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1. Inleiding 

 

Met de vier Vlaamse strategische onderzoekscentra (SOC’s)
2
 heeft de Vlaamse overheid een 

beheersovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten hebben telkens een gelijklopend 

generiek gedeelte, aangevuld met een specifiek gedeelte (telkens addendum 1).  

De beheersovereenkomsten met IMEC, VIB en IBBT bestrijken de periode 2007-2011, terwijl 

de beheersovereenkomst met VITO de periode 2008-2012 bestrijkt.  

 

De beheersovereenkomst met IMEC (d.d. 11.07.2007) werd sinds het afsluiten er van, 

uitgebreid met 2 addenda: 

• Addendum 2 d.d. 22.05.2009 betreffende de Strategische Multidisciplinaire 

Samenwerking. Als bijlage 1 bij dit addendum is de Strategische 

Multidisciplinaire Samenwerking “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)” met VIB opgenomen; 

• Addendum 3 (niet gedateerd – ontwerp goedgekeurd door VR d.d. 15.05.2009) 

betreffende de nieuwe juridische structuur van IMEC, met name IMEC 

International. 

 

De beheersovereenkomst met VIB (d.d. 11.01.2007) werd sinds het afsluiten ervan, uitgebreid 

met een addendum: 

• Addendum 2 d.d. 22.05.2009 betreffende de Strategische Multidisciplinaire 

Samenwerking
3
. Als bijlage 1 bij dit addendum is de Strategische 

Multidisciplinaire Samenwerking “Neuro-Electronic Research Flanders 

(NERF)” met IMEC opgenomen.  

 

De beheersovereenkomst met VITO (niet gedateerd) werd sinds het afsluiten ervan, uitgebreid 

met een bijakte: 

• Bijakte 1 (d.d. 12.12.2008) betreft de referentietaken van VITO en houdt 

concreet in dat het artikel 2 van de beheersovereenkomst in de tijd wordt 

beperkt tot 31 december 2009 en dat vanaf 1 januari 2009 de toewijzing en 

uitvoering van de referentietaken wordt beheerst door een beheersreglement. 

Betreffend beheersreglement werd d.d. 12.12.2008 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.  

 

                                                 
1
 Deze nota is een aanvulling op het globaal plan van aanpak betreffende de evaluaties van de SOC’s dat in 

oktober 2010 werd goedgekeurd. Onderhavige nota bespreekt meer bepaald de planning van de evaluaties van 

SOC’s die voorzien zijn voor 2012. Het betreft m.a.w. de evaluatie van VITO.  Onderhavige nota herneemt de 

paragrafen 1 t/m 4 van het eerder vermeld globaal plan van aanpak en vult deze waar nodig ook aan.  
2
 IMEC, VIB, VITO en IBBT.  

3
 Noteer dat deze bepaling generiek geldt voor alle SOC’s. Bij Imec en VIB werd een dergelijke samenwerking 

inmiddels al geconcretiseerd onder de vorm van NERF.  
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Sinds het afsluiten van de beheersovereenkomsten echter werd de organisatie en financiering 

van het wetenschaps- en technologiebeleid decretaal
4
 vastgelegd.  

In betreffend decreet zijn ook bepalingen opgenomen betreffende de (evaluatie van de) 

SOC’s. Inderdaad, artikel 35 van dit decreet stelt nl. dat:  

“De Vlaamse Regering ziet erop toe dat de algemene werking van de strategische 

onderzoekscentra vóór het verstrijken van het lopende convenant geëvalueerd wordt aan de 

hand van de in het convenant vooropgestelde operationele doelstellingen en indicatoren. 

De voorwaarden voor een nieuw convenant worden onder meer bepaald door de resultaten 

van de evaluatie.” 

 

2. Evaluatie van de SOC’s – generieke bepalingen 

 

De beheersovereenkomst met elk van de SOC’s bevat zowel in het generieke luik als in het 

specifieke luik bepalingen betreffende de evaluatie. De bepalingen in het generieke luik (afd. 

5, art. 24) zijn gelijklopend en stellen het volgende: 

“In de eerste helft van 20XX
5
 wordt de instelling door de Vlaamse overheid geëvalueerd. 

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

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

aanstuurt.  

 

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

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

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

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

een benchmarking met andere vergelijkbare onderzoeksinstellingen en een analyse van de 

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

 

In Addendum 1 wordt tevens vastgelegd over welke deskundigheid het expertenpanel moet 

beschikken.”  

 

De evaluatie van elk van de SOC’s moet dus minstens omvatten: 

• Analyse van de verslaggeving; 

• Bibliometrische analyse; 

• Oordeel door internationaal panel van experts; 

• Benchmarking; 

• Impactanalyse.  

 

3. Evaluatie van de SOC’s – specifieke bepalingen 

 

Zoals hoger aangegeven, bevat het specifiek gedeelte van elke beheersovereenkomst (i.e. het 

Addendum 1) specifieke bepalingen betreffende de evaluatie van de betrokken 

onderzoeksinstelling. Deze bepalingen worden hieronder per SOC weergegeven.  

 

• IMEC (add. 1, afd. 5, art. 8): 

“Bij het samenstellen van een panel van internationale deskundigen, moet bijzondere 

aandacht worden besteed aan het bereiken van een uitgebalanceerd team waarbij de 

verschillende onderzoeksdomeinen van de instelling zo veel mogelijk zijn afgedekt, 

                                                 
4
 Decreet d.d. 30.04.2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en technologiebeleid.  

5
 Laatste jaar van beheersovereenkomst 
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waarbij voldoende managementservaring aanwezig is en waarbij verschillende types van 

instelling (bedrijf, onderzoekscentrum en universiteit) zijn vertegenwoordigd.  

 

Met het oog op de institutionele evaluatie zal de instelling een zelfevaluatie, hetgeen 

gematerialiseerd wordt middels de opmaak van een businessplan van de 

onderzoeksinstelling, doorvoeren. De resultaten van de zelfevaluatie zullen worden 

uiteengezet in een samenvattende nota die, samen met de jaarverslagen en de lijst met 

prestatie- en effectindicatoren, integraal deel zal uitmaken van de evaluatie en ter 

beschikking gesteld zal worden van een externe evaluatie.”.  

 

De addenda die inmiddels aan de beheersovereenkomst met IMEC werden toegevoegd, 

stellen verder het volgende: 

• De evaluatie zoals bepaald in artikel 24 (v/d BHO) zal ook betrekking hebben 

op NERF (add. 2, bijlage 1, afd. 4, art. 12); 

• De evaluatie zoals bepaald in artikel 24 (v/d BHO) zal ook rekening houden 

met de in art. 2 (van add. 3) gedefinieerde verwachte positieve gevolgen (add. 

3, afd. 7, art. 10).  

 

• VIB (add. 1, art. 14 en art. 15): 

• Art. 14 “Evaluatie van de Onderzoeksdepartementen”: 

14.1. “In voorbereiding van de institutionele evaluatie door de Vlaamse overheid 

(zoals beschreven in art. 24 van de beheersovereenkomst), zal de RvB van VIB in 

de tweede helft van 2010 de prestaties van de onderzoeksdepartementen extensief 

laten doorlichten door de respectieve Departementale Evaluatieraden. Deze 

Departementale Evaluatieraden zullen de prestatiegraad, de evolutie en het 

potentieel van de Onderzoeksdepartementen evalueren en daarbij onder meer de 

bijdrage van de Onderzoeksdepartementen en hun Onderzoeksgroepen in het 

realiseren van de KPI’s verwerken in hun evaluatie. Bij de evaluatie van de 

Departementen/Onderzoeksgroepen zullen de bijdragen tot de Operationele 

Doelstellingen van VIB in volgende orde van belang worden geapprecieerd: (1) 

wetenschap, (2) valorisatie en (3) vorming.  

