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Voorwoord 

In 2012 startte de Dienst Bijzondere Evaluatie een experimentele cyclus op rond 
impactevaluaties. Deze cyclus, gericht op afzonderlijke kanalen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, heeft als specifiek doel om antwoorden te bieden op de 
vraag hoe de effecten van een ontwikkelingsinterventie op een zo rigoureus mogelijke 
manier kunnen worden gemeten.  

Dat voor deze derde impactevaluatie, na voorgaande evaluaties van de 
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking en de samenwerking via niet-
gouvernementele organisaties, werd gekozen voor de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking, vloeide voort uit het feit dat de Dienst Bijzondere 
Evaluatie tot op heden nog geen externe evaluatie had uitgevoerd van dit specifieke 
kanaal. Bovendien gaat het om een ruim gefinancierde vorm van 
ontwikkelingssamenwerking, die meer dan een kwart vertegenwoordigt van de 
middelen die jaarlijks worden toegekend aan de niet-gouvernementele actoren.  

Het hoofddoel van deze impactevaluatie bestond erin om na te gaan in welke mate 
en aan de hand van welke methodologische benaderingen de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking evalueerbaar is. Het tweede doel was om op basis van 
een staal van interventies de impact van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking te analyseren en interpreteren. De kernvragen in dit 
verband luidden als volgt. Welke impact heeft de universitaire samenwerking? En op 
welke manier en onder welke voorwaarden leidt de universitaire samenwerking tot 
deze impact? Daarbij werd gefocust op enerzijds langetermijnpartnerschappen tussen 
universitaire instellingen voor de periode tussen 2000 tot 2014, en anderzijds de 
individuele, niet-projectgebonden beurzen die via de twee koepelorganisaties VLIR-
UOS en ARES werden toegekend tussen 2008 en 2016.  

Deze evaluatie, toevertrouwd aan het Duitse studiebureau Syspons in samenwerking 
met de Nederlandse organisatie Nuffic, kende methodologisch een enigszins andere 
insteek dan beide voorgaande impactevaluaties. De voorgaande evaluaties gingen uit 
van een mixed methods-benadering, met een overwegend kwantitatieve en op 
attributie van impact gerichte klemtoon. Wegens de unieke, heterogene en vaak ook 
complexe aard van universitaire samenwerking, hanteerde deze evaluatie 
daarentegen een wat ruimere en modulair opgezette benadering die veeleer, maar 
niet uitsluitend, was gericht op contributie tot impact. 

Specifieke dank gaat uit naar diverse actoren van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking en naar het begeleidingscomité van deze evaluatie.  

 

Cécilia De Decker  

Bijzondere Evaluatrice 
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Beknopte samenvatting 

Achtergrond 

Sinds het midden van de jaren 90 financiert de Belgische overheid de activiteiten van 
Vlaamse en Franstalige universiteiten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. 
Financiering door de federale overheid vertegenwoordigt hierbij meer dan een kwart van 
de middelen toegekend aan de niet-gouvernementele actoren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Ondanks het belang van deze sector had de Dienst 
Bijzondere Evaluatie nog geen externe evaluatie in opdracht gegeven die uitsluitend 
gericht was op de universitaire samenwerking. Als gevolg daarvan was er in vergelijking 
met andere kanalen van de ontwikkelingssamenwerking minder bruikbaar 
bewijsmateriaal voorhanden dat op rigoureuze en geloofwaardige wijze de effectiviteit en 
impact van universitaire samenwerking aantoont.  

Dit werd nog versterkt door het feit dat andere evaluaties in deze sector in het verleden 
beperkt bleven tot kwalitatieve benaderingen, die zelden werden aangevuld met 
kwantitatieve of rigoureuze kwalitatieve methoden. Een van de redenen daarvoor was en 
is dat universitaire samenwerking via maatregelen voor capaciteitsversterking vaak 
gericht is op veranderingen op organisatieniveau. Bovendien wordt impact binnen de 
universitaire ontwikkelingssamenwerking vaak op verschillende manieren gedefinieerd.  

Doel van de evaluatie 

Daarom gaf de DBE aan Syspons en Nuffic de opdracht om met een formatief en 
summatief doel een impactevaluatie van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Wat het formatieve aspect betreft, is bij de 
evaluatie onderzocht in hoeverre de impact van de Belgische universitaire samenwerking 
evalueerbaar is. Meer bepaald heeft de evaluatie geanalyseerd in welke mate en aan de 
hand van welke methodologische benaderingen de impact van de Belgische universitaire 
samenwerking evalueerbaar is. Wat het summatieve aspect betreft, werd de impact van 
de Belgische universitaire samenwerking geëvalueerd op basis van een steekproef van 
geselecteerde interventies. Hierbij werd beoordeeld of, in welke mate en onder welke 
voorwaarden de samenwerking impact had.  

De evaluatie vond plaats tussen januari 2017 en april 2018 en had betrekking op 
langetermijnpartnerschappen die betrekking hadden op interventies tussen januari 2000 
en december 2014 en beurzen die werden toegekend voor de periode tussen januari 
2008 en december 2016. Binnen deze periode verrichtten Syspons en Nuffic een analyse 
van alle relevante documenten en gegevens, diepte-interviews, een uitgebreide toetsing 
van de evalueerbaarheid, een online enquête, huishoudenquêtes, een Delphi-onderzoek 
en vier terreinmissies in Benin, Ethiopië en Vietnam. Op basis van de bevindingen van de 
evaluatie heeft het evaluatieteam aanbevelingen uitgewerkt ter verbetering van de 
evalueerbaarheid en de impact in deze sector. 
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Voornaamste resultaten en bevindingen 

Evalueerbaarheid van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking 

De sterkte van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking is dat ze haar 
evalueerbaarheid in de loop van de tijd voortdurend heeft verbeterd. Bovendien worden 
impactevaluaties in deze sector vergemakkelijkt als (1) het projectvoorstel duidelijk 
genoeg is om voor een buitenstaander verstaanbaar te maken wat een interventie 
beoogde te bereiken, (2) een veranderingstheorie (ToC) en indicatoren die voldoen aan 
kwaliteitscriteria kunnen worden gereconstrueerd met de relevante stakeholders en (3) 
stakeholders aan Belgische zijde en in de partnerlanden nog steeds beschikbaar zijn en 
betrokken willen zijn bij het evaluatieproces. 

Tegelijk wordt deze sector gekenmerkt door diverse soorten interventies en een zeer 
heterogene programma-architectuur. Dat vraagt een flexibele respons in termen van 
evaluatieontwerpen om wat betreft impact tot robuuste conclusies te komen. In dit 
verband kon met deze evaluatie worden aangetoond dat voor de ontwikkeling van een 
geschikt en robuust evaluatieontwerp dat de impact meet, rekening moet worden 
gehouden met de specifieke institutionele context van een interventie, met de soorten 
impact die moeten worden geanalyseerd en met de bestaande randvoorwaarden.  

Daarom is in deze evaluatie – in navolging van Stern et al. (2012) – een modulair 
evaluatieontwerp voor impactmeting ontwikkeld, dat flexibel kon worden aangepast aan 
de bovengenoemde voorwaarden. Het voordeel van de combinatie van verschillende 
evaluatieontwerpen was dat verschillende evaluatievragen met betrekking tot impact 
konden worden beantwoord. De combinatie van verschillende benaderingen ten aanzien 
van causale inferentie maakte de evaluatieresultaten gekoppeld aan de vraag of er 
impact was bereikt niet alleen robuuster, maar liet ook toe inzicht te krijgen in de 
specifieke mechanismen die het mogelijk maken (of belemmeren dat) impact zich 
voordoet. De modulaire aanpak bouwt dus voort op de aanpak met gemengde methoden 
die ten grondslag lag aan de eerdere impactevaluaties die de DBE in opdracht gaf, terwijl 
hij in vergelijking met "klassieke" soorten evaluatieontwerp een toegevoegde waarde 
heeft, niet alleen wat het afleggen van rekenschap betreft maar ook met betrekking tot 
leren. Bovendien maakte deze aanpak het mogelijk de respectieve evaluatieontwerpen af 
te stemmen op kosten-batenoverwegingen.  

Het ontwikkelde theoretische concept omtrent de Capacity Development Index (CDI), 
om de impact van interventies op de capaciteit van de partneruniversiteiten of 
partnerdepartementen in deze evaluatie te meten, bleek bovendien een bruikbare 
benadering om veranderingen in de capaciteit van de partneruniversiteiten te meten. In 
combinatie met kwalitatieve methoden was het mogelijk te begrijpen hoe de effecten op 
het niveau van de partneruniversiteiten plaatsgrepen, terwijl de gebruikte kwantitatieve 
methoden voor gegevensverzameling op het niveau van de eindbegunstigden een 
genuanceerde analyse van de impact van universitaire ontwikkelingssamenwerking 
mogelijk maakten. Voorts kon worden aangetoond dat deze aanpak – ondanks een 
aantal inherente zwakke punten met betrekking tot geheugenbias, de analyse van 
verschillende perspectieven en de weergave van resultaten – waardevol is om aan te 
tonen of een interventie heeft geleid tot duurzame verandering die ook na afloop van de 
interventie bleef duren, dan wel of zij de partnerinstellingen hoofdzakelijk heeft versterkt 
voor de duur van de interventie. 

Tegelijkertijd moest deze evaluatie echter ook enkele zwakke punten in de 
evalueerbaarheid van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking verhelpen. 
Ten eerste bestond er vooralsnog geen officiële consensus over de definitie van wat 
impact binnen dit domein precies inhoudt. Zelfs een alomvattende definitie vinden voor 
deze evaluatie bleek een uitdaging, aangezien impact, rekening houdende met de 
verschillende soorten begunstigden, zowel op individueel en institutioneel niveau als 
binnen en buiten de academische wereld, in de definitie opgenomen hoorden te worden. 
Bovendien moest deze definitie worden geïnterpreteerd in de context van de interventies 
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die in deze evaluatie worden geanalyseerd, wilde men tot zinvolle resultaten komen met 
betrekking tot de impact van deze interventies. 

Dat de planningsdocumenten onvoldoende impactgericht waren en dat er niet werd 
gewerkt met een veranderingstheorie (ToC), vormde op het niveau van de individuele 
interventies – hoewel in sommige gevallen wel sprake was van projectcyclusbeheer – 
een uitdaging voor de evalueerbaarheid van de geselecteerde interventies. Daarnaast 
werd in de interventievoorstellen vaak onvoldoende onderscheid gemaakt tussen output, 
outcome en impact. Bovendien gingen de indicatoren die in de voorstellen geformuleerd 
werden, bij veel interventies niet verder dan het outputniveau en/of voldeden zij niet 
aan de kwaliteitscriteria voor indicatoren. Verder bevatten de interventievoorstellen 
zelden nulmetinggegevens en leverden jaar- en eindverslagen veelal geen informatie die 
verder ging dan het outputniveau. 

Ondanks deze zwakke punten en de selectiebias die inherent is aan de opgelegde 
referentietermen in de verstrekte opdracht, was het toch mogelijk om aan de hand van 
de gekozen methodologische aanpak van deze evaluatie tot conclusies te komen over de 
impact en de causale mechanismen in de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking. Daarbij geldt ook dat de stappen die ARES en VLIR-UOS 
reeds hebben ondernomen om de evalueerbaarheid in deze sector te verbeteren – die 
overigens blijken uit de verbetering over de jaren heen – het wellicht gemakkelijker 
zullen maken om in de toekomst interventies in deze sector te evalueren.  

Impact van de interventies van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking 

De sterkte van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking is dat de 
geanalyseerde interventies doelmatig zijn en bijdragen tot de beoogde impact. Daarbij 
waren de interventies van VLIR-UOS en ARES bijzonder sterk in het versterken van de 
onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partneruniversiteiten; het zwakst was de 
weerslag op het versterken van organisatiecapaciteiten. De selectie van de interventies 
voor de evaluatie leverde evenwel een vertekend beeld op, zodat deze resultaten niet 
veralgemeend kunnen worden voor de hele portfolio. In tegenstelling daarmee 
garandeert het gekozen evaluatieontwerp voor de individuele beurzen robuuste 
conclusies met een hoge externe validiteit. 

De evaluatie kon hierbij aantonen dat de tijdsgebonden en strategische relevantie van 
interventies van cruciaal belang was voor het succes wat de versterking van de 
onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen betreft. Alle 
geanalyseerde interventies vonden plaats in een periode waarin de partneruniversiteiten 
een enorme toename van hun studentenpopulatie kenden en dus niet waren toegerust 

In het kader van deze evaluatie verwijst impactmeting ofwel naar het meten van 
effecten  

x op outcome-niveau, gedefinieerd als het effect op korte en middellange 
termijn van een interventie van ARES of VLIR-UOS op het niveau van de 
onrechtstreekse of rechtstreekse begunstigde, bereikt via de 
interventiedoelstellingen;  

x op impactniveau, gedefinieerd als de positieve en negatieve, primaire en 
secundaire langetermijneffecten van een interventie van ARES of VLIR-UOS 
op het niveau van de eindbegunstigde, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
bedoeld of onbedoeld.  

Wanneer deze definities van impact worden gehanteerd, is het evenwel van 
essentieel belang dat ze worden geïnterpreteerd binnen de context van de 
geanalyseerde interventies en de specifieke doelstellingen daarvan. Dit houdt ook in 
dat impact niet mag worden beperkt tot het individuele of institutionele niveau en 
evenmin tot een bepaalde vorm van capaciteit, zoals onderwijs of onderzoek. 
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om deze demografische ontwikkeling zonder externe steun het hoofd te bieden. 
Bovendien waren ze alle afgestemd op de relevante nationale strategieën en de 
strategieën van hun partneruniversiteiten en dus gericht op relevante 
interventiegebieden zoals postgraduaten. Dit zette de betrokken partneruniversiteiten 
ertoe aan zelf verantwoordelijkheid te nemen en dat versterkte de impact van de 
interventies. 

Het ontwikkelen van menselijk potentieel door middel van ingebedde beurzen, de 
verbetering van de infrastructuur en de uitvoering van transdisciplinaire 
onderzoeksprojecten vormde een combinatie die de versterking van onderzoeks- en 
onderwijsstructuren in de partneruniversiteiten in de hand werkte. Via deze aanpak 
konden houders van een ingebedde beurs na verloop van tijd invloedrijke posities 
verwerven bij de respectieve partneruniversiteiten, wat een positieve invloed had op de 
impact en de duurzaamheid van de vastgestelde impact. Bovendien konden de functies 
onderzoek, dienstverlening en onderwijs in de partneruniversiteiten via deze aanpak 
worden versterkt. Ook de invoering van nieuwe of de verbetering van bestaande 
processen en procedures, zoals de invoering van e-leren of de herziening van curricula, 
heeft de partneruniversiteiten in hun kerncapaciteiten versterkt. 

Een andere succesfactor die de bijdrage aan de beoogde effecten en de duurzaamheid 
van de interventies nog vergrootte, was de portfoliobenadering van de overkoepelende 
organisaties en de mogelijkheid voor partneruniversiteiten en particulieren om meer dan 
één keer financiering te ontvangen. In dit verband voorziet VLIR-UOS in specifieke 
soorten projecten bij wijze van kiemkapitaal voor samenwerking tussen twee instellingen 
op langere termijn. Daarnaast hebben ARES en VLIR-UOS studiebeursmodaliteiten 
uitgewerkt die specifiek bedoeld zijn om voormalige begunstigden van ingebedde 
studiebeurzen die er niet in slaagden hun doctoraat binnen een interventie af te ronden, 
in staat te stellen dit alsnog te doen. 

Bovendien wisten de interventies het aanzien van de instelling te verhogen door ze te 
laten uitgroeien tot onderzoeks- en technologiecentrum – in het bijzonder in het geval 
van IUC's (Institutional University Cooperation). Een van de geanalyseerde 
partneruniversiteiten, Pham Ngoc Thach University of Medicine in Vietnam, was daardoor 
zelfs in staat als gangmaker van verandering het overheidsbeleid op nationaal niveau te 
beïnvloeden. 

Veel van de geëvalueerde interventies leverden op die manier positieve bijdragen tot 
impact buiten de academische wereld. In de geëvalueerde steekproef konden de 
interventies het inkomen van landbouwers aanzienlijk verhogen of de medische zorg 
voor de algemene bevolking verbeteren via betere scholing van het medisch personeel. 
Essentieel hierbij bleek dat de projecten verspreidingsmechanismen hadden of 
ontwikkelden om kennis om te zetten in toepassingen en dus ook in impact buiten de 
instelling. Deze verspreidingsmechanismen konden verschillende vormen aannemen: 
langdurige partnerschappen tussen de partneruniversiteit en overheidsinstanties, het 
betrekken van de eindbegunstigden en de relevante lokale autoriteiten tijdens het gehele 
onderzoeksproces, een verspreidingsstrategie die praktische opleidingen of 
erkenningsovereenkomsten voor diploma's op het vlak van onderwijs omvatte.  

Als we kijken naar de bijdragen tot impact van de interventies buiten de academische 
wereld, konden echter ook zwakke punten worden vastgesteld. De meeste 
geanalyseerde interventies die aan de praktische toetsing van evalueerbaarheid werden 
onderworpen, mikten niet op impact buiten de academische wereld of realiseerden die 
niet. In laatstgenoemd geval waren bij de interventies geen eindbegunstigden of andere 
belangrijke intermediaire instellingen betrokken tijdens het gehele onderzoeksproces of 
werden de onderzoeksvragen uitsluitend onder academici ontwikkeld. In beide gevallen 
was het onderliggende uitgangspunt van het project veelal dat de resultaten ook zonder 
specifieke, binnen het project geplande activiteiten buiten de academische wereld 
verspreid zouden raken.  

Bovendien werd de duurzaamheid van de gerealiseerde impact op het vlak van 
gemoderniseerde uitrusting soms belemmerd doordat de budgetten van de 
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partnerinstellingen ontoereikend waren om de gefinancierde infrastructuur en uitrusting 
in stand te houden. Interventies die investeerden in infrastructuur die op lokale middelen 
gebaseerd waren, bleken wat dat betreft een goede keuze, omdat het gebruik van lokaal 
materiaal in combinatie met de juiste opleiding qua onderhoud de kans vergrootte dat de 
partners de apparatuur correct onderhouden. 

Impact van de individuele beurzen van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking  

De sterkte van de individuele studiebeursprogramma's van ARES en VLIR-UOS is dat ze 
doeltreffend bijdragen aan de ontwikkeling van hun thuisland of regio, aangezien de 
voormalige bursalen in hun respectieve organisaties gangmakers van verandering zijn bij 
het aanpakken van uitdagingen die relevant zijn voor ontwikkeling. Voormalige bursalen 
werken daarbij in relevante domeinen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD). 

Bovendien verwerven de voormalige bursalen invloedrijke posities in hun respectieve 
organisaties dankzij de vaardigheden en competenties die zij hebben verworven binnen 
de individuele beursprogramma's van ARES en VLIR-UOS. In dat opzicht presteren 
voormalige bursalen die terugkeren naar hun oude werkgever, op lange termijn beter 
dan hun collega's wat invloed binnen hun organisatie betreft. Terwijl op korte termijn 
ervaren voormalige bursalen die bij hun terugkeer van werkgever veranderen, een 
snellere toename van invloed dan degenen die naar hun oude werkgever terugkeren. 
Toch hebben eerstgenoemden – als gevolg van een positie die meer invloed geeft – een 
grotere impact op de prestaties van hun organisatie.  

Om die impact te bereiken bieden de Belgische beursprogramma's de noodzakelijke 
basisvereisten voor een effectief beursprogramma: zij kennen beurzen toe aan de 
relevante doelgroep en bieden programma's die borg staan voor grote tevredenheid en 
een heel geringe uitval. Daardoor zijn ze doeltreffend in het overbrengen van zowel 
inhoudelijke kennis als methodologische competentie maar ook van niet-vakgebonden 
vaardigheden.  

Als gevolg daarvan deden ontvangers van beurzen er aanzienlijk minder lang over om na 
hun afstuderen werk te vinden in vergelijking met studenten die geen beurs ontvingen 
van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking. Eén mogelijke verklaring 
daarvoor is dat aanvragers van een beurs van VLIR-UOS en ARES een brief van hun 
werkgever moeten voorleggen waaruit blijkt dat wedertewerkstelling bij hun afstuderen 
gegarandeerd is. Veel vaker dan bij vergelijkbare beursprogramma's keren begunstigden 
van Belgische individuele beurzen dan ook naar hun eigen land of regio terug.  

Het aantal personen dat na afstuderen bij dezelfde organisatie blijft is naar verhouding 
groter bij begunstigden van ingebedde beurzen dan bij hen die een individuele beurs 
genieten. Aangezien personen die bij dezelfde werkgever blijven, op lange termijn beter 
presteren dan hun collega's wat invloed binnen hun organisatie betreft, hebben 
ingebedde beurzen een grotere impact op institutioneel niveau. Ingebedde 
studiebeursprogramma's zijn echter alleen gericht op de academische wereld en niet op 
sectoren buiten de academische wereld. Bijgevolg zullen individuele bursalen veeleer 
voor impact buiten de academische wereld zorgen dan houders van een ingebedde beurs 
en vullen zij de portfolio van ARES en VLIR-UOS aan door de impact van hun 
instrumentarium te verruimen. 

Dit beeld mag over het algemeen wel zeer positief zijn, toch legde de evaluatie ook 
enkele zwakke punten bloot. Hoewel de individuele beursprogramma's de oprichting 
van stabiele netwerken ondersteunen, zou dit nog kunnen worden verbeterd door meer 
praktische elementen te ondersteunen, zoals onafhankelijke onderzoeksprojecten en 
stages binnen de individuele beursprogramma's.  

In dit verband zou ook de professionele vooruitgang van vrouwen via individuele beurzen 
kunnen worden versterkt, aangezien vrouwen ondanks het positieve effect van de 
ontvangen beurs nog steeds lagere machtsposities bekleden dan mannen. Hierbij moet 



 

   16 

worden opgemerkt dat in de afgelopen jaren over het algemeen aanzienlijk meer 
studiebeurzen aan mannelijke dan aan vrouwelijke kandidaten zijn toegekend, wat een 
belemmering vormt voor een verschuiving in de man-vrouwverhoudingen in de 
partnerlanden. 

Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen van de evaluatie worden de volgende 18 aanbevelingen 
gedaan voor het implementeren van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking in de toekomst. Zij zijn gegroepeerd per bestemmeling en 
krijgen in het geval van ARES en VLIR-UOS een onderscheid tussen strategische en 
operationele aanbevelingen. 

Aanbevelingen aan VLIR-UOS en ARES 

Strategische aanbevelingen 

1. VLIR-UOS en ARES dienen hun aanpak om de organisatiecapaciteiten van de 
partnerinstellingen te vergroten opnieuw te bekijken, aangezien dit een essentiële 
succesfactor is voor veranderingen in de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van 
de partnerinstellingen. 

2. Om de verspreiding van onderzoeksresultaten en ontwikkelingsimpact buiten de 
academische wereld te versterken, dienen VLIR-UOS en ARES bij de selectie van 
interventies prioriteit te geven aan interventies met een degelijke 
verspreidingsstrategie.  

3. ARES zou vanuit de leiding een mandaat moeten krijgen om naar de universiteiten 
toe de vereisten inzake impactgeoriënteerde planning binnen hun voorstellen te 
herzien, en om universiteiten adequate ondersteuning te bieden om zich aan deze 
vereisten te houden, aangezien zwakke punten in planning en M&E leiden tot 
moeilijkheden met betrekking tot de evalueerbaarheid van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking.  

4. Om de ontwikkeling van netwerken voor bursalen te versterken, dienen de 
beursprogramma’s te worden aangepast zodat ze meer praktische oefeningen, 
onafhankelijke onderzoeksprojecten en stages omvatten.  

5. VLIR-UOS en ARES dienen van aanvragers van beurzen te blijven eisen dat zij een 
brief van hun werkgever voorleggen die wedertewerkstelling bij het afstuderen 
garandeert, en te overwegen deze vereiste meer gewicht te geven, aangezien ze een 
waardevol instrument is gebleken voor de professionele herintegratie van 
begunstigden van beurzen. 

6. VLIR-UOS en ARES dienen specifieke mechanismen in het leven te roepen om invloed 
uit te oefenen op de bestaande man-vrouwverhoudingen en op de gelijkheid van 
kansen teneinde de bijdrage van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking aan de vooruitgang van vrouwen verder te versterken. 

7. VLIR-UOS en ARES moeten de universitaire ontwikkelingssamenwerking blijven 
richten op relevante onderwerpen en ze op het gepaste moment en strategisch 
afstemmen op de prioriteiten van de partners, aangezien dit een belangrijke 
succesfactor is gebleken om impact te realiseren. 

Operationele aanbevelingen 

1. Een specifiek zwak punt wat evalueerbaarheid betreft is het ontbreken van een 
veranderingstheorie (ToC) en van kwaliteitsindicatoren in de interventievoorstellen. 
De manier waarop interventievoorstellen ingediend worden, dient derhalve te worden 
herzien om deze elementen verplicht te stellen.  
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2. Aangezien de medewerking van stakeholders die bij de interventies betrokken zijn 
essentieel is voor de evalueerbaarheid, dient ARES ervoor te zorgen dat 
universiteiten begrijpen waarom het noodzakelijk is dat ze in de planningsfase 
impactgerichter te werk gaan. Ook hoort ARES ervoor te zorgen dat universiteiten 
zijn toegerust om aan verhoogde normen te voldoen. 

3. Aangezien de medewerking van stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering van 
de interventies essentieel is voor de evalueerbaarheid, dient ARES maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat partneruniversiteiten zich ertoe verbinden de 
inspanningen op het vlak van evaluatie te ondersteunen. 

4. VLIR-UOS en ARES moeten overwegen de capaciteitsontwikkelingsindex (CDI) als 
verplicht onderdeel van interventievoorstellen in te voeren, om bij het begin van elke 
interventie een basis vast te leggen en die basis vervolgens voor M&E te gebruiken, 
aangezien de index een waardevol instrument is gebleken om veranderingen op het 
niveau van de partnerinstellingen te meten. 

Aanbevelingen voor de DGD 

1. De DGD zou zowel ingebedde als individuele studiebeurzen moeten blijven 
financieren, aangezien ze elkaar aanvullen en leiden tot impact binnen en buiten de 
academische wereld.  

2. De DGD zou IUC’s en projecten moeten blijven financieren, aangezien de bestaande 
interventieportefeuille van VLIR-UOS en ARES zeer geschikt is gebleken om impact te 
realiseren op individueel niveau en op het niveau van instellingen.  

3. De Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking is sterk in het versterken van 
de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen, maar niet zo 
sterk in het versterken van hun organisatiecapaciteiten. Daarom dient de DGD met 
VLIR-UOS en ARES een strategische dialoog aan te gaan om te beslissen hoe de 
organisatiecapaciteiten bij toekomstige interventies doeltreffender kunnen worden 
versterkt en om te bepalen welke middelen wat dat betreft moeten worden 
toegewezen. (Zie ook eerste strategische aanbeveling aan VLIR-UOS en ARES). 

4. De DGD zou instellingen en personen de mogelijkheid moeten blijven bieden om 
meer dan één maal financiering te ontvangen van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking, aangezien dit een succesfactor is gebleken voor de 
duurzaamheid van de impact van interventies.  

Aanbevelingen voor de DBE 

1. De DBE zou de definitie van impact die voor deze evaluatie werd ontwikkeld moeten 
overnemen, aangezien dat een gedegen basis is gebleken voor het evalueren van 
interventies van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking.  

2. De DBE dient de benadering van Stern et al. (2012) te gebruiken om het meest 
geschikte evaluatieontwerp in een gegeven context voor toekomstige evaluaties te 
kiezen, aangezien in deze evaluatie kon worden aangetoond dat deze benadering het 
mogelijk maakt meer dan één impactvraag te beantwoorden en tegelijk gevoelig is 
voor kosten-batenoverwegingen. 

 

 

 





 

 

1. Inleiding 

De Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE) gaf 
Syspons en Nuffic de opdracht om de "Impactevaluatie van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking" te verrichten. De doelstellingen van de evaluatie zijn 
formatief en summatief. Wat het formatieve aspect betreft, dient de evaluatie te 
onderzoeken in hoeverre de impact van de Belgische universitaire samenwerking 
evalueerbaar is. Meer bepaald moet de evaluatie analyseren "in welke mate en aan de 
hand van welke methodologische benadering de impact van de Belgische universitaire 
samenwerking evalueerbaar is (DBE, 2016, p. 24)". Wat het summatieve aspect betreft, 
moet de impact van de Belgische universitaire samenwerking geëvalueerd worden op 
basis van een steekproef van geselecteerde interventies. Hierbij moet geanalyseerd 
worden of, in welke mate en onder welke voorwaarden de samenwerking impact had.  

De belangrijkste gebruikers van de evaluatieresultaten zijn de DBE, het Belgische 
ministerie van Buitenlandse Zaken, het Belgisch parlement, ARES, VLIR-UOS evenals de 
Belgische universiteiten en universiteiten in partnerlanden. Ook het geïnteresseerde 
bredere publiek en de gemeenschap van evaluatiedeskundigen werden gezien als 
potentiële gebruikers van deze evaluatie.  

De evaluatie vond plaats tussen januari 2017 en april 2018 en had betrekking op 
langetermijnpartnerschappen die verband hielden met interventies tussen januari 2000 
en december 2014 en beurzen die werden toegekend voor de periode tussen januari 
2008 en december 2016. Binnen deze periode verrichtten Syspons en Nuffic een analyse 
van alle relevante documenten en gegevens, diepte-interviews, een uitgebreide toetsing 
van de evalueerbaarheid, een online enquête, huishoudenquêtes, een Delphi-onderzoek 
en vier terreinmissies in Benin, Ethiopië en Vietnam. Een gedetailleerde beschrijving van 
de methoden die bij de algemene evaluatie toegepast werden, is te vinden in bijlage B; 
een gedetailleerde methodologie voor elke terreinmissie is te vinden in de 
landenverslagen in bijlage C.  

Het verslag is als volgt gestructureerd:  

x Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de koepelorganisaties, hun 
veranderingstheorie, hun instrumentarium en hun doelgroepen. 

x Hoofdstuk 3 analyseert de evalueerbaarheid van de Belgische universitaire 
samenwerking. 

x Hoofdstuk 4 beoordeelt de impact van de Belgische universitaire samenwerking. 

x Hoofdstuk 5 schetst de besluiten en de aanbevelingen van het evaluatieteam. 

x In de bijlage zijn de referentietermen, de bibliografie, de ontwikkelde 
beoordelingstabellen, het inceptieverslag en de individuele landenverslagen 
opgenomen.  

 

 





 

 

2. De koepelorganisaties in een oogopslag 

De universitaire samenwerking tussen België en zijn partnerlanden in het Zuiden wordt 
beheerd door VLIR-UOS en ARES (voorheen CIUF).1 VLIR-UOS is de Vlaamse 
koepelorganisatie voor de ontwikkeling van universitaire samenwerking en hogescholen. 
ARES, de Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (Académie de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur) is de koepelorganisatie van Franstalige Belgische 
universiteiten, hogescholen, scholen voor hoger kunstonderwijs en instellingen voor 
hoger onderwijs voor sociale promotie. 

De samenwerking die Belgische instellingen voor hoger onderwijs (IHO's) onder de 
koepel van VLIR-UOS en ARES2 ondernemen, wordt geregeld door de Algemene 
Overeenkomsten van 1998 tussen de Belgische federale overheid en de universiteiten, 
vertegenwoordigd door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de voorganger van 
ARES (CIUF). Deze overeenkomsten riepen twee permanente comités (één per 
koepelorganisatie) in het leven die de samenwerkingsactiviteiten organiseren, evalueren 
en er advies rond verlenen.  

Tot 1998 vond de universitaire samenwerking tussen de Vlaamse en Franstalige 
Belgische IHO's en de IHO's in het Zuiden uitsluitend plaats tussen de instellingen zelf. 
In 1998 werd de verantwoordelijkheid voor de federale middelen voor universitaire 
ontwikkelingssamenwerking overgedragen aan de VLIR en de voorganger van ARES. 
Tegen deze achtergrond richtte de VLIR het secretariaat voor universitaire 
ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) op en ARES de commissie voor 
ontwikkelingssamenwerking (ARES-CCD)3. Sindsdien zijn zowel VLIR-UOS als ARES-CCD 
belast met de coördinatie van de universitaire ontwikkelingssamenwerking tussen de bij 
hen aangesloten IHO's en de IHO's in het Zuiden. Als institutionele actoren die zelf geen 
interventies uitvoeren maar zorgen voor een kader voor universitaire 
ontwikkelingssamenwerking van Vlaamse en Franstalige Belgische instellingen voor 
hoger onderwijs, fungeren ze als makelaars tussen de Belgische federale overheid en de 
Belgische instellingen voor hoger onderwijs. Als niet-gouvernementele actoren die 
financiering ontvangen uit de federale begroting voor ontwikkelingssamenwerking, 
maken VLIR-UOS en ARES-CCD bovendien deel uit van de Belgische indirecte 
ontwikkelingssamenwerking.  

VLIR-UOS ondersteunt overeenkomstig zijn vastgelegde opdrachten partnerschappen 
tussen universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en de landen van het Zuiden, doet 
onderzoek naar vernieuwende antwoorden op wereldwijde en lokale uitdagingen en 
versterkt het hoger onderwijs in de landen van het Zuiden van de wereld en de 
globalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het Bureau Universitaire 

                                           
1 Tot 2013 werd de door de Franse Gemeenschap gefinancierde samenwerking op het gebied van het hoger 
onderwijs gecoördineerd door de Franstalige Interuniversitaire Raad (CIUF). Sinds januari 2014 vervult de 
Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs (ARES - Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur) 
deze taak als opvolger van de CIUF. Bijgevolg zijn alle overeenkomsten die de CIUF betreffen evenzeer van 
toepassing op ARES. Om verwarring te vermijden zal in deze evaluatie uitsluitend de term ARES gebruikt 
worden als het gaat over de overkoepelende organisatie die de samenwerking tussen het Franstalige deel van 
België en het Zuiden op het vlak van hoger onderwijs coördineert. 
2 Binnen de voorliggende evaluatie hebben de koepels te kennen gegeven dat ze op een specifieke manier 
vermeld willen worden: VLIR-UOS wil zo genoemd worden, maar ARES-CCD wordt liever gewoon "ARES" 
genoemd. 
3 CIUF richtte destijds de Universitaire Commissie voor Ontwikkeling (CIUF-CUD) op, maar door de overgang 
van CIUF naar ARES in 2014 veranderde ook deze commissie. 
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Ontwikkelingssamenwerking (Bureau UOS) vertegenwoordigt daarbij het bestuurlijk 
gezag voor universitaire ontwikkelingssamenwerking4.  

De drie belangrijkste taken van ARES bestaan erin de algemene belangstelling voor 
hoger onderwijs te waarborgen, instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen en 
hun algemene coördinatie te garanderen en samenwerking tussen IHO's op te starten. 
Het bestuurlijk gezag van ARES berust bij de bestuursraad5, die wordt ondersteund door 
het dagelijks bestuur en de oriëntatieraad. 

De afgelopen jaren hebben twee hervormingen een weerslag gehad op de werking van 
VLIR-UOS en ARES. De eerste hervorming was de overeenkomst van 2010 tussen de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking en beide koepels6, waarbij de modaliteiten 
voor de samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs hervormd werden. De 
duur van de programmeringscyclus is op zes jaar gebracht en het beginsel van 
geografische concentratie werd ingevoerd met maximaal 20 partnerlanden per 
overkoepelende organisatie. Daarnaast roept de overeenkomst op tot resultaatgericht 
management en de verwezenlijking van complementariteiten en synergieën binnen de 
universitaire ontwikkelingssamenwerking.  

De tweede hervorming was de overeenkomst van 2015 tussen de vicepremier en de 
actoren van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking7, waarbij het engagement 
voor coördinatie tussen organisaties van het middenveld en institutionele actoren werd 
versterkt. Ze heeft voor verschillende Belgische niet-gouvernementele actoren die op 
hetzelfde thematische of regionale gebied werkzaam zijn, de verplichting ingevoerd om 
voor dat thematische gebied of die thematische regio een gezamenlijke analyse uit te 
voeren en een gezamenlijke strategie uit te werken.  

