunnen worden weggewerkt/benut. 
Tevens gaat het uit van de geïdentificeerde opportuniteiten en uitdagingen en geeft het aan hoe 
deze maximaal kunnen worden benut/omzeild. In het bijzonder dienen hierbij zowel de regionale 
beleidscontext en -ontwikkelingen als de internationale beleidscontext en -ontwikkelingen in 
overweging te worden genomen, evenals het systeemperspectief (cf. supra).  

Het (ontwerp van) (onderzoeks)beleidsplan bevat naast bovenstaande elementen ook suggesties 
tot vereenvoudiging/aanpassingen van de regelgeving, de rapportering en opvolging, governance 
en aansturing, enz. Er wordt met andere woorden verwacht dat het Orpheus Instituut ook 
aanbevelingen formuleert t.a.v. de overheid betreffende een model voor (externe) aansturing (bv. 
op basis van een buitenlands model waar het Orpheus Instituut zich aan wil/kan spiegelen), t.a.v. 
het onderwijs– en W&I-beleid in het algemeen en het instrumentarium gericht op onderzoek in 
het bijzonder. Hierbij dient ook de internationale context in overweging te worden genomen. 
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