 

VIB zal voor 30 juni 2007 een gedetailleerd voorstel van performantiecriteria en 

aanpak van de evaluatie van de Onderzoeksdepartementen overmaken aan de 

Voogdijminister.  

 

De Departementale Evaluatieraden zullen advies en rapport uitbrengen bij de 

institutionele Evaluatieraad, die op basis van een globaal overzicht van de 

prestatiegraad, de evolutie en het potentieel van alle Onderzoeksdepartementen en 

hun Onderzoeksgroepen, de RvB zal adviseren inzake de al dan niet bestendiging 

van de Onderzoeksgroepen en Onderzoeksdepartementen in VIB en de omvang 

van de toekomstige investering in de Onderzoeksdepartementen via de toelage 

voor Strategische Basisonderzoek.” 

 

14.2. “Deze departementale toelage dient in rechtstreeks verband te staan met de 

performantie van het respectieve Onderzoeksdepartement en zijn 

Onderzoekgroepen. Binnen de departementale toelagen en in acht genomen de 

bevoegdheid van de Wetenschappelijke Directeurs, worden excellent presterende 

Onderzoeksgroepen en/of Onderzoeksdepartementen financieel gestimuleerd; 

ondermaats presterende Onderzoeksgroepen en/of Onderzoeksdepartementen 
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worden uitgesloten van financiering via de VIB-toelage. Op basis van deze 

evaluatie dient 10% - 20% van de middelen opnieuw toegewezen te worden aan 

Onderzoeksgroepen of voor niet VIB-groepen te worden opengesteld. Ter zake zal 

de RvB van VIB in het voorjaar van 2011 (en uiterlijk voor 31 maart 2011) een 

omstandig gemotiveerd voorstel aan de Voogdijminister van VIB voorleggen.”  

 

14.3. “Teneinde de Onderzoeksdepartementen en Onderzoeksgroepen op deze 

evaluatie voor te bereiden, zal de RvB van VIB een monitoringinstrument hanteren 

dat toelaat de prestatiegraad van de Onderzoeksdepartementen en haar 

Onderzoeksgroepen van nabij op te volgen en waar nodig bij te sturen.”  

  

• Art. 15 “Institutionele evaluatie van VIB”: 

15.1. De investering van de Vlaamse overheid in VIB zal ten gronde worden 

geëvalueerd op basis van een kosten-baten analyse. Doel van deze evaluatie is na 

te gaan in welke mate VIB de vooropgestelde doelstellingen, zoals beschreven in 

art. 2 van dit addendum bij de BHO, inclusief de PI’s heeft gerealiseerd en welke 

baten dit voor Vlaanderen heeft opgeleverd. Het resultaat van deze evaluatie zal 

bepalend zijn voor de condities van een nieuwe beheersovereenkomst tussen VIB 

en de Vlaamse overheid.  

 

15.2. Conform art. 24 van de BHO wordt deze institutionele evaluatie 

georganiseerd in de eerste helft van 2011. De Vlaamse overheid zal daartoe de 

gepaste evaluatieorganen aanstellen die over de expertise beschikken om de 

activiteiten, de resultaten en het potentieel van VIB vakkundig te beoordelen. Het 

evaluatierapport van de Onderzoekdepartementen, evenals het omstandig 

gemotiveerd voorstel voor de toekomstige investering van de VIB-toelage voor 

Strategisch Basisonderzoek zoals beschreven in art. 14.2 van het addendum 1 bij 

de BHO, zal integraal deel uitmaken van de evaluatie en zal ter beschikking 

gesteld worden van de evaluatieorganen, aangesteld door de Vlaamse overheid. 

Het resultaat van de institutionele evaluatie zal bekend worden gemaakt voor 30 

juni 2011. De hernieuwing van de BHO zal worden afgerond voor eind september 

2011.  

 

15.3. Voor de middelen die beschikbaar komen voor het opnemen in VIB van (een) 

nieuw(e) Onderzoeksdepartement(en), zal VIB in opdracht van de Vlaamse 

overheid een open oproep organiseren waarbij Vlaamse onderzoeksgroepen in 

competitie kunnen treden om als Onderzoeksdepartementen erkend te worden. Bij 

die competitie zullen de performantie-criteria worden gehanteerd die gelden voor 

de Onderzoeksdepartementen van VIB.  

 

Het finale selectievoorstel wordt door de RvB van VIB met omstandige motivatie 

aan de Voogdijminister voorgelegd. Deze operatie dient dusdanig gepland te 

worden dat de operationele toetreding van (een) nieuw(e) 

Onderzoeksdepartement(en) kan ingaan voor 1 juli 2012.  

 

Het addendum dat aan de beheersovereenkomst met VIB werd toegevoegd, bepaalt 

verder het volgende:  

• De evaluatie zoals bepaald in artikel 24 (v/d BHO) zal ook betrekking hebben 

op NERF (add. 2, bijlage 1, afd. 4, art. 12); 
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• IBBT (add. 1, afd. 5, art. 10): 

De bepalingen zijn identiek aan deze van IMEC (zie hoger)
6
.  

 

• VITO (add. 1, afd. 4, art. 19): 

De eerste paragraaf is dezelfde als bij IMEC en IBBT, nl.:  

“Bij het samenstellen van een panel van internationale deskundigen, moet bijzondere 

aandacht worden besteed aan het bereiken van een uitgebalanceerd team waarbij de 

verschillende onderzoeksdomeinen van de instelling zo veel mogelijk zijn afgedekt, 

waarbij voldoende managementservaring aanwezig is en waarbij verschillende types 

van instelling (bedrijf, onderzoekscentrum en universiteit) zijn vertegenwoordigd.”  

 

De tweede paragraaf verschilt licht met deze uit de beheersovereenkomsten met IMEC 

en IBBT, nl:  

“Met het oog op de institutionele evaluatie zal de onderzoeksinstelling een 

zelfevaluatie opmaken over de afgelopen periode en een ontwerp van businessplan 

opstellen voor de volgende vijf jaar. De resultaten van de zelfevaluatie en de 

krachtlijnen van het ontwerp van businessplan zullen worden uiteengezet in een 

samenvattende nota die, samen met de jaarverslagen en de lijst met prestatie- en 

effectindicatoren, integraal deel zal uitmaken van de evaluatie en ter beschikking 

gesteld zal worden van het externe evaluatieteam. 

 

Daarnaast werd ook nog een extra bepaling toegevoegd: 

“Een bijzonder aandachtspunt bij de evaluatie zal de mate zijn waarin de 

onderzoeksinstelling voldoet aan de bepalingen van de Beschikking van de Commissie 

van 28 november 2005, zoals vermeld in artikel 2
7
.” 

 

De bijakte die inmiddels aan de beheersovereenkomst werd toegevoegd, stelt verder 

het volgende (art. 5):  

“Artikel 19 van het addendum aan de beheersovereenkomst wordt al volgt 

verduidelijkt: “ de uitvoering van de referentietaken en de rol van VITO als Vlaamse 

overheidsinstelling dienen mee in de evaluatie betrokken te worden. De zelfevaluatie 

van VITO dient hier eveneens aandacht voor te hebben.” 

 

Vaststellingen betreffende de evaluatiebepalingen: 

• Zowel bij IMEC als bij IBBT wordt een zelfevaluatie verwacht die wordt 

gematerialiseerd onder de vorm van een businessplan. Op welke periode dit plan 

betrekking moet hebben, wordt niet vermeld.  