Bijgevolg werken ARES en VLIR-UOS sindsdien met langere programmeringscycli en 
moeten zij hun activiteiten nauwer coördineren met andere middenveldorganisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

2.1 Veranderingstheorieën van ARES en VLIR-UOS 

Om tot een gemeenschappelijk begrip te komen van de doelstellingen van VLIR-UOS en 
ARES op het gebied van universitaire ontwikkelingssamenwerking en van de manier 
waarop zij deze doelstellingen willen bereiken, werd voor elke overkoepelende 
organisatie een veranderingstheorie (ToC) ontwikkeld. Elke ToC werd gepresenteerd, 
besproken en afgerond in een afzonderlijke workshop, de ene voor ARES en de andere 
voor VLIR-UOS. Aan elke workshop namen medewerkers van de betreffende 
koepelorganisatie en vertegenwoordigers van de DGD deel. Aan de ARES-workshop 
namen ook vertegenwoordigers van de Franstalige universiteiten deel. De respectieve 
ToC's doen dienst als basis voor de voorliggende evaluatie en bestaan uit verschillende 
onderling verbonden en op zichzelf staande componenten: 

                                           
4 De leden van het Bureau UOS zijn vertegenwoordigers van elke Vlaamse universiteit en een 
vertegenwoordiger van de hogescholen. 
5 De bestuursraad bestaat uit 29 leden: een voorzitter, zes universiteitsrectoren, zes vertegenwoordigers van 
hogescholen, twee directeuren die scholen voor hoger kunstonderwijs vertegenwoordigen, twee 
vertegenwoordigers van het hoger onderwijs voor sociale promotie, zes vertegenwoordigers van het ARES-
personeel en zes ARES-studenten. 
6 Politiek Akkoord tussen de Federale Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Charles Michel, en de 
Vlaamse (VLIR) en de Franstalige Universiteiten (CIUF) met betrekking tot de universitaire 
ontwikkelingssamenwerking - Zuidprogramma's. Ondertekend te Brussel op 22 april 2010. 
7 Raamakkoord tussen vice-eersteminister Alexander De Croo en de vertegenwoordigers van de niet-
gouvernementele samenwerking versie 4. Juli 2015. Een vernieuwd partnerschap voor de actoren van de niet-
gouvernementele samenwerking binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze hervorming valt echter 
buiten het bestek van deze evaluatie. 
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x Inputs / activiteiten: "de financiële, personele en materiële middelen die voor 
de ontwikkelingsinterventie worden gebruikt" (gedefinieerd overeenkomstig het 
OESO-DAC, 2010)8  

x Outputs: "de producten, kapitaalgoederen en diensten die het resultaat zijn van 
een ontwikkelingsinterventie" (gedefinieerd overeenkomstig het OESO-DAC, 
2010) 

x Outcomes: het effect op korte en middellange termijn van een interventie van 
ARES of VLIR-UOS op het niveau van de rechtstreekse of onrechtstreekse 
begunstigde, via de interventiedoelstellingen (zie hoofdstuk 3.2.1.1) 

x Impact: de positieve en negatieve, primaire en secundaire langetermijneffecten 
van een interventie van ARES of VLIR-UOS op het niveau van de 
eindbegunstigde, rechtstreeks of onrechtstreeks, bedoeld of onbedoeld (zie 
hoofdstuk 3.2.1.1) 

Hierna worden de respectieve veranderingstheorieën van VLIR-UOS en ARES op het vlak 
van universitaire ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd. 

2.1.1 Veranderingstheorie voor interventies van ARES 

De ToC voor de universitaire ontwikkelingssamenwerking van ARES is weergegeven in 
figuur 1. Ze is gestructureerd overeenkomstig de drie samenwerkingsmodaliteiten van 
ARES die aan evaluatie onderworpen zijn: institutionele steun (AI - Appui Institutionnel), 
projecten en beurzen. Het onderste deel van de ToC-visualisatie slaat alleen op 
individuele beurzen. De beurzen die worden toegekend in het kader van projecten of 
IUC, maken deel uit van de interventielogica die voor dit soort samenwerking wordt 
weergegeven.  

De impact die ARES wil bewerkstelligen valt onder de noemer duurzame menselijke 
ontwikkeling van landen in het Zuiden. De bijdrage van ARES ligt in het aanpakken van 
belangrijke ontwikkelingsuitdagingen met zijn universitaire partners, zowel door de 
instellingen zelf te versterken (ganse instellingen of specifieke departementen) als door 
individuen te versterken die aan deze instellingen studeren, onderwijzen en 
onderzoeken.  

De beoogde impact die kan worden bereikt via samenwerking met ganse instellingen en 
specifieke departementen is drieërlei: dat IHO's binnen het maatschappelijk middenveld 
gangmakers van verandering zijn, dat zij bijdragen aan het initiëren van 
beleidswijzigingen bij de overheid en dat verschillende maatschappelijke actoren zich 
nieuwe praktijken eigen maken. Daarnaast is het de bedoeling dat alumni van versterkte 
IHO's bijdragen aan het oplossen van ontwikkelingsgerelateerde uitdagingen.  

De samenwerking met ganse instellingen in de vorm van ‘Appui Institutionnel’ is 
gericht op structurele versterking van de partnerinstellingen. Binnen de resultatenketting 
is de gewenste outcome een beter bestuur van IHO's op het vlak van strategie, 
management en wisselwerking met het maatschappelijk middenveld. De tussenstappen 
waarop wordt gemikt om dit te bereiken zijn verbetering van de administratieve en 
financiële processen, sterkere infrastructuur en de menselijke capaciteiten op het gebied 
van onderzoek, onderwijs en beheer, en implementatie van beleid/strategieën op het 
gebied van opleiding en onderzoek. Bovendien is het de bedoeling dat transparantie in 
het beleid en netwerken als routine de norm worden. De beoogde structurele versterking 
van de partnerinstellingen zal eveneens bijdragen tot de versterking van hun 
onderzoeks- en onderwijscapaciteiten. 

                                           
8 Volgens de Strategienota Ontwikkelingsresultaten van de DG Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 
Hulp definieert de DGD input, output en impact overeenkomstig de definitie van het OESO-DAC, maar 
"outcome" overeenkomstig de definitie van de Europese Commissie. 
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De nagestreefde output van ‘Appui Institutionnel’ zijn dat een coördinatieplatform in het 
leven wordt geroepen als gesprekspartner voor bestuur en dat managements- en 
bestuursteams gesensibiliseerd en/of opgericht worden. Andere nagestreefde output is 
dat opleidingen en onderzoeksbeleid/-strategieën uitgewerkt zijn en dat acties ter 
versterking van de onderzoeks- en opleidingsmechanismen geïmplementeerd zijn. 

Het vertrekpunt om deze output te bereiken is de door ARES geleverde input en de 
activiteiten die ARES verricht. De input van ARES bestaat uit materiële en financiële 
middelen en personen. Daarmee verricht ARES allerlei activiteiten om de verschillende 
vormen van universitaire ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. ARES ontwikkelt 
beleid voor samenwerking in het hoger onderwijs. Binnen de samenwerking tussen 
instellingen (Appui institutionnel) brengt ARES Belgische en buitenlandse IHO's bij elkaar 
en begeleidt het een denkoefening over hervormingen van de onderwijsstelsels. Zodra 
instellingen op elkaar zijn afgestemd, neemt ARES als lid van het begeleidingscomité 
deel aan het beheer van de programmacyclus van die samenwerkende instellingen. 

Samenwerking in de vorm van projecten op het niveau van IHO-departementen mikt 
op hetzelfde soort effecten als de samenwerking tussen instellingen: dat de IHO's binnen 
het maatschappelijk middenveld gangmakers van verandering zijn, dat zij bijdragen aan 
het initiëren van beleidswijzigingen bij de overheid, dat verschillende maatschappelijke 
actoren zich nieuwe praktijken eigen maken en dat alumni bijdragen aan het oplossen 
van ontwikkelingsgerelateerde uitdagingen.  

De projecten zijn specifiek gericht op het versterken van de onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten van een departement van een partner-IHO. Binnen de 
resultatenketting is de beoogde outcome van projecten het versterken van de capaciteit 
van instellingen voor hoger onderwijs om hun fundamentele taken op het gebied van 
onderwijs en onderzoek te vervullen. Een andere bedoeling is dat de kennis die door 
onderzoek wordt gegenereerd, wordt opgepikt door pioniers in het maatschappelijk 
middenveld, de particuliere sector en/of de overheidssector. Tussenliggende outcomes, 
als primaire voorwaarde voor al deze veranderingen, zijn dat jonge doctoraatsstudenten 
over pedagogische instrumenten beschikken, dat er een nieuwe generatie academici 
opstaat en dat de competenties van alumni aansluiten bij wat werkgevers nodig hebben. 
Om de onderwijstaak van de partnerinstellingen te versterken, wordt bij wijze van 
tussenliggende outcome gestreefd naar het aanbieden van nieuwe curricula en het 
oprichten van doctoraatsscholen. Bovendien moet de onderwijspraktijk worden 
verbeterd. Om de onderzoeksopdrachten van de partnerinstellingen te versterken en 
ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten in de praktijk worden gebruikt, zijn de 
tussenliggende outcomes dat de voorwaarden voor onderzoek worden verbeterd en de 
competenties van het plaatselijk personeel worden versterkt. Verder is het de bedoeling 
dat er vernieuwende oplossingen komen en dat onderzoeksresultaten verspreid raken.  

De output die nodig is om de gewenste outcome op departementsniveau te bereiken, is 
dat leerplannen worden opgesteld, herzien en aangepast aan de plaatselijke noden, dat 
technische en methodologische handleidingen worden opgesteld, dat infrastructuur en 
uitrusting worden verbeterd (bv. faculteiten, laboratoria, bibliotheken, software) en dat 
conferenties en seminaries worden georganiseerd. Daarnaast worden beurzen voor 
studies en onderzoek rond aspecten van ontwikkeling toegekend en opleidingen over 
methodologische en technologische specialisatie aangeboden. Onderwijscapaciteiten 
worden versterkt door het valideren van nieuwe pedagogische benaderingen, terwijl de 
onderzoekscapaciteiten worden versterkt door (gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek 
te verrichten en te publiceren.  

Om de voorwaarden voor het implementeren van projecten te scheppen, behoren 
projectoproepen en het selecteren van interventies tot de activiteiten van ARES. Zodra 
projecten zijn goedgekeurd, is ARES betrokken bij de coördinatie, de follow-up en het 
harmoniseren van manieren van werken.  

Op individueel niveau, en dan gaat het over individuele beurzen die ARES toekent aan 
inwoners van landen van het Zuiden, is de gewenste impact de bijdrage van voormalige 
beursstudenten aan het aanpakken van ontwikkelingsuitdagingen. 
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Om die impact te bereiken is de nagestreefde outcome van beurzen dat ex-
beursstudenten hun kennis toepassen in relevante sectoren. Daartoe moeten eerst de 
vaardigheden van het personeel in het Zuiden op het vlak van 
ontwikkelingsvraagstukken worden versterkt en moeten de vaardigheden die voormalige 
bursalen hebben verworven, beantwoorden aan wat werkgevers nodig hebben.  

Voor alle soorten beurzen, ongeacht of ze worden toegekend voor beroepsopleidingen, 
voor masters (CSI-programma), doctoraten (SOFT-programma) of post-doctoraten 
(ELAN-programma)9, is de nagestreefde output dat bursalen hun studie afgerond 
krijgen en daarbij ontwikkelingsgerelateerde kennis verwerven. Voor postdoctorale 
beurzen komen daar twee beoogde outputs bij: dat de postdoctorale studenten 
pedagogische instrumenten en/of uitrusting verwerven en aan postdoctoraal onderzoek 
zijn begonnen. Voor master- en opleidingsbeurzen wordt het opzetten van een 
kwalitatief hoogstaand aanbod van ontwikkelingsgerelateerde studieprogramma's als een 
output op zich beschouwd. Dat komt doordat de master- en opleidingsprogramma's 
waarop potentiële ontvangers van beurzen kunnen reageren, door ARES mee worden 
beheerd.  

De activiteiten die ARES met betrekking tot beurzen onderneemt, omvatten het 
uitzetten van de oproepprocedure voor beursaanvragen en het selecteren van 
kandidaten. Voor het CSI-programma is ARES ook betrokken bij het verwelkomen van 
bursalen bij hun aankomst in België en het verlenen van academische ondersteuning aan 
hen.  

De ToC van ARES omvat synergieën tussen de verschillende soorten 
samenwerking. Zo kunnen versterkte individuele capaciteiten op het gebied van 
onderwijs en onderzoek worden verworven via een beurs (= individueel niveau) en 
bijdragen tot betere onderwijspraktijken (= op het niveau van IHO's en de 
departementen daarvan). Deze synergie wordt aangemoedigd doordat bij het toekennen 
van beurzen voor doctoraten en postdocs voorrang wordt gegeven aan personen die 
eerder al betrokken waren bij een door ARES gefinancierd project en die zich ertoe 
verbinden na afloop van hun beurs naar hun thuisuniversiteit terug te keren.  

Een ander voorbeeld van synergie tussen verschillende soorten samenwerking is dat 
zowel samenwerking tussen instellingen als projecten bijdragen aan het verwezenlijken 
of versterken van onderzoeksnetwerken. Samenwerking tussen instellingen realiseert dit 
op strategisch niveau door onderzoeksbeleid te ontwikkelen, terwijl projecten het op 
operationeel niveau doen door het eigenlijke onderzoek te verrichten en te verspreiden. 
  

                                           
9 SOFT- en ELAN-beurzen worden in deze evaluatie niet onderzocht. (Zie hoofdstuk 2.2.) 
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Figuur 1: Veranderingstheorie voor ARES 

 

        Bron: Syspons en Nuffic 2017
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2.1.2 Veranderingstheorie voor VLIR-UOS  

De universitaire ontwikkelingssamenwerking onder VLIR-UOS bestaat uit een 
Zuidportfolio en een België-portfolio (zie figuur 2). De Zuidportfolio omvat de 
financiering van IUC, projecten en beurzen in de landen van het Zuiden. De België-
portfolio – voorwerp van deze evaluatie – omvat beurzen voor inwoners van landen van 
het Zuiden die naar Vlaanderen komen.10 Beide portfolio's beogen impact die onder één 
gemeenschappelijke noemer valt, namelijk het verbeteren van leefomstandigheden. 
Hierna wordt eerst de interventielogica van de Zuidportfolio beschreven en vervolgens 
de interventielogica van de België-portfolio. 

In de Zuidportfolio is de beoogde impact: 

x het toepassen van nieuwe kennis, diensten en technologieën door een bredere 
bevolking, 

x de actieve inzet van beter gekwalificeerd personeel in relevante sectoren, en 

x de partnerinstellingen in hun rol als gangmakers van verandering beter in staat 
stellen de drie luiken van hun opdracht – onderzoek, onderwijs en dienstverlening 
– uit te voeren. 

Deze soorten impact moeten voortkomen uit drie gebieden waarop VLIR-UOS 
interventies en beurzen in de landen van het Zuiden ondersteunt. Het eerste gebied mikt 
op sterkere onderzoekscapaciteit, het tweede op sterkere onderwijscapaciteit en het 
derde op sterkere organisatiecapaciteiten. 

Om de beoogde impact te bereiken moeten volgens de ToC de volgende output en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen (outcome) worden verwezenlijkt: 

Op het eerste gebied, dat mikt op sterkere onderzoekscapaciteiten, is de beoogde 
outcome dat nieuwe kennis en technologieën worden ontwikkeld en vervolgens 
toegepast door pioniergebruikers. Daartoe moeten de omstandigheden worden 
geschapen waarin pioniergebruikers en de ruimere bevolking deze kennis en technologie 
effectief kunnen toepassen en moeten degelijke onderzoekspublicaties en 
opleidingshandboeken worden gemaakt. Dat laatste leidt op zijn beurt weer tot het 
scheppen van nieuwe kennis en technologieën die door pioniergebruikers in de praktijk 
worden gebracht. Bovendien moeten deze publicaties en opleidingshandboeken net zoals 
de bijeengebrachte onderzoeksmiddelen enerzijds leiden tot performantere 
onderzoekspraktijken en anderzijds tot verbetering van de onderzoeksprocessen en -
structuren waarover de partnerinstellingen beschikken, maar ook tot een verbetering 
van de capaciteiten van de betrokken personen. 

Om tot die outcome te komen worden de volgende outputs gefinancierd. Het 
implementeren van dienstverleningsactiviteiten, het verzamelen van gegevens, het 
verrichten van experimenten en het toekennen van beurzen aan master- en 
doctoraalstudenten worden gefinancierd om nieuwe kennis en technologieën maar ook 
onderzoekspublicaties en opleidingshandboeken van hoge kwaliteit te ontwikkelen. Wat 
dat laatste betreft worden ook activiteiten aangeboden om de onderzoekscapaciteiten op 
het vlak van onderzoeksmethodiek te versterken. Om de instellingen in staat te stellen 
onderzoeksgelden aan te trekken worden daarnaast via opleidingen 
onderzoekscapaciteiten geïmplementeerd op het vlak van het uitschrijven van 
voorstellen, onderzoeksbeheer en laboratoriumonderhoud.  

Op het tweede gebied, dat mikt op sterkere onderwijscapaciteiten, bestaat de 
beoogde outcome uit beter gekwalificeerd personeel dat beschikbaar is voor relevante 
sectoren en betere tewerkstelbaarheid van de studenten van de partnerinstelling. 

                                           
10 De volledige België-portfolio van VLIR-UOS omvat verder het Global Minds programma, een 
doctoraatsprogramma en een beleidsondersteunend onderzoeksprogramma (Acropolis). Deze programma's zijn 
echter niet opgenomen voor analyse in het raam van deze evaluatie.  
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Daartoe wordt het noodzakelijk geacht dat men (geaccrediteerde) studieprogramma's 
implementeert die op de behoeften van de betrokken sectoren en studenten gericht zijn 
en dat partnerinstellingen beschikken over betere onderwijsprocessen en -structuren en 
over betere menselijke capaciteiten. Deze resultaten moeten gebaseerd zijn op drie 
pijlers: het implementeren van nieuwe opleidingen, cursussen of masterprogramma's, 
het invoeren, afstemmen en implementeren van nieuwe leermethodes en het 
ontwikkelen en implementeren van op onderzoek gebaseerde onderwijsprogramma's. In 
deze context zijn het implementeren van nieuwe opleidingen, cursussen of 
masteropleidingen en het invoeren, afstemmen en implementeren van nieuwe 
leermethodes onderling afhankelijk.  

De output waarop wordt gemikt op dit gebied is dat sectorrelevante curricula voor 
opleidingen, cursussen of masterprogramma's worden ontwikkeld of vernieuwd, dat 
leermethodes worden verbeterd, dat master- en doctoraatsbeurzen worden aangeboden 
en dat kortlopende opleidingen voor studenten of personeel in onderzoek en onderwijs 
worden gegeven. Bovendien moeten de verbeterde onderzoeksprocessen uit het hoger 
genoemde eerste gebied worden ingezet bij het ontwikkelen van sectorrelevante 
curricula en masterprogramma's.  

Op het derde gebied, dat mikt op sterkere organisatiecapaciteiten, is de beoogde 
outcome dat de partnerinstellingen beschikken over verbeterde organisatieprocessen en 
-structuren en over betere menselijke capaciteiten. Dit zou op zijn beurt moeten 
bijdragen tot betere onderwijs- en onderzoekscapaciteiten bij de partnerinstellingen 
(eerste en tweede gebied, zie hoger). De verbetering van de organisatieprocessen en -
structuren moet echter worden bereikt via inspanningen op vijf vlakken: ten eerste 
moeten ondersteunende systemen zoals managementsystemen, kwaliteitsbewaking, 
boekhouding, enz. worden geïmplementeerd en gebruikt; ten tweede moeten de 
bestuurs- en managementstructuren van de partnerinstellingen worden versterkt; ten 
derde moeten de processen en structuren van de partnerinstellingen worden 
ondersteund door ICT (bv. e-leren, Big Data, enz.); ten vierde moeten bibliotheken en 
laboratoria worden uitgerust met de modernste technologie; ten vijfde moet een beleid 
worden gevoerd met het oog op technologieoverdracht en innovatie.  

Tot sterkere organisatiecapaciteiten moet men komen via de volgende outputs: 
performantere kwaliteitsmanagementsystemen en projectmanagementcapaciteiten, 
modernere de infrastructuur bij de partnerinstellingen (laboratoria, bibliotheken, enz.) 
en betere diensten voor snelle technologische overgang (RTT). 

De beschikbare input om de Zuidportfolio in te vullen bestaat uit financiële en materiële 
middelen en menskracht. De geïmplementeerde activiteiten houden in dat VLIR-UOS 
de voorwaarden creëert voor synergieën en complementariteit, de oproepprocedures en 
de selectie van projecten voor zijn rekening neemt en nadien voor monitoring en 
evaluatie zorgt. Daartoe worden in partnerlanden de kansen in kaart gebracht en kaders 
voor universitaire samenwerking ontwikkeld en geïntroduceerd. 

In tegenstelling tot de Zuidportfolio is de beoogde impact van de België-portfolio de 
volgende:  

x dat afgestudeerde bursalen verandering bewerkstelligen en bijdragen tot het 
oplossen van ontwikkelingsproblemen en 

x dat organisaties in relevante sectoren beter presteren. 

Beide vormen van impact beïnvloeden elkaar: enerzijds leidt wat afgestudeerde bursalen 
ondernemen tot verbetering van de prestaties van organisaties in relevante sectoren. 
Anderzijds zijn beter presterende organisaties gunstig voor afgestudeerde bursalen die 
verandering bewerkstelligen en ontwikkelingsproblemen oplossen. 

De outcome waarop de België-portfolio mikt zijn afgestudeerde bursalen die kennis en 
vaardigheden toepassen in relevante sectoren. Daartoe moeten deze afgestudeerde 
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bursalen in staat zijn om verantwoordelijke posities in hun land of regio in te nemen en 
moeten de studenten beter tewerkstelbaar zijn. 

De gewenste output om daartoe te komen is dat studenten een Master (ICP) of een 
certificaat in een programma dat relevant is voor ontwikkeling moeten hebben behaald, 
en deskundigheid, interdisciplinaire competentie en technische expertise moeten hebben 
verworven. 

De vereiste input om de België-portfolio in te vullen bestaat uit financiële en materiële 
middelen en menskracht. De activiteiten die worden verricht zijn het implementeren 
van de oproepprocedure en de selectie van ICP- en ITP-bursalen. 
 

Figuur 2: Veranderingstheorie voor VLIR-UOS 

 
 

        Bron: Syspons en Nuffic 2017 
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2.2 Te evalueren instrumenten van ARES en VLIR-UOS 

2.2.1 Interventies van ARES en VLIR-UOS 

Volgens de Algemene Overeenkomsten van 1998 kunnen VLIR-UOS en ARES eigen 
initiatieven uitvoeren in samenwerking met departementen van instellingen voor hoger 
onderwijs in partnerlanden en aan Institutionele Universitaire Samenwerking (IUC) doen 
met ganse instellingen. Terwijl de modaliteiten voor IUC vrijwel ongewijzigd zijn 
gebleven, zijn de benamingen en modaliteiten voor interventies die voorheen "Eigen 
Initiatieven" heetten in de loop der jaren geëvolueerd. Dit valt af te lezen aan de 
verschillende soorten interventies die ARES en VLIR-UOS hebben verricht en die in het 
volgende hoofdstuk in detail worden beschreven.  

Naar aanleiding van de beraadslagingen in de inceptiefase worden de volgende soorten 
interventies van VLIR-UOS aan deze evaluatie onderworpen. Ze werden gekozen omdat 
ze het grootste leerpotentieel voor de toekomst bieden en volgens de geïnterviewde 
stakeholders het veelbelovendst zijn wat de impactevaluatie betreft. Als gevolg daarvan 
werd de analyse-eenheid die in de referentietermen beschreven is – en die uitsluitend uit 
IUC en eigen initiatieven bestond – uitgebreid. 

x Een Institutionele Universitaire Samenwerking (International Courses 
Programme, IUC) is een langdurige samenwerking tussen meerdere Vlaamse 
universiteiten of hogescholen en één partner-IHO in een land in het Zuiden, die 
plaatsvindt op het niveau van de ganse instelling. Het doel van een IUC is ertoe 
bijdragen dat de IHO in het Zuiden de rol van gangmaker van ontwikkeling kan 
gaan spelen en daarbij niet alleen ontwikkelingsgerelateerde evoluties 
ondersteunt maar ook zelf beter gaat presteren als IHO. Een IUC bestaat meestal 
uit een pre-partnerprogramma, twee fasen van vijf jaar en een afbouwperiode 
van twee jaar; de tweede fase wordt geformuleerd tijdens de eerste fase. Tijdens 
de twee fasen van vijf jaar wordt de interventie onderverdeeld in een aantal 
elkaar aanvullende projecten die onderling samenhangende activiteiten 
verwezenlijken. De selectieprocedure voor een IUC bestaat uit twee rondes: eerst 
selecteert de selectiecommissie IUC-instellingen die in aanmerking komen door 
de conceptnota's te beoordelen en te vergelijken en door regionale commissies 
om bindend advies te vragen. Deze selectie gaat naar het UOS Bureau, dat 
overgaat tot het matchen van IHO's in Vlaanderen met IHO's in het Zuiden en tot 
het formuleren van het IUC-programma. Vervolgens werken gezamenlijke teams 
in het Zuiden en het Noorden voorstellen voor partnerprogramma's uit die als 
basis dienen voor de uiteindelijke selectie door het UOS Bureau en de DGD. 

x Bij een Noord-Zuid-Zuid-project (NSS) zijn normaal gezien ten minste twee 
IUC-partner-IHO's uit verschillende landen betrokken, maar er kunnen ook 
bijkomende partners in het land of de regio bij betrokken zijn. Een NSS speelt 
zich af tussen instellingen (niet tussen departementen). Een NSS gaat uit van een 
IUC-partnerschap en de duur ervan, één of twee jaar, moet zich binnen een 
lopende IUC situeren. De doelstellingen van een NSS zijn het stimuleren en 
ondersteunen van gezamenlijke initiatieven van IUC-partner-IHO's, het verdiepen 
van de zuid-zuidsamenwerking tussen deze IHO's onderling en met hun Vlaamse 
tegenhangers en het aanmoedigen van regionale en mondiale uitwisseling en 
capaciteitsopbouw. Tijdens de selectieprocedure worden projectvoorstellen van 
actieve of voormalige IUC-projectleiders, teamleden en coördinatoren uit 
Vlaanderen beoordeeld door regionale commissies. 

x TEAM-projecten werden voorheen Eigen Initiatieven genoemd en hebben een 
maximale looptijd van vijf jaar; ze vinden plaats op departementsniveau. Ze 
bouwen vaak voort op een eerdere verkenning of contact tussen departementen 
van een Vlaamse IHO en een IHO in het Zuiden. TEAM-projecten komen voort uit 
een initiatief dat één of meer academici uit een partnerland samen met één of 
meerdere academici uit Vlaanderen nemen. Ze zijn bedoeld om regiogerelateerde 
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uitdagingen aan te pakken en betreffen specifieke ontwikkelingsthema's en noden 
op het vlak van onderzoeks- en onderwijscapaciteit. Projectvoorstellen moeten 
worden ingediend door hoogleraren van een Vlaamse universiteit en worden 
beoordeeld door regionale commissies. 

x Zuidinitiatieven (SI)11 zijn het kleinste interventietype dat door VLIR-UOS 
wordt gefinancierd, met een looptijd van één tot twee jaar. Ze spelen zich 
eveneens af op departementsniveau. Een SI kan op zichzelf staan of later 
uitgroeien tot een TEAM-project of een IUC. Het doel van de interventies is het 
ondersteunen van onderzoek dat loopt of voorbij is, terwijl de inhoud een 
verscheidenheid aan onderwerpen bestrijkt. De interventie gaat uit van academici 
of docenten in een ontwikkelingsland dat voorkomt op de landenlijst van de VLIR-
UOS. Binnen een competitieve oproep dienen zij samen met een Vlaamse 
academicus of docent een voorstel in. De projectvoorstellen worden vervolgens 
beoordeeld door regionale commissies. 

Figuur 3 geeft een overzicht van de voornaamste kenmerken van de hierboven 
beschreven VLIR-UOS interventies. 

Figuur 3: Overzicht van de aan evaluatie onderworpen interventietypes van de VLIR-
UOS12 

 

       Bron: ARES- en VLIR-UOS-databank, overgenomen door Syspons 
2017 

Mogelijke interventietypes voor ARES werden in de inceptiefase ook besproken voor 
deze evaluatie. Als gevolg daarvan werden de volgende interventies geselecteerd omdat 
ze in het geval van ARES het grootste leerpotentieel voor de toekomst bieden en volgens 
de geïnterviewde stakeholders het veelbelovendst zijn wat de impactevaluatie betreft.  

x Een Coopération Universitaire Institutionnelle (CUI)13 is een langdurige 
samenwerking tussen één partner-IHO in het Zuiden en meerdere Franstalige 
Belgische universiteiten of hogescholen, die plaatsvindt op het niveau van de 
ganse instelling. Het doel van een CUI is de rol van de partner-IHO als 
gangmaker van ontwikkeling te verbeteren. Daarnaast bieden de Franstalige 
Belgische IHO's de partner-IHO globale steun voor academische loopbanen, 
kwaliteitsonderwijs en universiteitsmanagement en stimuleren zij daardoor hun 
ontwikkeling als instelling. De interventie bestaat uit verschillende fasen van vijf 
jaar waarin een aantal projecten van de partner-IHO worden gecombineerd die 

                                           
11 Zoals overeengekomen met de relevante stakeholders, zullen Zuidinitiatieven in de voorliggende evaluatie 
alleen worden geëvalueerd wanneer zij synergieën met de andere drie soorten interventies oplever(d)en. 
12 De figuur bevat één IUC met Kenia, waarvan de eerste fase in 1997 begonnen is, en twee IUC's met 
Vietnam, die in 1997 en 1998 zijn begonnen. Deze IUC's werden in deze evaluatie opgenomen omdat anders 
het aantal mogelijke IUC's van VLIR-UOS om uit te kiezen met een derde zou verminderd zijn. 
13 De CUI van ARES is vergelijkbaar met de IUC van VLIR-UOS. Er zijn verschillen met betrekking tot de 
gewenste impactinhoud, de fasering in de tijd en het kader waarin de programma's zijn ingebed. 

IUC NSS TEAM SI

Uitvoering 1997 - nu 2005 – 2015 1997 - nu 1997 - nu

Looptijd 10 jaar en 2 jaar 
geleidelijke afbouw

1 tot 2 jaar tijdens IUC-
activiteit Max. 5 jaar 1 tot 2 jaar

Selectie-
procedure Programmabenadering

Oproepen opengesteld 
voor huidige/voormalige 
Vlaamse IUC-projectleiders, 
teamleden en 
coördinatoren

Aanbestedingsberichten Aanbestedingsberichten

Focus

Bijdrage aan veranderingen 
op ontwikkelingsgebied, 
betere prestaties van 
partner-IHO en haar 
gewijzigde rol als 
gangmaker in ontwikkeling

Versterking van regionale 
en mondiale uitwisseling en 
capaciteitsopbouw, en 
gezamenlijke initiatieven 
van IUC-
partneruniversiteiten

Versterken van de 
onderzoeks- en/of 
onderwijscapaciteit, 
aanpakken van 
regiogerelateerde 
uitdagingen en specifieke 
ontwikkelingsthema's

Ondersteuning van lopend 
of eerder onderzoek, met 
de mogelijkheid uit te 
groeien tot TEAM/IUC of op 
zichzelf te staan

Instellingsniveau Departementsniveau
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reeds een samenwerking met Franstalige Belgische universiteiten of hogescholen 
hebben doorgemaakt. In 2014 werd de CUI omgedoopt tot Appui Institutionnel 
(AI). Bij de overgang van CUI naar AI ondergingen de interventies een 
overgangsperiode van één jaar, de zogenoemde afronding. ARES stelde de CCD 
(Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) aan als verantwoordelijke voor de 
voorbereiding, implementatie en follow-up van de CUI.  

x Projets d'Initiative Propre (PIP) waren kortetermijninterventies op 
departementsniveau tussen een Franstalige IHO en een partner-IHO in het 
Zuiden. PIP's waren gericht op het versterken van lokale capaciteiten en middelen 
van het IHO-departement, vooral dan op het vlak van (toegepast) onderzoek. De 
gebruikelijke looptijd van een PIP was drie jaar, maar kon in uitzonderlijke 
gevallen tot vier jaar worden verlengd. Projectvoorstellen voor een PIP konden 
worden ingediend door Franstalige Belgische universiteiten en werden 
geselecteerd door een selectiecomité waarin van elke Franstalige universiteit één 
vertegenwoordiger zat. Bij de selectie werd rekening gehouden met strategische 
en politieke criteria en met het advies van comités van deskundigen. ARES is in 
1998 begonnen met het beheer van de PIP en heeft ze in 2004 omgevormd tot 
PIC, met gewijzigde voorwaarden (zie hieronder).  

x Het Projet Interuniversitaire Ciblé (PIC) was de opvolger van het PIP en werd 
eveneens op departementsniveau geïmplementeerd. Binnen een PIC voerden één 
IHO in een land van het Zuiden en één of meerdere IHO's in het Franstalige deel 
van België een gezamenlijk Noord-Zuidinitiatief uit dat betrekking had op een 
uitdaging voor de lokale samenleving. In sommige gevallen werden ook niet-
academische partners zoals ziekenhuizen daarbij betrokken. Elke PIC liep drie tot 
vijf jaar14. Elk jaar waren er oproepen om PIC-voorstellen in te dienen. Alle 
projectvoorstellen werden bekeken door een comité van deskundigen dat advies 
gaf over wetenschappelijke relevantie ervan, waarna een intern comité van ARES 
de projecten selecteerde aan de hand van politieke en strategische criteria en het 
advies van de deskundigen.  

x In 2013 werden PIP en PIC bij ARES vervangen door interventies van het type 
Projet de Recherche pour le Développement (PRD) en Projet de 
Formation Sud (PFS). Ook die spelen zich af op departementsniveau. Het zijn 
gezamenlijke Noord-Zuidprojecten die elk drie tot vijf jaar duren. PRD en PFS 
hebben dezelfde modaliteiten maar verschillen qua focus: terwijl een PRD de 
onderzoekscapaciteiten bij de partner-IHO wil versterken om belangrijke kwesties 
van lokale, nationale of regionale ontwikkeling aan te pakken, ondersteunt of 
creëert een PFS onderwijscapaciteiten om te voldoen aan lokale, nationale of 
regionale ontwikkelingsnoden. Voor PRD- en PFS-interventies worden openbare 
aanbestedingen uitgeschreven. Projectvoorstellen worden geselecteerd door een 
gemengd comité van deskundigen, bestaande uit vier algemene en twee 
thematische deskundigen voor elk project, en door het intern comité van ARES, 
waarin elke Franstalige Belgische universiteit is vertegenwoordigd. 

Figuur 4 geeft een overzicht van de voornaamste kenmerken van de hierboven 
beschreven ARES-interventies.  

                                           
14 Tot 2009 bedroeg de maximale looptijd vier jaar (zie ARES Orientations stratégiques 2010, p. 10). 
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Figuur 4: Overzicht van de aan evaluatie onderworpen interventietypes van ARES 

 

Bron: ARES- en VLIR-UOS-databank, overgenomen door Syspons 2017 

In totaal zijn – voor ARES en VLIR-UOS samen – 178 interventies uitgevoerd in de 
geselecteerde landen van de referentietermen. Daarbij zijn ook drie IUC's van VLIR-UOS, 
die nog vóór 2000 aan hun eerste fase begonnen zijn.15 In deze periode hebben de 
universiteiten die aangesloten zijn bij VLIR-UOS 129 interventies uitgevoerd of ze zijn 
daar nog steeds mee bezig, terwijl de bij ARES aangesloten universiteiten 49 
interventies hebben geïmplementeerd (zie figuur 5). 
  

                                           
15 Dit slaat op één IUC met Kenia, waarvan de eerste fase in 1997 begonnen is, en twee IUC's met Vietnam, 
die in 1997 en 1998 zijn begonnen. Dit is ook te zien in de tabellen. Deze IUC's werden in deze evaluatie 
opgenomen omdat anders het aantal mogelijke te kiezen IUC's van VLIR-UOS met een derde zou verminderd 
zijn. 

CUI /AI PIP PIC PRD PFS
Instellingsniveau

Uitvoering 1997 – nu 1998-2003 2004-2012 2013 - nu 2013 - nu

Looptijd
10 jaar en 1 jaar 
overgangsperiode naar AI 
(afronding)

Max. 3 jaar 3 tot 5 jaar 3 tot 5 jaar 3 tot 5 jaar

Selectie-
procedure Programmabenadering Aanbestedingsberichten Aanbestedingsberichten Aanbestedingsberichten Aanbestedingsberichten

Focus

Verbetering van de 
prestaties van de partner-
IHO's om iets te doen aan 
de factoren die hun rol als 
gangmakers in ontwikkeling 
beperken en globale steun 
verlenen

Versterking van onderzoek, 
lokale capaciteiten en 
middelen

Versterking van de 
onderwijs/onderzoekscapa
citeiten en van de rol van 
de partner-IHO als 
gangmaker in ontwikkeling, 
gericht op een kwestie die 
de lokale samenleving 
bezighoudt

Versterken van 
onderzoekscapaciteiten 
en/of verspreiden van 
kennis  in een partner-IHO, 
als reactie op een 
ontwikkelingskwestie

Versterking van de 
onderwijscapaciteit door 
het ondersteunen of 
creëren van opleiding in een 
partner-IHO, als reactie op 
een onderwijsbehoefte

Departements niveau
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Figuur 5: Aan evaluatie onderworpen VLIR-UOS- en ARES-interventies van 2000 tot 
2014, gerangschikt naar beginjaar, in geselecteerde landen 

 

Bron: ARES- en VLIR-UOS-databank, overgenomen door Syspons 2017 

Deze interventies zijn voor VLIR-UOS en ARES als volgt over de geselecteerde landen 
verdeeld. In Cuba en Ethiopië voerden de bij VLIR-UOS aangesloten universiteiten 
respectievelijk 35 en 38 interventies uit. Daarnaast zijn 15 interventies uitgevoerd in 
Kenia. In Vietnam hebben de bij VLIR-UOS aangesloten universiteiten 41 interventies 
afgesloten, terwijl de bij ARES aangesloten universiteiten er 19 hebben 
geïmplementeerd. Daarnaast voerden de bij ARES aangesloten universiteiten 
respectievelijk 21 en 9 interventies uit in de DR Congo en Benin (zie figuur 6). 

