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Managementsamenvatting  

Context en doel van de evaluatie 

Dit rapport presenteert de bevindingen van de evaluatie van de wetenschappelijke opdracht van het 

Orpheus Instituut. Deze evaluatie werd uitgevoerd door Technopolis Group in de periode februari – 

juni 2016 in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. 

Het doel van de evaluatie is om de algemene werking van het Orpheus Instituut te evalueren, aan de 

hand van de in het convenant gestelde strategische en operationele doelstellingen en indicatoren, en 

rekening houdend met het ruimere beleidskader. Het Departement EWI heeft voor deze evaluatie 39 

evaluatievragen geformuleerd. De evaluatie heeft betrekking tot de periode 2012-2016.  

Om de evaluatievragen te beantwoorden hebben we vier verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: 

1 .  Deskstudie van alle relevante beschikbare bronnen.  

2 .  15 Interviews met vertegenwoordigers van het Orpheus Instituut, het Departement EWI, 

medewerkers van het kabinet van minister Muyters, en vertegenwoordigers van het domein uit 

Vlaanderen en uit het buitenland.  

3 .  Benchmarking met drie vergelijkbare instituten.  

4 .  Een onafhankelijk internationaal panel van experten dat het Orpheus Instituut bezocht onder 
leiding van prof. dr. Nicolas Collins (School of the Art Institute of Chicago).  

 

Het Orpheus Instituut 

Het Orpheus Instituut werd in 1996 door de Vlaamse regering opgericht. Het instituut biedt post-

hogeschoolvorming voor de sector muziek. Het richt zich op het kruispunt van enerzijds artistieke 

prestatie en anderzijds reflectie, vraagstelling en onderzoek rond deze artistieke praktijk. Het biedt 

plaats aan twee opleidingstrajecten – een doctoraatsopleiding (docARTES) en een laureaatopleiding.  

De wetenschappelijk opdracht van het instituut wordt uitgevoerd door het onderzoekscentrum 

‘ORCiM’, dat werd opgericht door het Orpheus Instituut in 2007. Het houdt zich bezig met artistiek 

onderzoek naar de processen van het muziek maken. Artistiek onderzoek is onderzoek waarbij ‘het 

perspectief van de artiest bepalend is voor zowel de vraagstelling, de methode als het resultaat’. Sinds 

2010 heeft het ORCiM een overkoepelende onderzoeksagenda: ‘Artistic Experimentation in Music’. 

 

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.  
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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 

benchmark instituten. 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 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. 

 

Aanbevelingen 

Drie aanbevelingen zijn gericht aan de Vlaamse overheid: 

Ten eerste bevelen wij de Vlaamse overheid aan om de basisfinanciering met €300.000 per jaar te 

vergroten in de komende convenantsperiode. Dit  stelt het instituut in staat 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 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 zijn 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 aan 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. 
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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. 
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 Evaluatievragen 

 

# Evaluatievraag 

1.1 Hoe wordt het onderzoeksbeleid en het valorisatiebeleid binnen het Orpheus Instituut uitgestippeld? 

1.2 Hoe wordt de realisatie van de doelstellingen opgevolgd? 

1.3 Hoe is onderzoek geïntegreerd in de werklast van het personeel? 

1.4 Hoe verloopt de rapportering t.a.v. de Vlaamse overheid en andere belangrijke stakeholders? 

1.5 Is deze rapportering voldoende transparant en onderbouwd en laat ze toe om het Orpheus Instituut op te volgen? 

1.6 Welke aanpassingen in de rapportering zijn eventueel nodig voor een eventueel nieuw convenant?  

1.7 Wat is de invulling van de beoogde man/vrouw-verhouding in de samenstelling van het Comité en het Steering Comité?  

1.8 
Welke middelen worden ingezet voor de realisatie van de wetenschappelijke opdrachten van het Orpheus Instituut en 
hoe worden deze aangewend? 

1.9 
Welke inkomsten heeft het Orpheus Instituut voor zijn onderzoeksfunctie anders dan de basisfinanciering en hoe 
ontwikkelen deze inkomstenbronnen zich? 

1.10 Hoe verloopt de financiële verantwoording in het kader van dit convenant en is deze voldoende transparant? 

1.11 Wat is de positie van het Orpheus Instituut in het Vlaamse onderzoekslandschap?  

1.12 Hoe verloopt de samenwerking / overleg met andere partijen? 

1.13 Hoe kan de positie in Vlaanderen worden versterkt en de samenwerking verbeterd? 

1.14 
Wat is de internationale positie van het Orpheus Instituut als onderzoekscentrum op het vlak van onderzoek in 
muziek? 