• Bij VIB is slechts impliciet sprake van een globale zelfevaluatie. Inderdaad, er wordt 

enerzijds een specifieke evaluatie
8
 verwacht van elk Onderzoeksdepartement. Deze 

evaluatie moet uitgevoerd worden door de departementale evaluatieraad. Op basis van 

deze rapporten dient anderzijds een globale evaluatie te worden opgesteld door de 

                                                 
6
 Noteer dat aan de beheersovereenkomst met IBBT ook een (niet ondertekende) vertrouwelijke bijlage werd 

toegevoegd, betreffende de “Generieke code”. Deze is o.a. gebaseerd op het Europese handvest voor 

onderzoekers en de Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers.  
7
 Van het addendum. Deze bepaling heeft betrekking op de referentietaken en de Beschikking waarvan sprake 

betreft de toepassing van art. 86, lid 2, van het EG-verdrag op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 

openbare dienst die aan bepaalde met het beheer van openbare diensten van algemeen economisch belang belaste 

ondernemingen wordt toegekend.  
8
 Heeft betrekking op de prestatiegraad, de evolutie en het potentieel (van elk onderzoeksdepartement) 
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institutionele evaluatieraad. Verder is er bij VIB geen sprake van de opmaak van een 

beleidsplan voor de komende periode.
9
 

• Bij VITO is er sprake van een afzonderlijke zelfevaluatie en de opmaak van een 

businessplan. De periode waarop dit betrekking moet hebben, wordt wel vermeld. 

• Daar waar bij IMEC, IBBT en VITO bepalingen zijn opgenomen betreffende de 

samenstelling van het panel van internationale experts, is dit bij VIB minder het geval. 

 

4. Vorige evaluaties 

 

Elk van de SOC’s heeft een welbepaalde voorgeschiedenis, maar allen worden ze 

gekenmerkt door de strategische keuze die de Vlaamse overheid in het kader van het 

wetenschaps- en technologiebeleid t.a.v. een welbepaald onderzoeksdomein heeft 

gemaakt. Deze onderzoeksdomeinen werden dan ook als strategisch belangrijk beschouwd 

voor de toekomst van Vlaanderen. 

 

IMEC, VIB en VITO bestaan al enige tijd en werden dan ook al eerder geëvalueerd. Het 

IBBT werd pas in 2004 opgericht en is in 2007 een SOC geworden. Een eerste grote 

evaluatie van het IBBT werd uitgevoerd in 2011.  

 

In de eerste helft van 2011 werden ook Imec en VIB geëvalueerd. In deze beide gevallen 

werd niet gekozen voor de traditionele diepte-evaluatie maar voor een meta-evaluatie (zie 

ook verder). Het is de bedoeling om met betrekking tot VITO een gelijkaardige meta-

evaluatie op te zetten, omdat VITO – net als Imec en VIB – een SOC is met een langere 

voorgeschiedenis die al enige evaluaties heeft ondergaan.  

 

Met betrekking tot de meest recente evaluaties
10

 van de SOC’s, worden in onderstaande 

paragrafen een aantal elementen opgelijst.  

 

Kostprijs van de evaluaties 

 

Geëvalueerde SOC Onderdeel evaluatie Kostprijs (VK) 

IMEC Consultant € 94.129,00 

 Panel experts € 33.604,37  

VIB Consultant € 88.298,00 

 Panel experts € 31.748,78  

IBBT Consultant € 108.900,00 

 Panel experts € 30.345,39  

TOTAAL  € 387.025,54 

   

VITO Consultant € 254.100,00 

 Panel experts € 50.000,00 

 

Onderdelen van de evaluaties en timing 

 

Per uitgevoerde evaluatie worden de belangrijkste onderdelen vermeld, evenals de timing 

die de evaluatie heeft doorlopen.  

                                                 
9
 Noteer dat er in art. 2.2 van het addendum ook verwezen wordt naar een werkplan waarin de strategische 

doelstellingen zullen worden vertaald (voor de periode 2007-2011).  
10

 VITO in 2005, VIB en IMEC in 2011. 
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In onderstaande tabellen worden dan ook de belangrijkste stappen/mijlpalen uit de vorige 

evaluatie
11

 weergegeven. Voor Imec, VIB en IBBT dateren de laatste evaluaties van 2011 

en bijgevolg kunnen zowel evaluatieproces als timing gemakkelijk gereconstrueerd 

worden.  

 

De data i.v.m. de laatste evaluatie van VITO (in 2005) zijn moeilijker te bepalen en 

werden dan ook waar mogelijk
12

 zo nauwkeurig mogelijk bepaald en dit o.m. op basis van 

bestaande (elektronische) documenten. De initieel voorziene datum van elke mijlpaal/stap 

zoals vermeld in de specifieke mededeling Vlaamse Regering
13

 is ter vergelijking 

eveneens in de tabel opgenomen.  

 

Merk op dat het evaluatieproces binnen EWI sinds 2007 gestructureerd werd. Als gevolg 

daar van wordt van het voorwerp van de evaluatie standaard een zelfevaluatie verwacht, 

bestaande uit een ex-post en een ex-ante luik (i.e. een ontwerp van strategisch plan) en 

gebaseerd op een sjabloon aangereikt door EWI. Omdat deze praktijk nog niet helemaal 

spoort met de (evaluatie)bepalingen van de lopende overeenkomsten, is het mogelijk (cf. 

verder bij Imec) dat naast een zelfevaluatie ook een afzonderlijk businessplan wordt 

opgeleverd (en dit conform de bepalingen van de overeenkomst).  

 

• IMEC: 

 

 

Evaluatie stappen/mijlpalen Datum/periode 

Opstellen plan van aanpak meta-evaluatie en 

voorbereiding aanbesteding consultancy-opdracht 

T/m 02/09/2010 

Overmaken plan van aanpak aan de minister  02.09.2010 

Overleg met Imec 09.07.2010 & 20.09.2011 

Formele brief aan Imec i.v.m. geplande evaluatie 

en verwachte medewerking 

07.10.2010 

Opstart procedure aanbesteding 

consultancyopdracht
14

  

13.08.2010 

Start stuurgroep evaluatie 06.12.2010
15

 

Opdracht bibliometrische studie omschrijven en 

overmaken aan ECOOM 

30.08.2010 

Voorstel panel van deskundigen gefinaliseerd
16

 23.12.2010 

Tijdsvensters panel review bekend 07.01.2011 

Eerste contactname panel 21.01.2011 

Panel en periode peer review vastgelegd 28.01.2011 

Toekenning opdracht aan consultant 08.11.2010 

Start bibliometrische studie Na bespreking 

opdrachtomschrijving 

                                                 
11

 Betreffende het evaluatieproces.  
12

 Indien het vak niet is ingevuld, betekent dit dat de effectieve datum niet kon worden bepaald.  
13

 Wanneer in betreffende kolom “NVT” is vermeld, betekent dit dat in de mededeling aan de Vlaamse Regering 

betreffende stap/mijlpaal niet is opgenomen.  
14

 Het voortraject voor de opstart van de aanbestedingsprocedure (o.a. adviesvraag IF) is niet weergegeven in de 

tabel.  
15

 Eerste stuurgroepvergadering; Andere op 28.03.2011, 11.04.2011 en 21.06.2011. 
16