Figuur 6: Aan evaluatie onderworpen VLIR-UOS- en ARES-interventies van 2000 tot 
2014, gerangschikt per land 

 

Jaar van 
opname IUC NSS TEAM SI Totaal CUI PIP PIC PRD PFS Totaal

(aan evaluatie 
onderworpen 

landen)

10 jaar
+ 2 jaar 

geleidelijke 
afbouw

1 - 2 jaar
tijdens IUC max. 5 jaar 1 - 2 jaar

10 jaar
+ 1 jaar 

finalisatie
max. 3 jaar  3 - 5 jaar  3 - 5 jaar  3 - 5 jaar

1997 2 2 0

1998 1 1 0

1999 0 0

2000 5 5 2 2

2001 4 4 2 2

2002 3 3 1 1

2003 2 1 2 5 5 1 6

2004 3 2 5 4 4

2005 1 1 2 4 4 4

2006 1 2 4 7 3 3

2007 2 1 2 1 6 6 6

2008 5 5 2 2

2009 4 4 1 9 2 2

2010 3 3 4 4

2011 5 5 4 14 1 1

2012 10 10 5 5

2013 2 4 10 16 3 1 4

2014 9 21 30 1 2 3

Totaal aantal 
interventies 

voor alle landen
9 21 42 57 129 5 6 31 4 3 49

VLIR-UOS ARES

IUC NSS TEAM SI Totaal CUI PIP PIC PRD PFS Totaal

10 jaar
+ 2 jaar 

geleidelijke 
afbouw

1 - 2 jaar
tijdens IUC max. 5 jaar 1 - 2 jaar

10 jaar
+ 1 jaar 

finalisatie
max. 3 jaar  3 - 5 jaar  3 - 5 jaar  3 - 5 jaar

Benin 1 1 4 2 1 9

Cuba 2 2 15 16 35

DRC 2 1 16 1 1 21

Ethiopië 2 13 12 11 38

Kenia 2 2 6 5 15

Vietnam 3 4 9 25 41 2 4 11 1 1 19

Totaal 
aantal 

interventies 
voor 

relevante 
landen

9 21 42 57 129 5 6 31 4 3 49

VLIR-UOS ARES
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Bron: ARES- en VLIR-UOS-databank, overgenomen door Syspons 2017 

2.2.2 Beurzen van ARES en VLIR-UOS 

Een van de belangrijkste instrumenten van VLIR-UOS en ARES is het toekennen van 
individuele beurzen voor inwoners van landen in het Zuiden die naar België komen voor 
een master of een opleidingsprogramma. VLIR-UOS en ARES kennen ook andere soorten 
individuele beurzen toe, maar die worden bij deze evaluatie niet in aanmerking genomen 
omdat ze ofwel niet zouden bijdragen aan het leerpotentieel van de evaluatie voor 
toekomstige programmering, ofwel zeer nauw verbonden zijn met de gefinancierde 
projecten.16 Naast de individuele beurzen kennen beide koepels ook beurzen toe binnen 
projecten of binnen samenwerkingsverbanden tussen instellingen. Deze beurzen zijn 
echter nauw verbonden met de doelstellingen van de respectieve interventies en worden 
dus geëvalueerd binnen de geselecteerde bemonsterde steunmaatregelen (zie hoofdstuk 
4).  

Wat de individuele beurzen betreft, neemt deze evaluatie beurzen in aanmerking die van 
januari 2008 tot en met december 2016 zijn toegekend. Oorspronkelijk was in de 
referentietermen bepaald dat beurzen die van 2010 tot 2014 zijn toegekend, aan deze 
evaluatie moesten worden onderworpen. Op basis van de voorkeuren die de 
stakeholders tijdens de inceptiefase hebben geformuleerd, werd echter besloten de 
geëvalueerde periode te verlengen om meer relevante gegevens over de impact van 
deze beurzen te kunnen verzamelen. Aangezien 2008 het eerste jaar is waarvoor beide 
koepels contactgegevens van alle bursalen geregistreerd hebben staan, zullen alle 
beurzen vanaf dat jaar in de evaluatie aan bod komen.  

Wat VLIR-UOS betreft, zullen de volgende individuele studiebeursprogramma's in deze 
evaluatie worden geanalyseerd: 

x Het International Courses Programme (ICP) biedt beurzen voor 
masterstudenten. VLIR-UOS kent jaarlijks beurzen toe aan 150 tot 250 inwoners 
van landen in het Zuiden, die kunnen kiezen uit 15 verschillende 
masterprogramma's.17 De beurzen voor de masterprogramma's worden 
toegekend voor een en twee jaar. De inhoud van de masterprogramma's bestrijkt 
een verscheidenheid aan onderwerpen, van wetenschappelijke topics zoals 
biostatistiek, milieuhygiëne en fysieke bodemrijkdommen tot studies over 
ontwikkeling en de relatie daarvan met bestuur en globalisering. De selectie voor 
de masterprogramma's gebeurt op basis van selectiecriteria die rekening houden 
met de nationaliteit van de aanvrager – die moet behoren tot de landenlijst voor 
beurzen van het VLIR-UOS18 –, de leeftijd van de aanvragers19, hun professionele 
achtergrond, of ze een graad hebben, en of ze verenigbaar zijn met andere VLIR-
UOS-financiering. Bovendien geeft VLIR-UOS voorrang aan kandidaten die op het 
ogenblik van hun aanvraag in een organisatie tewerkgesteld zijn. De 
universiteiten waar de masterstudenten een aanvraag indienen, stellen op basis 
van academische verdienste, de hierboven vermelde criteria en hun eigen criteria 
een rangschikking van de kandidaten op. Deze rangschikking wordt voorgelegd 
aan VLIR-UOS, die de beurs toekent.  

                                           
16 Voor VLIR-UOS gaat het om de beurzen binnen het Internationaal Cursusprogramma voor doctorandi (ICP 
PhD), voor ARES gaat het om het Élan Post-Doc programma (Bourses postdoctorales Élan) en de SOFT-
ondersteuning voor afronding van scripties (Soutien à la finalisation de thèse - SOFT). 
17 Bij de berekening van het aantal beurzen voor ICP wordt rekening gehouden met het aantal beschikbare 
masterprogramma's (15) en het aantal beurzen per master (10 tot 16). 
18 Tot 2017 telde de landenlijst van VLIR-UOS 54 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De lijst omvat nu 
31 landen en is te vinden op http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships-to-study-in-flanders,-
belgium/requisites-and-criteria-to-get-a-scholarship/. 
19 Voor een eerste master is de maximumleeftijd van de kandidaat 35 jaar, voor een master na master is dat 
40 jaar. 
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x Het International Training Programme (ITP) biedt beurzen voor 
beroepsopleidingen van korte duur voor studenten uit landen van het Zuiden. 
Tijdens de geëvalueerde periode financierde VLIR-UOS 70 ITP-beurzen per jaar, 
die ieder jaar over vier tot zeven verschillende opleidingsprogramma's werden 
verdeeld. De duur van de beurzen varieerde daarbij van één tot zes maanden, 
afhankelijk van de opleiding. In de geëvalueerde periode hadden deze opleidingen 
betrekking op verschillende onderwerpen, variërend van ‘Audio-visueel 
Leermateriaal’ over ‘Bijenteelt voor armoedebestrijding’ tot ‘Technologie voor 
geïntegreerd waterbeheer’. Voor het selectieproces gelden dezelfde criteria als 
voor de ICP. Het enige verschil is dat de maximumleeftijd voor kandidaten 45 
jaar is en dat hun professionele achtergrond zich situeert in het gebied waarop de 
opleiding betrekking heeft.  

x De beurzen voor Short Training Initiatives (STI of KOI) zijn beurzen voor 
opleidingen van korte duur voor docenten en onderzoekers20. Tijdens de 
geëvalueerde periode heeft VLIR-UOS jaarlijks ten minste 48 beurzen 
gefinancierd. Deze worden verdeeld over vier verschillende STI's. VLIR-UOS kent 
de beurzen toe voor de duur van de opleiding, die gewoonlijk zeven tot 14 dagen 
duurt. De opleidingen gaan in op thema's die relevant zijn voor de ontwikkeling 
van een van de partnerlanden van VLIR-UOS; bijvoorbeeld opleiding over analyse 
van mycotoxines, kennisoverdracht bij de verwerking van cacao en chocolade of 
verkeersveiligheid in Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. In tegenstelling 
tot ICP en ITP worden de ontvangers van STI-beurzen uitsluitend geselecteerd 
door de organisatie die de STI aanbiedt.  

Wat ARES betreft, zullen de volgende individuele studiebeursprogramma's in deze 
evaluatie worden geanalyseerd:  

x Beurzen voor internationale masters (Cours internationaux, CI) worden 
toegekend voor studies aan Franstalige Belgische universiteiten. ARES verstrekt 
jaarlijks 150 beurzen, verdeeld over 12 verschillende masterprogramma's. De 
beurzen worden toegekend voor masterprogramma's van één jaar. Dit 
beursprogramma richt zich op de specifieke ontwikkelingsuitdagingen in de 
partnerlanden en bestrijkt onderwerpen die variëren van volksgezondheid over 
microfinanciering tot transportmanagement. Wat de selectiecriteria en het 
selectieproces betreft, moeten de aanvragers onderdaan zijn van specifieke 
landen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.21 Bovendien moeten zij jonger zijn dan 
40 jaar, een afstudeergraad hebben, ten minste twee jaar beroepservaring 
hebben en een document voorleggen waaruit blijkt dat hun werkgever vzich 
engageert hen na voltooiing van hun masteropleiding opnieuw in dienst te 
nemen. 

x Internationale stages (Stages internationaux, SI) zijn praktische 
opleidingen van korte duur die eveneens door de Franstalige Belgische 
universiteiten worden gegeven. ARES financiert jaarlijks 70 beurzen, verdeeld 
over in totaal vijf opleidingen. Beursstudenten worden gewoonlijk gefinancierd 
voor de looptijd van de stages, die twee tot vier maanden kunnen duren. Net als 
de CI zijn de SI gericht op ontwikkelingsuitdagingen in de partnerlanden en 
bestrijken ze een vergelijkbare reeks gebieden. De selectiecriteria zijn eveneens 
te vergelijken met de selectiecriteria voor de CI. Het enige verschil is dat de 
aanvragers jonger moeten zijn dan 45 jaar om een aanvraag te mogen indienen.  

                                           
20 Vanaf 2017 bracht VLIR-UOS zowel STI als ITP onder bij ITP, die nu 14 dagen tot drie maanden beslaan. 
21 De volledige lijst is te vinden op de website van ARES: https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-
developpement/bourses/masters-et-stages-en-belgique#02-critères-de-recevabilité-rules-of-selection. 
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In de geëvalueerde periode ontvingen in totaal 3111 personen een beurs van VLIR-UOS 
en 1885 een beurs van ARES (zie figuur 7).22 In die periode ontvingen 1846 vrouwelijke 
aanvragers een beurs tegenover 3140 mannen.23 
 

Figuur 7: Te evalueren individuele studiebeurzen uit alle landen van 2008 tot 2016, per 
jaar van intake, VLIR-UOS en ARES 

 
                                                         Bron: ARES- en VLIR-UOS-databank, overgenomen door Syspons 2018 

2.3 Doelgroepen van ARES en VLIR-UOS 

De interventies van ARES en VLIR-UOS worden geïmplementeerd door verschillende 
stakeholders die binnen het implementatieproces afzonderlijke functies en 
verantwoordelijkheden opnemen. De stakeholders zijn dan ook te onderscheiden op 
grond van hun functie en worden voor deze evaluatie als volgt gedefinieerd: 

x De verantwoordelijke organisaties dragen de institutionele 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de betreffende interventie. 

x Tussenpersonen zijn stakeholders of organisaties die niet de doelgroep van een 
interventie zijn, maar een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de 
algemene doelstellingen en de impact van de interventie op het niveau van de 
begunstigden. 

x Onrechtstreekse begunstigden zijn personen binnen de verantwoordelijke 
organisaties die profiteren van de activiteiten van de betreffende interventie, 
maar als bemiddelaar optreden om de algemene doelstellingen en impact van de 
interventie te verwezenlijken; zij ontvangen bijvoorbeeld beurzen of opleidingen 
om de capaciteiten van rechtstreekse begunstigden te verbeteren of de beoogde 
impact op het niveau van de eindbegunstigden te bereiken. 

x Rechtstreekse begunstigden zijn organisaties of, in het geval van individuele 
beurzen, personen die in eerste instantie van de betreffende interventie zouden 
moeten profiteren. 

x Eindbegunstigden zijn personen buiten de verantwoordelijke organisaties, die 
voordeel zouden moeten halen uit de betreffende interventie. 

Aan de hand van deze definities kunnen de volgende verantwoordelijke organisaties, 
intermediairen en begunstigden worden onderscheiden bij de interventies die in het 
raam van deze evaluatie geanalyseerd zijn: 

                                           
22 De aantallen die hier worden gepresenteerd, wijken licht af van de aantallen in het inceptieverslag, 
aangezien de intakes voor 2015 en 2016 daarin niet waren opgenomen. Bovendien werden doublures en 
degenen die de beurs weigerden uitgefilterd bij het opstellen van de lijsten voor de online-enquête. 
23 Van tien ontvangers werd het geslacht niet in de A-lijst vermeld. 
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x De Belgische universiteiten en de partneruniversiteiten zijn organisaties met 
verantwoordelijkheid die de betreffende interventie samen uitvoeren. Zij delen 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de interventie en zijn 
verantwoording verschuldigd tegenover ARES of VLIR-UOS.  

x Organisaties of stakeholders die intermediairen optreden zijn bijvoorbeeld 
ziekenhuizen of landbouworganisaties die een kader bieden om de beoogde 
doelstellingen en impact van de betreffende interventie te bereiken. 

x De onrechtstreekse begunstigden zijn de werknemers van de 
partneruniversiteiten, die in het kader van de interventies beurzen en opleidingen 
krijgen om de capaciteiten van hun universiteiten te verbeteren of impact te 
verwezenlijken op het niveau van de eindbegunstigden.  

x De rechtstreekse begunstigden zijn de partneruniversiteiten, aangezien hun 
capaciteiten door de interventie zouden moeten toenemen.  

x De eindbegunstigden zijn groepen of personen buiten de partneruniversiteiten, 
wier leefomstandigheden (bv. qua inkomen) door de interventie zouden moeten 
verbeteren. Bovendien kunnen de afgestudeerden van de partneruniversiteiten 
ook de eindbegunstigden zijn, aangezien zij zouden moeten kunnen profiteren 
van de grotere capaciteit van de betreffende partneruniversiteit.  

 



 

 

3. Evalueerbaarheid van de Belgische 
universitaire samenwerking 

In vergelijking met andere kanalen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is er 
minder bruikbaar bewijsmateriaal voorhanden om op een rigoureuze en geloofwaardige 
wijze de effectiviteit en de impact van de Belgische universitaire samenwerking aan te 
tonen (DBE, 2016, p. 20). De meeste evaluaties in het verleden bleven beperkt tot 
kwalitatieve benaderingen, die zelden werden aangevuld met kwantitatieve of rigoureuze 
kwalitatieve methoden. Een van de redenen daarvoor is dat universitaire samenwerking 
via maatregelen voor capaciteitsversterking vaak gericht is op veranderingen op 
organisatieniveau (Mawer, 2014). Bovendien worden binnen de universitaire 
ontwikkelingssamenwerking vaak verschillende definities van impact gehanteerd (Hearn 
& Buffardi, 2016).  

Een van de hoofddoelstellingen van deze evaluatie was dan ook de evalueerbaarheid van 
de Belgische universitaire samenwerking te analyseren met als doel deze 
tekortkomingen aan te pakken, zowel wat de methodologische aanpak als wat de 
werkdefinitie van impact betreft. In dit verband was de opdracht van de evaluatie: 
relevante en haalbare methodologische benaderingen aanreiken om de werking van de 
onderliggende veranderingstheorieën binnen de Belgische universitaire samenwerking en 
de daaruit voortvloeiende resultaten te evalueren.  

Daartoe werden een analyse van relevante documenten en gegevens, een 
literatuurstudie, een interventiecartografie van alle geselecteerde types van uitgevoerde 
interventies van 2000 tot 2014 verricht en werd een academisch seminarie over de 
evalueerbaarheid van de Belgische universitaire samenwerking georganiseerd met 28 
deelnemers uit de academische wereld en de praktijk. Dit werd aangevuld met een 
Delphi-enquête onder 16 deskundigen en een online-enquête over de definitie van 
impact.  

Op basis van deze verzamelde gegevens en informatie kunnen geldige besluiten 
getrokken worden over de evalueerbaarheid van de Belgische universitaire 
samenwerking in de ontwikkelingssamenwerking. 

3.1 Evaluatieontwerp en methodologie  

Het toetsen van de evalueerbaarheid van de Belgische universitaire samenwerking werd 
ingebed in de volgende vier fasen van de evaluatie:24 
  

                                           
24 Een gedetailleerde beschrijving van het ontwerp en de methodologie van de evaluatie is te vinden in het 
inceptieverslag in bijlage B.  



 

   40 

 
Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Het uitgangspunt van de toetsing van de evalueerbaarheid van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking binnen de inceptiefase was een documentonderzoek; 
dat behelsde een analyse van documenten die bepalen hoe de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en institutionele actoren daarin functioneren, eerdere 
evaluaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, strategienota's van de twee 
koepels VLIR en ARES, alsook documentatie over hun interventies. Dit 
documentonderzoek gaf het evaluatieteam een algemeen inzicht in het functioneren van 
VLIR-UOS en ARES en hoe dat past binnen de bredere context van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Het werd aangevuld met een interventiecartografie, die 
een overzicht gaf van de te evalueren projecten en langetermijnpartnerschappen. In 
deze interventiecartografie werden alle 121 geselecteerde interventies geanalyseerd die 
in de periode 2000-2014 werden uitgevoerd.  

Verder hebben we een literatuurstudie uitgevoerd over capaciteitsversterking en 
impactevaluatie van universitaire ontwikkelingssamenwerking, zodat we de specifieke 
kenmerken van deze vormen van samenwerking konden meenemen in de toetsing van 
de evalueerbaarheid. 

Parallel aan het documentonderzoek heeft het evaluatieteam verkennende interviews 
gevoerd met de DBE, de DGD, met medewerkers van VLIR-UOS en ARES en 
vertegenwoordigers van Belgische universiteiten die ervaring hebben met het uitvoeren 
van interventies met partners in het Zuiden. De verkennende interviews hebben 
bijgedragen tot een beter inzicht in de verwachtingen van stakeholders met betrekking 
tot de evaluatie en hebben gewezen op aspecten waaraan bij de evaluatie en de toetsing 
van de evalueerbaarheid bijzondere aandacht moet worden besteed. Bovendien hebben 
zij het evaluatieteam meer inzicht gegeven in wat voor impact de koepelorganisaties en 
hun leden willen bereiken op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte 
wierpen deze interviews licht op de rol die de verschillende instrumenten (beurzen en 
interventies) spelen bij het bereiken van de beoogde impact.  

Op basis van het documentonderzoek en de verkennende interviews werkte het 
evaluatieteam voor VLIR-UOS en ARES veranderingstheorieën (ToC) uit op 
organisatieniveau. Met elke organisatie werd een workshop gehouden om haar 
respectieve veranderingstheorie te presenteren, te bespreken en te finaliseren. De 
definitieve versies van de veranderingstheorie worden uitgelegd in hoofdstuk 2.1.  

Op basis van de voorgaande stappen ontwikkelden en verrichten Syspons en Nuffic 
onder het personeel en de aangesloten universiteiten van VLIR-UOS en ARES een 
enquête over de definitie van impact om structuur te geven aan het debat met de 
belangrijkste stakeholders over hoe impact formeel gedefinieerd wordt in het raam van 
de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking. Voor deze enquête werd contact 
opgenomen met 692 personen, van wie er 253 deelnamen. Dat stemt overeen met een 
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responsgraad van 38%. Vanwege de uiteenlopende groottes van de subgroepen25 
werden alle resultaten geanalyseerd per koepelorganisatie en per functie van de 
respondent. 

Bovendien heeft het evaluatieproces de academische gemeenschap en 
evaluatiedeskundigen uit België en het buitenland betrokken bij het verkennen van de 
haalbaarheid en geschiktheid van verschillende evaluatieontwerpen en methodologische 
benaderingen. De evalueerbaarheid van zowel beurzen als samenwerking tussen 
instellingen voor hoger onderwijs werd in drie rondes besproken in een Delphi-enquête 
onder 16 deskundigen. Tot de behandelde thema's behoorden onder meer de 
haalbaarheid van een rigoureuze aanpak, de ontwikkeling van institutionele capaciteit in 
de context van hoger onderwijs en overwegingen waarmee men rekening moet houden 
voor de reconstructie van een nulmeting met betrekking tot de situatie van 
universiteiten in ontwikkelingslanden.  

De denkoefening met de academische gemeenschap en evaluatiedeskundigen werd 
voortgezet tijdens een academisch seminarie met 28 deelnemers over de 
evalueerbaarheid van de Belgische universitaire samenwerking. Dit vond plaats op 19 
april 2017 in Brussel. Dit seminarie omvatte presentaties door evaluatiedeskundigen, 
werkgroepsdiscussies over de evalueerbaarheid van beurzen, projecten en langdurige 
partnerschappen op basis van concrete gevallen, maar ook plenaire discussies.  

De bevindingen van de voorgaande stappen vormden de basis voor de ontwikkeling van 
de theoretische en praktische toetsing van de evalueerbaarheid Het ontwikkelde 
toetsingskader voor de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid was gebaseerd op 
een scoresysteem voor elk van de 121 te evalueren interventies, voortbouwend op een 
eerdere studie in opdracht van de DBE (2016). Door samenvoeging van de toetsingen 
van de afzonderlijke interventies kon de theoretische evalueerbaarheid op verschillende 
niveaus geanalyseerd worden.  

Verder ontwikkelde het evaluatieteam op basis van de resultaten van de theoretische 
toetsing van de evalueerbaarheid het ontwerp en de methodologische aanpak voor de 
voorliggende evaluatie en documenteerden ze die in het inceptieverslag (zie bijlage B).  

Op basis van de resultaten van de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid werden 
door het begeleidingscomité 14 interventies geselecteerd om in de documentaire 
studiefase te onderwerpen aan een praktische toetsing van de evalueerbaarheid. 
Vervolgens werden deze interventies tijdens de werkbezoeken beoordeeld op hun 
praktische evalueerbaarheid. De resultaten van de praktische toetsing van de 
evalueerbaarheid werden vervolgens gebruikt om de uiteindelijke interventies voor de 
terreinmissiefase te selecteren.26  

In een volgende stap ontwikkelde het evaluatieteam met het oog op de terreinmissies 
specifieke methodologische schema's voor elke geselecteerde interventie (zie 
hoofdstuk 4.1.1 en bijlage C) en werd de haalbaarheid getest van deze schema's tijdens 
de terreinmissies. De resultaten van deze haalbaarheidsonderzoeken werden 
gesystematiseerd en beoordeeld in een interne workshop waaraan alle deskundigen 
van het evaluatieteam hebben deelgenomen. Bovendien werden de resultaten 
gedocumenteerd in het eindverslag.  

                                           
25 Groepen die werden uitgenodigd voor de enquête: medewerkers van ARES/VLIR-UOS, leden van de Groupe 
Technique/ ICOS, commissieleden en betrokken universiteitspersoneel. In het geval van VLIR-UOS werden ook 
leden van BUOS en vicerectoren opgenomen. In absolute aantallen was de groep van potentiële respondenten 
en de groep van de effectieve respondenten uit het betrokken universiteitspersoneel veel groter dan alle 
andere groepen samen (Potentiële respondenten ARES: 348 vs. 31, VLIR-UOS: 259 vs. 53; werkelijke 
respondenten ARES: 116 vs. 18, VLIR-UOS: 91 vs. 37). 
26 Een gedetailleerde methodologische aanpak voor de toetsing van de evalueerbaarheid is te vinden in het 
studierapport.  
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3.2 Resultaten van de toetsing van de evalueerbaarheid 

Hierna worden de evaluatieresultaten omtrent de evalueerbaarheid van de ARES- en 
VLIR-UOS-interventies gepresenteerd. Eerst wordt een analyse geschetst van de 
gebruikte definities van het begrip impact voor de Belgische universitaire samenwerking 
in ontwikkelingssamenwerking. Daarna worden de resultaten van de uitgevoerde 
theoretische en praktische toetsing van de evalueerbaarheid beschreven, gebaseerd op 
een interventiecartografie die alle 121 geselecteerde interventies van ARES en VLIR-UOS 
in de periode van 2000 tot 2014 omvat.  

3.2.1 Definitie van impact 

Zoals de referentietermen aangeven, is er vóór deze evaluatie werd verricht geen 
gestructureerd debat geweest over het begrip impact in het geval van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking (DBE, 2016, p. 21). Verder lijkt er een gebrek 
aan consensus te zijn over de vraag of impact bv. gedefinieerd zou moeten worden met 
betrekking tot onderzoeks- en/of onderwijscapaciteit of bijvoorbeeld op individueel 
niveau of op instellingsniveau (Ibid, p. 21).  

Tegen deze achtergrond hebben Syspons en Nuffic bij ARES, VLIR-UOS en hun 
geassocieerde universiteiten nagegaan welk soort definities van impact momenteel 
gehanteerd worden door praktijkpersonen in deze sector. Uit de resultaten van dat 
onderzoek blijkt dat impact in de tijd in deze sector wordt gedefinieerd als een 
waargenomen verandering die zich op middellange of lange termijn voordoet. Terwijl 
71% van de respondenten impact ziet als een waargenomen verandering op middellange 
termijn, ziet 73% het ook als een verandering op lange termijn (zie figuur 8). 

Figuur 8: Definitie van impact in de tijd 

 
Bron: Symbolen en Nuffic 2017 (meerdere antwoorden waren mogelijk) 

Tegelijkertijd wordt impact vooral gezien als een lokale verandering, zoals 79% van de 
respondenten in de impactenquête aangeeft. Een meerderheid ziet impact echter ook als 
een verandering op het niveau van deelstaten/provincies en op nationaal of regionaal 
niveau (zie figuur 9). 
  

De impact is een vastgestelde 
verandering op korte termijn.

De impact is een vastgestelde 
verandering op middellange 
termijn.

De impact is een vastgestelde 
verandering op lange termijn.

30% (n = 76)

71% (n = 178)

73% (n = 185)

31% (n = 39)

72% (n = 92)

67% (n = 85)

30% (n = 37)

69% (n = 86)

80% (n = 100)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Totaal ARES en
aangesloten universiteiten

VLIR-UOS en
aangesloten universiteiten



Evalueerbaarheid van de Belgische universitaire samenwerking 

Impactevaluatie van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking  43 

Figuur 9: Definitie van impact in de ruimte 

 
 

Bron: Symbolen en Nuffic 2017 (meerdere antwoorden waren mogelijk) 

In tegenstelling tot de definitie van impact in tijd en ruimte, is er onder de respondenten 
geen duidelijke tendens vast te stellen in de antwoorden met betrekking tot de definitie 
van impact op subjectniveau (zie figuur 10). Hier kan impact zich op elk niveau voordoen 
en is impact – volgens de verrichte diepte-interviews – in hoge mate afhankelijk van de 
interventie die door ARES of VLIR-UOS wordt geïmplementeerd. 
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Figuur 10: Definitie van impact op subjectniveau 

 
Bron: Symbolen en Nuffic 2017 (meerdere antwoorden waren mogelijk) 

Toch zijn er tussen ARES en VLIR-UOS opvallende verschillen op het vlak van wat men 
onder impact verstaat op subjectniveau. Terwijl de respondenten van beide organisaties 
het er in gelijke mate over eens zijn dat impact op individueel en sectoraal niveau 
plaatsvindt, verschillen ze wat alle andere aspecten betreft. Wat dat laatste betreft zien 
meer respondenten van VLIR-UOS impact ook op de andere subjectniveaus dan de 
respondenten van ARES (zie figuur 10).  

Deze uiteenlopende visies27 komen ook tot uiting in de goedkeuring van courant 
gebruikte definities van impact in de ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de meeste 
respondenten het eens zijn met de definitie die het OESO-DAC van impact geeft, kunnen 
andere definities met een nadruk op de ruimtelijke dimensie van impact of de 
begunstigde als "ontvanger" van impact ook op de instemming van 28% resp. 21% van 
de respondenten rekenen. Alleen de definitie van de Wereldbank zoals geciteerd in White 
2009, die een methodologische definitie van impact inhoudt, krijgt weinig instemming 
van de respondenten (zie figuur 11). 
  

                                           
27 Een clusteranalyse van de antwoorden met betrekking tot de verschillende dimensies van impact leverde 
geen resultaten op waaruit besluiten getrokken kunnen worden. Bijgevolg konden geen significante correlaties 
tussen de verschillende dimensies worden vastgesteld. 
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Figuur 11: Algemene definitie van impact 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

Bovendien tonen de in hoofdstuk 2.1 beschreven veranderingstheorieën ook aan dat 
impact niet kan worden beperkt tot één niveau, bijvoorbeeld het individuele niveau of 
het niveau van een instelling, en ook niet tot een bepaald capaciteitsgebied, zoals 
onderzoek of onderwijs. Impact moet hier altijd worden bekeken in het licht van de 
interventies en de specifieke doelstellingen ervan. Daarnaast moet impact op het vlak 
van de Belgische universitaire samenwerking in de ontwikkelingssamenwerking gezien 
worden als een veelzijdig concept, dat verschillende dimensies omvat die zich op 
verschillende niveaus voordoen. 

3.2.1.1 Impact definiëren voor deze evaluatie 

Op basis van de resultaten van de impactenquête, het literatuuronderzoek en de 
discussies met het begeleidingscomité kan geconcludeerd worden dat er voorafgaand 
aan deze evaluatie over het begrip impact tot op heden geen gestructureerd debat heeft 
plaatsgevonden tussen de relevante stakeholders van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking en dat er geen officiële consensus bestond over hoe impact 
te definiëren; al hielden organisaties er wel individuele definities van impact op na. 
Daarom heeft het evaluatieteam voor de voorliggende evaluatie de volgende definitie 
van impact aangenomen, als een combinatie van de overwegend middellange en 
langetermijnvisie met een brede visie op subjectniveau en ruimtelijk niveau. Verder 
hebben we onze definitie van impact gebaseerd op de definitie van het OESO-DAC, die 
de meest geaccepteerde was onder de stakeholders in de sector.  

Bijgevolg verwijst impactmeting in het raam van deze evaluatie naar het meten van 
effecten 

x op outcome-niveau, gedefinieerd als het effect op korte en middellange termijn 
van een interventie van ARES of VLIR-UOS op het niveau van de onrechtstreekse 
of rechtstreekse begunstigde, bereikt via de interventiedoelstellingen (zie ook 
hoofdstuk 2.1);  

x op impactniveau, gedefinieerd als de positieve en negatieve, primaire en 
secundaire langetermijneffecten van een interventie door ARES of VLIR-UOS op 
het niveau van de eindbegunstigde, rechtstreeks of onrechtstreeks, bedoeld of 
onbedoeld (zie ook hoofdstuk 2.1).  

Positieve en negatieve, primaire en secundaire 
langetermijneffecten van een 
ontwikkelingsinterventie, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, bedoeld of onbedoeld.

Het verschil in de betreffende indicator (Y) 
tussen interventie (Y1) en geen interventie 
(Y0). Met andere woorden: impact = Y1 - Y0.

De veranderingen in het welzijn van personen, 
huishoudens, gemeenschappen of bedrijven 
die het gevolg zijn van een bepaald project, 
programma of beleid.

Economische, ecologische, sociale, politieke, 
juridische, administratieve, enz. veranderingen 
op regionaal of nationaal niveau die aan een 
interventie kunnen worden toegeschreven. 
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Wanneer deze definities van impact worden gehanteerd, is het evenwel van wezenlijk 
belang dat ze worden geïnterpreteerd binnen de context van de geanalyseerde 
interventies en de specifieke doelstellingen daarvan. Dit houdt ook in dat impact niet 
mag worden beperkt tot het individuele of institutionele niveau en evenmin tot een 
bepaalde vorm van capaciteit, zoals onderwijs of onderzoek.  

3.2.2 Theoretische en praktische evalueerbaarheid van impact 

Om een beter inzicht te krijgen in de evalueerbaarheid van de impact van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking werd een toetsing van de evalueerbaarheid 
uitgevoerd. Deze toetsing van de evalueerbaarheid bestond uit twee onderdelen: een 
theoretische en een praktische toetsing van de evalueerbaarheid. Voor de theoretische 
toetsing van de evalueerbaarheid werden alle te evalueren interventies geanalyseerd op 
basis van een onderzoek aan de hand van stukken. Deze analyse voedde de keuze van 
de interventies die werden onderzocht tijdens de fact finding-missies in de landen die 
waren geselecteerd voor het summatieve deel van de evaluatie. De praktische toetsing 
van de evalueerbaarheid die tijdens de fact finding-missies werd uitgevoerd, onderzocht 
de interventies in Vietnam, Benin en Ethiopië die hoog scoorden bij de theoretische 
toetsing van de evalueerbaarheid.28  

Zowel in de theoretische als in de praktische toetsing van de evalueerbaarheid werden 
interventies systematisch geanalyseerd aan de hand van een bepaalde reeks criteria. Het 
gebruikte methodologische kader bouwt voort op het kader van een eerdere studie in 
opdracht van de DBE:  

Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking/ DBE (2016), 
Geloofwaardig en zinvol evalueren: tussen droom en daad, een studie van de 
evalueerbaarheid van interventies ge(co-)financierd door de Belgische Samenwerking, 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel. 

In deze eerdere studie werd een lijst ontwikkeld van criteria voor de praktische en 
theoretische toetsing van de evalueerbaarheid van interventies op het vlak van 
relevantie, effectiviteit, efficiëntie, impact en duurzaamheid (evaluatiecriteria van het 
OESO-DAC). Uitgangspunt bij de uitwerking van het kader was de definitie van 
evalueerbaarheid van het OESO-DAC: "de mate waarin een activiteit of programma op 
betrouwbare en geloofwaardige wijze kan worden geëvalueerd (OECD-DAC, 2010, p. 
12)". De evalueerbaarheidstoetsingen in de voorliggende evaluatie volgen deze definitie. 
Ze maken eveneens gebruik van de toetsingscriteria die in de eerdere studie zijn 
geformuleerd. Deze criteria werden echter aangepast en geherstructureerd om rekening 
te houden met het feit dat de voorliggende evaluatie zich toespitst op impact en met de 
specifieke kenmerken van interventies van ARES en VLIR-UOS. Bovendien waren de 
theoretische en de praktische toetsing van de evalueerbaarheid in de voorliggende 
evaluatie twee afzonderlijke oefeningen met verschillende steekproeven. 

De toetsingskaders die zowel voor de theoretische als voor de praktische toetsing van de 
evalueerbaarheid werden gebruikt, waren gebaseerd op een scoresysteem voor elk van 
de 121 te beoordelen interventies. De aggregatie van de toetsingen van de afzonderlijke 
interventies maakt het mogelijk om de evalueerbaarheid op verschillende niveaus te 
analyseren. Het toetsingskader bestaat uit drie verschillende niveaus. 

x Het eerste niveau bestaat uit analytische dimensies. Voor de theoretische 
toetsing van de evalueerbaarheid waren dat: de onderliggende analyse van een 
interventie, de veranderingstheorie ervan, het voorgestelde M&E-systeem en de 
beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. Voor de praktische toetsing van de 

                                           
28 In Vietnam hadden de toetsingen van de evalueerbaarheid voor VLIR-UOS en ARES betrekking op IUC's en 
op projecten. Op basis van de resultaten van de praktische toetsingen van de evalueerbaarheid in Vietnam 
werd besloten dat de voorliggende evaluatie in Vietnam IUC's zou onderzoeken. Bijgevolg werd besloten dat de 
evaluaties in Benin en Ethiopië zich zouden concentreren op projecten. Daarom sloegen de praktische 
toetsingen van de evalueerbaarheid in Benin en Ethiopië – die werden uitgevoerd na de toetsingen in Vietnam 
– alleen op projecten. 
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evalueerbaarheid ging het om: beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens op het 
vlak van organisatiecapaciteit, onderwijs- en onderzoekscapaciteit (indien van 
toepassing: alleen de gebieden die relevant waren voor een bepaalde interventie 
werden getoetst), het M&E-systeem in de praktijk en de context van de evaluatie. 

x Elke analytische dimensie wordt opgesplitst in verschillende toetsingscriteria.  

x Ieder toetsingscriterium wordt onderverdeeld in meerdere indicatoren. 

In wat volgt presenteren we eerst de inhoud en bevindingen van de theoretische 
toetsing, gevolgd door de inhoud en bevindingen van de praktische toetsing. 