1.15 Hoe kan de internationale positie worden versterkt? 

2.1 
In welke mate heeft het Orpheus Instituut zijn doelstellingen zoals neergeschreven in het strategisch en operationeel 
plan (van 2013-2016) gehaald op het moment van de evaluatie?  

2.2 
In welke mate zal het Orpheus Instituut zijn doelstellingen zoals neergeschreven in het strategisch en operationeel plan 
(van 2013-2016) naar verwachting gehaald hebben aan het einde van het convenant (eind 2016)? 

2.3 
Welke baten levert de ondersteuning van het Orpheus Instituut op voor Vlaanderen en dit op het vlak van 
wetenschappelijke excellentie, visibiliteit (wetenschappelijk e.a.), internationaal prestige, enz.  

2.4 Wat is de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het Orpheus Instituut? 

2.5 In welke opzichten is het uitgevoerde onderzoek relevant voor de muzikale praktijk? 

2.6 
In welke opzichten draagt de wetenschappelijke opdracht van het Orpheus Instituut bij aan de ontwikkeling van het 
artistiek onderzoek in de muziek?  

2.7 Welke wisselwerking is er tussen onderwijs en onderzoek?  

2.8 
Wat is de kwaliteit van de onderzoekers die het Orpheus Instituut weet aan te trekken (zoals blijkt uit kwalificaties, 
publicaties, onderzoekservaring) en te behouden (verloop)? 

2.9 
In welke mate participeert het Orpheus Instituut in internationale onderzoeksprogramma’s? Met welk resultaat? Zijn 
hier knelpunten, zo ja, welke?  
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# Evaluatievraag 

2.10 
In welke mate doet het Orpheus Instituut inspanningen om de bekendheid met de resultaten bij bredere lagen van de 
bevolking te verhogen? 

2.11 
Zijn de resultaten uit de wetenschappelijke opdracht van het Orpheus Instituut ook bekend bij bredere lagen van de 
bevolking? 

2.12 
In welke mate is een dergelijke bekendheid nuttig en relevant voor het Orpheus Instituut en voor het Vlaamse 
onderzoeksbeleid? 

2.13 Heeft het Orpheus Instituut voldoende kritische massa voor de uitvoering van zijn wetenschappelijke opdracht?  

2.14 Op welke wijze kan de impact van de wetenschappelijke opdracht van het Orpheus Instituut worden verhoogd?  

5.1 Wat zijn de sterke punten van het Orpheus Instituut? 

5.2 Wat zijn de zwakke punten van het Orpheus Instituut? 

5.3 Waar liggen de voornaamste kansen van het Orpheus Instituut? 

5.4 Waar liggen de voornaamste bedreigingen van het Orpheus Instituut? 

5.5 
Welke aanpassingen zijn gewenst om de werking van het Orpheus Instituut in het algemeen en met betrekking tot de 
wetenschappelijke opdracht in het bijzonder te verbeteren?  

6.1 
Maakt het (ontwerp van het) strategisch plan 2017-2021 duidelijk hoe het Orpheus Instituut zich inschakelt in de 
doelstellingen van het Vlaamse WTI-beleid? 

6.2 
Maakt het (ontwerp van het) strategisch plan duidelijk hoe het Orpheus Instituut zich positioneert in het veld van 
actoren (zowel de Vlaamse als mondiaal) en wordt voldoende duidelijk gemaakt hoe en met welke andere actoren zal 
worden samengewerkt en waarom? 

6.3 
Is de uitvoering van het (ontwerp van het) strategisch plan realistisch, rekening houdend met de middelen en het 
personeel van het Orpheus Instituut?  

6.4 
Is het Orpheus Instituut een geschikte organisatie om de voorstellen in het (ontwerp van) strategisch plan uit te 
voeren?  

6.5 
Komt het (ontwerp van het) strategisch plan tegemoet aan de gedetecteerde zwaktes, maakt het voldoende gebruik van 
de gedetecteerde sterktes?  

6.6 
Biedt het (ontwerp van het) strategisch plan een antwoord op de gedetecteerde bedreigingen en maakt het optimaal 
gebruik van de gedetecteerde kansen?  
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