 Voorstel van lijst deskundigen kon volledig ten uitvoer gelegd worden.  
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Opleveren zelfevaluatie (ex-post en ex-ante deel) 

door Imec 

14.01.2011 

Opleveren businessplan 2010-2016 door Imec 19.10.2010 

Oplevering bibliometrische studie 14.01.2011 

Tussentijds rapport consultant voor panel 11.04.2011 

Contactname deelnemers groepsinterview 13.04.2011 

Bezoek door panel van internationale experts  4-5-6 mei 2011 

Eindrapport panel van experts (initieel) 26.05.2011 

Eindrapport panel van experts (na QC) 09.06.2011 

Ontwerp van eindrapport consultant (UK-versie) 14.06.2011 

Gevalideerd ontwerp van eindrapport naar IMEC 

met het oog op de verbetering van materiële 

fouten 

23.06.2011 

Validering ontwerp van eindrapport (UK) door 

stuurgroep (schriftelijke procedure) 

05.07.2011 

Oplevering eindrapport UK (hard-copy en 

elektronisch) 

15.07.2011 

Oplevering eindrapport Nederlandstalige versie  

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de meta-evaluatie van Imec in grote lijnen is 

verlopen volgens de planning zoals voorzien in de beheersovereenkomst, nl. het 

afronden van de evaluatie in de eerste helft van 2011. Het eindrapport (Engelstalige 

versie) werd inderdaad voor de deadline van 30 juni 2011 afgerond. De 

Nederlandstalige vertaling van het eindrapport is momenteel nog niet beschikbaar.  

 

• VIB: 

 

Evaluatie stappen/mijlpalen Datum/periode 

Opstellen plan van aanpak meta-evaluatie en 

voorbereiding aanbesteding consultancy-opdracht 

T/m 02//09/2010 

Overmaken plan van aanpak aan de minister  02.09.2010 

Overleg met VIB 28.06.2010  

Formele brief aan VIB i.v.m. geplande evaluatie 

en verwachte medewerking 

07.10.2010 

Opstart procedure aanbesteding 

consultancyopdracht
17

  

13.08.2010 

Start stuurgroep evaluatie 13.12.2010
18

 

Opdracht bibliometrische studie omschrijven en 

overmaken aan ECOOM 

30.08.2010 

Voorstel panel van deskundigen gefinaliseerd
19

 Juli 2010 

Tijdsvensters panel review bekend 28.06.2010 

Eerste contactname panel 16.07.2011 

Panel en periode peer review vastgelegd
20

 16.11.2010 

                                                 
17

 Het voortraject voor de opstart van de aanbestedingsprocedure (o.a. adviesvraag IF) is niet weergegeven in de 

tabel.  
18

 Eerste stuurgroepvergadering; Andere op 22.02.2011 en 10.05.2011. 
19

 Voorstel van lijst deskundigen kon niet volledig gevolgd worden. Nieuwe suggesties betreffende mogelijk 

experts waren noodzakelijk. .  
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Toekenning opdracht aan consultant 08.11.2010 

Start bibliometrische studie Na bespreking 

opdrachtomschrijving 

Opleveren zelfevaluatie (ex-post en ex-ante 

deel
21

) door VIB 

05.01.2011 

Opleveren update strategisch plan 2012-2016 22.02.2011 

Oplevering bibliometrische studie 15.12.2011 

Tussentijds rapport consultant voor panel 04.03.2011 

Contactname deelnemers groepsinterviews 28.02.2011 t/m 

10.03.2011 

Bezoek door panel van internationale experts  15-16-17 maart 2011 

Eindrapport panel van experts (initieel) 08.04.2011 

Eindrapport panel van experts (na QC) 27.04.2011 

Ontwerp van eindrapport consultant (UK-versie) 04.05.2011 

Gevalideerd ontwerp van eindrapport naar VIB 

met het oog op de verbetering van materiële 

fouten 

24.05.2011 

Validering ontwerp van eindrapport (UK) door 

stuurgroep (schriftelijke procedure) 

03.06.2011 

Oplevering eindrapport UK (hard-copy en 

elektronisch) 

12.07.2011 

Oplevering gedrukte versie eindrapport NL  05.08.2011 

Oplevering elektronische versie eindrapport NL  12.09.2011 

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de meta-evaluatie van VIB in grote lijnen is 

verlopen volgens de planning zoals voorzien in de beheersovereenkomst, nl. het afronden 

van de evaluatie in de eerste helft van 2011. Het eindrapport (Engelstalige versie) werd 

inderdaad voor de deadline van 30 juni 2011 afgerond.  

 

• IBBT: 

 

Evaluatie stappen/mijlpalen Datum/periode 

Opstellen plan van aanpak evaluatie en 

voorbereiding aanbesteding consultancy-opdracht 

T/m 07.10.2010 

Overmaken plan van aanpak aan de minister  07.10.2010 

Overleg met IBBT 10.09.2010 & 17.01.2011 

Formele brief aan IBBT i.v.m. geplande evaluatie 

en verwachte medewerking 

07.10.2010 

Opstart procedure aanbesteding 

consultancyopdracht  

03.11.2010 

Afronding aanbestedingsprocedure (geen offertes 

ingediend)  

25.11.2010 

Opstart nieuwe aanbestedingsprocedure 

aanbesteding consultancyopdracht 

26.12.2010 

Toekenning opdracht aan consultant 03.03.2011 

                                                                                                                                                         
20

 Op 16.11.2010 waren vier experts bekend en was ook de periode van het plaatsbezoek bekend. EWI heeft 

daarna – zoals overeengekomen in de stuurgroepvergadering – geprobeerd om een vijfde (en vrouwelijke) expert 

te vinden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.  
21

 Het ex-ante deel bestaat in essentie uit een (ontwerp van) strategisch plan voor 2012-2016.  
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Start stuurgroep evaluatie 25.02.2011
22

 

Opdracht bibliometrische studie omschrijven en 

overmaken aan ECOOM 

30.08.2010 

Voorstel panel van deskundigen gefinaliseerd
23

 21.03.2011 

Tijdsvensters panel review bekend 27.09.2010 

Eerste contactname panel 21.03.2011 

Panel en periode peer review vastgelegd 12.04.2011 

Start bibliometrische studie Na bespreking 

opdrachtomschrijving 

Opleveren zelfevaluatie ex-post door IBBT 25.02.2011 

Opleveren zelfevaluatie ex-ante (i.e. ontwerp van 

strategisch plan) door IBBT 

08.03.2011 

Oplevering bibliometrische studie 15.02.2011 

Tussentijds rapport consultant voor panel 02.05.2011 

Bezoek door panel van internationale experts  16-17-18 mei 2011 

Eindrapport panel van experts (initieel) 23.05.2011 

Eindrapport panel van experts (na QC) 27.05.2011 

Ontwerp van eindrapport consultant (UK-versie 

en Ingekorte NL-versie) 

31.05.2011 

Gevalideerd ontwerp van eindrapport naar IBBT 

met het oog op de verbetering van materiële 

fouten 

20.06.2011 

Validering ontwerp van eindrapport (UK) door 

stuurgroep (schriftelijke procedure) 

05.07.2011 

Oplevering eindrapport UK (hard-copy en 

elektronisch) 

07.07.2011 

Ontwerpversie NL-talig rapport bezorgd door 

consultant
24

 

04.08.2011 

Oplevering Nederlandstalige versie eindrapport 

(hard-copy en elektronisch) 

 

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de meta-evaluatie van IBBT in grote lijnen is 

verlopen volgens de planning zoals voorzien in de beheersovereenkomst, nl. het afronden 

van de evaluatie in de eerste helft van 2011. Het eindrapport (Engelstalige versie) werd 

inderdaad voor de deadline van 30 juni 2011 afgerond.  