3.2.2.1  Analyse-eenheid voor de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid 

Figuur 12 visualiseert de structuur en inhoud van de theoretische toetsing van de 
evalueerbaarheid op de bovengenoemde niveaus. 
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Figuur 12: Structuur en inhoud van de toetsing van de evalueerbaarheid 

ron: Syspons en Nuffic 2017 

De beoordeling van elke interventie gebeurde op indicatorniveau. Voor de theoretische 
toetsing van de evalueerbaarheid bestudeerden de evaluatoren de documentatie over 
een interventie, met inbegrip van het voorstel, de verslagen en, indien beschikbaar, 
verdere projectplanning en M&E-documenten. Op basis van de documentatie over de 
interventie kon een bepaalde indicator worden afgetoetst als vervuld (score 1) of niet 
vervuld (score 0).29 De toetsing op het niveau van een toetsingscriterium komt overeen 

                                           
29 Voor sommige indicatoren was ook de optie "niet van toepassing" mogelijk. Indien een indicator niet van 
toepassing was voor een bepaalde interventie, speelde die geen rol bij de toetsing. 
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2.3 De ToC is logisch en 
realistisch en kan worden 
bereikt binnen de looptijd 
van de interventie. 

2.2 De ToC van output 
naar outcome en impact 
wordt duidelijk uitgewerkt. 

2.1 Er wordt een duidelijk 
en correct onderscheid 
gemaakt tussen input, 
output, outcome en 
impact.

1.3 De begunstigden 
worden duidelijk 
geïdentificeerd, 
afgebakend en beschreven

1.2 De doelstellingen en 
beoogde impact worden 
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van de interventie worden
duidelijk beschreven. 
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worden gebruikt om de 
ToC operationeel te
maken, zijn CREAM.

3.1 Het voorgestelde 
systeem voor M&E omvat 
een samenhangende 
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voorgestelde ToC.
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Analytische dimensies: Er zijn 4 analytische dimensies.
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Indicatoren: Er zijn 2-6 indicatoren.
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met de gemiddelde score van de aan dat criterium toegewezen indicatoren.30 De toetsing 
op het niveau van de analytische dimensies komt overeen met de gemiddelde score van 
de aan die analytische dimensie toegewezen toetsingscriteria. 

Alvorens de resultaten van de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid te 
presenteren, is het van belang te benadrukken dat de bevindingen alleen inzichten 
verschaffen op basis van documentatie die beschikbaar was op het hoofdkantoor van de 
twee koepelorganisaties. Zo heeft de score voor het M&E-systeem alleen betrekking op 
de kwaliteit van de documentatie die de evaluatoren ter beschikking werd gesteld, wat 
niet noodzakelijk het hele M&E-systeem betreft dat voor een interventie is ontwikkeld en 
wordt gebruikt. Bovendien is een toetsing van de evalueerbaarheid van een interventie 
geenszins een beoordeling van de ontwikkelingswaarde van die interventie. Zoals 
aangegeven in de eerder aangehaalde studie, "is het perfect mogelijk dat erg 
waardevolle interventies moeilijk evalueerbaar zijn" (DBE 2016, p. 2).  

Verder dient opgemerkt te worden dat het toetsingskader de interventies meet aan de 
hand van een set normen die overeenkomen met een ideaal op het vlak van theoretische 
evalueerbaarheid. Deze veeleisende normen werden gekozen om een nauwkeurige 
analyse te kunnen geven van hoe de evalueerbaarheid kan worden geoptimaliseerd. Het 
is daarom niet realistisch een maximumscore (score 1) te verwachten op het niveau van 
een analytische dimensie en toetsingscriteria. Ten slotte moet rekening worden 
gehouden met het feit dat bij de toetsing van de evalueerbaarheid dezelfde normen 
werden gehanteerd voor uiteenlopende soorten van interventies.  

Om een idee te geven van wat dat betekent voor de verschillende soorten interventies 
die in de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid zijn opgenomen, worden de 
resultaten per interventietype gepresenteerd. Bij de presentatie per interventietype 
maken we onderscheid tussen IUC's, projecten en andere interventietypes. De categorie 
"projecten" omvat zowel EI/Team- (VLIR-UOS) als PIP-, PIC-, PFS- en PFD-interventies 
(ARES). De categorie "overige" omvat alleen de crosscutting / NSS-projecten van VLIR-
UOS. Bij het interpreteren van de resultaten per interventietype moet worden opgemerkt 
dat het aantal geanalyseerde interventies (n) per interventietype varieert en vrij klein is 
voor IUC's, in het bijzonder voor ARES. Hoe kleiner het aantal geanalyseerde 
interventies per interventietype, hoe sterker een outlier – een bijzonder hoge of lage 
score voor één interventie – het totaalbeeld van een interventietype kan beïnvloeden. 
Onderstaande tabel geeft per interventietype en per koepelorganisatie het aantal 
interventies weer dat is meegenomen in de toetsing van de evalueerbaarheid. Hieruit 
blijkt dat de steekproefomvang voor IUC's (5 voor ARES, 9 voor VLIR-UOS) kleiner is 
dan de steekproefomvang voor projecten (44 voor ARES, 42 voor VLIR-UOS) en tussen 
de koepelorganisaties verschilt. De steekproef geeft het totale aantal IUC's en projecten 
weer dat door elke koepelorganisatie is uitgevoerd in de te evalueren periode en landen 
(zie figuur 13). 

Figuur 13: Getoetste interventies per type en koepelorganisatie 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 
  

                                           
30 De toetsingscriteria kregen niet allemaal hetzelfde aantal indicatoren toegewezen. De score op het niveau 
van de toetsingscriteria wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de indicatorscore om dit 
feit in rekening te nemen. Hetzelfde principe wordt toegepast op het niveau van de analytische dimensies. 
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3.2.2.2  Overzicht van de resultaten van de theoretische toetsing van de 
evalueerbaarheid 

De globale gemiddelde score voor alle interventies die geanalyseerd werden bij de 
toetsing van de evalueerbaarheid, die alle analytische dimensies omvat, bedraagt 0,29 
(op een schaal die 1 als maximum en 0 als minimum heeft). De globale gemiddelde 
score voor alle geanalyseerde ARES-interventies (IUC's en projecten) bedraagt 0,30, de 
globale gemiddelde score voor alle geanalyseerde VLIR-UOS-interventies (IUC's, 
projecten en NSS) bedraagt 0,28. De globale gemiddelde score van VLIR-UOS-
interventies zonder NSS (alleen IUC's en projecten) bedraagt 0,33.  

Figuur 14 geeft de ontwikkeling van de evalueerbaarheid van IUC's en projecten in de 
tijd weer. Hieruit blijkt dat de evalueerbaarheid zowel voor VLIR-UOS als voor ARES in 
de loop van de tijd voortdurend en aanzienlijk is verbeterd, vertrekkend van globale 
gemiddelden tussen 0,1 en 0,2 in 1998 en eindigend bij globale gemiddelden tussen 0,4 
en 0,5 in 2014. 

Figuur 14: Ontwikkeling van de evalueerbaarheid van IUC's en projecten in de tijd, 
1998-2014 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

Uit de resultaten per interventietype, weergegeven in figuur 15, blijkt dat het 
interventietype dat het hoogst scoort qua evalueerbaarheid de projecten zijn (globale 
gemiddelde score van 0,32), gevolgd door de IUC's (globale gemiddelde score van 0,27). 
Het interventietype dat het laagst scoort qua evalueerbaarheid zijn de crosscutting NSS-
interventies (globale gemiddelde score van 0,18). Hoewel de projecten van VLIR-UOS en 
ARES een vergelijkbare gemiddelde totaalscore hebben (0,31 voor ARES en 0,33 voor 
VLIR-UOS), is er een verschil te zien tussen de globale gemiddelde scores voor de IUC's 
van beide koepels (0,19 voor ARES en 0,31 voor VLIR-UOS). In dit verband moet eraan 
herinnerd worden dat de steekproef voor projecten groter was dan de steekproef voor 
IUC's. 
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Figuur 15: Gemiddelde globale score en score voor analytische dimensies in de 
theoretische beoordeling 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

Als we kijken naar de gemiddelde score voor elke analytische dimensie, dan is de 
relatieve volgorde van de dimensies die de hoogste, de op één na hoogste, de op twee 
na hoogste en de op drie na hoogste score halen, dezelfde voor IUC's en voor projecten. 
De dimensie met de hoogste gemiddelde score is de onderliggende analyse (0,37 voor 
IUC's, 0,47 voor projecten), gevolgd door de veranderingstheorie (0,28 voor IUC's, 0,36 
voor projecten). De dimensie met de op twee na hoogste score is beschikbaarheid en 
kwaliteit van gegevens (0,22 voor IUC's en 0,23 voor projecten). Het voorgestelde M&E-
systeem is de dimensie met de laagste gemiddelde score (0,20 voor IUC's en 0,21 voor 
projecten). 

Hieronder wordt de aandacht gericht op een aantal bevindingen die bijzonder relevant 
zijn voor de evalueerbaarheid. Een gedetailleerder presentatie van bevindingen 
betreffende de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid is te vinden in het 
inceptieverslag en de bijlagen daarbij.  

Met betrekking tot de analytische dimensie ‘veranderingstheorie’ toonde de toetsing aan 
dat de meeste interventies geen expliciete veranderingstheorie hadden (grafische 
voorstelling of beschrijving van de onderliggende hypothese in tekstvorm), hoewel 
sommige wel de projectcyclusmanagementbenadering hanteerden. Bovendien werden 
zwakke punten vastgesteld met betrekking tot een duidelijk onderscheid tussen input, 
output, outcome en impact. In dit verband werden input, activiteiten en output meestal 
adequaat geïdentificeerd in de voorstellen. De beoogde outcome en impact werden 
echter niet altijd adequaat beschreven. Het kwam niet zelden voor dat wat als het doel 
van een interventie werd omschreven in feite een output was. In tegenstelling daarmee 
waren outcomes bovendien al te ambitieus in verhouding tot de geplande interventies 
(bv. "de gezondheid van de bevolking van Ho Chi Minh-stad verbeteren").  

Gedeeltelijk als gevolg van zwakke punten met betrekking tot de veranderingstheorie 
werden bij de toetsing ook zwakke punten in de voorgestelde M&E-systemen 
vastgesteld. Aangezien de voorstellen niet altijd duidelijk de beoogde outcome en impact 
vermeldden, formuleerden zij in veel gevallen ook geen indicatoren die verder gingen 
dan het outputniveau. Bovendien voldeden de indicatoren vaak niet aan de CREAM-
kwaliteitscriteria: duidelijk, relevant, economisch, adequaat en opvolgbaar. In dit opzicht 
scoorden de projecten echter aanzienlijk beter dan de IUC's. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat het actieterrein van projecten, die mikken op veranderingen op het 
niveau van universiteitsdepartementen, beperkter is dan het actieterrein van IUC's, die 
mikken op veranderingen op het niveau van een hele universiteit. Daardoor is het voor 
projecten mogelijk gemakkelijker dan voor IUC's om indicatoren te formuleren waarmee 
de beoogde veranderingen kunnen worden gemeten.  

Wat ten slotte de beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens betreft, bleek uit de 
theoretische toetsing dat basisdocumenten zoals het projectvoorstel, de jaarverslagen en 
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de eindverslagen voor de meeste interventies beschikbaar waren. In de meeste gevallen 
ontbraken in de projectvoorstellen echter nulmetinggegevens over de situatie van de 
begunstigden. Bovendien beschikte geen van alle geanalyseerde interventies over 
nulmetinggegevens voor een counterfactual. Daarenboven bevatten het jaarverslag en 
het eindverslag, hoewel zij gewoonlijk over de indicatoren op outputniveau 
rapporteerden, meestal geen informatie over outcome of impact. Dit is ten dele toe te 
schrijven aan het feit dat voor een aanzienlijk deel van de interventies geen indicatoren 
werden geformuleerd die verder gingen dan het outputniveau. 

3.2.2.3  Analyse-eenheid voor de praktische toetsing van de evalueerbaarheid 

Zoals eerder uitgelegd, is de praktische toetsing van de evalueerbaarheid gebeurd via 
fact finding-missies in de landen die voor het summatieve deel van de evaluatie waren 
geselecteerd. De eerste twee fact finding-missies vonden plaats in Vietnam (VLIR-UOS 
en ARES) en de praktische toetsing van de evalueerbaarheid omvatte daar zowel IUC's 
als projecten. Als gevolg van deze fact finding-missies werd besloten dat de evaluaties in 
Vietnam zich op IUC's zouden concentreren, en vervolgens dat de evaluaties in Benin 
(ARES) en Ethiopië (VLIR-UOS) zich zouden concentreren op projecten. Daarom werd bij 
de praktische toetsingen van de evalueerbaarheid tijdens de fact finding-missies in deze 
twee landen alleen rekening gehouden met projecten.  

De interventies die zijn opgenomen in de praktische toetsing van de evalueerbaarheid 
waren de interventies die het hoogst scoorden bij de theoretische toetsing, tenzij ze om 
praktische redenen moesten worden uitgesloten. In sommige gevallen werden 
interventies die hoog scoorden bij de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid niet 
meegenomen in de praktische toetsing van de evalueerbaarheid omdat de betrokken 
stakeholders niet bereikt konden worden. Andere interventies werden niet opgenomen 
omdat tijdens de voorbereiding van de fact finding-missies al duidelijk was geworden dat 
een bepaalde interventie geen impact had gehad buiten de academische wereld en 
daarom slechts van beperkt belang was voor wat betreft het summatieve aspect van de 
evaluatie. De selectiebias die inherent is aan deze aanpak werd vanaf het begin 
gecommuniceerd aan de stakeholders. In totaal werden 2 IUC's en 12 projecten 
opgenomen in de praktische toetsing van de evalueerbaarheid.  

Figuur 16 visualiseert de structuur en inhoud van de praktische toetsing van de 
evalueerbaarheid 
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Figuur 16: Structuur en inhoud van de praktische toetsing van de evalueerbaarheid 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

Net als bij de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid werd elke interventie ook bij 
de praktische toetsing van de evalueerbaarheid op indicatorniveau beoordeeld , volgens 
dezelfde methodologie als voor de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid (zie 
punt 3.2.2.1). Om hun oordeel te vormen hebben de internationale en lokale 
evaluatoren tijdens de respectieve fact finding-missies interviews gevoerd met de 
belangrijkste stakeholders van elke interventie. Zij hebben ook de beschikbare 
secundaire gegevensbronnen beoordeeld. 

3.2.2.4  Overzicht van de resultaten van de praktische toetsing van de 
evalueerbaarheid 

Figuur 17 geeft een overzicht van de globale resultaten van de praktische toetsing van 
de evalueerbaarheid en van de resultaten per analytische dimensie en interventietype. 
Voor IUC's blijkt de totale score hoger (0,78) dan voor projecten (0,52). In dit opzicht 
verschillen de resultaten van de praktische toetsing van de evalueerbaarheid van de 
resultaten van de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid. Aangezien de 
steekproef voor de praktische toetsing van de evalueerbaarheid echter klein was (2 
IUC's en 12 projecten) en er sprake was van een selectiebias (zie punt 3.2.2.2), zijn 
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deze resultaten niet representatief. Nader onderzoek van de resultaten per analytische 
dimensie kan echter inzicht verschaffen in tendensen met betrekking tot factoren die de 
praktische evalueerbaarheid bevorderen of belemmeren.  

Als we kijken naar de gemiddelde score voor alle interventies, dan zien we dat de 
analytische dimensie met de hoogste globale score de evaluatiecontext was (0,87), 
terwijl de analytische dimensie die het laagst scoorde het M&E-systeem in de praktijk 
was (0,48). De drie analytische dimensies die verband houden met de beschikbaarheid 
van gegevens over respectievelijk organisatie-, onderwijs- en onderzoekscapaciteit 
liggen daar tussenin. 

In dit verband mag opgemerkt worden dat de IUC-scores vrij dicht bij elkaar liggen wat 
betreft de beschikbaarheid van gegevens over organisatiecapaciteit (0,84), 
onderwijscapaciteit (0,80) en onderzoekscapaciteit (0,73). Ook bij de projecten liggen de 
scores voor deze drie analytische dimensies vrij dicht bij elkaar (respectievelijk 0,42, 
0,49 en 0,43), maar ze verschillen voor deze dimensies aanzienlijk van de IUC-scores. 
Bovendien is het verschil tussen de scores voor IUC's en projecten veel kleiner wat 
betreft de andere twee analytische dimensies: evaluatiecontext (1,00 voor IUC's en 0,84 
voor projecten) en het M&E-systeem in de praktijk (0,55 voor IUC's en 0,43 voor 
projecten). 

Figuur 17: Gemiddelde globale score en score voor analytische dimensies bij de 
praktische toetsing 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

Dat de beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens voor IUC's over het algemeen 
hoger is dan voor projecten, is te verklaren doordat IUC's mikken op veranderingen op 
het niveau van de gehele partneruniversiteit, terwijl projecten mikken op veranderingen 
op het niveau van een departement binnen een faculteit. Uit de fact finding-missies is in 
dit verband gebleken dat de partneruniversiteiten eerder gegevens bij de hand hadden 
op het niveau van de ganse instelling dan op het niveau van een departement. Dit gold 
zowel voor kwantitatieve gegevens, zoals het aantal ingeschreven studenten, het aantal 
afgestudeerden en het aantal publicaties, als voor kwalitatieve gegevens zoals 
strategiedocumenten. Als er geen nulmetinggegevens aanwezig waren in de 
interventievoorstellen, was het reconstrueren van een nulmeting aan de hand van 
secundaire gegevens dan ook doorgaans haalbaarder voor IUC's dan voor projecten. Bij 
projecten was het reconstrueren van de nulmetinggegevens met andere woorden meer 
afhankelijk van informatie die werd verstrekt door gesprekspartners, die vatbaarder is 
voor bias. Bovendien hebben stakeholders met wie tijdens de fact finding-missies werd 
gesproken, in een aantal gevallen beweringen geformuleerd over de beschikbaarheid van 
gegevens (bv. statistieken over de partnerinstellingen) die zij later niet konden 
verstrekken. Een les in dit verband is dan ook dat verklaringen over de beschikbaarheid 
van gegevens pas in een toetsing van de evalueerbaarheid mogen worden verwerkt 
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zodra de eigenlijke gegevens door de betrokken stakeholders zijn verstrekt. In het kader 
van impactevaluaties die een analyse inhouden van interventies die meerdere jaren 
geleden zijn beëindigd, moeten stakeholders daarom enige tijd krijgen om informatie te 
verzamelen die mogelijk niet altijd meteen beschikbaar is.  

Binnen de verschillende analytische dimensies die verband houden met de 
beschikbaarheid van gegevens, heeft het evaluatieteam ook onderzocht of het mogelijk 
was een counterfactual te bepalen en, indien van toepassing, de nulmeting voor de 
counterfactual te reconstrueren. Wat dat betreft vielen tussen de interventies grote 
verschillen op te merken. Om drie belangrijke redenen kon slechts in een zeer klein 
aantal gevallen een nulmeting op het niveau van de eindbegunstigden buiten de 
academische wereld worden bepaald. In de eerste plaats werd al bij de praktische 
toetsing van de evalueerbaarheid duidelijk dat verscheidene interventies geen impact 
hadden buiten de academische wereld, omdat dit om te beginnen niet was gepland in 
hun veranderingstheorie. In de tweede plaats hadden sommige interventies zowel op het 
niveau van de partneruniversiteiten als buiten de academische wereld doelstellingen 
geformuleerd, maar bleek al bij de fact finding-missies dat maatregelen die tot 
resultaten buiten de academische wereld moesten leiden zeer weinig nadruk kregen. Ten 
derde werkten sommige interventies wel degelijk met eindbegunstigden, maar was het 
aantal eindbegunstigden waarmee zij werkten te laag om een statistische vergelijking 
met een counterfactual haalbaar te maken. Bijgevolg kon slechts in enkele gevallen een 
counterfactual worden bepaald op het niveau van de begunstigden.  

Als gevolg van de inceptiefase heeft het evaluatieteam echter ook beoordeeld of het 
mogelijk was een counterfactual op het niveau van de instelling te bepalen. In dit 
verband had de inceptiefase al bepaald dat dit alleen kon worden overwogen op het 
niveau van universiteitsdepartementen en niet op het niveau van hele universiteiten, die 
per definitie uniek zijn en niet vergelijkbaar met een andere universiteit (zie bijlage B). 
Bovendien kon de praktische toetsing van de evalueerbaarheid slechts in zeer weinig 
gevallen een adequate counterfactual bepalen op departementsniveau. Daarvoor was 
immers vereist dat twee departementen binnen dezelfde universiteit tot gelijkaardige 
disciplines behoren en qua hoofdkenmerken, zoals aantal personeelsleden, 
onderzoeksoutput, aantal studenten enz., vergelijkbaar waren vóór een van beide deel 
uitmaakten van de ARES- of VLIR-UOS-interventie. 

Afgezien van de beschikbaarheid van gegevens lagen de scores voor de analytische 
dimensie ‘M&E-systeem in de praktijk’ hoger dan die voor de dimensie ‘voorgesteld M&E-
systeem’ die bij de theoretische toetsing van de evalueerbaarheid werd geanalyseerd. In 
dit verband bleek uit de praktische toetsing van de evalueerbaarheid dat, hoewel het 
merendeel van de interventievoorstellen geen veranderingstheorie behelsde en de 
indicatoren aanzienlijke tekortkomingen vertoonden met betrekking tot de CREAM-
kwaliteitscriteria, het vaak mogelijk was een veranderingstheorie en geschikte 
indicatoren te reconstrueren. Daartoe bleken twee factoren van cruciaal belang. Ten 
eerste moesten voor de interventies die in de fact finding-missies geanalyseerd werden, 
de onderliggende analyse en beschrijving in het voorstel voor een buitenstaander 
duidelijk genoeg zijn om te begrijpen wat de interventies beoogden, ook als er geen 
expliciete causale hypothesen werden geformuleerd en de interventievoorstellen de 
begrippen output, outcome en impact vaak door elkaar gebruikten. Ten tweede was het 
voor een reconstructie van de veranderingstheorie en de indicatoren van cruciaal belang 
dat de voornaamste stakeholders die zowel aan Belgische zijde als in de partnerlanden 
betrokken waren bij de interventies, beschikbaar waren om deel te nemen aan het 
reconstrueren van de veranderingstheorie en de indicatoren en/of aan het valideren 
ervan.  

De bovengenoemde beschikbaarheid van stakeholders die betrokken waren bij de 
interventies om het evaluatieproces te ondersteunen, komt tot uiting in de hoge scores 
voor de analytische dimensie evaluatiecontext. Voor de interventies die tijdens de fact 
finding-missies zijn onderzocht, verklaarden de stakeholders zich ten volle bereid de 
nodige bijstand te verlenen om de evaluaties voor te bereiden, bv. met betrekking tot 
het vinden van contactgegevens voor begunstigden van de interventies of het 
identificeren van secundaire gegevens. In dit verband moet er evenwel nogmaals op 
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gewezen worden dat alleen de interventies waarvoor het evaluatieteam contact kon 
opnemen met de initiatiefnemers, in aanmerking werden genomen voor de praktische 
toetsing van de evalueerbaarheid. Daarnaast kreeg het evaluatieteam ook te maken met 
enkele gevallen waarin stakeholders tijdens de fact finding-missies grote belangstelling 
en bereidheid toonden om de evaluatie te ondersteunen, maar het uiteindelijk, toen het 
zover was, vrij druk hadden met andere prioriteiten. In dit verband moet erop worden 
gewezen dat een aantal van de uiteindelijk voor evaluatie geselecteerde interventies, 
reeds vijf tot tien jaar geleden is beëindigd. Daardoor was het uittrekken van tijd om 
zich over deze interventies te buigen veelal geen prioriteit meer voor de betrokken 
stakeholders, tenzij ze op dat moment een voorstel aan het uitwerken waren voor een 
vervolginterventie waarvoor ze financiering wensten te krijgen van de Belgische 
Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Als gevolg daarvan liepen de voorbereiding en 
uitvoering van de terreinmissies in sommige gevallen niet van een leien dakje, ook al 
hadden stakeholders zich bij de praktische toetsing van de evalueerbaarheid tijdens de 
fact finding-missies open opgesteld ten aanzien van evaluatie en zich bereid verklaard 
om het proces te ondersteunen.  

Zoals eerder uitgelegd, vormden de resultaten van de praktische toetsing van 
evalueerbaarheid de basis voor de selectie van de interventies die uiteindelijk werden 
geëvalueerd met de vier terreinmissies. Wat dat betreft werden uiteindelijk echter niet 
altijd die interventies voor evaluatie geselecteerd die het hoogst scoorden bij de 
praktische toetsing van de evalueerbaarheid, maar wel de interventies die een 
aanvaardbare score hadden en waarvoor het waarschijnlijk was dat er impact kon 
worden vastgesteld. Zo werd bij de selectie van te evalueren interventies de voorkeur 
gegeven aan interventies die enkele jaren geleden waren beëindigd, aangezien het 
daarbij waarschijnlijker was dat men veranderingen op middellange en lange termijn kon 
waarnemen waaraan de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking had 
bijgedragen. De selectiebias die inherent is aan de keuze van interventies, werd van 
meet af aan duidelijk gemaakt en door het begeleidingscomité aanvaard. 

3.3. Motivering van het gekozen evaluatieontwerp 

Uit de toetsing van de evalueerbaarheid bleek dat de interventies van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking sterk uiteenlopen qua evalueerbaarheid (zie 
hoofdstuk 3.2). Ze toonde eveneens aan dat de veranderingstheorieën voor de 
verschillende interventies zeer heterogeen waren. De uitdaging bij de evaluatie was dan 
ook een manier van evalueren te ontwikkelen die rekening houdt met de bestaande 
diversiteit en tegelijkertijd de meest solide evaluatieresultaten oplevert.  

Daartoe werd onder internationale en Belgische experts in universitaire 
ontwikkelingssamenwerking een Delphi-enquête gehouden en werd een academisch 
seminarie georganiseerd om te achterhalen welk ontwerp het meest aangepast zou zijn 
voor de evaluatie van universitaire samenwerking. Verschillend van de evaluatie van 
ngo-interventies eerder door DBE in opdracht werd gegeven, waren de geïnterviewde en 
deelnemende deskundigen het erover eens dat een zuivere counterfactual-benadering 
niet haalbaar is voor het evalueren van universitaire samenwerking, aangezien de impact 
complex is en zich over een lange periode voordoet. Bovendien verklaarden zij dat 
counterfactual-ontwerpen geringe externe validiteit hebben, omdat daarbij slechts het 
voorkomen van één enkele impact wordt bewezen onder bepaalde randvoorwaarden en 
dat is niet nuttig voor complexe universitaire samenwerkingsinterventies, vermits die 
mikken op meervoudige impact op verschillende niveaus. Daarnaast voerden de 
deskundigen aan dat op onderzoek gebaseerde vernieuwing onvoorspelbaar is en 
uitdagingen met zich meebrengt wat betreft de evalueerbaarheid van interventies in het 
domein van universitaire samenwerking. Als gevolg daarvan verklaarden zij dat er een 
evaluatieontwerp nodig is dat succesvolle algemene causale mechanismen voor 
universitaire samenwerkingsinterventies identificeert. De betrokken deskundigen 
concludeerden dus dat een ‘eenvoudige’ counterfactual-benadering niet geschikt zou zijn 
voor het evalueren van universitaire samenwerking, aangezien die alleen antwoordt op 
de vraag of er sprake was van impact, en niet hoe en waarom de impact zich voordeed.  
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Bijgevolg is voor de voorliggende evaluatie een op maat gemaakt evaluatieontwerp 
ontwikkeld dat rekening hield met de specifieke kenmerken van de diverse interventies 
op het terrein, met de aanbevelingen van de deskundigen en met de formatieve (leren) 
en summatieve (robuustheid van de evaluatieresultaten) vereisten van de 
referentietermen. Aanknopend bij de lopende academische discussies werd voor de 
evaluatie de aanpak van Stern et al. (2012) gevolgd, volgens dewelke het meest 
rigoureuze ontwerp niet langer automatisch gelijk staat aan de experimentele 
counterfactual-benadering, maar aan de zoektocht naar de meest aangepaste 
benadering voor een bepaalde context. Dit betekent ook dat het mogelijk is meer dan 
één ontwerp te gebruiken – indien mogelijk – om de zwakke punten van andere 
ontwerpen te compenseren. Tot slot houdt dit ook in dat er niet alleen wordt gestreefd 
naar een combinatie van ontwerpen, maar ook naar een combinatie van methoden (zie 
hoofdstuk 4.1, bijlagen B en C). Deze aanpak werd gevalideerd tijdens het genoemde 
academische seminarie.  

De voor deze evaluatie tijdens de terreinmissies in Vietnam, Benin en Ethiopië 
toegepaste modulaire aanpak vormde een toegevoegde waarde wat betreft de kwaliteit 
en de robuustheid van de evaluatieresultaten. De valkuil van evaluaties die slechts één 
evaluatieontwerp omvatten, is dat ze slechts antwoorden geven op een beperkt aantal 
evaluatievragen. Een evaluatieontwerp dat uitsluitend op een counterfactual benadering 
is gebaseerd, beantwoordt bijvoorbeeld alleen de vraag ‘Hoeveel verschil heeft de 
interventie (of andere factoren) gemaakt wat de beoogde impact betreft?’ maar geeft 
geen informatie over waarom een bepaalde interventie met succes resultaten opleverde. 
In de deze evaluatie daarentegen konden we door verschillende benaderingen ten 
aanzien van causale inferentie te combineren (zie hoofdstuk 4.1.1) niet alleen 
onderzoeken tot welke impact de geanalyseerde interventies hebben bijgedragen, maar 
ook welke mechanismen met succes (of juist niet) leidden tot impact. De modulaire 
aanpak voegt dus niet alleen waarde toe door verantwoording mogelijk te maken, maar 
ook door het mogelijk te maken lessen te trekken uit evaluatieresultaten. In dit verband 
was de kernmodule van contributieanalyse essentieel om inzicht te krijgen in de causale 
mechanismen achter de vastgestelde impact. Bovendien leverde het toepassen van een 
voor/na-benadering voor alle interventies bevindingen op over de mate waarin de 
capaciteiten van de partnerinstellingen evolueerden tussen het begin en het einde van 
een interventie. Afhankelijk van de aanvullende modules die voor de evaluatie van elke 
interventie werden gekozen, kon de robuustheid van de evaluatieresultaten verder 
worden vergroot. Voor sommige interventies kon een quasi-experimenteel 
evaluatieontwerp worden toegepast, waardoor het mogelijk werd bevindingen te 
presenteren over de netto-impact van een interventie op het niveau van de 
eindbegunstigden, vergeleken met een situatie zonder interventie. Bovendien heeft de 
toepassing van verschillende methoden voor het verzamelen van gegevens, afhankelijk 
van wat in een gegeven context passend was, het mogelijk gemaakt zowel de basis voor 
analyse als de data-triangulatie te versterken. 

Tegen die achtergrond werd duidelijk dat een modulaire benadering naar Stern et al. op 
het vlak van universitaire samenwerking in ontwikkelingssamenwerking voordelen heeft, 
aangezien ze kan worden aangepast aan de bijzonderheden van de verschillende 
interventietypes. Verder garandeert deze aanpak de meest robuuste resultaten die onder 
de gegeven omstandigheden mogelijk zijn, aangezien een counterfactual-benadering in 
de meeste gevallen niet mogelijk is vanwege de aard van de interventies in de 
universitaire ontwikkelingssamenwerking. In dat verband zijn de volgende combinaties 
het doeltreffendst gebleken voor het leveren van robuuste antwoorden op impactvragen 
betreffende projectgerelateerde interventies.  

x De combinatie van een contributieanalyse, een voor/na-benadering en een 
experimentele/counterfactual benadering bleek in de voorliggende evaluatie de 
meest robuuste impactmeting te vormen, omdat niet alleen kon worden bepaald 
of er impact was, maar ook waarom en hoe deze impact zich voordeed. Hierdoor 
was het mogelijk om via de contributieanalyse causale mechanismen – die 
konden worden veralgemeend – te identificeren en tegelijk via de counterfactual-
benadering robuuste gegevens op het niveau van de eindbegunstigde te 
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verzamelen. Daarbij garandeerde de voor/na-benadering inzicht in de wijze 
waarop de impact zich in de loop van de tijd ontwikkelde en welke mate van 
impact kon worden toegeschreven aan de geanalyseerde interventie. Deze 
benadering was echter ook de duurste in vergelijking met de andere die werden 
toegepast (zie hieronder).  

x Aangezien om de hierboven vermelde redenen voor universitaire samenwerking 
echter niet altijd een experimentele/counterfactual-benadering kan worden 
geïmplementeerd, bleek een combinatie van een contributieanalyse, een voor/na-
benadering en het bepalen van de most significant change de op één na beste 
keuze om interventies op het vlak van universitaire samenwerking te evalueren. 
Hier bleek de contributieanalyse de bijdragen van de geanalyseerde interventie 
aan de waargenomen impact met succes in kaart te kunnen brengen en relevante 
causale mechanismen te identificeren. Door de nulmeting bij deze interventies te 
reconstrueren hielp de voor/na-benadering bij het kwantificeren van de 
verandering die van deze bijdragen uitging. Bovendien bleek het bepalen van de 
significantste verandering een zeer nuttige benadering om significante impact op 
individueel niveau en op organisatieniveau te identificeren, die vervolgens nader 
kon worden geanalyseerd aan de hand van de contributieanalyse.  

x De minst nuttige manieren van werken evenwel voor dit gebied waren in 
vergelijking outcome mapping en de success case-methode (SCM). De kracht van 
outcome mapping, zo valt te concluderen, ligt in de strategische conceptualisatie 
en planning van interventies. Interventies evalueren aan de hand van de 
concepten die bij outcome mapping worden gebruikt, heeft alleen zin als ze ook 
werden gepland met behulp van outcome mapping. Indien bij de planning geen 
gebruik wordt gemaakt van outcome mapping, zou bij evaluaties een standaard 
kunnen worden gehanteerd die geen recht doet aan de geanalyseerde interventie. 
Over de succes case-methode moet worden geconcludeerd dat deze aanpak 
sowieso al deel uitmaakt van een grondige contributieanalyse en dus weinig 
toegevoegde waarde heeft.  

Wat het gekozen evaluatieontwerp voor individuele beurzen betreft, heeft de 
voorliggende evaluatie aangetoond dat beursprogramma's het meest robuust kunnen 
worden geëvalueerd als er een A- en een B-lijst en een grote interventie- en 
behandelingsgroep bestaan om een gelaagd cohort op te bouwen. Dan kan een 
experimentele/counterfactual en regelgevende benadering gebruikt worden om impact te 
meten. Maar ook in dit geval bleken een contributieanalyse en een voor/na-benadering 
waardevol te zijn om een causaal mechanisme voor succes te identificeren (zie 
hoofdstuk 4.1.1).  

Naast deze algemene vaststellingen over de toegevoegde waarde van een modulaire 
aanpak hebben de ervaringen die bij deze evaluatie zijn opgedaan met verschillende 
evaluatieontwerpen en -methodologieën, ook enkele specifieke lessen opgeleverd voor 
de impactevaluatie van universitaire ontwikkelingssamenwerking in de toekomst: 

x Ten eerste was de capaciteitsontwikkelingsindex (CDI) die voor deze evaluatie 
werd ontwikkeld een geschikt instrument om te werken met een voor/na-
benadering die veranderingen in de capaciteiten van partneruniversiteiten meet. 
Aangezien de interventies echter achteraf werden geëvalueerd en er bij het 
begin van de respectieve interventies geen nulmeting was vastgesteld, moest de 
nulmeting worden gereconstrueerd. Dit bleek mogelijk, maar geheugenbias van 
de respondenten kon niet worden uitgesloten. Deze bias werd gecompenseerd 
met data-triangulatie, door zoveel mogelijk stakeholders te raadplegen die bij 
de interventies betrokken waren. Een nulmeting inzake de capaciteiten van de 
instelling vaststellen bij het begin van een interventie zou de evalueerbaarheid 
nog vergroten. Een ander zwak punt van de CDI was dat er momenteel geen 
universeel aanvaarde aanpak bestaat voor de wijze waarop moet worden 
omgegaan met de verschillende perspectieven van respondenten en 
evaluatoren. Bovendien werden minimum- en maximumwaarden ook niet 
weergegeven bij de weergave van de resultaten van de CDI. Mits het 
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compenseren van deze zwakke punten, zou de capaciteitsontwikkelingsindex die 
bij deze evaluatie wordt gebruikt, samen met de eigenschappen van het 5C-
model31 of de ontwikkelde indexen voor onderzoeks-, onderwijs-, bereik- en 
bestuurs-/organisatiecapaciteit, een toegevoegde waarde kunnen zijn voor 
toekomstige evaluaties van de universitaire ontwikkelingssamenwerking door 
van meet af aan een gedegen nulmeting vast te leggen.  

x Ten tweede was het verzamelen van secundaire gegevens op het niveau van de 
partnerinstellingen een belangrijk element voor de triangulatie van gegevens via 
interviews. Door het ex-post karakter van de evaluatie en het ontbreken van 
een nulmeting voor de respectieve interventies, stuitte het evaluatieteam echter 
op enkele problemen om voor de verschillende analytische dimensies gegevens 
te verkrijgen voor dezelfde perioden en op hetzelfde samenvoegingsniveau. Dit 
wijst nogmaals op de toegevoegde waarde die het vaststellen van een 
nulmeting bij het begin van een interventie heeft. 

x Ten derde kon slechts in één geval een quasi-experimenteel ontwerp met 
robuuste kwantitatieve gegevens op het niveau van de eindbegunstigden 
worden geïmplementeerd. De voornaamste reden daarvoor is dat de populatie 
ten minste 80 begunstigden moest omvatten om een voldoende grote 
steekproef te garanderen op basis van de responspercentages die in het kader 
van deze terreinmissie werden opgetekend. Aangezien de meeste interventies 
zich toespitsen op capaciteitsopbouw op het niveau van de universiteiten, is dit 
slechts voor een beperkt aantal interventies het geval. Dit betekent niet dat 
maatregelen die niet met een quasi-experimenteel ontwerp kunnen worden 
geëvalueerd, geen impact zouden hebben (zie hierboven).  

3.4 Toetsing van de evalueerbaarheid 

Op basis van deze bevindingen komt het evaluatieteam tot het besluit dat er enkele 
uitdagingen zijn betreffende de evalueerbaarheid van de impact van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking, maar dat deze verholpen kunnen worden. Ten 
eerste is er voorafgaand aan deze evaluatie tot op heden geen gestructureerd debat 
geweest over het begrip impact in de context van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking en bestond er geen officiële consensus over wat men onder 
impact verstaat. Uit de impactenquête die voor deze evaluatie werd verricht, is echter 
gebleken dat de meeste stakeholders zich kunnen scharen achter een definitie van 
impact die gebaseerd is op de definitie van het OESO-DAC, gekoppeld aan een 
middellange- en langetermijnvisie op impact en een brede kijk op subjectniveau en op 
ruimtelijk niveau. Daarom werd deze definitie van impact voor deze evaluatie 
gehanteerd (zie punt 3.2.1.1).  

Hoewel over deze definitie consensus kan worden bereikt, is uit de evaluatie ook 
gebleken dat onder deze definitie zeer verschillende soorten impact kunnen vallen. Het 
kan zowel impact op individueel niveau als op instellingsniveau omvatten, alsook impact 
met betrekking tot zowel de capaciteiten van universiteiten als impact buiten de 
academische wereld.  

Afgezien van de wijze waarop impact wordt gedefinieerd, vormen zwakke punten in de 
planning van interventies een uitdaging voor de evalueerbaarheid ervan, hoewel in 
sommige gevallen projectcyclusmanagement aanwezig was. In het bijzonder is uit de 
evaluatie gebleken dat de veranderingstheorie als benadering nog niet vaak wordt 
gebruikt bij de planning van interventies. Bovendien wordt in de interventievoorstellen 
vaak niet het juiste onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus waarop een 
bepaalde interventie verandering beoogt teweeg te brengen. Het is niet ongebruikelijk 

                                           
31 Het 5C-model werd ontwikkeld door Peter Morgan en definieert "vijf kerncapaciteiten" in organisaties en 
systemen: het vermogen om te handelen, het vermogen om ontwikkelingsresultaten te genereren, het 
vermogen om relaties aan te gaan, het vermogen om zich aan te passen en het vermogen om coherentie te 
bereiken (Morgan, 2006, pp. 8-19). 
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dat output, outcome en impact in voorstellen door elkaar worden gebruikt, dat de 
outcome al te ambitieus is of dat niet de juiste indicatoren worden geformuleerd om 
veranderingen te meten die verder gaan dan het outputniveau. Bovendien omvat slechts 
een zeer klein deel van de interventievoorstellen informatie over de nulmeting. Bijgevolg 
leveren de monitoringsystemen van de interventies geen zinvolle gegevens op waarop 
de impactevaluatie kan voortbouwen. Uit de evaluatie is evenwel gebleken dat er de 
jongste jaren een duidelijke tendens is naar verbetering van de kwaliteit van de planning 
van interventies. 

Bovendien heeft de analyse eveneens aangetoond dat uitdagingen op het vlak van de 
evalueerbaarheid die het gevolg zijn van zwakke punten in de planning, onder bepaalde 
voorwaarden kunnen worden verholpen. Zelfs als interventievoorstellen output, outcome 
en impact door elkaar halen en geen impacthypothesen formuleren, dan nog kan een 
veranderingstheorie worden gereconstrueerd indien het voorstel helder genoeg 
geformuleerd is om de veranderingen die een interventie beoogt duidelijk te maken. Als 
dat het geval is, kunnen ook adequate indicatoren worden gereconstrueerd die voldoen 
aan kwaliteitscriteria en die veranderingen beschrijven die verder gaan dan het 
outputniveau. Om ervoor te zorgen dat een gereconstrueerde veranderingstheorie en 
gereconstrueerde indicatoren de beoogde veranderingen op de juiste manier vatten, 
moeten ze worden uitgewerkt met of gevalideerd door de bij de interventie betrokken 
stakeholders. Voor de voorliggende evaluatie kon bijvoorbeeld een toereikend aantal 
interventies worden geïdentificeerd waarvoor dit mogelijk was.  

Tot slot heeft de analyse aangetoond dat de inhoud van de veranderingstheorieën en de 
context waarin de interventies worden uitgevoerd sterk uiteenlopen. Overeenkomstig de 
bevindingen omtrent de definitie van impact spitsen interventies zich op verschillende 
punten toe. Sommige streven naar veranderingen op het niveau van de ganse 
universiteit, anderen op het niveau van een universiteitsdepartement. Sommige spitsen 
zich toe op veranderingen binnen de academische wereld, terwijl andere ook werken met 
eindbegunstigden buiten de academische wereld. Aangezien universitaire 
ontwikkelingssamenwerking zich toespitst op capaciteitsopbouw op het niveau een 
instelling, is er slechts een beperkt aantal interventies waarvoor een quasi-
experimenteel ontwerp op het niveau van de begunstigde kan worden geïmplementeerd. 
Vanwege de heterogeniteit van de interventies kan er voor het evalueren van 
universitaire ontwikkelingssamenwerking geen manier van evalueren worden bepaald die 
voor alle gevallen kan gelden. Integendeel, voor het ontwerp van deze evaluatie moest 
worden gekozen voor een flexibele aanpak die de meest aangepaste benadering voor 
een bepaalde context bepaalt. Deze aanpak bouwt voort op het werk van Stern et al. 
(2012) en wil meerdere manieren van evalueren combineren om tot robuuster 
evaluatieresultaten te komen. Dit betekent eveneens dat voor elke te evalueren 
interventie telkens moet worden beslist welk evaluatieontwerp in de huidige financiële 
omstandigheden haalbaar is. Het voordeel van de combinatie van verschillende 
evaluatieontwerpen is dat verschillende evaluatievragen met betrekking tot impact 
kunnen worden beantwoord. De combinatie van verschillende manieren om causaliteit te 
benaderen maakte de evaluatieresultaten niet alleen robuuster, maar liet toe ook te 
analyseren of er effecten waren bereikt en inzicht te krijgen in de specifieke 
mechanismen die het mogelijk maken (of voorkomen dat) effecten zich voordoen. De 
modulaire aanpak heeft daarbij een toegevoegde waarde, niet alleen qua verantwoording 
afleggen, maar ook qua mogelijkheid om lering te trekken. Bovendien maakte de voor 
deze evaluatie ontwikkelde capaciteitsontwikkelingsindex het mogelijk de capaciteiten 
van de partnerinstellingen bij het begin en op het einde van een bepaalde interventie te 
vergelijken. In combinatie met kwalitatieve methoden was het mogelijk te begrijpen hoe 
de effecten op het niveau van de partneruniversiteiten plaatsgrepen, terwijl de gebruikte 
kwantitatieve methoden voor gegevensverzameling op het niveau van de 
eindbegunstigden een genuanceerde analyse van de impact van universitaire 
ontwikkelingssamenwerking mogelijk maakten. Voorts kon worden aangetoond dat deze 
aanpak – ondanks een aantal inherente zwakke punten met betrekking tot 
geheugenbias, de analyse van verschillende perspectieven en de weergave van 
resultaten – waardevol is om aan te tonen of een interventie heeft geleid tot duurzame 
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verandering die ook na afloop van de interventie bleef duren, dan wel of zij de 
partnerinstellingen hoofdzakelijk heeft versterkt voor de duur van de interventie. 



 

 



 

 

4 Impact van de Belgische universitaire 
samenwerking 

In dit hoofdstuk worden parallel met de ontwikkelde veranderingstheorieën van ARES en 
VLIR-UOS (zie hoofdstuk 2.1) de evaluatieresultaten met betrekking tot de impact van 
de geanalyseerde interventies gepresenteerd. Bovendien worden de relevantie en 
duurzaamheid van de interventies beoordeeld, aangezien werd aangenomen dat 
relevantere maatregelen meer impact bereiken en duurzamer zijn.  

De resultaten van de evaluatie komen uit de vier terreinmissies die werden verricht in 
Benin, Ethiopië en Vietnam. Alle terreinmissies werden daarbij verricht met verschillende 
evaluatieontwerpen (zie hoofdstuk 4.1 en bijlage C) ten behoeve van de formatieve 
dimensie van deze evaluatie en om te beoordelen welk evaluatieontwerp de beste 
resultaten oplevert met betrekking tot de evaluatie van impact op het vlak van 
universitaire samenwerking in de ontwikkelingssamenwerking.  

Tijdens de terreinmissies werden het volgende aantal en type interventies van ARES en 
VLIR-UOS geanalyseerd. Deze interventies werden in nauwe samenwerking met het 
begeleidingscomité geselecteerd op basis van de theoretische en praktische toetsing van 
de evalueerbaarheid tijdens de inceptiefase en de documentaire studiefase (zie 
hoofdstuk 3).  

x IUC met Can Tho Universiteit in Vietnam (VLIR-UOS) (budget: 6.778.863 euro; 
looptijd: 1998-2008) 

x IUC met Pham Ngoc Thach Universiteit voor Geneeskunde in Vietnam (ARES) 
(budget: 2.514.484 euro; looptijd: 2008-2016) 

x EI/TEAM-project " Control of equine trypanosomosis (Trypanosoma equiperdum 
and T. evansi) in the Arse and Bale highlands of Ethiopia" (VLIR-UOS) (budget: 
309.458 euro; looptijd: 2006-2010) 

x EI/TEAM-project " Land and water research for sustainable livelihood in the south 
Ethiopian Rift Valley" (VLIR-UOS) (budget: 299.863 euro; looptijd: 2011-2016). 

x PIC "Formation et création d'un réseau de futurs enseignants de l'anesthésie-
réanimation pour l'ensemble des pays d'Afrique francophone au Sud du Sahara" 
(ARES) (budget: 354.868 euro; duur: 2005-2009) 

x PIC "Contribution au développement d'une filière du teck au départ des forêts 
privées du Sud-Bénin (Département Atlantique)" (ARES) (budget: 369.687 euro; 
looptijd: 2007-2011) 

Deze selectie betekent echter ook dat deze evaluatie niet kan rapporteren over elke 
impact die in de veranderingstheorieën is weergegeven, aangezien ze gebaseerd is op 
een beperkte steekproef. Bovendien leidde de selectiemethode ook tot een selectiebias, 
aangezien bij de praktische toetsing van de evalueerbaarheid werd bepaald welke 
interventies impact hadden (zie ook hoofdstuk 3.2.2).  

Naast de hierboven beschreven interventies worden in dit hoofdstuk ook de 
evaluatieresultaten voor de individuele beurzen gepresenteerd. De bevindingen zijn 
gebaseerd op een online-enquête, met inbegrip van een controlegroep, en 36 
kwalitatieve interviews met voormalige bursalen.  
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De online-enquête stond open voor alle 6130 huidige, voormalige en afgewezen 
bursalen, van wie er 2168 deelnamen. Dat stemt overeen met een globale responsgraad 
van 35,4%. De resultaten van de online-enquête kunnen als representatief worden 
beschouwd, aangezien de deelnemers qua doelland, regio, cohort en geslacht dezelfde 
spreiding vertonen als de totale populatie. Aan de hand van de gegevens konden geldige 
en specifieke besluiten worden getrokken over de algemene impact van de individuele 
beursprogramma's van ARES en VLIR-UOS. 

4.1 Evaluatieontwerp en -methodologie 

4.1.1 Evaluatieontwerp en -methodologie voor interventies 

De afgelopen tien tot vijftien jaar vinden ontwikkelingswerkers en -agentschappen het 
steeds belangrijker de effectiviteit en de impact van hun interventies aan te tonen. 
Terwijl in het verleden de beoordeling van ontwikkelingsinterventies hoofdzakelijk 
bestond uit het analyseren van de implementatie van output, hebben de volgende 
recente economische en politieke trends de focus van de ontwikkelingsevaluatie – aldus 
de literatuur – verlegd naar outcome en impact van ontwikkelingsinterventies:  

x In het licht van de wereldwijde financiële crisis werd het ontwikkelingsbudget in 
veel Europese landen gereduceerd.  

x Vooral in de Angelsaksische wereld is er bij donoren een grotere hang naar het 
aantonen van ‘value for money’.  

x Tegelijkertijd groeit bij het publiek in de Europese staten de perceptie dat vijftig 
jaren ontwikkelingssamenwerking niet het verhoopte effect hebben gehad. Dat 
heeft op de donoren druk uitgeoefend om duidelijke en tastbare resultaten te 
laten zien die voor het grote publiek begrijpelijk zijn.  

x De beweging die streeft naar zogeheten evidence-based beleid, die de afgelopen 
jaren in een stroomversnelling is geraakt, heeft geleid tot een systematischer 
onderzoek van enkele van de belangrijkste aannames die aan ontwikkelingswerk 
ten grondslag liggen. Dit heeft onder ontwikkelingsactoren geleid tot meer 
aandacht voor meten en bewijzen wat goed werkt en wat minder goed werkt, en 
voor manieren om die kennis te gebruiken om ontwikkelingsprogramma's 
effectiever te maken (Hearn & Buffardi, 2016, p. 6).  

Als gevolg van deze trends was er een sterke drang om het begrip ‘impact’ te definiëren 
en de impact van ontwikkelingsinterventies met de meest rigoureuze methoden te 
evalueren. De term ‘rigoureuze methoden’ werd daarbij gelijkgesteld met op 
counterfactual-analyse gebaseerde methoden, die vastgestelde veranderingen konden 
toeschrijven aan de onderzochte interventie. Andere vormen van methoden werden 
beschouwd als inferieur aan counterfactual-analyse en er werd geen onderscheid 
gemaakt tussen definities van impact, het concept van causale inferentie en mogelijke 
ontwerpen voor impactevaluatie (bv. Stern et al., (2012); Befani & Mayne, 201;White & 
Philips, 2012).  

Dit leidde tot debat op academisch niveau waarin het concept attributie werd gezien als 
de ‘gouden standaard’ voor impactevaluatie, terwijl het concept contributie werd gezien 
als een second best optie. Attributie omhelst een causale aanspraak: de interventie 
wordt gezien als oorzaak van de impact en men kan meten welk aandeel van de impact 
kan gekoppeld worden aan de interventie (bv. White, 2010). Contributie daarentegen 
gaat louter over de vraag of en hoe een interventie heeft bijgedragen aan een 
vastgestelde impact door gebruik te maken van een veranderingstheorie die rekening 
houdt met beïnvloedende factoren; dat vermindert de onzekerheid over de bijdrage die 
de interventie levert (Mayne, 2001).  
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Als gevolg daarvan werd in de wetenschappelijke literatuur over impactevaluatie 
getracht gebruik te maken van experimentele ontwerpen (gerandomiseerde proeven met 
controlegroepen (RCT's), quasi-experimentele en natuurlijke experimenten) om de 
impactkwestie te benaderen. Wat men in deze periode vooral zocht was de interventie 
als enige oorzaak te kunnen koppelen aan een meting van de netto-impact die aan de 
betreffende interventie kon worden toegeschreven. Daaronder vielen ook antwoorden op 
de counterfactual-vraag: "Wat zou er zijn gebeurd als de interventie niet had 
plaatsgevonden?". Bevestiging van deze vraag werd gezocht om aan te tonen dat er 
zonder de interventie geen impact of een andere impact zou zijn, waarbij de aandacht 
vooral uitging naar de bijkomende verandering die de interventie teweeg zou brengen. 
Gewoonlijk gebeurt dat door gebruik te maken van technieken met controle- of 
vergelijkingsgroepen, die situaties met en zonder de interventie vergelijken om het netto 
verschil in impact tussen beide te berekenen (bv. Angotti, 2007). 

De afgelopen jaren is dit discours echter onder druk komen te staan – hoofdzakelijk 
onder invloed van de DFID Working Paper over ontwerpen en methoden voor 
impactevaluatie geschreven door Stern et al. In deze paper werd net als in andere 
papers in de eerste plaats opgemerkt dat het concept impact binnen 
ontwikkelingsagentschappen en tussen hen onderling wordt gebruikt in verschillende 
vormen en definities. Bijkomend werd betoogd dat de manier waarop impact wordt 
gedefinieerd en begrepen verregaande implicaties heeft voor evaluatievragen en 
mogelijke evaluatieontwerpen om deze vragen te beantwoorden (Hearn & Buffardi, 
2016).  

Belangrijker is echter dat in de paper van Stern werd geargumenteerd dat er 
verschillende manieren bestaan om causale inferentie te benaderen, met verschillende 
vereisten, sterke en zwakke punten; de experimentele benadering is er een van. Volgens 
Stern et al. kan causale inferentie op minstens vier verschillende manieren benaderd 
worden, namelijk:  

x Regularity-benadering: causaliteit wordt beoordeeld aan de hand van 
frequentie van associatie tussen een bepaalde oorzaak en een bepaald gevolg. Dit 
betekent dat het causaal verband kan worden geverifieerd wanneer meerdere 
gevallen die dezelfde interventie ondergingen, dezelfde effecten hebben. 
Aangezien bij deze benadering meerdere gevallen worden geanalyseerd, zal men 
met zekerheid kunnen weten of de interventie werkt (anders gezegd: of zij de 
gewenste effecten heeft) of niet. Een vereiste voor deze benadering is dan ook te 
beschikken over een groot aantal verschillende gevallen. De kracht ervan ligt in 
het feit dat deze benadering ‘wetten’ kan ontdekken in de reeks van gekozen 
gevallen, het zwakke punt is dat de benadering niet verklaart ‘hoe’ of ‘waarom’ 
vastgestelde effecten optreden (Stern et al., 2012).  

- Deze benadering geeft dus een antwoord op de volgende impactvraag: 
welke factor veroorzaakt de vastgestelde beoogde impact van de 
interventie? 

x De reeds vernoemde experimentele/counterfactual-benadering vereist dat 
er met twee groepen wordt gewerkt, waarbij de eerste aan de interventie werd 
onderworpen en de tweede, ter controle/vergelijking, niet. Dit betekent dat het 
causaal verband wordt geëvalueerd door de verschillen tussen beide groepen te 
analyseren. Dit is een rigoureuze methode die verschillende soorten van bias 
vermijdt, aangezien de groepen willekeurig worden geselecteerd of op 
bijeengebracht. Deze benadering spitst zich echter niet toe op het "waarom" of 
het "hoe" en staat zwak wat het veralgemenen van de resultaten van het 
experiment betreft (externe validiteit), aangezien analyse van de context wordt 
uitgesloten. Een valkuil van deze benadering is dan ook dat een experiment dat in 
een bepaalde context werkte, mogelijk niet werkt in een andere context (Ibid.). 

- Deze benadering geeft dus een antwoord op de volgende impactvraag: 
hoeveel verschil heeft de interventie (of andere factoren) gemaakt wat 
het beoogde effect betreft? 
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x De meervoudige causatiebenadering komt voort uit de idee dat een effect 
wordt veroorzaakt door een combinatie van oorzaken. Om impact aan de hand 
van deze benadering te kunnen evalueren, moeten de evaluatoren toegang 
hebben tot voldoende gevallen met vergelijkbare kenmerken. Deze benadering is 
nuttig wanneer men te maken heeft met gevallen met een beperkte complexiteit, 
om bijvoorbeeld typologieën te bepalen. Omgekeerd is het bij deze benadering 
moeilijk zeer complexe combinaties van oorzaken binnen een geselecteerd geval 
te interpreteren (Ibid.).  

- Deze benadering geeft dus een antwoord op de volgende impactvraag: 
heeft de interventie (of andere factoren) een verschil gemaakt wat het 
beoogde effect betreft, voor wie en in welke omstandigheden? 

x De generatieve benadering / mechanismebenadering berust op het 
identificeren van de ‘causale mechanismen’ die de gewenste effecten genereren. 
Om deze benadering te kunnen gebruiken volstaat het bestaan van één geval met 
gegevensbronnen van goede kwaliteit. De benadering is gebaseerd op een 
bestaande theorie voor de betreffende interventie, die de evaluator in staat stelt 
om de factoren te begrijpen die het vastgestelde effect veroorzaken. Deze 
benadering maakt daardoor een grondig inzicht in het geval en de context ervan 
mogelijk en geeft een gedetailleerde verklaring van beide aspecten. Niettemin 
houdt deze benadering een groter risico van bias vanwege de onderzoeker in, 
aangezien de inschatting van het effect en de causaliteit ervan sterker van 
kwalitatieve waarderingen dan van kwantitatieve gegevens afhangt. Deze 
benadering wordt voornamelijk gebruikt bij ‘theorie-gebaseerde’ en ‘realistische’ 
evaluatieschema's (Ibid.). 

- Deze benadering geeft dus een antwoord op de volgende impactvraag: 
hoe heeft de interventie geleid tot de beoogde vastgestelde impact? 
Welk aspect van de interventie zorgde ervoor dat ze de beoogde 
vastgestelde impact (niet) opleverde? 

Als gevolg van deze en soortgelijke paperrs verschoof het academische discours van 
denken in hiërarchieën als het over evaluatieontwerpen gaat (de experimentele/ 
counterfactual-benadering als de ‘gouden standaard’) naar een discussie over ‘lokale’ 
beste keuzes voor evaluatieontwerpen. Sindsdien is de nadruk vooral komen te liggen op 
het afstemmen van definities van impact, evaluatievragen en programmakenmerken op 
de beste beschikbare evaluatieontwerpen om causale inferentie mogelijk te maken (zie 
figuur 18). Bijgevolg wordt het meest rigoureuze ontwerp niet langer gelijkgesteld met 
de experimentele/counterfactual-benadering, maar met de zoektocht naar het meest 
aangepaste ontwerp voor een specifieke context. Dit betekent ook dat het mogelijk is 
meer dan één ontwerp te gebruiken – voor zover mogelijk – om de zwakke punten van 
de andere ontwerpen te compenseren. Bovendien wordt aanbevolen – ook binnen 
dezelfde ontwerpbenadering – om ontwerpen en methoden te combineren om causale 
aanspraken te versterken (Befani & Mayne, 2014; Stern et al., 2012). 
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Figuur 18: Driehoek evaluatieontwerp 

 
                                      Bron: Stern et al., 2012 aangepast door Syspons 2017 

Tegen deze achtergrond hebben Syspons en Nuffic fact finding-missies uitgevoerd om te 
bepalen wat het meest aangepaste evaluatieontwerp was voor de geselecteerde 
interventies. Aan de basis hiervan lag een theoretische en praktische toetsing van de 
evalueerbaarheid, die voor en tijdens de fact finding-missie is verricht (zie hoofdstuk 
3.1).  

Op basis van deze bevindingen ontwikkelden Syspons en Nuffic op maat gemaakte 
evaluatieontwerpen voor het meten van de impact van elke geselecteerde interventie. 
Deze ontwerpen omvatten altijd een contributieanalyse en minstens twee van de 
volgende modules: 

x Voor/na-benadering 

x Counterfactual-benadering 

x Process tracing 

x Most significant change 

x Outcome mapping 

x Succes case-methode 

Een gedetailleerde beschrijving van de algemene benadering is te vinden in bijlage B, 
terwijl een uitgebreide presentatie van elk op maat gemaakt evaluatieontwerp voor de 
geselecteerde interventies te vinden is in de respectievelijke landenverslagen in bijlage 
C.  

Na het verzamelen van de gegevens voor elke terreinmissie hebben we de kwantitatieve 
gegevens geverifieerd en gevalideerd. Na deze kwaliteitscontrole zijn we gestart met de 
kwantitatieve data-analyse. Methodologisch is de gegevensanalyse in twee stappen 
opgedeeld. In een eerste stap analyseerden we de gegevens met behulp van univariate 
statistische analyses gericht op frequenties, percentages of gemiddelden. We hebben de 
gegevens bewerkt en de resultaten weergegeven in grafieken en tabellen om een 
overzicht van de bevindingen te krijgen en relevante aspecten en ontwikkelingen te 
identificeren. Die werden vervolgens grondig geanalyseerd. Om causale verbanden 
tussen variabelen te vinden, gebruikten we vervolgens data-analysemethodes met twee 
en meer variabelen. 
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Parallel met de kwantitatieve data-analyse hebben we ook een kwalitatieve data-
analyse uitgevoerd. Daartoe hebben we de verzamelde kwalitatieve gegevens op basis 
van het beoordelingsrooster geanalyseerd, getrianguleerd en samengevat. In een 
volgende stap evalueerden we de gegevens om verklarende kaders (bv. terugkerende 
thema's, patronen, clusters van respondenten, enz.) te vinden voor elke evaluatievraag 
en -aspect. Vervolgens hebben we verklarende factoren en patronen afgeleid uit de 
kwalitatieve gegevens. Daarnaast hebben we naar analogie van Bayesiaanse updating 
een schaal ontwikkeld en gehanteerd om de confidentie in probabiliteit omtrent de 
beoordeling van de causale inferentie van een geanalyseerde impacthypothese te 
kwantificeren en transparant weer te geven (Befani & Mayne, 2014). Bayesiaanse 
updating is een techniek die binnen process tracing wordt gebruikt om de probabiliteit 
van een causaal mechanisme in te schatten op basis van de probabiliteit dat men 
relevant bewijs vindt (dat het causaal mechanisme bevestigt/ontkracht). Hoe minder 
waarschijnlijk (vóór het waarnemen van het bewijs), des te groter de confidentie (zodra 
het bewijs alsnog wordt waargenomen) (zie figuur 19). De beoordeling van de causale 
inferentie voor elke impacthypothese gebeurde tijdens de interne workshop (zie 
hieronder) en wordt in dit verslag overeenkomstig daarmee gebruikt.  

Figuur 19: Confidentie meten aan de hand van probabiliteiten  

 
Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Na de gegevensanalyse hebben we met alle deskundigen die betrokken waren bij het 
terreinmissieteam een interne workshop gehouden om de verzamelde gegevens 
samen te vatten en te systematiseren. In deze workshop hebben we opnieuw de ToC 
van de respectieve interventies samengesteld en beoordeeld door alle verschillende 
perspectieven van de deskundigen in overweging te nemen. De workshop voegde 
waarde toe door het trianguleren en valideren van de bevindingen aan de hand van de 
triangulatie op het niveau van data, methodes en onderzoekers. In dit licht was het doel 
van de workshop de bevindingen van de interviews en enquêtes samen te vatten en de 
voornaamste zwakke en sterke punten van de ontwikkelde ToC vast te stellen.  

Dit synthese- en analyseproces werd vervolgens herhaald om de bevindingen van deze 
evaluatie op het niveau van ARES en VLIR-UOS voor elke organisatie te systematiseren 
en samen te vatten met behulp van de ontwikkelde ToC's.  

Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

Vrijwel zeker dat () waar is 0,99+

Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

Voorzichtig overtuigd dat () waar is 0,70 – 0,85

Eerder overtuigd dan niet overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

Noch overtuigd noch niet overtuigd dat () waar is (of niet waar) – 
geen idee

0,5

Eerder niet overtuigd dan overtuigd dat () waar is 0,30 – 0,50

Voorzichtig overtuigd dat () niet waar is 0,15 – 0,30

Sterk overtuigd dat () niet waar is 0,05 – 0,15

Redelijkerwijs zeker dat () niet waar is 0,01 – 0,05

Vrijwel zeker dat () niet waar is Minder dan 0,01
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4.1.2 Evaluatieontwerp en -methodologie voor individuele beurzen 

Om de impact van de individuele studiebeurzen van ARES en VLIR-UOS te meten, 
hebben we een evaluatieontwerp geïmplementeerd dat drie benaderingen combineert: 
regularity, experimenteel/counterfactual en generatief/mechanismen (zie hoofdstuk 
4.1.1).  

Daartoe hebben we een quasi-experimenteel evaluatieontwerp ontwikkeld om de impact 
van de verschillende studiebeursprogramma's op het individuele niveau van de bursaal 
(bv. betere tewerkstelbaarheid van de studenten) te registreren. Daarvoor hebben we 
gebruik gemaakt van de bestaande A- en B-lijsten van de studiebeursprogramma's, 
waarin de aanvragers en bursalen van januari 2008 tot december 2016 zijn opgenomen 
met hun mailadres. In de A-lijst stonden alle personen die van ARES of VLIR-UOS een 
beurs ontvingen voor een masterprogramma of opleiding. De B-lijst bevatte alle 
personen die voor een beurs in aanmerking zouden zijn gekomen, maar er om allerlei 
redenen (bv. beperking van het budget) geen kregen. De universiteiten maakten daarbij 
het onderscheid tussen de A- en de B-lijst niet alleen op basis van iemands academische 
kwalificatie of beroepskwalificatie, ze kozen ook bijkomende selectiecriteria, zoals land 
van herkomst of geslacht, om in de toekomstige klassen en cursussen een gunstige mix 
te garanderen. Als gevolg van die benadering was het mogelijk niet alleen de onderste 
5% van de A-lijst te vergelijken met de bovenste 5% van de B-lijst, maar de hele A- en 
B-lijst te hanteren als interventie- en controlegroepen. 

Zo konden we uit de A- en B-lijsten de volgende drie groepen vormen32 om het quasi-
experimenteel evaluatieontwerp te implementeren (zie figuur 20): Groep A 
(interventiegroep: ARES- en VLIR-bursalen), Groep B (controlegroep: aanvragers uit de 
reservelijst zonder ARES- of VLIR-UOS-studiebeurs maar die toch een beurs van een 
andere organisatie kregen) en Groep C (controlegroep: aanvragers uit de reservelijst 
zonder ARES- of VLIR-UOS-studiebeurs en die geen andere studiebeurs kregen en in 
plaats daarvan in hun eigen land zijn gebleven).  

Figuur 20: Controlegroepen voor het quasi-experimenteel evaluatieontwerp voor 
individuele beurzen 

 
Bron: Syspons 2017 

Daarnaast vulden we het hierboven beschreven quasi-experimenteel evaluatieontwerp 
aan met een benadering van causale inferentie op basis van regularity. Volgens onze 
ervaring is een van de belangrijkste uitdagingen bij de evaluatie van de impact van 
studiebeursprogramma's dat de meeste beoogde impact zich niet meteen na afloop van 
het studiebeursprogramma voordoet, maar mogelijk pas jaren later (bv. wanneer 
afgestudeerde bursalen een managementpositie hebben bereikt en bijdragen aan het 
oplossen van ontwikkelingsproblemen in hun land). Deze soorten impact kunnen 
                                           
32 De uiteindelijke groepen werden gevormd via filtervragen in de online-enquête (bv. "Hebt u gebruik gemaakt 
van de volgende beurs?"), om de lijsten te valideren en de mogelijkheid uit te sluiten dat personen in de 
verkeerde groep terechtkwamen, bv. als ze de beurs volgens de lijsten kregen maar er uiteindelijk geen 
gebruik van maakten.  
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gewoonlijk het best worden geregistreerd met een panelonderzoek, doordat zo dezelfde 
groep bursalen op meerdere momenten binnen hun loopbaan kan worden geëvalueerd. 
Het voordeel van een dergelijke benadering is dat bias bijna volledig kan worden 
vermeden, doordat verstorende variabelen onder controle kunnen worden gehouden. De 
randvoorwaarden van deze evaluatie maakten een longitudinaal ontwerp echter niet 
mogelijk, aangezien het verzamelen van gegevens slechts op één punt in de tijd 
mogelijk was, namelijk tijdens de uitvoering van deze evaluatie. Daardoor konden 
gegevens niet verzameld worden op meerdere momenten in de loopbaan van de 
bursalen.  

Tegen deze achtergrond was het van essentieel belang een robuust evaluatieontwerp op 
basis van regularity te ontwikkelen, dat ons in staat stelde de longitudinale ontwikkeling 
van de bursalen te registreren. De lange looptijd van het Belgische 
studiebeursprogramma en het relatief hoge aantal (afgestudeerde) bursalen maakten 
het mogelijk om een gelaagd cohort te conceptualiseren waarbij de kracht van het 
longitudinaal ontwerp van een panelonderzoek wordt nagebootst om de 
langetermijnimpact van de Belgische studiebeursprogramma's te analyseren (zie figuur 
21). 

Figuur 21: Concept van een gelaagd cohort  

 
Bron: Syspons 2017 

Het hoofddoel van dit evaluatieontwerp was het verzamelen van informatie over de 
verschillende ontwikkelingsstadia van de bursalen, bijvoorbeeld met betrekking tot hun 
ontwikkeling als gangmaker van verandering. Op basis van deze gegevens konden we 
vervolgens – via een gecombineerde analyse – een kunstmatig benaderend longitudinaal 
ontwerp uitwerken, vergelijkbaar met dat van een panelonderzoek.  

De volgende figuur illustreert het ontwerp voor het verzamelen van de gegevens. Op een 
bepaald punt in de evaluatie hebben we een online-enquête gehouden bij alle kandidaten 
voor de Belgische studiebeursprogramma's in de periode van januari 2008 tot december 
2016 die in aanmerking kwamen voor de A- en B-lijsten van de programma's. Dit tijdstip 
was zodanig gekozen dat het grootste aantal afgestudeerde bursalen kort na het 
afstuderen en in de verschillende stadia van hun loopbaanontwikkeling gecontacteerd 
kon worden (zie figuur 22).  

Figuur 22: Benadering van een longitudinaal ontwerp (gelaagd cohort) 

 
Bron: Syspons 2017 

Met deze methodologische benadering bereikten we het jongste cohort bij het begin van 
het verblijf in België. Bovendien bereikten we het op één na jongste cohort kort na het 
afstuderen. Deze cohorten werden gebruikt als basis om van daaruit met kennis van 
zaken een oordeel te kunnen vellen over de impact die de andere cohorten bereikten. 
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Indien het aantal respondenten niet volstond om voor sommige vragen een nulmeting te 
creëren, werd in plaats daarvan een retrospectieve beoordeling van alle bursalen 
gebruikt. 

Alle andere cohorten werden midden in de carrière gecontacteerd, zodat we gegevens 
konden verzamelen over de individuele ontwikkeling. Aangezien er statistisch significante 
gelijkenis bestond tussen de verschillende cohorten, konden we een benaderende 
longitudinale doorsnede construeren door het status-quo van de individuele 
ontwikkelingstrajecten van de verschillende cohorten te vergelijken, beginnend vóór de 
deelname tot jaren na het afstuderen.  

Verder pasten we deze benadering ook toe op de hierboven beschreven controlegroepen 
in het quasi-experimenteel evaluatieontwerp om langetermijneffecten tussen de 
interventiegroep en de controlegroepen te vergelijken. Daardoor konden we ook 
uitspraken doen over de counterfactual over langere tijd.  

Daarnaast analyseerden we de causale mechanismen van de beursprogramma's, die al 
dan niet tot hun beoogde impact kunnen leiden, en we maakten daarbij gebruik van een 
generatieve/mechanismebenadering van causale inferentie. Daartoe ontwikkelden we 
voor elk onderzocht beursprogramma van ARES en VLIR-UOS veranderingstheorieën om 
een contributieanalyse voor de beursprogramma's te verrichten. Dankzij deze 
benadering konden we analyseren ‘hoe’ en ‘waarom’ de verschillende 
studiebeursprogramma's al dan niet leidden tot de vastgestelde impact. 

Een contributieanalyse is een benadering om de prestaties van beleid en programma's 
via een of meer resultaten toe te beoordelen. Zo'n analyse spitst zich toe op vragen rond 
‘bijdrage’ en meer bepaald in welke mate de vastgestelde (positieve of negatieve) 
resultaten het gevolg zijn van het beleid of in dit geval van de Belgische 
beursprogramma's (Mayne, 2001). Op basis van de ontwikkelde veranderingstheorie 
voor elk studiebeursprogramma, die de causale verbanden tussen input, output, 
outcome, impact en mogelijke randvoorwaarden laat zien, hebben we gegevens 
verzameld om de onderliggende causale mechanismen te testen. Vervolgens bouwden 
we voor elk onderzocht beursprogramma een geloofwaardig ‘prestatieverhaal’ op (zie 
hoofdstuk 4.3).33  

Daarbij was het geïmplementeerde evaluatieontwerp gebaseerd op een wereldwijde 
online-enquête bij alle bursalen in de onderzochte programma's. De online-enquête 
stond open voor alle 6612 huidige en voormalige bursalen en afgewezen kandidaten voor 
een beurs van de jaren 2008 tot 2016 die in aanmerking kwamen voor de A- en B-lijsten 
van de programma's. Van de 6130 geldige contacten (na verwijdering van foutieve 
mailadressen, enz.) namen 2168 personen deel. Dat stemt overeen met een globale 
responsgraad van 35,4% (zie figuur 23).  

De resultaten van de online-enquête kunnen over het algemeen als representatief 
worden beschouwd. Wat hun socio-economische indicatoren betreft, vertonen de 
deelnemers dezelfde spreiding als de gehele populatie qua doelland, regio en geslacht. 
Daarentegen mag niet uit het oog worden verloren dat de respons onder recentere 
intakes aanzienlijk hoger ligt: de intakejaren 2014-2016 zijn oververtegenwoordigd, 
terwijl de jaren 2008-2012 ondervertegenwoordigd zijn. De benadering met een gelaagd 
cohort  compenseert dit probleem echter door de resultaten te koppelen aan de tijdlijn 
van de respondenten. Ook was de responsgraad voor voormalige aanvragers/houders 
van VLIR-UOS-beurzen hoger dan voor ARES (42,5% tegenover 24,6%), wat leidde tot 
een lichte oververtegenwoordiging van de VLIR-UOS-beursprogramma's. Om dit te 
compenseren zijn de resultaten per koepelorganisatie geanalyseerd om relevante 
verschillen vast te kunnen stellen. 