Vertraging is wel opgetreden in de oplevering van de zelfevaluatie door IBBT. Omdat de 

aanbesteding van de evaluatie-opdracht zelf echter vertraging had opgelopen (en dit 

omwille van de noodzaak een nieuwe procedure op te starten), had deze vertraging geen 

invloed op het verloop van de evaluatie zelf.  

                                                 
22

 Eerste stuurgroepvergadering; Andere op 28.04.2011 en 10.06.2011. 
23

 Voorstel van lijst deskundigen kon niet volledig gevolgd worden. Reservekandidaten opgenomen in de lijst 

dienden te worden aangesproken. .  
24

 Initieel werd samen met de Engelstalige versie van het rapport een versie van het Nederlandstalig rapport 

overgemaakt die veel beperkter was dan de Engelstalige versie en dit vooral omdat een aantal hoofdstukken uit 

deze laatste versie in het Nederlandstalig rapport voorkwamen als (Engelstalige) bijlagen. Conform het bestek 

dient het eindrapport echter volledig naar het Nederlands vertaald te worden. Aldus werd de (conform het bestek 

verwachte) Nederlandstalige versie van het eindrapport veel later bezorgd dan initieel voorzien was.  
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• VITO: 

 

De laatste evaluatie van de VITO vond plaats in de periode april 2005-december 2005. 

Deze evaluatie resulteerde niet onmiddellijk in een nieuwe beheersovereenkomst. 

Inderdaad, een nieuwe beheersovereenkomst werd pas eind 2007
25

 aan de Vlaamse 

Regering voorgelegd.  

De beheersovereenkomst 2001-2005 met VITO werd tweemaal verlengd, nl. in 2006
26

 en 

in 2007
27

, en dit telkens met een besluit VR. In de nota VR betreffende de nieuwe 

beheersovereenkomst 2008-2012 worden als redenen voor de vertraging o.m. de 

noodzakelijke aanpassing van de interne boekhouding van VITO aan de bepalingen van 

de nieuwe beheersovereenkomst gegeven.  

 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste stappen/mijlpalen 

in het evaluatieproces.  

 

Evaluatie stappen/mijlpalen Datum Initieel 

voorziene 

datum
28

 

Mededeling VR (aanpak evaluatie, 

taakverdeling, samenstelling stuurgroep) 

25.03.2005 Maart 2005 

Opstart procedure aanbesteding 

consultancyopdracht  

 April 2005 

Start stuurgroep  Begin april 

2005 

Opdracht bibliometrische studie 

omschrijven en overmaken 

 NVT
29

 

Start zelfevaluatie VITO  April 2005 

Voorstel panel van deskundigen   NVT 

Toekenning opdracht aan consultant 09.08.2005
30

 Mei 2005 

Start consultancyopdracht   Mei 2005 

Einde zelfevaluatie VITO  Augustus 2005 

Indienen strategisch plan door VITO  September 2005 

Tussentijds rapport consultant  Begin oktober 

2005 

Bezoek door panel van internationale 

experts  

28-30 november 

2005 

Oktober 2005 

Eindrapport panel van experts 09.12.2005 NVT 

Finaal rapport consultant 23.12.2005 Eind oktober 

2005 

 

Uit de tabel kan worden afgeleid dat wat VITO betreft, er t.o.v. de initiële timing een 

vertraging is opgetreden met betrekking tot: 

• De aanbesteding van de consultancyopdracht; 

                                                 
25

 VR/2007/14.12/DOC.1459 
26

 VR/2006/14.07/DOC.0705 
27

 VR/2005/1006/MED08.  
28

 VR/2005/25.03/MED.06 
29

 Deze studie was opgenomen in de taak van de consultant en werd niet uitgevoerd door SOOS 
30

 Datum vastlegging middelen 
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• Het bezoek van het expertenpanel.  

Wellicht is er ook vertraging opgetreden in de oplevering van het tussentijds rapport door 

de consultant, aangezien de opdracht zelf ook later is opgestart dan initieel voorzien.  

Het evaluatieproces werd later afgerond dan initieel voorzien.  

 

  

Enkele conclusies en aanbevelingen 

 

Conclusies 

• In het evaluatieproces betreffende VITO was wel een bibliometrische studie voorzien, 

maar betreffende studie werd uitgevoerd door de consultant en niet door SOOS.  

 

Aanbevelingen 

• Het zou aangewezen zijn zowel de opmaak van de zelfevaluatie als het businessplan 

aan te sturen en dit bijvoorbeeld op basis van het concept dat door de evaluatiecel van 

het departement werd uitgewerkt. Voor de meta-evaluaties van VIB en Imec en de 

evaluatie van IBBT, alle uitgevoerd in 2011, is dat effectief zo verlopen.  

• De opdracht m.b.t. de bibliometrische studies dient voor wat betreft de evaluatie van 

VITO nog in de zomer van 2011 te worden omschreven en overgemaakt aan ECOOM. 

• Het overleg met VITO betreffende de uit te voeren evaluatie vindt bij voorkeur vlak 

na de zomer van 2011 plaats.  

 

5. Evaluaties voorzien in 2011 &2012 

 

De evaluatie van de 4 SOC’s piekt in 2011. Inderdaad, in (de eerste helft van) 2011 

werden al drie SOC’s worden geëvalueerd, met name IMEC, VIB en IBBT. De evaluatie 

van VITO is pas voorzien voor de eerste helft van 2012, maar de voorbereiding van deze 

evaluatie moet in de loop van 2011 worden opgestart. Betreffende evaluatie dient immers 

in de eerste helft van 2012 te worden afgerond. 

 

VITO is net als IMEC en VIB een SOC die al enige evaluaties heeft ondergaan. Net zoals 

voor IMEC en VIB zal voor VITO dan ook een meta-evaluatie worden opgezet. Deze 

meta-evaluatie wordt in de volgende paragraaf nader toegelicht.  

 

5.1  Meta-evaluatie van VITO 

 

IMEC, VIB en VITO zijn SOC’s die al enige tijd bestaan. Inderdaad, IMEC werd in 1984, 

VITO in 1991 en VIB in 1995 opgericht. Allen hebben dus al een aantal evaluatiecycli 

meegemaakt. Bovendien is de beleidscontext zowel regionaal als internationaal ingrijpend 

gewijzigd sinds de oprichting van de instellingen.  

 

Rekening houdend met deze vaststelling en de beperkte financiële middelen, wordt voor 

VITO als globale evaluatie een (meta-)evaluatie voorgesteld die betrekking heeft op een 

langere periode dan voorzien in de beheersovereenkomst. Betreffende (meta-)evaluatie zal 

alle elementen in aanmerking nemen die volgens de beheersovereenkomst moeten worden 

beoordeeld, maar een en ander zal worden bekeken vanuit een bredere invalshoek en een 

breder tijdsperspectief.  
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Doelstellingen en beoogd resultaat van de evaluaties 

 

Bij de evaluaties van de SOC’s is het doel een weloverwogen oordeel te geven over de 

activiteiten, de prestaties en resultaten, en het potentieel van elke instelling en dit rekening 

houdend met enerzijds de specificiteit van elke instelling
31

 en anderzijds de ruime 

beleidscontext.  

Het resultaat van de evaluatie zal worden aangewend bij de opmaak van een nieuw 

convenant (met elke instelling).  