 

                                           
33 Een gedetailleerde beschrijving van de evaluatieontwerp van de afzonderlijke beursprogramma's is te vinden 
in bijlage B. 



 

   72 

 

Figuur 23: Responspercentage enquête individuele beurzen 

 
Bron: Syspons 2017 

Daarnaast hebben we 36 narratieve interviews gevoerd met afgestudeerde bursalen om 
kwalitatieve gegevens te verzamelen, de causale mechanismen van de programma's te 
analyseren en het kwantitatieve onderzoek te onderbouwen. De gesprekspartners 
werden gekozen op basis van de volgende criteria:  

x Gelijke verdeling tussen opleidingsbeurzen en masterbeurzen 

x Respondenten die exemplarisch zijn voor bijzonder hoge en lage 
tevredenheidsscores en respondenten met zeer gedifferentieerde scores 

x Respondenten die exemplarisch zijn voor bijzonder hoge en lage scores qua 
ontwikkelde vaardigheden en respondenten met zeer gedifferentieerde scores 

x Respondenten die exemplarisch zijn voor bijzonder hoge en lage scores qua 
toepassing van hun vaardigheden in het dagelijks werk en respondenten met zeer 
gedifferentieerde scores, 

x Respondenten die exemplarisch zijn voor bijzonder hoge en lage scores qua 
professionalisering van hun organisatie en respondenten met zeer 
gedifferentieerde scores 

Bovendien werden bijzonder markante gevallen geselecteerd om extreme waarden te 
begrijpen, bv. respondenten die bijzonder lang naar werk zochten. 

Uit de eerste analyses bleek dat de globale waarden in de meeste categorieën hoog 
waren en dat er dus weinig variatie was in de gegevens. Om respondentenbias te 
vermijden en om de verzamelde gegevens te valideren, werden ook validatieinterviews 
gehouden met niet-respondenten van de enquête. Op 20 gecontacteerde niet-
respondenten werden 15 interviews afgenomen die de eerder verzamelde resultaten 
bevestigden. 

4.2 Evaluatieresultaten voor interventies 

Hieronder worden de evaluatieresultaten voor interventies gepresenteerd 
overeenkomstig de criteria relevantie, effectiviteit, impact en duurzaamheid van het 
OESO-DAC. Aangezien het om een impactevaluatie gaat, ligt de nadruk op impact en 
worden de andere criteria alleen behandeld om beter te begrijpen in welke mate en hoe 
de impact is bereikt. Voor beide koepels worden de resultaten qua relevantie en 
duurzaamheid gezamenlijk gepresenteerd. Voor de criteria effectiviteit en impact 
daarentegen worden de resultaten voor VLIR-UOS en ARES afzonderlijk gepresenteerd 
om de resultaten in het perspectief van de veranderingstheorie van elke organisatie te 
kunnen plaatsen. Zoals eerder vermeld zijn de bevindingen gebaseerd op een kleine, 
niet-representatieve steekproef van interventies en kunnen ze dus niet gebruikt worden 
om algemene besluiten te trekken over de hele portfolio van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking.  
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4.2.1 Relevantie van de Belgische universitaire samenwerking 

Het criterium relevantie verwijst naar de bestaansreden van een bepaalde interventie. 
De analyse ervan geeft inzicht in de vraag of een interventie het juiste doet of zal doen. 
De vraag of een interventie relevant is, is daarom niet alleen op zichzelf belangrijk maar 
heeft ook gevolgen voor de analyse van de impact van een interventie. Er wordt van 
uitgegaan dat de kans dat relevante interventies impact hebben groter is, aangezien zij 
tegemoetkomen aan bestaande behoeften en dus bij de doelgroep ownership creëren. In 
de context van deze evaluatie behelsde de analyse van de relevantie meerdere aspecten. 
Eerst analyseerde het evaluatieteam in hoeverre de interventies relevant waren vanuit 
het perspectief van het beleid en de strategieën van de partnerlanden evenals vanuit de 
doelstellingen en prioriteiten van de partnerinstellingen. Ten tweede onderzochten de 
evaluatoren in hoeverre de interventies in de geselecteerde landen beantwoordden aan 
leemten in wetenschappelijke kennis en/of onderzoekscapaciteit die voor ontwikkeling 
relevant zijn. Ten derde analyseerde het evaluatieteam hoe en in welke mate de 
eindbegunstigden van onderwijs en/of onderzoek betrokken waren tijdens de 
verschillende fasen van de interventiecyclus. 

Het evaluatieteam kwam tot de bevinding dat de interventies over het algemeen zeer 
relevant waren voor het hogeronderwijsbeleid en -strategieën van de partnerlanden. Wat 
dat betreft werden alle interventies geplaatst in een context van massale uitbreiding van 
het hoger onderwijs in de partnerlanden. In Ethiopië bijvoorbeeld lag het aantal 
studenten dat zich voor IHO's inschreef in 2010 al meer dan tien keer zo hoog als in 
1997. Ook in Benin lag het aantal studenten dat zich aan openbare universiteiten 
inschreef in 2013 meer dan tien keer zo hoog als in 1994, terwijl de studentenpopulatie 
in Vietnam tussen 2003 en 2014 verdrievoudigde. Bovendien werden in die drie landen 
nieuwe openbare universiteiten en privé-universiteiten opgericht om het groeiende 
aantal studenten op te vangen. 

Als gevolg van deze uitbreiding zagen de partnerlanden zich genoodzaakt meer 
faculteitspersoneel in dienst te nemen, de infrastructuur te verbeteren en strategieën te 
ontwikkelen en aan te passen om een groeiende studentenpopulatie opleiding en 
onderzoek te kunnen bieden. Zo riep de Vietnamese regering in haar resolutie van 2005 
over de vernieuwing van het tertiair onderwijs op tot aanzienlijke veranderingen in de 
kwaliteit, de doelmatigheid en de schaal van het onderwijs en bracht zij hoger onderwijs 
in verband met de algemene sociaal-economische ontwikkeling (Republiek Vietnam, 
2005). In Benin werd in de officiële onderwijsstrategie van de regering 2006-2015 
erkend dat de aanzienlijke toename van het aantal studenten niet voldoende gepaard 
was gegaan met een groei van het docentenkorps en dat de onderwijssituaties daardoor 
merkbaar waren verslechterd (République du Benin, 2006). In de drie landen die aan 
deze evaluatie werden onderworpen, werd in de officiële strategieën voor het hoger 
onderwijs ook aandacht besteed aan de noodzaak om onderzoek te promoten als een 
van de doelstellingen binnen strategieën voor het hoger onderwijs.  

Dus werden de interventies van de Belgische samenwerking op het vlak van het hoger 
onderwijs, die gericht waren op het versterken van de partnerinstellingen in de 
kerntaken onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening aan de maatschappij, afgestemd 
op de prioriteiten geformuleerd in de officiële strategieën voor het hoger onderwijs van 
de partnerlanden. Dit geldt zowel voor de IUC's als voor de projecten, ook al hebben ze 
een verschillend bereik. Terwijl IUC's mikken op versterking van een ganse instelling, 
zijn projecten gericht op de versterking van een specifiek departement binnen een 
bepaalde faculteit. 

Verder werden de interventies ook afgestemd op de doelstellingen en prioriteiten van de 
partnerinstellingen zelf. De strategieën van de respectieve partnerinstellingen waren 
vaak een afspiegeling van de strategieën op nationaal niveau, maar bakenden daarnaast 
enkele specifiekere prioriteiten af. De IUC van VLIR-UOS lag bijvoorbeeld helemaal in de 
lijn van de prioriteiten van de Can Tho Universiteit in Vietnam, die mikte op een 
uitbreiding van master- en doctoraalprogramma's maar ook op het ontwikkelen van 
internationale programma's, afstandsonderwijs en studentgericht onderzoek. De 
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universiteit had ook prioritaire thematische gebieden afgebakend waarin zij het 
onderzoek wilde versterken.  

Betreffende de analyse van de relevantie van de projecten was het niet altijd mogelijk 
uitgeschreven strategieën op departements- of faculteitsniveau te vinden. Alle projecten 
waren echter in overeenstemming met bredere strategieën van de instellingen om 
onderwijs of onderzoek te versterken en de dienstverlening aan de gemeenschap te 
verbeteren. Zo werd het ARES-onderzoekproject over teak in Benin gestart toen de 
partneruniversiteit, de Université d'Abomey-Calavi, nog maar net was begonnen met het 
opleiden van doctoraalstudenten, waardoor capaciteitsontwikkeling in onderzoek zeer 
relevant werd.  

In dit verband is het opmerkelijk dat de capaciteitsontwikkeling waarop de ARES-
projecten in Benin gericht waren, zich sterk toespitsten op het versterken van individuele 
capaciteiten door middel van ingebedde beurzen, terwijl de VLIR-UOS-projecten in 
Ethiopië een bredere focus hadden die ook de nadruk legde op het moderniseren van 
uitrusting en het invoeren van nieuwe processen. Dit is opmerkelijk omdat de 
partnerinstelling in Benin volgens verzamelde secundaire gegevens en interviews 
eveneens noden had op het vlak van infrastructuur en procesverbeteringen. Maar op het 
vlak van boslandbouw (onderzoeksproject) en anesthesie (opleidingsproject) hadden de 
dringendste behoeften die door de plaatselijke initiatiefnemers van projecten werden 
vastgesteld, betrekking op goede opleidingsomstandigheden voor de onderzoekers en 
artsen die tijdens het project werden opgeleid, zodat de universiteit en de 
gezondheidssector in de komende jaren konden worden voorzien van geschoolde 
professionals.  

Een belangrijke factor om te garanderen dat projecten relevant waren voor de 
partnerinstellingen was dat de voorstellen gezamenlijk werden ontwikkeld door de 
Belgische en de lokale partners. In veel gevallen was de samenwerking tussen deze 
partners al geruime tijd voor de te evalueren actie van start gegaan. Zo hadden 
sommige projectpromotoren in de partnerlanden hun Belgische tegenhangers leren 
kennen doordat ze hun doctoraalstudies in België hadden gedaan. In andere gevallen 
was het te evalueren project een vervolgproject na een eerder project dat eveneens 
werd gefinancierd met middelen van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking. In dit verband wezen meerdere Belgische 
projectpromotoren op het feit dat de meeste Belgische professoren op het punt stonden 
met pensioen te gaan, en vroegen ze zich bezorgd af of van een jongere generatie 
Belgische academici kon worden verwacht dat ze evenveel tijd en energie steken in dit 
soort samenwerking met ontwikkelingslanden. Volgens deze gesprekspartners ontbrak 
het aan stimulansen voor jongere academici om tijd te besteden aan projecten die niet 
worden beloond in hun carrière.  

De interventies zijn daarentegen zeer relevant voor de jongere generatie academici in de 
partnerlanden. De onrechtstreekse begunstigden die een master- of doctoraatsbeurs 
ontvingen, verklaarden dat de projecten hen in staat stelden hun studie af te ronden 
onder omstandigheden die anders niet mogelijk zouden zijn geweest, wat een 
aanzienlijke invloed heeft gehad op hun loopbaanontwikkeling. De ingebedde beurzen 
voorzagen wat dat betreft niet alleen in een toelage voor levensonderhoud. Ze stelden 
de bursalen gewoonlijk in staat enige tijd door te brengen in België, waar ze toegang 
hadden tot geavanceerde apparatuur en meer literatuur. Tegelijkertijd betoelaagden de 
interventies gewoonlijk ook inspanningen om gegevens te verzamelen met het oog op 
onderzoek. Ten slotte bracht het afronden van een graad binnen een interventie vaak 
met zich mee dat de Belgische en lokale projectpromotoren nauw toezicht hielden en 
zich toelegden op de vorderingen omdat zij verantwoordelijk werden gehouden voor het 
behalen van de academische doelstellingen van de interventies, vooral wat het aantal 
publicaties en de kwaliteit daarvan betreft. Tot slot betekende deel uitmaken van een 
interventie ook deel uitmaken van een team, wat kansen bood om te netwerken en 
bekendheid te krijgen. Als gevolg daarvan werden de meeste ontvangers van een beurs 
die nog geen faculteitslid waren, kort na het afronden van hun studie als faculteitslid 
aangeworven. In veel gevallen hebben ze qua publicaties een staat van dienst die hen 
onderscheidt van hun collega's die geen beurs ontvingen. 
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Kijkt men verder dan het niveau van de partnerinstellingen, dan waren de interventies 
ook relevant voor de ontwikkelingsbehoeften van de partnerlanden of -regio's, aangezien 
zij leemten op het vlak van opleiding en onderzoek invulden in voor ontwikkeling 
relevante sectoren. In het geval van de IUC van ARES met UPNT, een instelling voor 
medisch hoger onderwijs in Vietnam, was er vanwege de nauwe banden tussen UPNT en 
de gezondheidsautoriteiten een sterke onderlinge afstemming tussen de 
gezondheidsbehoeften van Ho Chi Minh-stad, het strategisch plan van de universiteit en 
de IUC. Het budget van de universiteit wordt ter beschikking gesteld door het 
Volkscomité van HCMC en de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften die door de 
gezondheidsautoriteiten van de stad werden vastgesteld, werden rechtstreeks vertaald 
in het strategisch plan van de universiteit, dat op zijn beurt werd ondersteund door de 
IUC. Een ander voorbeeld: in Ethiopië werd het VLIR-UOS-project met de faculteit 
diergeneeskunde van de universiteit van Arba Minch afgestemd op de nationale 
inspanningen in Ethiopië om de biodiversiteit te behouden en te beschermen. Tegen de 
start van het project had de regering een Nationale Biodiversiteitsstrategie en een 
Nationaal Biodiversiteitsactieplan goedgekeurd waarin werd opgeroepen tot het behoud 
van ecosystemen binnen beschermde gebieden en tot duurzaam beheer van 
ecosystemen buiten deze gebieden. In overeenstemming met deze strategie heeft het 
project ecologische uitdagingen en beleidsuitdagingen geïdentificeerd die van invloed zijn 
op de beschermde gebieden van Nechisar Park.  

Ten slotte waren de interventies ook zeer relevant voor de eindbegunstigden, hoewel de 
eindbegunstigden zelden gedurende de hele projectcyclus betrokken waren. De twee 
interventies die mikten op de opleiding van gezondheidswerkers, de IUC met UPNT in 
Vietnam en het opleidingsproject voor anesthesie in Benin, betrokken geen patiënten bij 
de formulering. Tegelijkertijd bleek uit sectorale strategieën dat er nood was aan 
opleiding voor gezondheidswerkers. Wat de onderzoeksinterventies betreft, werden de 
eindbegunstigden op één geval na niet geraadpleegd vóór de uitvoeringsfase. De VLIR 
IUC met de Can Tho Universiteit was het enige project waarbij onderzoeksprojecten 
samen met de relevante plaatselijke autoriteiten en landbouwers de respectieve 
onderzoeksbehoeften afbakenden. In zes van de zeven onderzoeksprojecten in het kader 
van deze IUC werden de specifieke onderzoeksbehoeften samen met de plaatselijke 
landbouwers en autoriteiten afgebakend tijdens de identificatie, het testen en het 
onderzoek van de nieuwe technologie. Zodra de technologie was ontwikkeld en verfijnd, 
werden op de proeflocaties jaarlijks leerworkshops gehouden om andere landbouwers te 
overtuigen de nieuwe technologie te gebruiken. Daarentegen werden in het VLIR-UOS-
onderzoeksproject rond diergeneeskunde in Ethiopië en het ARES-onderzoeksproject 
rond teak in Benin paardeneigenaars resp. teakboeren vooral benaderd om gegevens te 
verzamelen. Op het eind van het project werden de onderzoeksresultaten ook 
meegedeeld aan de eindbegunstigden, maar met een veel minder uitgewerkte strategie 
dan bij de IUC het geval was. Wat dat betreft bleek uit de evaluatie dat de impact op 
ontwikkeling groter was bij de onderzoeksinterventies waarin de eindbegunstigden 
betrokken waren bij het afbakenen van de onderzoeksbehoeften en tijdens het algemene 
onderzoeksproces, en waarin de nadruk lag op het verspreiden van de resultaten.  

4.2.1.1  Beoordeling van de relevantie van de Belgische universitaire 
samenwerking 

Op grond van deze bevindingen komt het evaluatieteam tot het besluit dat de 
interventies van de Belgische samenwerking in het hoger onderwijs zeer relevant zijn. 
Zij voorzien in de partnerlanden in een dringende behoefte aan versterking van de 
capaciteit van instellingen voor hoger onderwijs omdat het aantal studenten 
exponentieel toeneemt. Afhankelijk van het partnerland was het aantal 
universiteitsstudenten in het decennium voorafgaand aan de interventies verdrievoudigd 
tot vertienvoudigd. Dat leidde tot een sterke behoefte aan meer faculteitspersoneel, aan 
betere infrastructuur en aan nieuwe en aangepaste strategieën voor onderwijs en 
onderzoek. Voor universitaire ontwikkelingssamenwerking was er dan ook een 
aanzienlijk potentieel om toegevoegde waarde te bieden en impact te genereren met 
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betrekking tot het vermogen van de partnerinstellingen om hun kerntaken op het gebied 
van onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de samenleving te vervullen.  

Verder waren de interventies ook relevant met betrekking tot de strategieën en het 
beleid van de partnerlanden en de partnerinstellingen. Ten eerste lag het stimuleren van 
instellingen voor hoger onderwijs in hun kerntaak van onderwijs, onderzoek en 
dienstverlening aan de samenleving in de lijn van de toenmalige officiële strategieën van 
de partnerlanden. Deze prioriteiten kwamen veelal terug op het niveau van de 
partnerinstellingen. Daarnaast waren in de strategieën van de partnerinstellingen 
specifiekere prioriteiten vastgelegd, bv. te versterken onderzoeksterreinen en 
onderwijsgebieden. De interventies van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking werden ook daarop afgestemd. In het bijzonder begeleidden 
de interventies de partnerinstellingen in de cruciale overgangsperiode waarin pas kort 
voordien met doctoraatsopleidingen was begonnen. 

Daarnaast maakten de manieren van samenwerken, gekenmerkt door een gezamenlijk 
uitwerken van voorstellen door Belgische promotoren van interventies en hun 
tegenhangers in de partnerlanden, dat de interventies inspeelden op de specifieke noden 
van een bepaalde instelling voor hoger onderwijs of een departement daarvan. Dat bij de 
formulering van de interventies rekening werd gehouden met de prioriteiten van de 
partners, zorgde voor een ownership-reflex, wat op zijn beurt relevant bleek te zijn voor 
de impact en de duurzaamheid van de steun. In de steekproef van geëvalueerde 
interventies waren de ARES-projecten sterk gefocust op individuele capaciteitsopbouw 
via studiebeurzen, terwijl de VLIR-UOS-projecten een breder bereik hadden en meer 
nadruk legden op het invoeren van nieuwe of het verbeteren van bestaande processen 
en op modernisering van de infrastructuur. Dit is opmerkelijk omdat, algemeen 
genomen, de partnerinstelling van de ARES-projecten eveneens noden had op het vlak 
van infrastructuur en procesverbeteringen. In de specifieke departementen waarmee te 
evalueren ARES-projecten samenwerkten, werd het opleiden van de volgende generatie 
academici echter als absolute prioriteit beschouwd.  

Voor de personen die binnen de interventies een beurs genoten, waren deze ingebedde 
beurzen zeer relevant voor hun individuele loopbaanontwikkeling. In het bijzonder gaven 
studiereizen naar Europa studenten toegang tot meer literatuur en betere infrastructuur. 
Bovendien verbeterde het nauwlettend toezicht op doctoraalstudenten door Belgische en 
plaatselijke professoren hun onderzoekscompetenties en technische vaardigheden en 
werden zij daardoor in staat gesteld publicaties te produceren, wat op zijn beurt hun 
academische vooruitgang ten goede kwam.  

Door te voorzien in opleiding voor gezondheidswerkers en onderzoek te verrichten op 
het vlak van diergeneeskundige wetenschappen, plattelandsontwikkeling en duurzame 
ontwikkeling droegen de interventies ten slotte eveneens bij tot het versterken van 
sectoren die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de partnerlanden, zowel op 
beleidsniveau als op het niveau van de eindbegunstigden. Wat dat betreft waren de 
onderzoeksinterventies waarbij de eindbegunstigden in een vroeg stadium betrokken 
werden, al bij het afbakenen van de onderzoeksbehoeften, ook degene die het sterkst 
presteerden bij het verspreiden van onderzoeksresultaten op het niveau van de 
begunstigden, wat leidde tot relatief grotere impact buiten de academische wereld.  

4.2.2 Effectiviteit en impact van de Belgische universitaire samenwerking - 
ARES 

In wat volgt worden de effectiviteit en de impact van de te evalueren ARES-interventies 
geanalyseerd aan de hand van de veranderingstheorie van de organisatie. De 
veranderingstheorie van ARES maakt in dat verband onderscheid tussen de verschillende 
soorten interventies in de portfolio van de organisatie. Tegelijkertijd dragen alle 
interventietypes er op outcome-niveau toe bij dat de partnerinstellingen worden 
versterkt in hun onderzoeks- en opleidingscapaciteiten en dat onderzoek wordt opgepikt 
door pioniergebruikers. Het verschil tussen IUC's en projecten is dat IUC's gericht zijn op 
verandering op het niveau van hele universiteiten, terwijl projecten mikken op 
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verandering op het niveau van universiteitsdepartementen. In tegenstelling tot projecten 
zijn IUC's bovendien eveneens gericht op structurele versterking van de 
partnerinstellingen op het vlak van bestuur. Op impactniveau zijn zowel IUC's als 
projecten bedoeld om de partnerinstellingen te versterken in hun rol als gangmakers van 
verandering. Op die manier zullen alle interventies bijdragen tot het aanpakken van 
uitdagingen op het vlak van ontwikkeling, wat uiteindelijk zal bijdragen tot duurzame 
menselijke ontwikkeling in de partnerlanden.  

4.2.2.1 Effecten op onderwijscapaciteit 

In het kader van de ARES-veranderingstheorie mikken onderwijsprojecten op het 
ontwikkelen van nieuwe curricula, willen ze de volgende generatie academici opleiden en 
uitrusten met pedagogische instrumenten, en nieuwe pedagogische benaderingen 
invoeren die de onderwijspraktijken verbeteren en daardoor de onderwijscapaciteiten 
van een departement van een partnerinstelling versterken (outcome). In de IUC kunnen 
deelprojecten worden uitgevoerd die dezelfde logica volgen. Hoewel een deelproject in 
een IUC ook gericht kan zijn op een specifiek departement, heeft de IUC als geheel altijd 
een breder bereik. Gerichte maatregelen om de onderwijscapaciteiten binnen een IUC te 
versterken zijn slechts één aspect van een breder steunpakket dat ook steun omvat voor 
de onderzoekscapaciteiten van een partnerinstelling (zie hoofdstuk 4.2.2.2) en meer 
structurele versterking van de processen en het bestuur van een universiteit als geheel 
(zie hoofdstuk 4.2.2.3).  

Het uitgevoerde onderzoek met pen-en-papier34 toont een sterkere verbetering van de 
onderwijscapaciteiten aan de UPNT in Vietnam, ondersteund door een IUC (verschil van 
+ 3,2 in de perceptie van de evaluatoren, verschil van +1,8 in de perceptie van de 
betrokken stakeholders) dan op de afdeling anesthesie en reanimatie van de Faculteit 
Geneeskunde van de Universiteit van Abomey Calavi, ondersteund door een 
onderwijsproject (verschil van + 0,7 in de perceptie van zowel evaluatoren als betrokken 
stakeholders) (zie figuur 24). Kijkt men naar deze resultaten, dan dient men er rekening 
met te houden dat de basiscapaciteiten van de partnerinstelling die via een IUC werd 
ondersteund, geringer waren aangezien ze pas in de te evalueren periode een 
volwaardige universiteit is geworden. Bovendien moet men er rekening mee houden dat 
het te evalueren onderwijsproject sterk gericht was op individuele capaciteitsopbouw van 
jonge academici en op het bereiken van ontwikkelingsresultaten, terwijl het niet veel 
elementen van de algemene veranderingstheorie bevatte, zoals het ontwikkelen van 
leerplannen en het invoeren van nieuwe pedagogische benaderingen.  

 

 

                                           
34 Syspons en Nuffic hebben een index bedacht om de bijdrage van interventies van de Belgische universiteiten 
aan de verschillende soorten capaciteiten van de partneruniversiteiten te meten en op die manier de 
veranderingen in die capaciteiten te becijferen. De index bestaat uit antwoorden die in de enquête zijn gegeven 
door de gesprekspartners in de partnerlanden en in België en uit de opmerkingen van de evaluatoren op het 
terrein. Binnen de enquête werd aan alle respondenten gevraagd de situatie met betrekking tot de bestaande 
capaciteiten van de respectieve partneruniversiteit vóór de interventie (basis) en na de interventie te quoteren 
aan de hand van een reeks verschillende items die werden ontwikkeld op basis van de respectieve 
veranderingstheorie voor elke specifieke interventie. Een gedetailleerde operationalisering van de 
capaciteitsindex is te vinden in bijlage C.  
Alle beoordelingen voor elk item in de index gebeurden op een schaal van 1 (capaciteit ontbreekt) tot 6 
(capaciteit is hoog). De index werd berekend als het gemiddelde van de verschillende perspectieven van de 
Belgische respondenten en van de respondenten uit het partnerland, die allemaal dezelfde waarde hadden, 
voor en na de interventie. Het berekende gemiddelde van deze verschillende perspectieven resulteerde in een 
waarde voor de situatie voor en na de interventie. Het berekende verschil tussen het berekende gemiddelde 
voor de situatie voor en de situatie na de interventie is bijgevolg een aanwijzing voor de veranderingen binnen 
elke capaciteit die aan de geanalyseerde interventie kunnen worden toegeschreven door de verzamelde 
nulmetinggegevens te vergelijken met de vastgestelde resultaten na het implementeren van de interventie. 
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Figuur 24: Veranderingen in de onderwijscapaciteit35 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Een factor die bijdroeg aan de toename van de onderwijscapaciteit in het project in 
Benin en in de IUC in Vietnam was het opleiden van een nieuwe generatie academici. Dit 
gebeurde zowel via beurzen op masterniveau (in de IUC) en op doctoraatsniveau (zowel 
in de IUC als in het project) als door middel van korte cursussen pedagogie voor 
faculteitspersoneel (in de IUC). Daarnaast bleek uit de terreinmissie naar Benin dat 
onderwijsmissies van internationale professoren aan de partnerinstelling via peer 
learning ook bijdroegen aan het ontwikkelen van onderwijscapaciteiten (in het project). 
In het onderwijsproject in Benin werd de capaciteit van de partneruniversiteit om een 
gespecialiseerde medische graad in anesthesie aan te bieden veiliggesteld, aangezien de 
interventie drie nieuwe docenten opleidde om de taken over te nemen van bijna 
gepensioneerde faculteitsleden. Maar hoewel de capaciteiten van de opgeleide personen 
daardoor werden versterkt, leidde dit niet tot een wezenlijk verschil in de 
onderwijscapaciteit van de instelling voor en na het project. Dat komt doordat de nieuw 
opgeleide docenten in de plaats kwamen van ervaren, hoog gekwalificeerde docenten en 
het project formeel geen nieuwe processen of structuren invoerde of bestaande 
structuren/processen aanpaste voor het programma om de graad te behalen. Maar naast 
de capaciteitsontwikkeling voor faculteitsmedewerkers versterkte het project wel 
onrechtstreeks de onderwijscapaciteiten van het programma, omdat het ook beurzen 
verstrekte aan artsen in opleiding. Een deel van de artsen ging aan de slag voor de 
partnerziekenhuizen van de opleiding en verbeterde daardoor de kwaliteit van de 
begeleiding voor de generatie studenten die hen opvolgde. Zowel in de IUC als in het 
project kregen bursalen de kans om een deel van hun opleiding in België te volgen. In 
het bijzonder voor bursalen van het project in Benin betekende dit dat ze konden werken 
met geavanceerde medische apparatuur en geneesmiddelen die in hun thuisland soms 
niet beschikbaar waren. Dat was een toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van hun 
pakket vaardigheden.  

In tegenstelling tot de focus van het onderwijsproject op individuele capaciteitsopbouw, 
heeft de IUC met de UPNT, een geneeskunde-universiteit36 in Vietnam, ook de 
onderwijscapaciteit van de hele partnerinstelling verbeterd door processen of structuren 
in te voeren of te verbeteren. In het kader van de IUC werden alle curricula voor gewone 
studenten geëvalueerd, overlappingen ongedaan gemaakt en leemten opgevuld. 
Bovendien zijn de herziene curricula nu gebaseerd op leerresultaten. Daarnaast werden 
nieuwe cursussen ontwikkeld in meerdere vakgebieden, waaronder medische pedagogie, 
huisartsgeneeskunde, onderzoeksmethodologie en klinisch redeneren. Door tegelijk 
personeel op te leiden en curricula in het leven te roepen slaagde de IUC erin nieuwe 
departementen op te richten: het departement Huisartsgeneeskunde, het departement 
Gezinsverpleegkunde en de Huisartsgeneeskundekliniek. Daarnaast werden de 

                                           
35 De hier weergegeven waarden zijn afgeronde getallen, maar de berekeningen van het verschil tussen de 
waarden voor en na zijn gemaakt met niet afgeronde getallen. Daarom bedraagt voor het perspectief van de 
stakeholders in het anesthesieproject het verschil tussen de waarden voor en na 0,7 in plaats van 0,6. 
36 De UPNT heeft pas tijdens de aan evaluatie onderworpen periode het statuut van universiteit gekregen. 
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onderwijscapaciteiten van UPNT structureel versterkt via het ontwikkelen van processen, 
waaronder bijvoorbeeld methodologieën voor het evalueren en testen van studenten op 
basis van leerdoelen en met behulp van digitale tools en meerkeuze. Via deze 
verbeteringen droeg de IUC bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in een 
periode waarin het aantal studenten aan de partnerinstelling verdrievoudigde. Wel 
slaagde de IUC betreffende de onderwijscapaciteiten er niet in een nationale accreditatie 
te verkrijgen voor de UPNT-programma's voor het behalen van een graad. Dat komt 
doordat de erkenningsprocedures van het ministerie van Onderwijs veranderden terwijl 
de IUC liep.  

Hoewel in de ARES-portfolio onderscheid wordt gemaakt tussen onderzoeks- en 
onderwijsprojecten, kwam het evaluatieteam tot de bevinding dat het onderzoeksproject 
rond teak in Benin ook bijdroeg aan de toename van de onderwijscapaciteit van de 
partnerinstelling. Binnen het project werden vier doctoraalstudenten opgeleid, van wie er 
drie daarna als academisch personeel gingen werken aan de Universiteit van Abomey-
Calavi. Aangezien zij nu les geven aan masterstudenten, is de capaciteit van de Faculteit 
Landbouw om de volgende generatie studenten op te leiden, wel degelijk versterkt. 
Verder is het concept waardeketens, dat de basis vormde voor een van de 
proefschriften, nadien in het lesprogramma geïntroduceerd. Daarnaast droegen de 
publicaties die binnen dit onderzoeksproject werden geproduceerd, bij aan de 
bevordering van een van de betrokken Beninse hoogleraren tot een hogere functie: hij 
mag nu doctoraalstudenten superviseren. De Beninse partneruniversiteit was nog maar 
kort voordien begonnen met het aanbieden van een doctoraatsopleiding en het 
vergroten van de capaciteit voor het begeleiden van studenten in onderzoeksmasters en 
doctoraatsprogramma's heeft dan ook de onderwijscapaciteiten versterkt.  

4.2.2.2 Effecten op onderzoekscapaciteit 

In het raam van de veranderingstheorie van ARES zijn onderzoeksprojecten gericht op 
het produceren en publiceren van interdisciplinair onderzoek dat vervolgens wordt 
verspreid (outcome) en op het organiseren van colloquia en seminaries om 
vernieuwende oplossingen te produceren (outcome). Ook wordt verwacht dat projecten 
de infrastructuur en de uitrusting moderniseren om de voorwaarden voor het verrichten 
van onderzoek te verbeteren (outcome). Bovendien zullen projecten de vaardigheden 
van het plaatselijke personeel verbeteren via het uitwerken van methodologische en 
technische handleidingen, en zullen zij de volgende generatie academici opleiden, wat de 
onderzoekscapaciteiten van het betreffende departement van een partnerinstelling 
versterkt (outcome). Verder wordt ernaar gestreefd dat onderzoeksnetwerken worden 
opgezet of versterkt en dat door onderzoek gecreëerde kennis wordt opgepikt door 
pioniergebruikers, hetgeen op zijn beurt zal leiden tot impact op het vlak van 
ontwikkeling (behandeld in hoofdstuk 4.2.2.4). In de IUC kunnen deelprojecten worden 
uitgevoerd die dezelfde logica volgen. Hoewel een deelproject in een IUC ook gericht kan 
zijn op een specifiek departement, heeft de IUC als geheel altijd een breder bereik. 
Gerichte maatregelen om de onderzoekscapaciteiten binnen een IUC te versterken zijn 
slechts één aspect van een breder steunpakket dat ook steun omvat voor de 
onderwijscapaciteiten van een partnerinstelling (zie hoofdstuk 4.2.2.1) en meer 
structurele versterking van de processen en het bestuur van een universiteit als geheel 
(zie hoofdstuk 4.2.2.3).  

Het uitgevoerde onderzoek met pen-en-papier toont een sterkere verbetering van de 
onderzoekscapaciteiten aan de UPNT in Vietnam, ondersteund door een IUC (verschil 
van + 3,5 in de perceptie van de evaluatoren, verschil van + 2,1 in de perceptie van de 
betrokken stakeholders) dan in de School voor Milieuontwikkeling en -management van 
de Faculteit Landbouwwetenschappen van de Universiteit van Abomey-Calavi, 
ondersteund door een onderzoeksproject (verschil van + 1,0 in de perceptie van de 
evaluatoren, verschil van + 1,3 in de perceptie van de betrokken stakeholders) (zie 
figuur 25). Kijkt men naar deze resultaten, dan dient men er rekening met te houden dat 
de basiscapaciteiten van de partnerinstelling die via een IUC werd ondersteund, geringer 
waren aangezien ze pas in de te evalueren periode een volwaardige universiteit is 
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geworden. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat het te evalueren 
onderzoeksproject sterk gericht was op individuele capaciteitsopbouw van jonge 
academici en veel minder nadruk legde op andere aspecten van de algemene 
veranderingstheorie, zoals steun voor infrastructuur en modernisering van apparatuur en 
de uitwerken van methodologische leidraden. 

Figuur 25: Veranderingen in de onderzoekscapaciteit 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Volgens de resultaten van de terreinmissies bleek de opleiding van een nieuwe generatie 
academici van cruciaal belang voor het versterken van de onderzoekscapaciteiten van 
partnerinstellingen, zowel bij het project in Benin als bij de IUC in Vietnam. Om te 
beginnen gingen doctoraalstudenten die een beurs ontvingen, achteraf vaak aan het 
werk in de faculteit van de partnerinstellingen, waardoor ze als multiplicator 
onderzoekscompetenties overbrachten naar de volgende generatie studenten. Het 
verhogen van het aantal faculteiten met een doctoraalopleiding was bovendien een 
significante bijdrage aangezien de partnerinstellingen nog maar net begonnen waren met 
het geven van bijkomende opleidingen voor afgestudeerden. Bij het ontwikkelen van 
competenties van de doctoraalstudenten speelden meerdere aspecten een rol. Ten 
eerste konden de studenten zich concentreren op hun studie, omdat hun kosten van 
levensonderhoud gedekt waren. Ten tweede konden de bursalen profiteren van nauw 
gezamenlijk toezicht op hun proefschrift door Belgische en lokale professoren en van 
begeleiding tijdens onderzoeksverblijven in België.  

In dezelfde geest waren de beurzen voor doctoraalstudenten ook het belangrijkste 
instrument om vernieuwende oplossingen op te leveren, om het aantal publicaties van 
de partnerinstellingen en de kwaliteit ervan te verhogen en om onderzoek te 
verspreiden. In het geval van het onderzoeksproject in Benin behaalden de 
doctoraalstudenten hun graad snel (in drie jaar) en leverden ze een aanzienlijk aantal 
publicaties af, waarvan sommige in gerenommeerde internationale tijdschriften. Zij 
namen ook deel aan colloquia. Voordien hadden studenten doorgaans vijf jaar nodig om 
hun graad te behalen en waren publicaties in de eerste plaats gericht op Franstalige 
tijdschriften met weinig impact. Vóór het project namen ook alleen faculteitsleden deel 
aan colloquia. Op die manier legde het project de lat hoger en droeg het onrechtstreeks 
bij tot het versterken van de onderzoekscapaciteit van de partnerinstellingen, omdat 
vervolgens meer onderzoeksprojecten naar vergelijkbare kwaliteit en kwantiteit van 
onderzoeksresultaten streefden.  