 

Zoals eerder opgemerkt, dient (per SOC) rekening te worden gehouden met de 

specificiteit van elke instelling. Inderdaad, hoewel betreffende instellingen allemaal 

strategische onderzoeksinstellingen zijn, is hun focus en finaliteit telkens anders. Dit geldt 

in het bijzonder voor VITO, dat behalve een onderzoeksfunctie ook een belangrijke 

dienstverlenende en valorisatiefunctie heeft. De specifieke dienstverlening die aan VITO 

is opgedragen via de referentietaken enerzijds en de valorisatieopdracht anderzijds die 

VITO dicht bij de markt situeert, is een belangrijk aandachtspunt bij deze evaluatie. 

Inderdaad, het feit dat VITO zich dichter bij de markt situeert dan bijvoorbeeld Imec, 

heeft tot gevolg dat VITO zich in een concurrentiële positie kan bevinden t.o.v. 

(onderzoeks)partners.  

De valorisatieopdracht impliceert dat VITO faciliterend werkt en een specifieke 

dienstverlening t.a.v. de industrie en KMO’s heeft.  

Deze specificiteiten van VITO dienen te worden meegenomen in de evaluatie en 

voldoende aandacht krijgen in het specifieke luik ervan.  

Hoewel voor VITO – net zoals voor de andere SOC’s die al meerdere malen werden 

geëvalueerd – dus wordt geopteerd voor een meta-evaluatie, ligt de nadruk van deze 

evaluatie op het specifieke luik.  

 

Elementen van de meta-evaluatie (per SOC
32

) 

 

De meta-evaluatie moet (per SOC) minstens (en in essentie) een antwoord geven op 

volgende vragen: 

 

Beleidsmatige evaluatie: 

• Hoe is de beleidscontext zowel in Vlaanderen als in een ruimer kader (o.a. op 

Europees niveau) geëvolueerd en dit sinds een tiental jaar voor de oprichting van de 

SOC?  

• Welke beleidsargumenten lagen telkens aan de basis voor de keuze van een strategisch 

onderzoeksdomein (sinds een tiental jaar voor de oprichting van de SOC en tot op 

vandaag) en dit zowel in Vlaanderen als elders?  

• Op welke manier werden betreffende beleidskeuzes omgezet in een specifiek beleid 

ter zake (implementatie)? Welke argumenten lagen aan de basis van de keuze voor 

betreffende implementatie? 

• Wat waren de initiële beleidsdoelstellingen bij de oprichting van de SOC’s en hoe 

werden deze vertaald in strategische en operationele doelstellingen? 

• Hoe zijn de beleidsdoelstellingen binnen de periode waarvan sprake geëvolueerd?  

                                                 
31

 Dit betreft bijvoorbeeld de structuur van de instelling. VIB bijvoorbeeld is een ”virtueel” instituut, terwijl 

IMEC dat niet is. Een en ander heeft ook een impact (gehad) op de meta-evaluatie van 2011.  
32

 Behalve IBBT.  
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• Wat zijn de huidige beleidsdoelstellingen (resp. strategische en operationele 

doelstellingen)? Wat kan uit de evolutie in de doelstellingen worden geconcludeerd?  

• Welk belang vertegenwoordigen deze strategische onderzoeksdomeinen binnen het 

globale Vlaamse wetenschaps- en technologiebeleid? 

• Welk effect heeft de inzet van de SOC’s als beleidsinstrument beleidsmatig 

veroorzaakt? 

 

Wetenschappelijke aspecten: 

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

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

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

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

een tiental jaar voor de oprichting van de SOC in kwestie? Vanaf de oprichting van de 

SOC dient dit vergeleken te worden met andere departementen/instellingen in 

hetzelfde expertisedomein maar buiten de SOC.  

• Welke bijdrage heeft elk van de SOC’s geleverd aan deze output sinds de oprichting er 

van? 

• Welke wetenschappelijke output zou in elk van deze strategische onderzoeksdomeinen 

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

opgericht
33

?  

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

vergelijking met andere instellingen)? 

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

hoofdstromen in het betreffende onderzoeksdomein?  

• Welk effect heeft de inzet van de SOC’s als beleidsinstrument gehad met betrekking 

tot het (de) onderzoeksdomein(en)? (Zwaartepuntvorming, wetenschappelijke 

prestaties, excellentie onderzoekspotentieel, enz.). 

• In welke mate is de SOC klaar voor de toekomst (o.a. binnen de Europese context; 

rekening houdend met de uitdagingen gedefinieerd in ViA en Pact 2020, enz…) en 

met betrekking tot verschillende aspecten (open innovatie, collaboratief onderzoek 

versus patentaanvragen, startup creëren, grote maatschappelijke uitdagingen, 

translationeel onderzoek, aansluiting bij Europese initiatieven (Joint Programming, 

ESFRI, enz)? 

 

Economische en maatschappelijke impact: 

• Welke bijdrage hebben de strategische onderzoeksdomeinen i.h.a. en de SOC’s in het 

bijzonder geleverd aan de (Vlaamse) werkgelegenheid, het (Vlaams) 

onderzoekspotentieel en de Vlaamse economie in het algemeen?  

• Welke bijdrage hebben de onderzoeksresultaten binnen de strategische 

onderzoeksdomeinen i.h.a. en de SOC’s in het bijzonder geleverd aan de creatie van 

spin-offs in het algemeen en het versterken van het Vlaamse innovatieweefsel in het 

bijzonder? 

• In welke mate dragen de onderzoeksresultaten van de SOC’s bij tot het versterken van 

de concurrentiepositie van Vlaanderen?  

• In welke mate hebben de SOC’s de resultaten van hun onderzoek (actief) toegankelijk 

gemaakt voor een breed publiek? Welke acties hebben ze specifiek ondernomen t.a.v. 

                                                 
33

 Eventueel vergelijking maken met andere onderzoeksgroepen, benchmark met andere regio’s en/of clusters in 

Europa, enz.  
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de schoolgaande jeugd en dit rekening houdend met de beleidsdoelstellingen van de 

Vlaamse overheid?  

• In welke mate zijn de SOC’s zelf, hun activiteiten en hun resultaten gekend binnen 

Vlaanderen? 

• In welke mate dragen de SOC’s bij tot het welzijn en de welvaart van Vlaanderen? 

• Welke economische en maatschappelijke bijdrage/impact mag in de toekomst en met 

betrekking tot de strategische onderzoeksdomeinen verwacht worden (in Vlaanderen 

en ruimere context)?  

 

Uit bovenstaande blijkt dat de meta-evaluatie (per SOC) o.a. ingaat op volgende 

elementen van het generieke gedeelte van de evaluatie van elke SOC: 

• Bibliometrische analyse;  

• Benchmarking; 

• Impactanalyse.  

 

In de volgende paragrafen wordt in kort bestek maar in meer detail aangegeven wat de 

meta-evaluatie van VITO verder zal omvatten, wat de planning inhoudt en wat de 

geraamde kostprijs voor de evaluatie is.  

 

5.2 Evaluaties in 2012 

 

5.2.1 Onderdelen evaluatie(s) 

 

Zoals hoger aangehaald moet VITO in de eerste helft van 2012 geëvalueerd worden.  

Hoewel het VITO ook een SOC is, wat zich o.m. reflecteert in een (grotendeels) 

gelijklopende beheersovereenkomst, zijn de SOC’s ook in die mate verschillend dat er per 

SOC een specifieke evaluatie moet worden voorzien. Dit neemt echter niet weg dat een 

aantal elementen van de evaluatie generiek kunnen worden vastgelegd
34

.  