Kijkt men naar de mate waarin de interventies bijdroegen tot het verbeteren van de 
voorwaarden voor het verrichten van onderzoek, dan is uit de terreinmissies gebleken 
dat de IUC wel bijdroeg aan verandering die tot na de interventie bleef duren, terwijl het 
project de voorwaarden slechts voor de duur van de interventie verbeterde. In het 
project beschikten de doctorandi over zeer goede voorwaarden om aan 
bosbouwonderzoek te doen, doordat ze waren uitgerust met laptops en gps-apparatuur, 
motorfietsen kregen en ook masterstudenten konden betalen om hen te helpen 
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gegevens te verzamelen op het terrein. Daardoor waren zij in staat om op grote schaal 
primaire gegevens te verzamelen en oorspronkelijk onderzoek te verrichten. De steun 
had evenwel geen structureel effect op de instelling, aangezien de uitrusting ofwel bijna 
afgeschreven was ofwel op het einde van het project in handen van de betrokken 
personen bleef. In de IUC daarentegen werd een duurzamere verandering bereikt via het 
oprichten van een centrum voor biomedisch onderzoek, dat werd uitgerust met een 
ultramoderne microscoop waarvan de werking en het onderhoud door de stad worden 
bekostigd. 

De IUC heeft nog verscheidene andere maatregelen geïmplementeerd die tot structurele 
veranderingen op het gebied van onderzoekscapaciteiten hebben geleid. Er werd een 
Wetenschapsbureau opgericht en 230 (van de 356) docenten kregen een opleiding in 
elementaire onderzoeksmethodologie. De opleidingsmodule, die was ontwikkeld voor het 
opleiden van UPNT-personeel, wordt nu regelmatig aangeboden als postgraduaat en 
blijft daardoor de onderzoekscapaciteiten van de instelling op lange termijn bevorderen. 
Daarnaast droeg de IUC bij aan de praktijkgerichtheid van het onderzoek, omdat ze 
werkte aan het versterken van de banden met verschillende ziekenhuizen in Ho Chi 
Minh-stad. De samenwerking die werd opgestart, omvatte onder meer wetenschappelijk 
onderzoek tussen UPNT en de ziekenhuizen. Resultaat daarvan zijn heel wat artikels die 
werden gepubliceerd in gerenommeerde nationale tijdschriften en enkele internationale 
publicaties. Ten slotte is een aantal onderzoeksprojecten, bv. op het gebied van 
beenmergtransplantatie, voortgekomen uit de IUC. De IUC heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij het van de grond krijgen van enkele van de eerste onderzoeksprojecten van 
UPNT en heeft er dus toe bijgedragen dat onderzoek ook in de toekomst een van de 
kernfuncties van de universiteit is. In 2008 was de UPNT goed voor slechts vier 
publicaties, in 2012 waren er dat in totaal al 56. In 2016, toen de interventie eindigde, 
leverde UPNT 61 publicaties af, waaruit blijkt dat de capaciteit om onderzoek te 
produceren geconsolideerd was.  

Omdat onderzoek doen geen doel op zich is, streeft de veranderingstheorie van ARES 
ernaar dat onderzoek wordt opgepikt door pioniergebruikers uit het maatschappelijk 
middenveld, de publieke sector en/of de privésector. In dat verband was bij het 
onderzoeksproject in Benin specifiek gepland dat de onderzoeksresultaten onder de 
bosbouwautoriteiten zouden worden verspreid om hen in staat te stellen de rol van 
multiplicator te spelen door kleine producenten te begeleiden bij de productie en verkoop 
van teak. Uit de terreinmissie is evenwel gebleken dat deze voorgenomen verandering 
niet had plaatsgevonden. De autoriteiten werden weliswaar uitgenodigd om deel te 
nemen aan twee restitutiebijeenkomsten en de proefschriften en een bestand met 
technische gegevens dat het project had opgeleverd, werden met hen gedeeld. Bij 
gebrek aan stimulansen toonden zij evenwel geen belangstelling om als multiplicator te 
fungeren.  

Niettemin bleek uit de evaluatie dat de landbouwers op wier percelen onderzoek was 
verricht, de door het project aanbevolen technieken bleven toepassen. Daardoor 
verhoogden zij zowel de productiviteit van hun teakbomen als hun inkomsten op lange 
termijn. Maar aangezien het hierbij slechts om 21 landbouwers ging, die zich bovendien 
niet actief als multiplicator engageerden, leidde dit niet tot een grootschalige impact 
waarbij een aanzienlijk aantal landbouwers nieuwe werkwijzen overnam. Wel 
vermeldden enkele van de landbouwers met wie het project rechtstreeks had 
samengewerkt, dat buren belangstelling toonden voor de technieken en ze soms 
overnamen. Maar uit gegevens die werden verzameld in één controlegroep van 
landbouwers die niet bij het project waren betrokken maar uit andere bronnen hadden 
gehoord over betere praktijken en die op eigen houtje hadden toegepast, bleek dat de 
productiviteit in deze groep niet was verbeterd. Hoewel het aantal landbouwers te klein 
was om representatieve conclusies te trekken, wijst dit erop dat de overdracht van 
nieuwe kennis een zekere mate van striktheid en follow-up vereist om tot veranderingen 
op het niveau van de eindbegunstigden te leiden. Aangezien er geen strategie bestond 
om de onderzoeksresultaten op die manier te verspreiden bij een bredere groep 
landbouwers, bleef het aantal landbouwers dat nieuwe technieken met succes toepaste 
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zeer beperkt. In de IUC met UPNT in Vietnam was niet gepland dat er zou gewerkt 
worden aan het oppikken van onderzoek door pioniergebruikers.  

Wat de verspreiding van kennis betreft, is de rol van de netwerken in de geëvalueerde 
interventies lichtjes anders uitgepakt dan de veranderingstheorie van ARES had 
verwacht. De veranderingstheorie voorziet dat onderzoeksnetwerken worden opgericht 
of versterkt als gevolg van gezamenlijk onderzoek tussen universiteiten in België en 
universiteiten in de partnerlanden, en dat dit een van de factoren zou zijn die ertoe 
zouden bijdragen dat onderzoek in de praktijk wordt opgepikt. Er zijn echter op 
institutioneel niveau geen formele partnerschappen tot stand gebracht tussen de bij het 
onderzoeksproject betrokken universiteiten en de IUC.  

Toch hebben ettelijke academici uit de partnerlanden individueel persoonlijke en 
academische banden aangeknoopt met hun tegenhangers in Europa. Vaak leidde dat tot 
verdere samenwerking, die op haar beurt nuttig bleek bij het verwerven van aanvullende 
studiebeurzen of onderzoekssubsidies. Zo onderhield één doctoranda in het 
onderzoeksproject in Benin banden met haar Belgische copromotor, die een 
aanbevelingsbrief schreef die haar hielp een postdoctorale beurs van ARES te 
bemachtigen. Een andere doctoraalstudent uit hetzelfde project heeft tijdens zijn door 
het project gefinancierd academisch verblijf in Europa banden aangeknoopt met een 
Franse onderzoeksinstelling, waarmee hij nog steeds samenwerkt. In dezelfde zin 
verklaarden meerdere alumni van UPNT dat de IUC-samenwerking voor hen deuren 
heeft geopend om meer beurzen te krijgen, ook van bronnen buiten België.  

4.2.2.3 Effecten op organisatiecapaciteit 

Naast veranderingen betreffende onderzoeks- en onderwijscapaciteiten mikken de IUC's 
in de veranderingstheorie van ARES ook op het verbeteren van administratieve en 
financiële procedures en op het uitwerken en in de praktijk brengen van strategieën met 
betrekking tot onderwijs en onderzoek. Tot slot zijn ze ook bedoeld om te komen tot 
transparantie en netwerking. Al deze aspecten zullen bijdragen tot een beter bestuur van 
de partnerinstellingen.  

Uit het verrichte onderzoek met pen en papier blijkt een verbetering van de 
organisatiecapaciteiten aan de UPNT met + 1,4 in de perceptie van de evaluatoren en 
met + 1,1 in de perceptie van de bij de interventie betrokken stakeholders (zie figuur 
26). De IUC had daarmee minder impact op organisatiecapaciteiten dan op onderzoeks- 
en onderwijscapaciteiten. Een verklaring daarvoor kan zijn dat de nulmeting vóór de 
interventie op het vlak van organisatiecapaciteiten aanzienlijk beter was die op het vlak 
van onderwijs- en onderzoekscapaciteiten. Zoals eerder vermeld, werd de UPNT pas aan 
het begin van de te evalueren periode een volwaardige universiteit die 
postgraduaatprogramma's aanbiedt. Dat schiep een bijzondere nood aan beter 
onderzoek en onderwijs. 

Figuur 26: Veranderingen in de organisatiecapaciteit 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 
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Uit de terreinmissies bleek dat de invoering van evaluatie- en testmethodologieën in de 
IUC met UPNT in Vietnam aanzienlijk heeft bijgedragen aan het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs en het leren, maar ook tot de efficiëntie (digitaal testen). 
Daarnaast werkte de IUC ook rechtstreeks aan het verbeteren van administratieve en 
financiële processen. Voor Human Resources, Studentenzaken en Financiën werden 
informatiesystemen voor universiteitsmanagement aangeschaft. Deze steun kan echter 
niet als succesvol worden beschouwd, omdat het systeem kort na de ontwikkeling ervan 
gedeeltelijk werd vervangen door een ander systeem, en de verschillende 
softwareprogramma's die in gebruik zijn zonder onderling verbonden te zijn, door hun 
heterogeniteit ook nu nog een uitdaging vormen voor het beheer van de universiteit. 
Hetzelfde gebeurde met het platform voor e-leren, toen gekozen werd voor een systeem 
dat niet het meest geschikte bleek voor UPNT. 

Verder heeft de IUC geen onderzoeks- en opleidingsstrategieën uitgewerkt en is de 
manoeuvreerruimte om een cultuur van transparantie te ontwikkelen in de Vietnamese 
context beperkt. Hoewel de IUC wel degelijk heeft bijgedragen tot het verbeteren van 
strategieën, processen en structuren en het beheer van onderwijsprocessen 
doeltreffender heeft gemaakt, bleef het effect daarvan op het strategisch aspect van het 
universiteitsbestuur dus beperkt.  

Ten slotte kon het evaluatieteam op transversaal niveau in geen van de te evalueren 
ARES-interventies mechanismen vinden die invloed hebben op bestaande man-
vrouwverhoudingen en op de gelijkheid van kansen. Binnen de interventies gingen 
beurzen naar zowel mannen als vrouwen, maar er was geen mechanisme om de 
vertegenwoordiging van vrouwen te vergroten. Wat dat betreft verschilde de nulmeting 
in beide partneruniversiteiten: aan de UPNT in Vietnam waren er in bepaalde jaren meer 
vrouwelijke dan mannelijke afgestudeerden. Aan de universiteit van Abomey-Calavi in 
Benin daarentegen vormen vrouwelijke studenten slechts iets meer dan 25 % van de 
studentenpopulatie. 

4.2.2.4 Impact op ontwikkeling 

Naast de hierboven beschreven veranderingen binnen de partneruniversiteiten zijn 
ARES-interventies uiteindelijk bedoeld om buiten de universiteit impact op ontwikkeling 
te bewerkstelligen. Dit moet worden bereikt door van de instellingen voor hoger 
onderwijs gangmakers van verandering te maken op het niveau van de 
burgermaatschappij en door pioniergebruikers nieuwe praktijken te laten verspreiden 
onder verschillende stakeholders in de samenleving. Bovendien moet impact op 
ontwikkeling worden bereikt door de universiteiten te laten bijdragen aan veranderingen 
in het overheidsbeleid. Ten slotte moet de impact worden bereikt via afgestudeerden van 
de partnerinstellingen die zich moeten bezighouden met kwesties die verband houden 
met ontwikkeling.  

Uit de terreinmissies is gebleken dat alle geëvalueerde interventies op verschillende 
manieren bijdragen tot de impact op ontwikkeling. Algemeen gesproken hadden de IUC 
en het onderwijsproject meer impact op ontwikkeling dan het onderzoeksproject, dat 
grotendeels beperkt bleef tot de academische wereld.  

Bijdragen aan verandering in het beleid was een expliciete doelstelling in twee van de 
drie geëvalueerde ARES-interventies: de IUC met UPNT in Vietnam en het 
onderzoeksproject rond teak in Benin. De IUC in Vietnam had in dit opzicht succes, het 
teak-project niet. In het onderzoeksproject rond teak is, zoals eerder toegelicht, de 
verspreiding van onderzoeksresultaten naar de overheid toe beperkt gebleven tot twee 
restitutiebijeenkomsten. Hoewel verwacht werd dat de overheid als multiplicator 
betrokken zou worden om de teakboeren te begeleiden bij productie en verkoop, had het 
project buiten die twee bijeenkomsten geen strategie en voerde het ook geen 
maatregelen door om de overheid in te schakelen. Daarnaast is uit de evaluatie gebleken 
dat er een groot personeelsverloop is bij de bosbouwautoriteiten die waren uitgenodigd 
om die twee bijeenkomsten van het project bij te wonen. Kortom, de terreinmissie 
toonde aan dat het projectvoorstel weliswaar evenveel gewicht gaf aan academische 
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doelstellingen en aan ontwikkelingsdoelstellingen, maar dat in de praktijk sterk de 
nadruk werd gelegd op het bereiken van de academische doelstellingen die bevorderlijk 
waren voor de loopbaanontwikkeling van de betrokkenen. Bijgevolg kon bij de evaluatie 
niet worden vastgesteld dat het project enige weerslag op beleidswijzigingen zou hebben 
gehad.  

De evaluatie van de IUC in Vietnam daarentegen stelde vast dat de partnerinstelling 
UPNT wel heeft bijgedragen aan beleidswijzigingen. Verschillende stakeholders 
bevestigden dat de universiteit bijdroeg aan het beleid op lokaal en zelfs nationaal 
niveau en hoe belangrijk de IUC-samenwerking op dit gebied was. Zo heeft het 
Vietnamese Ministerie van Volksgezondheid op grond van technisch advies van de UPNT 
en verschillende andere universiteiten een besluit uitgevaardigd over de goedkeuring van 
het Nationaal Programma voor de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde37. Op lokaal 
niveau was er de goedkeuring van het programma rond huisartsgeneeskunde van Ho Chi 
Minh-stad38, dat gebaseerd is op de ervaring en technische input van het proefmodel 
voor huisartsgeneeskunde in drie districtsziekenhuizen die hadden geprofiteerd van 
technische ondersteuning van UPNT, gefinancierd via de IUC. Daarnaast is UPNT als 
gevolg van zijn erkenning als belangrijke speler in het medisch onderwijs ook een van de 
Vietnamese universiteiten die van de Wereldbank financiële steun ontvangt voor haar 
nationaal project HPET (Health Professionals Education and Training for Health System 
Reforms, gestart in februari 2016) en die als zodanig een voortrekkersrol speelt in de 
ontwikkeling van nationaal beleid op het vlak van medisch onderwijs. Hoewel dit niet 
rechtstreeks aan de IUC kan worden toegeschreven, heeft de IUC een rol gespeeld bij 
het versterken van de positie van de UPNT als belangrijke speler op het gebied van 
medisch onderwijs, waardoor de instelling financiële steun van derden heeft kunnen 
ontvangen om aan de hervorming van de gezondheidszorg te werken. Buiten de steun 
van de universitaire ontwikkelingssamenwerking waren de reeds lang bestaande nauwe 
banden tussen de UPNT en het Volkscomité van Ho Chi Minh-stad belangrijke externe 
factoren die de UPNT in staat stelden te wegen op het beleid. In Benin noch in Vietnam 
(waar de burgermaatschappij zich niet kon ontwikkelen) kon evenwel worden 
vastgesteld dat de partnerinstellingen een rol speelden als gangmakers van verandering 
binnen de burgermaatschappij.  

Naast de vastgestelde bijdragen aan beleidsveranderingen droegen de geanalyseerde 
interventies ook bij tot de aanpak van ontwikkelingsuitdagingen. In het geval van de IUC 
heeft de partneruniversiteit UPNT in de te evalueren periode in totaal meer dan 4.500 
degelijke gezondheidswerkers geleverd aan de gezondheidsdiensten van Ho Chi Minh-
stad. De universiteit zou weliswaar ook zonder de IUC gezondheidswerkers opgeleid 
hebben, maar de terreinmissie stelde vast dat dankzij de IUC het aantal afgestudeerden 
toenam en de kwaliteit van hun opleiding verbeterde. Nogmaals bleken de nauwe 
banden tussen de UPNT en het Volkscomité van Ho Chi Minh-stad een belangrijke 
externe factor te zijn, aangezien studenten van de UPNT expliciet worden opgeleid om 
voor de gezondheidsdiensten van de stad te werken. Dit beleid maakt dat in sommige 
ziekenhuizen van de stad maar liefst 90 procent van de artsen afkomstig is van de UPNT. 
Als gevolg van deze opleiding zijn de relevante gezondheidsindicatoren in Ho Chi Minh-
stad, zoals zuigelingen- en moedersterfte, in de te evalueren periode gedaald. Dit is 
echter niet alleen toe te schrijven aan de UPNT en de IUC, het maakt ook deel uit van 
een positieve evolutie in de gezondheidsindicatoren op nationaal niveau. Interviews met 
gezondheidsfunctionarissen in de regio laten echter verstaan dat de UPNT een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij het verbeteren van de gezondheidssituatie in de stad. 

Verder heeft het onderwijsproject dat artsen in Franstalige landen opleidt tot specialisten 
in anesthesie en reanimatie, ook bijgedragen tot het versterken van de 
gezondheidssector in de partnerlanden. Ten eerste is uit de terreinmissie gebleken dat 
het door ARES ondersteunde opleidingsprogramma het aantal in anesthesie en 
reanimatie gespecialiseerde artsen in de deelnemende landen van de subregio heeft 

                                           
37 Besluit nr. 935/QD-BYT van 22 maart 2013 
38 Besluit nr. 6327/QD-UBND van 30 november 2013 
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verdubbeld39, van minder dan 50 tot meer dan 100. Hoewel deze toename zich over een 
periode van twintig jaar heeft voorgedaan, met name sinds de invoering van het 
programma in 1999 en dus niet alleen gedurende de vierjarige looptijd van het ARES-
project, heeft het project toch een aanzienlijke bijdrage geleverd. In de eerste plaats 
omdat het project de huidige generatie leerkrachten heeft opgeleid, zonder wie het 
programma niet had kunnen worden gehandhaafd. Ten tweede zijn 43 van de in totaal 
127 artsen die in het kader van het programma werden opgeleid, tijdens het project 
afgestudeerd en hebben zij hun voordeel gedaan met de onderwijsmissies van Belgische 
en niet-Beninse Afrikaanse deskundigen die via het project werden gefinancierd. Meer 
dan 80% van de afgestudeerden beoefent nu de specialisatie in Franstalige Afrikaanse 
landen bezuiden de Sahara. Een belangrijke externe factor die dit mogelijk heeft 
gemaakt, is de aansluiting van Benin bij de Afrikaanse en Malagassische Raad voor 
Hoger Onderwijs (CAMES), waardoor diploma's die het programma aflevert in 19 landen 
erkend worden. Tegelijkertijd heeft de terreinmissie wat het onderwijsproject betreft een 
onnagestreefde negatieve impact vastgesteld: meer dan 15 % van de alumni is door 
braindrain verloren gegaan. Ook hier speelt een externe factor een rol: degenen die zijn 
geëmigreerd, gingen naar Frankrijk omdat de gelijkwaardigheid die daar geldt voor het 
diploma van gespecialiseerde artsen uit niet-EU-landen een aantrekkingsfactor is.  

Ondanks een zekere braindrain is het programma erin geslaagd anesthesie en 
reanimatie in verschillende partnerlanden aanzienlijk te versterken dankzij een 
multiplicatorfunctie die de afgestudeerden van het programma gingen vervullen. Niet 
alleen is dankzij de alumni van het programma het aantal artsen verdubbeld, meer dan 
50% van de alumni speelt ook een rol als multiplicator, ofwel door artsen in opleiding in 
ziekenhuizen te begeleiden, ofwel door het vak te doceren in opleidingsinstellingen voor 
artsen of verpleegkundigen. Alumni hebben eveneens een rol gespeeld bij de oprichting 
van gespecialiseerde opleidingsinstellingen voor artsen of verpleegkundigen in Niger, 
Burkina Faso, Mali, Guinee en Gabon, wat het vakgebied verder versterkt. Het is echter 
niet mogelijk een verband te leggen tussen het versterken van het vakgebied en de 
verbetering van nationale gezondheidsindicatoren in de partnerlanden, aangezien het 
aantal specialisten op het terrein nog steeds aanzienlijk onder de door de 
Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen drempel ligt. Maar volgens de interviews die 
in Beninse ziekenhuizen werden gevoerd, zijn het sterftecijfer en de complicaties in 
verband met chirurgische ingrepen afgenomen in de ziekenhuizen waar het aantal in 
anesthesie gespecialiseerde medewerkers is toegenomen. Twee belangrijke aspecten zijn 
daarvoor verantwoordelijk: ten eerste wordt aan de anesthesie voorafgaand onderzoek 
stelselmatiger uitgevoerd, waardoor risicofactoren zoals diabetes of hartaanvallen beter 
kunnen worden onderkend en de behandeling erop kan worden afgestemd. Ten tweede 
hebben gespecialiseerde artsen het aantal algemene anesthesieën aanzienlijk 
verminderd en in toenemende mate vervangen door plaatselijke, regionale en epidurale 
verdoving, waardoor veel patiënten werden gered. In dit verband wijzen 
gesprekspartners erop dat betere anesthesie een belangrijke rol speelt bij het 
terugdringen van de moedersterfte, aangezien ongeveer een vijfde van de operaties in 
Benin keizersneden zijn.  

Hoewel buiten de universiteit, behalve op het niveau van de 21 betrokken landbouwers, 
geen onmiddellijke impact van het onderzoeksproject rond teak kon worden 
waargenomen, draagt het onderzoeksproject onrechtstreeks bij tot het aanpakken van 
kwesties die relevant zijn voor de ontwikkeling van Benin op lange termijn. Aangezien 
alle doctors die binnen het project werden opgeleid inmiddels onderwijstaken op zich 
hebben genomen, dragen zij bij aan de opleiding van jonge academici in de bosbouw. De 
partneruniversiteit leidt wetenschappers op die in staat zijn kennis te produceren op het 

                                           

39 De 127 artsen die sinds de aanloop van het programma zijn opgeleid, zijn in volgorde van belangrijkheid 
afkomstig uit de volgende landen: Benin (33), Burkina Faso (18), Togo (13), Niger (12), Mali (10), Gabon (9), 
Kameroen (9), Republiek Congo (Congo Brazzaville) (6), Guinee (5), Tsjaad (3), Djibouti (2), de Centraal-
Afrikaanse Republiek (2), Madagaskar (2), de Comoren (1), de Republiek Guinee (Guinee-Conakry) (1) en 
Marokko (1).  
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gebied van plattelandsontwikkeling en duurzame ontwikkeling, wat een van de prioritaire 
sectoren is binnen de ontwikkelingsstrategie van de Beninse overheid.  

4.2.2.5 Beoordeling van de effectiviteit en impact van de Belgische universitaire 
samenwerking - ARES 

Op basis van deze bevindingen heeft het evaluatieteam er alle vertrouwen in dat de 
interventies de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen of 
specifieke departementen daarvan hebben verbeterd. Voorts is het team er voorzichtig 
van overtuigd dat er organisatorische versterking heeft plaatsgevonden, en is het er 
sterk van overtuigd dat de interventies hebben bijgedragen tot de impact op het vlak 
van ontwikkeling buiten de betrokken instellingen voor hoger onderwijs.  

Wat de onderwijscapaciteit betreft, is het evaluatieteam er voorzichtig van overtuigd 
dat een nieuwe generatie academici ontstaat indien nieuwe curricula en cursussen 
worden ingevoerd (outcome-hypothese 1) (zie figuren 19 en 27). Vanuit het oogpunt 
van het evaluatieteam is het succes van de invoering van nieuwe curricula en cursussen 
afhankelijk van begeleidende maatregelen zoals de opleiding van personeel. Vooral de 
invoering van postgraduaat-opleidingen beantwoordde aan een behoefte en leverde een 
meerwaarde op omdat de partnerinstellingen op dat moment slechts over zeer weinig 
personeel met een doctoraalopleiding beschikten. Het evaluatieteam is er eveneens sterk 
van overtuigd dat een nieuwe generatie academici ontstaat indien er beurzen worden 
toegekend voor studies die relevant zijn voor ontwikkeling (outcome-hypothese 2). De 
evaluatoren kunnen evenwel niet met zekerheid stellen dat beurzen, coaching en 
methodologische en technische opleidingen ertoe bijdragen dat jonge doctorandi 
pedagogische vaardigheden verwerven (outcome-hypothese 3). Terwijl in de IUC aan het 
personeel van UPNT een cursus pedagogie werd aangeboden, was de opleiding van 
doctorandi in de projecten niet specifiek gericht op het versterken van pedagogische 
vaardigheden. Verder bleek uit de evaluatie dat doctorandi dergelijke vaardigheden 
verwierven door observatie van hun proefschriftbegeleiders of bezoekende 
wetenschappers uit het buitenland (causaal mechanisme), maar dat gebeurde niet 
systematisch. Bovendien zijn de evaluatoren er sterk van overtuigd dat de 
onderwijspraktijken verbeterd worden indien nieuwe pedagogische benaderingen worden 
gevalideerd, zoals het geval was bij de invoering van leerresultaten in Vietnam 
(outcome-hypothese 4). Daarenboven zijn de evaluatoren geneigd ervan overtuigd te 
zijn dat de door de studenten verworven competenties beantwoorden aan de noden van 
de werkgevers indien de onderwijspraktijken verbeteren (outcome-hypothese 5). In dit 
verband is uit de gevoerde interviews gebleken dat de opleiding in praktische 
vaardigheden die als gevolg van de IUC is ingevoerd, door de ziekenhuizen en de 
gezondheidsautoriteiten van HCMC zeer op prijs werden gesteld. Ten slotte is het 
evaluatieteam er sterk van overtuigd dat de onderwijscapaciteiten van de 
partnerinstellingen versterken als individuele capaciteiten sterker worden, 
onderwijspraktijken verbeteren en een nieuwe generatie jonge academici verschijnt 
(outcome-hypothese 6). 

Figuur 27: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – onderwijscapaciteit 

 

          Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

1 Als er nieuwe curricula en cursussen worden ingevoerd, verschijnt er een nieuwe generatie 
academici.

Voorzichtig overtuigd dat () waar 
is

0,70 – 0,85

2 Als er beurzen worden toegekend voor studies die relevant zijn voor ontwikkeling, verschijnt 
er een nieuwe generatie academici. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

3
Als er beurzen worden toegekend voor studies die relevant zijn voor ontwikkeling en als 
cursussen, coaching en methodologische en technische opleiding worden aangeboden, dan 
verwerven jonge doctorandi pedagogische vaardigheden 

Overtuigd en evenmin niet 
overtuigd dat () waar is (of fout) – 
geen idee

0,5

4
Als nieuwe pedagogische benaderingen worden gevalideerd, verbeteren de 
onderwijspraktijken. Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

5
Als de onderwijspraktijken verbeteren, beantwoorden de competenties die studenten 
verwerven aan de noden van werkgevers.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

6
Als individuele capaciteiten sterker worden, onderwijspraktijken verbeteren en een nieuwe 
generatie jonge academici verschijnt, worden de onderwijscapaciteiten van de 
partnerinstellingen versterkt. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

Onderwijscapaciteit
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Wat de onderzoekscapaciteit van de partnerinstellingen betreft, is het evaluatieteam 
er voorzichtig van overtuigd dat er vernieuwende oplossingen ontstaan als er 
(gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd (outcome-
hypothese 7) (zie figuur 28). In dat verband is uit de evaluatie gebleken dat adequate 
financiële middelen om primaire gegevens te verzamelen een sleutelfactor zijn voor het 
produceren van vernieuwend onderzoek (causaal mechanisme). Verder is het 
evaluatieteam geneigd ervan overtuigd te zijn dat onderzoeksresultaten verspreid raken 
indien (gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd en indien 
colloquia en seminaries worden georganiseerd (outcome-hypothese 8). In de te 
evalueren ARES-interventies werden geen colloquia of seminaries georganiseerd, maar 
er werd wel onderzoek gepubliceerd en stakeholders die bij de projecten betrokken 
waren, woonden seminaries en colloquia bij. Voor een brede verspreiding van 
onderzoeksresultaten bleek de focus op Engelstalige publicaties en publicaties met een 
impactfactor een cruciaal causaal mechanisme. Hoewel de interventies met succes 
onderzoeksresultaten verspreidden binnen de academische wereld, bleef de verspreiding 
buiten de academische wereld beperkt. Wat dat betreft gaven bij de interventies 
betrokken stakeholders de voorkeur aan academische resultaten boven 
ontwikkelingsresultaten, omdat het aantal publicaties en de kwaliteit ervan van cruciaal 
belang zijn voor de individuele loopbaanontwikkeling binnen de academische wereld 
(causaal mechanisme).  

Wat de modernisering van infrastructuur en uitrusting (faculteiten, laboratoria, 
bibliotheken, IT) betreft, zijn de evaluatoren geneigd ervan overtuigd te zijn dat dit 
bijdraagt tot de verbetering van de voorwaarden voor het verrichten van onderzoek in 
de partnerinstellingen (outcome-hypothese 9). Bij de te evalueren ARES-interventies 
werd slechts een relatief klein deel van het budget toegewezen aan uitrusting. Bij de 
projecten was het grootste deel van deze uitrusting in de eerste plaats bestemd voor 
persoonlijk gebruik door bursalen of lokale projectpromotoren. De uitrusting verbeterde 
dan alleen de omstandigheden waarin stakeholders die rechtstreeks bij de interventie 
betrokken waren, onderzoek konden verrichten tijdens de looptijd van het project. Ze 
betekende evenwel geen verbetering van de globale omstandigheden voor de 
partnerinstellingen op middellange en lange termijn. Ook is het evaluatieteam geneigd 
ervan overtuigd te zijn dat de competenties van het lokale personeel versterkt worden 
indien technologische en methodologische handleidingen worden opgesteld en 
cursussen, coaching, stages en opleidingen over methodologische en technische 
aspecten worden aangeboden (outcome-hypothese 10). In de te evalueren ARES-
interventies werden geen formele handleidingen uitgewerkt en werden de competenties 
van lokaal personeel voornamelijk versterkt voor ontvangers van doctoraatsbeurzen, via 
co-supervisie van hun proefschrift door Belgische en lokale professoren (causaal 
mechanisme) en via coaching tijdens onderzoeksverblijven in België (causaal 
mechanisme). Er werden geen laboranten of ander niet-academisch personeel opgeleid 
in de geanalyseerde interventies. De interventies waren dus sterk toegespitst op de 
beurzen voor doctorandi.  

Aangezien alle bursalen van de in de steekproef opgenomen interventies hun graad 
hebben behaald en zijn gaan doceren aan universiteiten in de partnerlanden, zijn de 
evaluatoren er redelijk zeker van dat een nieuwe generatie academici ontstaat als 
beurzen worden toegekend voor onderzoek dat relevant is voor ontwikkeling (outcome-
hypothese 11). Verder is het evaluatieteam er sterk van overtuigd dat de capaciteit van 
de instellingen voor hoger onderwijs om hun kerntaak op het gebied van onderzoek te 
vervullen versterkt wordt, indien een nieuwe generatie academici verschijnt (outcome-
hypothese 12). Zoals uit het hoofdstuk over relevantie blijkt, is het aantal 
universiteitsstudenten in de partnerlanden de afgelopen jaren exponentieel gestegen, 
wat betekent dat partnerinstellingen een grote behoefte hadden aan meer 
faculteitspersoneel, waarbij de vraag naar opleidingen op doctoraal niveau bijzonder 
groot was doordat doctoraalopleiding pas kort voordien waren ingevoerd. Bovendien zijn 
de evaluatoren geneigd ervan overtuigd te zijn dat de capaciteit van de instellingen voor 
hoger onderwijs om hun kerntaak op het gebied van onderzoek te vervullen versterkt 
wordt, als de omstandigheden voor het verrichten van onderzoek verbeteren (outcome-
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hypothese 13). In dit verband is uit de evaluatie gebleken dat partnerinstellingen die 
geen budget hebben 

 voor de exploitatiekosten om onderzoek te verrichten, na afloop van de interventies 
afhankelijk blijven van externe financieringsbronnen.  

Wat netwerking en de verspreiding van onderzoek betreft, zijn de evaluatoren geneigd 
ervan overtuigd te zijn dat onderzoeknetwerken worden opgezet en/of versterkt indien 
(gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd en 
netwerkgewoontes worden ontwikkeld (outcome-hypothese 14). In de geanalyseerde 
interventies werden echter geen formele onderzoeksnetwerken opgericht. Niettemin 
versterkten de betrokkenen bij de interventie hun academische netwerken, vooral door 
studiereizen naar Europa, waarbij nauwe samenwerking met Belgische 
doctoraatspromotoren mogelijk was (causaal mechanisme). Deze op individueel niveau 
ontwikkelde academische banden worden door bursalen nog steeds gebruikt om 
onderzoek voort te zetten of verdere beurzen te verkrijgen. Ten slotte is het 
evaluatieteam geneigd ervan overtuigd te zijn dat kennis wordt opgepikt door 
pioniergebruikers uit het maatschappelijk middenveld, de openbare sector en/of de 
burgermaatschappij indien vernieuwende oplossingen worden gevonden en 
onderzoeksresultaten verspreid raken (outcome-hypothese 15). In een van de 
geanalyseerde interventies werd het overnemen van kennis door de openbare sector in 
de hand gewerkt door de bestaande nauwe banden tussen de partneruniversiteit UPNT 
en de gezondheidsautoriteiten van HCMC (causaal mechanisme). Bij de andere 
interventie bleef het oppikken van kennis beperkt tot de landbouwers die rechtstreeks bij 
het onderzoek betrokken waren geweest.  

Figuur 28: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – onderzoekscapaciteit 

 

          Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Wat de organisatorische versterking op het niveau van ganse instellingen voor hoger 
onderwijs via IUC's betreft, is het evaluatieteam geneigd ervan overtuigd te zijn dat de 
administratieve en financiële procedures en de menselijke managementcapaciteiten bij 
de partnerinstellingen worden verbeterd als de managementteams en de administratieve 
teams worden opgeleid en gesensibiliseerd (outcome-hypothese 16) (zie figuur 29). Bij 
de IUC met UPNT in Vietnam was het universiteitsmanagement actief betrokken bij het 
ontwerp en de uitvoering, wat ownership en engagement met zich meebracht en 
onrechtstreeks het universiteitsmanagement versterkte. Het belangrijkste middel ter 
ondersteuning van de administratieve en financiële procedures was evenwel de 
ontwikkeling van een informatiesysteem voor universitair management ten behoeve van 
human resources, studentenzaken en financiën. Deze steun had echter slechts een 
beperkte toegevoegde waarde, omdat het financiële gedeelte van het systeem door de 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

7
Indien (gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd, dan ontstaan 
vernieuwende oplossingen.

Voorzichtig overtuigd dat () waar 
is 0,70 – 0,85

8
Indien (gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd en colloquia 
en seminars worden georganiseerd, dan geraken onderzoeksresultaten verspreid.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

9 Als infrastructuur en de uitrusting (faculteiten, laboratoria, bibliotheken, IT) gemoderniseerd 
worden, dan verbeteren de voorwaarden voor het verrichten van onderzoek.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is

0,50 – 0,70

10
Als technologische en methodologische handleidingen worden opgesteld en cursussen, 
coaching, stages en opleidingen over methodologische en technische aspecten worden 
aangeboden, dan versterkt dat de competenties van het lokale personeel.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

11 Als er beurzen worden toegekend voor onderzoek dat relevant is voor ontwikkeling, verschijnt 
er een nieuwe generatie academici. 

Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

12
Als er een nieuwe generatie academici verschijnt, worden de capaciteiten van de IHO's om 
hun kerntaak op het gebied van onderzoek te vervullen sterker. Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

13
Als de voorwaarden voor het verrichten van onderzoek worden verbeterd, wordt de capaciteit 
van de IHO's om hun kerntaak op het gebied van onderzoek te vervullen sterker.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

14
Als er (gezamenlijk) interdisciplinair onderzoek wordt verricht en gepubliceerd en netwerken 
een aangeleerde gewoonte wordt, dan worden onderzoeksnetwerken in het leven geroepen 
en/of versterkt.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

15
Als vernieuwende oplossingen worden gevonden en onderzoeksresultaten worden verspreid, 
wordt de verworven kennis opgepikt door pioniergebruikers uit het maatschappelijk 
middenveld, de overheidssector en/of de particuliere sector

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70
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financiële afdeling kort na de invoering werd vervangen door een ander verplicht stelsel 
en de andere gedeelten niet compatibel waren met andere systemen van de universiteit. 
In plaats van het beheer aan de universiteit te vergemakkelijken vormt de grote 
verscheidenheid aan softwareprogramma's die niet met elkaar gekoppeld of compatibel 
zijn, een aanzienlijk managementprobleem voor de UPNT. Vanuit het perspectief van het 
evaluatieteam ontkracht deze relatieve mislukking niet de onderliggende hypothese dat 
opleiding en sensibilisering tot betere processen kunnen leiden, maar het toont aan dat 
inzet vanuit het management voor nieuwe processen essentieel is om ze succesvol te 
vestigen (causaal mechanisme). 