 

Inderdaad, elke evaluatie bevat minstens volgende onderdelen: 

• Zelfevaluatie
35

 en opmaak van een ontwerp van beleidsplan voor de komende periode 

van vijf jaar. Deze beide worden opgemaakt volgens het sjabloon opgenomen als 

bijlage 2 bij deze nota; 

• (Meta-)Evaluatie (ex-post en ex-ante) van de SOC; 

• Beoordeling door panel van internationale experts (“peer review”). Deze beoordeling 

omvat: 

o Beoordeling zelfevaluatie en ontwerp van beleidsplan; 

o Wetenschappelijke beoordeling (per onderzoeksdomein); 

o Beoordeling prestaties afgelopen periode en dit rekening houdend met de 

verwachtingen opgenomen in de beheersovereenkomst (en het 

beheersreglement); 

o Beoordeling potentieel SOC tegen de achtergrond van de (meta-)evaluatie en 

rekening houdend met enerzijds beleidscontext en resultaten (bibliometrische) 

analyse; 

                                                 
34

 Het onderscheid in de evaluaties (en dus de specificiteit van elke evaluatie) wordt vooral zichtbaar in de wijze 

waarop deze generieke elementen inhoudelijk worden ingevuld (per SOC) in de afzonderlijke specifieke plannen 

van aanpak (en in de specifieke (meta-)evaluatie)). Deze specifieke plannen van aanpak zijn opgenomen als 

bijlage bij deze nota.  
35

 Voor de zelfevaluatie wordt voorgesteld om in het geval van VITO (net zoals in 2011 bij IMEC en VIB) in te 

gaan op de periode vanaf de oprichting, evenwel met de nadruk op de voorbije beheersperiode. 
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o Beoordeling bedrijfsvoering SOC (personeelsbeleid, financieel beleid, ICT-

beleid, communicatiebeleid) op een hoog aggregatieniveau.  

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen.  

 

In verband met het luik “beoordeling bedrijfsvoering SOC’s” hoger vermeld, moet 

worden opgemerkt dat voor VITO een analyse ter beschikking is met betrekking tot de 

“governance” van de spelers in het EWI-domein. De resultaten van deze studie kunnen ter 

beschikking worden gesteld van de evaluatoren van VITO, die de governance dan op basis 

van deze inzichten kunnen beoordelen.  

 

5.2.2 Methodologie 

 

Bij de evaluatie van de SOC’s zullen diverse vormen van expertise worden ingeschakeld. 

Conform de bepalingen van de beheersovereenkomst omvat deze expertise minstens een 

internationaal panel van experts (taken: zie 5.2.1) en een bibliometrische analyse van de 

prestaties. Een dergelijke analyse wordt uitgevoerd door ECOOM (zie ook deel 5.2.3). 

Daarnaast zal een consultant worden ingeschakeld bij de uitvoering van de evaluatie. De 

taken van deze consultant worden in deel 5.2.3 nader toegelicht. Verder zal ook de 

beschikbare expertise binnen het departement worden aangewend. Op welke wijze dit zal 

gebeuren en welke taken dit omvat, wordt beschreven in deel 5.2.4. 

 

5.2.3 Inschakeling externe expertise bij de evaluatie(s) 

 

In het kader van de meta- evaluatie van VITO moeten (net zoals bij de andere drie recent 

geëvalueerde SOC’s) drie vormen van externe expertise worden ingeschakeld: een panel 

van internationale experts, ECOOM en een consultant. 

 

De taken van het panel werden hierboven al aangehaald. ECOOM zal moeten instaan voor 

de bibliometrische analyse van elk van de SOC’s en dit telkens voor de periode vanaf hun 

oprichting (zie ook meta-evaluatie).  

Voor de andere onderdelen van het evaluatieproces zal een consultant worden 

ingeschakeld.  

De taken van de consultant zijn de volgende: 

• Uitvoeren meta-evaluatie (met uitzondering van de bibliometrische analyse); 

• Opmaken van een tussentijds rapport ten behoeve van het panel van experts; 

• Begeleiden van het beoordelingsproces uitgevoerd door het panel; 

• Verwerken van de resultaten van de meta-evaluatie en het rapport van het panel tot 

een geheel. 

 

5.2.4 Inschakeling interne expertise bij de meta-evaluatie van VITO 

 

Het departement EWI beschikt zelf over expertise t.a.v. (beleids)evaluatie. Deze expertise 

is echter niet voldoende om het geheel van de evaluaties te kunnen uitvoeren. In het 

bijzonder wat betreft de wetenschappelijke evaluatie is een beoordeling door een panel 

van internationale experts (“peer review”) essentieel.  

 

Desalniettemin kan de evaluatiecel van het departement instaan voor volgende elementen 

van de evaluatie: 

• Toetsen zelfevaluatie; 

• Beoordeling ontwerp van beleidsplan; 
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• Opmaak verslag betreffende bovenstaande beoordeling en dit t.b.v. het panel van 

experts.  

Met betrekking tot de eerste twee punten, zal de evaluatiecel ook rekening houden met de 

beoordeling die de dossierbehandelaar ter zake heeft gemaakt.  

 

Voor de samenstelling van het panel van (internationale) experts dat zal instaan voor de 

peer review, zal de inhoudelijk bevoegde entiteit
36

 binnen het departement een voorstel 

doen. Op basis van dit voorstel zal de evaluatiecel al stappen ondernemen om een geschikt 

tijdsvenster voor de uitvoering van de peer review te bepalen. 

 

Daarnaast zal het departement EWI instaan voor de logistieke en praktische organisatie 

van het verblijf van het panel van experts en – indien nodig - voor de vertaling van een 

aantal documenten noodzakelijk voor de beoordeling door het panel.  

 

5.2.5 Samenstelling van de stuurgroep 

 

Voor de meta-evaluatie van VITO wordt – net zoals bij de recente (meta-)evaluaties van 

de andere SOC’s - een stuurgroep samengesteld die de evaluatie zal begeleiden. In de 

stuurgroep zullen vertegenwoordigers van het departement EWI (evaluatiecel en 

inhoudelijk bevoegde entiteit) en een vertegenwoordiger van de bevoegde minister 

zetelen. Het departement zit de stuurgroep voor
37

 en de vertegenwoordiger van de minister 

neemt deel aan de vergaderingen van de stuurgroep in de hoedanigheid van waarnemer.  

Omdat de aansturing van de referentietaken van VITO hoofdzakelijk bij het 

beleidsdomein LNE is ondergebracht, wordt voorgesteld om in de stuurgroep ook een 

vertegenwoordiger van (het departement) LNE op te nemen. De vertegenwoordiging van 

de ministers bevoegd voor Leefmilieu en Energie dient ook bekeken te worden.  

 

De stuurgroep kan verder worden uitgebreid met experts indien dit nodig zou blijken.  

 

De consultant die voor de evaluatie wordt aangesteld, neemt als waarnemer deel aan de 

vergaderingen van de stuurgroep en wordt uitgenodigd toelichting te geven aan de 

stuurgroep.  

 

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

kwaliteitsbewaking.  

 

5.2.6 Planning van de meta-evaluatie van VITO  

 

Per evaluatie is de planning – in grote lijnen - als volgt: 

 

Evaluatie stappen/mijlpalen Datum 

Opmaak ontwerp van plan van aanpak Oktober 2011 

Overleg met voorwerp van evaluatie (plan 

van aanpak, zelfevaluatie, timing (o.m. 

plaatsbezoek panel, …)) 

November 2011 

Finaliseren plan van aanpak November 2011 

                                                 
36

 Met “inhoudelijk bevoegde entiteit” wordt de entiteit bedoeld die het voorwerp van de evaluatie inhoudelijk 

opvolgt.  
37

 De voorzitter behoort niet tot de inhoudelijk bevoegde entiteit (die het voorwerp van de evaluatie opvolgt).  
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Opstart stuurgroep November 2011 

Voorstel panel van experts (prioriteitenlijst 

en reservelijst) aan stuurgroep 

November-december 

2011 

Contacteren panel van experts November-december 

2011 

Opmaak bestek opdracht consultant Oktober 2011 

Formuleren en overmaken opdracht(en) aan 

ECOOM  

Augustus 2011 

Vraag opmaak zelfevaluatie en “business 

plan” overmaken aan voorwerp evaluatie  

November 2011 

Procedure aanbesteding opdracht initiëren November 2011 

Indienen zelfevaluatie en business plan door 

voorwerp evaluatie  

Begin 2012 

Toekennen opdracht aan consultant December 2011-Januari 

2012 

Opleveren tussentijds rapport consultant Maart-april 2012 

Opleveren rapporten ECOOM Begin 2012 

Bezoek door panel van internationale 

experts  

Voorjaar 2012 

Eindrapport panel van experts Uiterlijk eind april 

2012 

Finaal rapport consultant Uiterlijk eind juni 2012 
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5.2.7 Schema meta-evaluatie  

 

Om duidelijk aan te geven wat in de meta-evaluatie van VITO is voorzien en wie wat 

moet uitvoeren, werd (zoals voor de (meta-)evaluatie van de andere SOC’s) een schema 

uitgewerkt waarin dit wordt weergegeven. Per vakje wordt een taak aangegeven met 

daaronder de uitvoerder tussen haakjes (en in het rood).  

 
 

5.3 Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

betrokken stakeholders betreffende de uitvoering van de evaluatie 

 

Alvorens de meta-evaluatie van VITO effectief op te starten, is het belangrijk betrokken 

instelling te informeren zowel over de inhoud als over de vorm van de evaluatie.  

In deel 5.2.5 is betreffend overleg al voorzien in de planning. Bedoeling van het overleg is 

aan VITO een overzicht te geven van de grote lijnen van de meta-evaluatie en van de 

zelfevaluatie, hun medewerking te vragen, afspraken te maken betreffende de 

verwachtingen t.a.v. VITO en de concrete timing van de meta-evaluatie. Goede afspraken 

betreffende de timing zijn vooral belangrijk t.a.v. de site-visit van het internationaal panel 

van experts. Inderdaad, enerzijds moet dit toelaten dat VITO zich goed kan voorbereiden 

op het bezoek en anderzijds moet het panel er op kunnen rekenen dat de sleutelfiguren 

binnen de organisatie tijdens het bezoek aanwezig zijn (en bevraagd kunnen worden).  

 

5.4 Procedureel verloop van de meta-evaluatie 

 

Zoals hoger aangegeven, zal voor de (meta-)evaluatie van VITO een consultant worden 

ingeschakeld, een panel van internationale experts en ECOOM. 

 

Zelfevaluatie en 

“businessplan” SOC 

(SOC) 

 

(Meta-)evaluatie 

SOC 

(Consultant) 

Bibliometrische 

analyse 

(ECOOM) 

Toetsing 

(EWI) 

Studie governance 

(Ext. partner) 

Tussentijds rapport 

(Consultant) 

Wetenschappelijke en 

bestuurlijke beoordeling 

(Panel) 

Eindrapport 

(Consultant) 
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Consultant 

 

De consultant zal worden aangesteld via een openbare procedure. Het is de bedoeling 

betreffende procedure zo snel mogelijk op te starten (november 2011 – zie ook 5.2.6). De 

evaluatiecel van het departement 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 opvolging van de uitvoering van 

de opdracht. 

 

Panel van experts 

 

De dossierbehandelaar bij de afdeling Ondernemen en Innoveren die het dossier VITO 

opvolgt, zal een voorstel maken voor een panel van experts. Bij de keuze van de experts 

moeten een aantal criteria in overweging worden genomen (zie ook 

beheersovereenkomsten). Behalve een aantal generieke criteria, gelden ook een aantal 

specifieke criteria: 

 

Generieke criteria: 

• Internationaal hoog aangeschreven experts m.b.t. het (de) 

onderzoeksdomein(en) van de SOC; 

• Ervaring met het beheer van onderzoeksprogramma’s is noodzakelijk; 

• Geen bindingen hebben met of belangen hebben in de SOC die het voorwerp is 

van de evaluatie; 

• Onpartijdig en onafhankelijk zijn; 

• Bij voorkeur niet betrokken geweest zijn bij de vorige evaluatie van de SOC; 

• Ervaring met vergelijkbare evaluaties strekt tot aanbeveling.  

 

Specifieke criteria: 

• Bij VITO (net als bij IMEC en IBBT) betreft het “een uitgebalanceerd team 

waarbij de verschillende onderzoeksdomeinen van de instelling zo veel 

mogelijk zijn afgedekt, waarbij voldoende managementservaring aanwezig is 

en waarbij verschillende types van instelling (bedrijf, onderzoekscentrum en 

universiteit) zijn vertegenwoordigd.” 

 

Naast de individuele expertise per panellid, dient ook de expertise per constellatie van 

(mogelijk) panel worden bekeken. Zoals de specifieke criteria al aangegeven, is de 

samenstelling van het panel ook belangrijk wil men aan de opgelegde randvoorwaarden 

voldoen en voldoende complementariteit verzekeren.  

 

Bij het samenstellen van het panel is het aangewezen VITO ook uit te nodigen om 

suggesties te doen betreffende mogelijke experts.  

 

Een prioritaire lijst evenals een “reservelijst” wordt samengesteld.  

 

De stuurgroep zal oordelen over de uiteindelijke samenstelling van het panel en op basis 

daarvan zal de evaluatiecel contact opnemen met de experts. Bedoeling is om zo snel 

mogelijk de definitieve samenstelling van het panel te bepalen en een tijdsvenster voor de 

site-visit vast te leggen.  
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ECOOM 

 

ECOOM dient voor VITO een bibliometrische analyse uit te voeren. De 

beheersovereenkomst geeft niet expliciet aan wat op dit vlak verwacht wordt, maar 

minstens het bibliometrisch profiel van (de onderzoekers verbonden aan) VITO dient aan 

bod te komen. Ook op het niveau van de onderzoeksgroepen en de instelling kan de 

performantie worden nagegaan. In grote lijnen komt dit er op neer dat voor VITO, net 

zoals voor de andere SOC’s: 

• de publicatieoutput en het profiel daarvan wordt geëvalueerd; 

• een analyse wordt gemaakt van de citatie-impact; 

• een analyse wordt gemaakt van de patenten (indien van toepassing).  

Omdat voor VITO een meta-evaluatie wordt voorzien, is het aangewezen een 

bibliometrische analyse – waar mogelijk - te laten uitvoeren over de periode sinds de 

oprichting van de SOC. 

 

De beschrijving van de opdracht van ECOOM werd inmiddels uitgewerkt (zie bijlage 4). 

Een overleg en/of informatievergadering met ECOOM heeft ter zake al plaatsgevonden. 

ECOOM zal zo snel mogelijk met de uitvoering van de opdracht starten en deze in 

principe tegen begin 2012 afronden.  

 

5.5 Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Hiervoor wordt verwezen naar de communicatiestrategie zoals uitgewerkt door het 

departement (http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie).  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Meta-evaluatie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - 

Ontwerp van specifiek plan van aanpak. 

 

Bijlage 2: Evaluatie wetenschappelijke/onderzoeksinstelling – Evaluatieprotocol en 

zelfevaluatie (generiek).  

 

Bijlage 3: Evaluatiekader. 

 

Bijlage 4: Beschrijving opdracht ECOOM. 

 

 

 

 

  