Wat de deelprojecten op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen de IUC betreft, 
is het evaluatieteam er sterk van overtuigd dat de infrastructuur en de menselijke 
capaciteiten van de instellingen voor hoger onderwijs worden versterkt met betrekking 
tot hoger onderwijs, onderzoek en toegepaste beleidslijnen en strategieën, indien 
dergelijke maatregelen worden uitgevoerd in het kader van een geïntegreerde 
langetermijnaanpak die de ontwikkeling van beleid en strategieën omvat, (outcome-
hypothesen 17 en 18). De IUC met UPNT slaagde er zeer goed in de onderwijs- en 
onderzoekscapaciteiten op duurzame en geïntegreerde wijze te versterken, met inbegrip 
van de verbetering van het menselijk potentieel, de ontwikkeling van strategieën, 
methodologieën en curricula en de institutionalisering van nieuw ontwikkelde structuren, 
vergezeld van de nodige infrastructuur (gedeeltelijk bekostigd door de IUC en de 
begroting van HCMC). In dit verband gelden voor de IUC dezelfde causale mechanismen 
als binnen projecten. De IUC biedt echter meer grootschalige steun omdat het budget 
groter is, het engagement op langere termijn loopt en het de bedoeling is de ganse 
instelling te versterken en niet alleen specifieke departementen. IUC's bereiken daarbij 
resultaten via een holistische en geïntegreerde langetermijnaanpak. 

De evaluatoren zijn geneigd ervan overtuigd te zijn dat de transparantie toeneemt en 
netwerken een gewoonte wordt indien een coördinatieplatform voor de IUC in het leven 
wordt geroepen (outcome-hypothese 19). Hoewel de oprichting van een coördinatie-
eenheid deel uitmaakte van de IUC, was er geen direct verband te vinden met 
transparantie en netwerking. Anderzijds ontdekten de evaluatoren positieve effecten op 
partnerschappen en netwerking. 

Ten slotte is het evaluatieteam ook geneigd ervan overtuigd te zijn dat het bestuur van 
instellingen voor hoger onderwijs en hun capaciteit om hun fundamentele taak op het 
vlak van onderwijs en onderzoek uit te oefenen worden versterkt indien de 
administratieve en financiële procedures en de menselijke capaciteiten inzake 
management van de partnerinstellingen worden verbeterd, beleid en strategieën op het 
gebied van onderwijs en onderzoek worden toegepast, administratieve en financiële 
processen en menselijke capaciteiten worden verbeterd en transparantie en 
netwerkvorming worden ontwikkeld, (outcome-hypothese 20).  

Figuur 29: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – structurele versterking 

 

          Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Wat ten slotte de impact op ontwikkeling buiten de instellingen voor hoger onderwijs 
betreft, heeft het evaluatieteam er geen idee van of IHO's gangmakers van verandering 
zijn binnen de burgermaatschappij als het bestuur van de IHO's verbetert qua strategie, 
management en wisselwerking met de burgermaatschappij, (impacthypothese 21) (zie 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

16
Als managementteams en administratieve teams worden opgeleid en gesensibiliseerd, dan verbeteren 
de administratieve en financiële procedures en de menselijke capaciteiten van de partnerinstellingen 
op het gebied van management.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

17
Als er maatregelen worden genomen om de onderzoeks- en onderwijsmechanismen te versterken, dan 
versterken de infrastructuur en de menselijke capaciteiten van de instellingen voor hoger onderwijs 
met betrekking tot onderzoek en onderwijs. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

18
Als er beleid en strategieën met betrekking tot onderwijs en onderzoek worden uitgewerkt, dan wordt 
dit beleid toegepast. Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

19
Als er voor de IUC een coördinatieplatform in het leven wordt geroepen als gesprekspartner met 
betrekking tot universiteitsbestuur, dan neemt de transparantie toe en wordt de gewoonte om te 
netwerken aangenomen.

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is

0,50 – 0,70

20
Als het beleid en de strategieën met betrekking tot onderwijs en onderzoek worden toegepast, de 
administratieve en financiële processen verbeteren en transparantie en netwerking worden ontwikkeld, 
wordt het bestuur van de IHO's versterkt. 

Eerder overtuigd dan niet 
overtuigd dat () waar is 0,50 – 0,70

Structurele versterking
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figuur 30). Interactie tussen de partnerinstellingen en de burgermaatschappij was geen 
beoogde impact van de geanalyseerde steunmaatregelen. Meer bepaald in Vietnam, een 
centraal geleid communistisch land, had het maatschappelijk middenveld niet de kans 
zich te ontwikkelen zoals in andere landen. Dit betekent niet dat de hypothese niet kan 
standhouden voor andere interventies waarbij het maatschappelijk middenveld 
betrokken is. Het evaluatieteam is daarentegen geneigd ervan overtuigd te zijn dat 
IHO's bijdragen tot veranderingen in het overheidsbeleid indien ze sterker worden met 
betrekking tot hun onderzoekscapaciteiten en onderzoeksresultaten verspreid raken en 
opgepikt worden door pioniergebruikers in de openbare sector (impacthypothese 22). In 
dat opzicht was de IUC met UPNT in Vietnam succesvol, in tegenstelling tot het 
onderzoeksproject rond teak in Benin. Causale mechanismen die het succes of het 
gebrek daaraan verklaren, zijn het bestaan van een strategie voor de verspreiding van 
onderzoeksresultaten buiten de academische wereld en een goede toegang tot de 
publieke sector. Alweer gebaseerd op het succesvolle voorbeeld in Vietnam en het 
voorbeeld zonder succes in Benin, is het evaluatieteam ook geneigd ervan overtuigd te 
zijn dat verschillende stakeholders in de samenleving nieuwe praktijken overnemen als 
de onderzoeksresultaten worden opgepikt door pioniergebruikers uit het maatschappelijk 
middenveld, de particuliere sector en/of de publieke sector. Het evaluatieteam is er 
evenwel sterk van overtuigd dat alumni bijdragen aan het aanpakken van uitdagingen 
die relevant zijn voor ontwikkeling indien IHO's sterker worden wat hun 
onderwijscapaciteit betreft (impacthypothese 23). In de onderzochte interventies 
versterkte de opleiding van artsen de gezondheidssector in Vietnam en verschillende 
Franstalige Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Ten slotte is het evaluatieteam 
er voorzichtig van overtuigd dat er iets wordt gedaan aan belangrijke 
ontwikkelingskwesties en er een bijdrage wordt geleverd aan duurzame menselijke 
ontwikkeling in de partnerlanden, indien IHO's bijdragen aan veranderingen in het 
overheidsbeleid en alumni bijdragen aan het aanpakken van ontwikkelingsproblemen. 
(impacthypothese 25).  

Figuur 30: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – impact op ontwikkeling 

 

          Bron: Syspons en Nuffic 2018 

4.2.3 Effectiviteit en impact van de Belgische universitaire samenwerking – 
VLIR-UOS 

Inzicht in de effectiviteit en impact van de interventies van VLIR-UOS zijn van centraal 
belang bij VLIR-UOS en de DBE. Terwijl effectiviteit als criterium bepaalt in welke mate 
de organisatorische doelstellingen van VLIR-UOS zijn bereikt op outcome-niveau en 
welke mechanismen het verwezenlijken van de doelstellingen in de hand werken of 
belemmeren, onderzoekt het criterium impact in welke mate de effecten op middellange 
tot lange termijn het gevolg zijn van die verwezenlijkte doelstellingen. Zoals vermeld in 
hoofdstuk 2.2.2 probeert VLIR-UOS als organisatie – in ruime zin –met haar 
Zuidportfolio de onderzoeks- en opleidingscapaciteiten en de organisatiecapaciteiten van 
haar partneruniversiteiten op outcome-niveau te versterken om de leefomstandigheden 
in de partnerlanden op lange termijn te verbeteren. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
IUC-interventies – zij het in verschillende mate – mikken op alle bovengenoemde 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve 
schaal

21
Als het bestuur van de IHO's verbetert op het vlak van strategie, management en 
interactie met het maatschappelijk middenveld, dan bewerkstelligen de IHO's verandering 
binnen het maatschappelijk middenveld.

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat 
() waar is (of fout) – geen idee

0,5

22
Indien IHO's sterker worden met betrekking tot hun onderzoekscapaciteiten en 
onderzoeksresultaten verspreid raken en opgepikt worden door pioniergebruikers in de 
openbare sector, dan dragen IHO's bij tot veranderingen in het overheidsbeleid

Eerder overtuigd dan niet overtuigd dat 
() waar is

0,50 – 0,70

23
Als onderzoeksresultaten verspreid raken en opgepikt worden door pioniergebruikers in 
het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en/of de openbare sector, dan 
passen verschillende belanghebbenden in de samenleving nieuwe praktijken toe

Eerder overtuigd dan niet overtuigd dat 
() waar is

0,50 – 0,70

24 Als IHO's sterker worden wat hun onderwijscapaciteit betreft, dragen alumni bij aan het 
aanpakken van uitdagingen die relevant zijn voor ontwikkeling

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

25

Als IHO's bijdragen aan veranderingen in het overheidsbeleid en alumni bijdragen aan het 
aanpakken van ontwikkelingsproblemen, dan wordt er iets gedaan aan belangrijke 
ontwikkelingskwesties en wordt een bijdrage geleverd aan duurzame menselijke 
ontwikkeling in de partnerlanden.

Voorzichtig overtuigd dat () waar is 0,70 – 0,85
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capaciteitsdimensies en op de hele universiteit, terwijl projecten op departementsniveau 
plaatsvinden en meestal mikken op het versterken van onderzoeks- en 
hulpverleningscapaciteiten en op organisatiecapaciteiten.  

4.2.3.1 Effecten op onderzoekscapaciteit 

Op het eerste gebied – onderzoekscapaciteit – mikt VLIR-UOS met haar interventies op 
het genereren van nieuwe kennis, diensten en technologieën die door een bredere 
bevolking worden overgenomen (impact). VLIR-UOS versterkt daartoe de voorwaarden 
voor die overname, produceert onderzoekspublicaties en opleidingshandboeken van hoge 
kwaliteit en verbetert onderzoeksprocessen en -structuren met haar interventies aan de 
deelnemende partneruniversiteiten (outcome).  

Volgens het onderzoek met pen en papier dat tijdens de terreinmissies is verricht, is de 
onderzoekscapaciteit bij de bezochte partnerinstellingen in de drie geanalyseerde 
interventies toegenomen als gevolg van de geïmplementeerde activiteiten. De 
Vietnamese en Belgische respondenten zien gemiddeld een toename van de 
onderzoekscapaciteit met +1,9 tot +2,4 als gevolg van de activiteiten in de verschillende 
interventies en organisaties, terwijl de evaluatoren de toename ramen op +2,8 à +3,3. 
Het verschil tussen beide analyses is toe te schrijven aan het verschil in de waarde van 
de nulmeting waarop beide analyses zich baseerden (zie figuur 31).  

Figuur 31: Veranderingen in de onderzoekscapaciteit40 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

De toename van de onderzoekscapaciteiten in de verschillende partneruniversiteiten is – 
volgens de resultaten van de verschillende terreinmissies – in de eerste plaats te 
verklaren door de kwalificatie van het onderwijzend personeel en het 
onderzoekspersoneel via de geanalyseerde interventies. Zo financierde de IUC met de 
Can Tho University 32 master- en 22 doctoraalbeurzen, waarmee het destijds aan de 
Can Tho University het significantste programma was voor het ontwikkelen van 
menselijk potentieel. In de periode 1998-2007 was de IUC dan ook verantwoordelijk 
voor een toename van het aantal masters met 100% en van het aantal doctorandi met 
62,9% in de organisatorische eenheden waarop de IUC gericht was, terwijl het aantal 
masters en doctorandi binnen de hele universiteit daardoor met 21,5% toenam. Ook het 
EI/TEAM-project in Ethiopië rond het diagnosticeren en beheersen van trypanosomose 
bij paarden kon het kwalificatieprofiel van het beoogde departement verhogen: het 
aandeel van de doctorandi nam toe van 9% tot 45,5%. Interessant is dat het aandeel 
van de doctorandi in het departement dat ter vergelijking werd geselecteerd in dezelfde 
periode niet toenam.  

Tegelijkertijd kon bij de terreinmissies worden geconstateerd dat alle interventies 
kortlopende opleidingscursussen, seminaries of uitwisselingsbezoeken implementeerden 

                                           
40 De berekening van de index gebeurde op dezelfde wijze als beschreven in voetnoot 35. 
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om het betreffende personeel van de partneruniversiteit op te leiden in specifieke 
onderzoeksmethoden of -processen. Volgens de gevoerde interviews tijdens de 
terreinmissies vergrootten deze opleidingen de onderzoekscapaciteiten van de 
respectieve onrechtstreekse begunstigden door hun te leren hoe ze bijvoorbeeld 
onderzoeksapparatuur moeten gebruiken, hoe ze modern onderzoek moeten verrichten 
(bv. hoe ze een laboratoriumjournaal moeten schrijven, hoe ze moeten bemonsteren of 
hoe ze met mijlpalen moeten werken) en hoe ze het onderzoeksproces in het algemeen 
moeten plannen en beheren.  

De geïmplementeerde opleidingen en de toename van de kwaliteit van het menselijk 
potentieel leidden volgens de gevoerde interviews tijdens de terreinmissies tot een 
verbetering van de onderzoeksprocessen. Daarbij legden de gesprekspartners die binnen 
de drie interventies een beurs kregen ook uit dat peer-to-peer leren van hun Belgische 
supervisoren cruciaal was om nieuwe onderzoekstechnieken en -methodes te leren. In 
tegenstelling tot de twee geanalyseerde EI/TEAM-projecten was er binnen de IUC nog 
een andere factor die het leren in dit opzicht bevorderde. Het opzetten van de IUC als 
eenheid voor de coördinatie van het programma werd hier van cruciaal belang bevonden 
om te leren hoe onderzoeksprojecten moeten worden georganiseerd en beheerd. In dit 
verband hebben de betrokken medewerkers van de Can Tho University de processen en 
structuren die voor projectmanagement worden gebruikt, gekopieerd om hun 
onderzoeksprojecten te beheren.  

Deze hierboven beschreven ontwikkelingen werden volgens de verrichte terreinmissies 
onderstreept door de opbouw van onderzoeksstructuren in de vorm van 
onderzoeksapparatuur en laboratoria in de drie geëvalueerde interventies. In de 
EI/TEAM-projecten rond land- en wateronderzoek bijvoorbeeld werd het betreffende 
departement bij het opzetten van een uitgebreide GIS-database (geografisch 
informatiesysteem) ondersteund door het leveren van de benodigde elementaire 
onderzoeksapparatuur om op een degelijke manier gegeven te verzamelen. Verder 
werden in de geanalyseerde IUC 13 laboratoria, drie veldstations en vijf klaslokalen 
gerestaureerd of uitgerust met de modernste apparatuur (Vaes & Van Thang, 2008, p. 
55-58).  

De combinatie van ontwikkeling van menselijk potentieel, verbetering van de 
onderzoeksinfrastructuur en opzetten van gefinancierde onderzoeksprojecten binnen de 
drie interventies die als transdisciplinaire onderzoeksprojecten werden beoordeeld, leidde 
volgens alle geïnterviewde stakeholders tot een verbetering van de onderzoekskwaliteit 
aan de respectieve universiteiten of departementen. Dit leidde in de geanalyseerde 
interventies op zijn beurt tot een kwalitatieve en kwantitatieve toename van de 
onderzoeksoutput bij de respectieve departementen en universiteiten. Zo nam aan het 
Technologiecollege, dat profiteerde van de activiteiten van de geëvalueerde IUC, het 
aantal internationale publicaties toe van twee à drie per jaar bij het begin van de IUC tot 
gemiddeld 40 per jaar op het einde van de IUC. Ook het departement van het Ethiopisch 
EI/TEAM-project rond diagnose en bestrijding van trypanosomose bij paarden kon zijn 
onderzoeksresultaten verhogen van negen nationale en zes internationale publicaties per 
jaar bij het begin van het project tot twaalf respectievelijk elf per jaar op het einde van 
het project. Dat departement wist zijn output meer te vergroten dan het departement 
dat ter vergelijking werd geselecteerd en geanalyseerd en dat in dezelfde periode nog 
steeds dezelfde hoeveelheid publicaties publiceert.  

Verder hebben de toename van de vaardigheden via de beurzen en de toename van het 
aantal publicaties in de drie interventies die met terreinmissies werden beoordeeld, ook 
de loopbaanontwikkeling van de bursalen bevorderd. In de geanalyseerde IUC zijn de 
meeste van deze voormalige bursalen op het moment van deze evaluatie bijvoorbeeld 
directeur, (vice)decaan of departementshoofd in hun organisatie-eenheid. In het 
EI/TEAM-project rond land- en wateronderzoek is een voormalige bursaal momenteel 
zelfs werkzaam als vicevoorzitter voor onderzoek en gemeenschapsdiensten.  

Het gevolg was dat twee van de drie interventies het betreffende departement, of de 
hele universiteit in het geval van de IUC, in staat hebben gesteld zich in hun 
onderzoeksgebied of hun regio te positioneren als centrum voor onderzoek en 



Impact van de Belgische universitaire samenwerking 

Impactevaluatie van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking  93 

technologie. In de IUC bijvoorbeeld zijn de vier onderzoeksgebieden waarop de IUC zich 
toespitste – biotechnologie, bodemkunde, aquacultuur en voedseltechnologie – volgens 
externe stakeholders die in het kader van de terreinmissie werden geïnterviewd, op het 
moment van deze evaluatie uitgegroeid tot de vakgebieden waarmee de Can Tho 
Universiteit op het vlak van onderzoek en onderwijs kan uitpakken. Het EI/TEAM-project 
rond land- en wateronderzoek droeg ook bij tot de oprichting van een 
onderzoekscentrum voor biodiversiteit, een van de zes universitaire onderzoekscentra 
aan deze universiteit.  

Bovendien konden twee van de drie geanalyseerde partneruniversiteiten extra 
onderzoeksfinanciering verwerven dankzij de verbeterde personele middelen en 
onderzoeksprocessen. Terwijl dit een onnagestreefde impact was van het EI/TEAM-
project rond diagnose en bestrijding van trypanosomose bij paarden, was het voor de 
geanalyseerde IUC een beoogde outcome. Het EI/TEAM-project opende deuren voor het 
verwerven van twee andere EI/TEAM-projecten en voor een investering door GALVMed – 
een internationale onderneming die de bestaansmiddelen van arme veehouders wil 
verbeteren door het leveren van hulpmiddelen voor diergezondheid te vergemakkelijken. 
Het departement dat ter vergelijking was geselecteerd, kon daarentegen in dezelfde 
periode geen externe financiering verwerven. Kijken we naar de IUC, dan blijkt dat de 
interventie de Can Tho University in staat heeft gesteld 26 consultancy- en elf 
onderzoekscontracten te verwerven als rechtstreekse spin-offs van de gefinancierde 
onderzoeksprojecten (Vaes & Van Thang, 2008, pp. 71-76). Verder verwierf de 
universiteit in de jaren 2009 tot 2013 5,51 miljoen euro aan externe 
onderzoeksmiddelen, waarvan 38% werd verworven door het Landbouwcollege en het 
Instituut voor Mariene Aquacultuur – twee van de voornaamste begunstigde organisatie-
eenheden van de IUC.  

Effecten voor eindbegunstigden  

Bovendien waren de bovengenoemde interventies niet alleen gericht op het verbeteren 
van de onderzoeksprocessen, -structuren en -kwaliteit bij de respectieve organisaties, 
maar ook op het creëren van nieuwe kennis en technologieën die door pioniergebruikers 
kon worden opgepikt (outcome). Vervolgens moeten die op hun beurt door een grotere 
bevolking worden overgenomen (impact).  

Volgens de terreinmissies wisten de interventies en alle onderzoeksprojecten die in het 
kader van deze interventies werden gefinancierd met succes nieuwe kennis of nieuwe 
technologieën te ontwikkelen.  

x Zo heeft het IUC-onderzoeksproject rond rijst twee verschillende 
landbouwmodellen ontwikkeld om de productiviteit van de rijstproductie te 
verhogen zonder de bodem te verarmen. In het eerste model plant de 
landbouwer twee rijstoogsten per jaar en één ander gewas (groente of 
graangewas). In het tweede model plant de landbouwer drie rijstoogsten per jaar 
met een pauze van één tot drie weken tussen de oogsten en met gebruikmaking 
van organische meststoffen. Beide modellen leverden een hogere opbrengst op 
dan de traditionele modellen.  

x Een ander voorbeeld is het EI/TEAM-project rond diagnose en bestrijding van 
trypanosomose bij paarden, dat snelle diagnostische tests (serologische en 
parasitologische tests en op de polymerase-kettingreactie gebaseerde methoden) 
en een geschikt geneesmiddelenschema voor trypanosomose bij paarden 
ontwikkelde en met succes de enzoötische situatie van trypanosomose bij 
paarden in de doelregio's van Ethiopië onderzocht.  

Terwijl in de IUC-onderzoeksprojecten de pioniergebruikers – landbouwers en 
ondernemingen – werden betrokken bij het bedenken en uitvoeren van de 
onderzoeksprojecten, werden de eindbegunstigden in de EI/TEAM-projecten pas 
betrokken nadat de betreffende kennis of technologie was ontwikkeld. In het tweede 
geval waren vooral intermediaire begunstigden betrokken bij de uitrol en verspreiding 
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van de onderzoeksresultaten of werden zij opgeleid door het betreffende project, dat de 
onderzoeksresultaten vervolgens deelde met de eindbegunstigden. In de geanalyseerde 
IUC maakten de meeste onderzoeksprojecten gebruik van conferenties, seminaries, 
opleidingen of workshops om nieuw ontwikkelde kennis en technologieën te verspreiden 
onder voorlichtingsdiensten of andere landbouwers.  

Het IUC-onderzoeksproject rond rijst slaagde erin het eerste model over te dragen aan 
een groot aantal landbouwers, althans volgens de plaatselijke autoriteiten die tijdens de 
terreinmissie werden geïnterviewd. Het tweede ontwikkelde model wordt door de 
landbouwers minder gebruikt, omdat de aanschaf van organische meststoffen het model 
duurder maakt. De toepassing van de nieuw ontwikkelde modellen leidde voor de 
landbouwers tot een jaarlijkse opbrengstverhoging met gemiddeld 10% tot 20%, aldus 
de landbouwers en de lokale overheden die tijdens de terreinmissie werden 
geïnterviewd.  

Bovendien konden de landbouwers die de nieuw ontwikkelde methoden gebruiken, hun 
inkomen verhogen met 136,62 euro per maand en 161,66 euro per hectare. In de 
controlegroep, die statistisch vergelijkbaar is qua relevante parameters zoals geslacht, 
gebruik van meststoffen of aantal mislukte oogsten, steeg het maandelijks inkomen met 
gemiddeld 1,81 euro en daalde het met 3,20 euro per hectare. Bovendien is het verschil 
tussen beide groepen statistisch toe te schrijven aan de interventie (p<0.05). 

Verder blijkt uit de verrichte gezinsenquêtes dat de rijstboeren in de regio die van het 
nieuwe model profiteren, hun extra inkomen hoofdzakelijk gebruiken voor het onderricht 
van hun kinderen (N=21) (bv. om schoolgerei te kopen of het vervoer naar school te 
betalen) en voor hun maandelijkse uitgaven (N=31). Op persoonlijk vlak zien de meeste 
landbouwers de verworven levenszekerheid en stabiliteit als voornaamste voordeel van 
het extra inkomen (N=30).  

Bovendien had de verandering in de landbouwmethoden ook een impact op het milieu en 
de gezondheid van de landbouwers, aldus de geïnterviewde lokale overheidsinstanties. 
Er treden in de rijst minder ziekten op en er wordt minder kunstmest gebruikt. Dit kwam 
ook de gezondheid van de landbouwers ten goede, omdat ze minder kunstmest 
gebruiken.  

In het geval van het EI/TEAM-project rond de diagnose en de bestrijding van 
trypanosomose bij paarden stelde de terreinmissie vast dat de voordelen voor de 
eindbegunstigden er voornamelijk tijdens de implementatie van het project kwamen en 
geleidelijk weer verdwenen na afloop van het project. Het enige geneesmiddel voor 
paarden dat een blijvend effect bleek te hebben (d.w.z. dat de besmette paarden niet 
opnieuw ziek werden), is in Ethiopië niet verkrijgbaar en bijgevolg ook niet in de 
plaatselijke klinieken. De Ethiopische autoriteiten kopen de geneesmiddelen niet aan 
voor verspreiding in de getroffen gebieden. De personen met wie we tijdens de 
terreinmissie spraken, brachten dit in verband met de relatief hoge prijzen van het 
(Franse) geneesmiddel in vergelijking met andere geneesmiddelen uit China en India. 
Maar die hebben – volgens het gefinancierde onderzoek – slechts een beperkt effect en 
paarden worden na verloop van tijd weer ziek, wat een vaak gehoorde klacht is bij 
paarden die deze geneesmiddelen gebruiken. Bovendien betreurden de ondervraagden 
bij de terreinmissie dat de Franse producent geen vertegenwoordiging heeft in Ethiopië. 
Tijdens het project werd het middel met projectmiddelen ingevoerd en betaald. Tijdens 
de implementatie van het project profiteerden de paardenhouders dus van het feit dat 
deze doeltreffendste geneesmiddelen door het EI/TEAM-project werden gebruikt, maar 
daarna niet meer. Bovendien hebben het personeelsverloop en de geringe huidige 
relevantie van de ziekte in het interventiegebied een negatieve invloed op de 
mogelijkheden van de plaatselijke klinieken, aangezien de door het EI/TEAM-project 
ontwikkelde diagnostische instrumenten niet langer beschikbaar zijn. 
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4.2.3.2 Effecten op onderwijscapaciteit 

Op het vlak van onderwijscapaciteit is het doel van de interventies van VLIR-UOS de 
tewerkstelbaarheid van de studenten van de partneruniversiteiten verbeteren door de 
onderwijsprocessen en -structuren van de respectieve partnerorganisaties te versterken 
(outcome). Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot beter gekwalificeerd personeel in de 
partnerlanden om actief te worden ingezet in de relevante sectoren (impact). De twee 
geanalyseerde EI/TEAM-projecten waren echter niet gericht op verbetering van de 
onderwijskwaliteit, zoals wel het geval was bij de beoordeelde IUC. Bijgevolg is het 
volgende hoofdstuk uitsluitend gebaseerd op de bevindingen uit de analyse van de IUC.  

Uit de enquête met pen-en-paper die voor de beoordeelde IUC werd verricht, blijkt dat 
de onderwijscapaciteit aan de bezochte partneruniversiteit met +2,1 is toegenomen als 
gevolg van de geïmplementeerde activiteiten binnen de interventie. Zowel de 
Vietnamese als de Belgische stakeholders maar ook de evaluatoren kwamen tot dezelfde 
beoordeling (zie figuur 32).  

Figuur 32: Veranderingen in de onderwijscapaciteit 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2017 

De toename van de onderwijscapaciteit van de partneruniversiteit kan door verschillende 
factoren worden verklaard. Ten eerste liep er vóór de IUC een door Nederland 
gefinancierd MHO-programma dat de partneruniversiteit ondersteunde bij de 
ontwikkeling van curricula en studentgerichte leermethodes. Volgens de stakeholders die 
tijdens de terreinmissies zijn ondervraagd, was dit voor de universiteit de belangrijkste 
stimulans om over te stappen van een docentgerichte naar een studentgerichte 
methodiek en om de curricula praktijkgerichter te maken. Niettemin heeft de interventie 
binnen haar aandachtsgebieden 15 curricula herzien of nieuw ontwikkeld om ze 
praktijkgerichter te maken. Bovendien werden binnen deze gebieden in totaal 50 
cursussen en opleidingen ontwikkeld (Vaes & Van Thang, 2008, pp. 61-63). Verder 
verklaarden de stakeholders die bij de terreinmissie werden geïnterviewd, dat deze 
herziening in combinatie met verbeterde apparatuur, de ingebedde beurzen en de 
opgestarte onderzoeksprojecten (zie hoofdstuk 4.2.3.1) de partneruniversiteit in staat 
hebben gesteld onderzoek in de curricula te integreren. Zij verklaarden echter ook dat 
die integratie hoofdzakelijk plaatsvond in de vorm van aantekeningen van docenten en 
niet via een systematisch proces. De ontvangers van een ingebedde beurs wezen er 
eveneens op dat hun persoonlijke ervaring met deze beurzen hen via peer-to-peer leren 
met hun Belgische tegenhanger hielp om onderzoek in hun onderricht te integreren en 
studentgerichte leermethoden te gebruiken.  

Dit effect was ook in het EI/TEAM-project rond land- en wateronderzoek waar te nemen, 
maar dan als onbedoeld effect. Kennisoverdracht van onderzoek naar onderwijs 
gebeurde hier dankzij de doctoraalbursalen die na het behalen van hun graad zijn gaan 
doceren in het departement. Zo bieden de twee gepromoveerden academische 
ondersteuning en scriptiebegeleiding aan masterstudenten. Via deze 
onderwijsactiviteiten wordt inhoudelijke, methodologische en sectorale kennis 
overgedragen. 

Deze versterkte onderwijsprocessen en -structuren leidden er in het geval van de 
geanalyseerde IUC toe dat de tewerkstelbaarheid van de afgestudeerde bachelors aan de 
partneruniversiteit toenam van 53,9% zes maanden na hun afstuderen in 2012 tot 
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88,1% in 2015.41 In dit verband moet worden opgemerkt dat in dezelfde periode de 
tewerkstelbaarheid van de afgestudeerde bachelors aan de hogescholen en instituten 
waarop de interventie zich richtte, toenam van 53,4% in 2012 tot 92,3% in 2015 (Can 
Tho University, 2017g). 

4.2.3.3 Effecten op organisatiecapaciteit 

Om de globale organisatiecapaciteit en dus ook de onderzoeks- en onderwijscapaciteit 
van de partneruniversiteiten te verbeteren, wil VLIR-UOS met haar interventie haar 
partneruniversiteiten versterken in hun rol als gangmaker van verandering met 
betrekking tot hun drievoudige opdracht: onderzoek, onderwijs en dienstverlening 
(impact). De interventies van VLIR-UOS zijn daartoe gericht op het verbeteren van 
organisatorische processen en structuren bij de partneruniversiteiten, die op hun beurt 
de opgestarte hervormingen van de onderwijs- en onderzoekscapaciteiten moeten 
ondersteunen door de gefinancierde interventies (outcome).  

In dit verband blijkt uit de terreinmissies dat de drie interventies erin geslaagd zijn 
bibliotheken en laboratoria te moderniseren met de allernieuwste uitrusting (zie ook 
hoofdstuk 4.2.3.1). Bovendien kon in de geanalyseerde IUC de IT-infrastructuur worden 
versterkt door het installeren van servers, waardoor het IT-systeem en internet aan de 
Can Tho University sneller, betrouwbaarder en stabieler zijn geworden. Tegelijkertijd 
evolueerde de rol van het IT-departement dankzij de IUC van een klassiek departement 
voor onderwijs en onderzoek tot een servicegericht departement dat interne IT-diensten 
levert aan de universiteit.  

Bovendien introduceerde de IUC volgens de terreinmissie voor het eerst e-leren aan de 
partneruniversiteit. Het e-leerplatform dat werd opgezet, leidde meer dan 350 
leerkrachten op met betrekking tot het gebruik van dit systeem. Daarnaast werden 
tijdens de implementatie van de IUC 35 cursussen afstandsonderwijs ontwikkeld en 
werden meer dan 100 cursussen overgebracht naar het webgebaseerde platform. 
Uiteindelijk werd het systeem uitgerold over de hele universiteit en bereikte het 
ongeveer 20.000 studenten aan de Can Tho University (Vaes & Van Thang, 2008, p. 61-
63). In de drie interventies leidden de aldus opgestarte veranderingen in de 
organisatiestructuren en -processen tot een verbetering van de onderwijs- en 
onderzoeksprocessen in de drie partneruniversiteiten (zie ook hoofdstuk 4.2.3.1 en 
4.2.3.2). 

Daarentegen kon in geen van de drie geanalyseerde interventies een bewijs worden 
gevonden betreffende het opzetten van ondersteunende systemen (bv. voor 
management, kwaliteitsbewaking of boekhouding) of het versterken van de bestuurs- en 
managementstructuren van de partneruniversiteiten. Bovendien werden geen bewijzen 
gevonden met betrekking tot de implementatie van het beleid inzake 
technologieoverdracht en vernieuwing.  

4.2.3.4 Beoordeling van de effectiviteit en impact van de Belgische universitaire 
samenwerking - VLIR-UOS 

Op basis van deze bevindingen is het evaluatieteam ervan overtuigd dat de interventies 
van VLIR-UOS de onderzoekscapaciteit van de partneruniversiteiten hebben versterkt. 
In het bijzonder zorgen de aangeboden master- en doctoraatsbeurzen (causaal 
mechanisme) ervoor dat in de partneruniversiteiten onderzoekspublicaties en 
opleidingshandboeken van hoge kwaliteit worden geproduceerd (outcome-hypothese 1) 
(zie figuur 19 en 33). Bovendien is het evaluatieteam er sterk van overtuigd dat deze 
beurzen (causaal mechanisme) het menselijk potentieel in de partneruniversiteiten 
versterken en de individuele onderzoeksoutput vergroten, wat op zijn beurt de 

                                           
41 De Can Tho University is pas in 2012 begonnen met het houden van regelmatige enquêtes over 
tewerkstelbaarheid onder haar afgestudeerde bachelors. Eerdere gegevens over de tewerkstelbaarheid van 
haar afgestudeerden zijn dan ook niet beschikbaar in de database van de Can Tho University.  
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loopbaanontwikkeling van de onrechtstreekse begunstigden ten goede komt (outcome-
hypothese 2).  

Het evaluatieteam is er echter sterk van overtuigd dat het niet zo is dat 
onderzoekspublicaties en opleidingshandboeken van hoge kwaliteit de basis vormen voor 
sterkere onderzoekspraktijken in de partneruniversiteiten (outcome-hypothese 3). De 
evaluatieresultaten tonen hier aan dat de combinatie van het ontwikkelen van het 
menselijk potentieel, de modernisering van de onderzoeksinfrastructuur en het opzetten 
van de gefinancierde transdisciplinaire onderzoeksprojecten (causaal mechanisme) 
leiden tot betere onderzoekspraktijken of zelfs tot de bouw van belangrijke 
onderzoekscentra in de partneruniversiteiten. Hetzelfde geldt voor de hypothese dat 
onderzoeksresultaten, die de basis vormen voor versterkte onderzoekspraktijken, leiden 
tot verbeterde onderzoeksprocessen en -structuren en verbeterde capaciteiten op het 
vlak van menselijk potentieel (outcome-hypothese 4). Bovengenoemd causaal 
mechanisme zorgde ook hier voor verbetering van de onderzoeksprocessen en -
structuren in de partneruniversiteiten. Het evaluatieteam is er dan ook sterk van 
overtuigd dat deze hypothese niet klopt.  

Verder is het evaluatieteam er redelijk zeker van dat het niet klopt dat meer 
onderzoeksmiddelen leiden tot betere onderzoeksprocessen en -structuren en tot betere 
capaciteiten op het vlak van menselijk potentieel in de partneruniversiteiten (outcome-
hypothese 5). De evaluatieresultaten toonden hier aan dat betere onderzoeksprocessen 
en -structuren en betere capaciteiten op het vlak van menselijk potentieel leiden tot het 
verwerven van onderzoeksgelden door de partneruniversiteiten. De 
onderzoeksprocessen en -structuren die dankzij de respectieve interventie verbeterden, 
vormden daarbij het causaal mechanisme voor de verwerving van nieuwe 
onderzoeksgelden door de partneruniversiteiten.  

Daarentegen is het voor het evaluatieteam redelijk zeker dat de gefinancierde 
interventies nieuwe kennis en technologieën hebben ontwikkeld die door 
pioniergebruikers zijn opgepikt (outcome-hypothese 6). Dit werd met name in de hand 
gewerkt door de dienstverleningsactiviteiten die binnen de geanalyseerde interventies 
zijn geïmplementeerd en waarbij de eindbegunstigden gedurende het gehele 
onderzoeksproces betrokken waren (causaal mechanisme). Bijgevolg is het 
evaluatieteam er ook redelijk zeker van dat de dienstverleningsactiviteiten die in de 
interventies worden uitgevoerd, de voorwaarden voor overname scheppen (outcome-
hypothese 7).  

Dientengevolge is het evaluatieteam er redelijk zeker van dat de nieuwe kennis en 
technologieën die door pioniergebruikers worden opgepikt, onder een bredere bevolking 
verspreid raken (impacthypothese 8). De belangrijkste causale mechanismen hierbij zijn 
de geplande en gestructureerde verspreidingsprocessen van het project zelf, via 
seminaries, opleidingen, workshops, conferenties, enz. naar andere landbouwers of 
diensten voor landbouwers toe, en de mond-tot-mondreclame door de landbouwers zelf. 
Het evaluatieteam is er dus ook redelijk zeker van dat het scheppen van voorwaarden 
voor overname in de vorm van de hierboven beschreven causale mechanismen de 
acceptatie van de nieuwe kennis of technologieën door de bredere bevolking bevordert 
(impacthypothese 9). Bovendien kon uit de evaluatie ook met redelijke zekerheid 
worden bewezen dat deze nieuw ontwikkelde kennis en technologie de 
leefomstandigheden van de betreffende bevolking in het projectgebied hebben verbeterd 
(impacthypothese 10), zoals bv. blijkt uit stijging van landbouwersinkomen.  
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Figuur 33: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – onderzoekscapaciteit42  

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Wat de onderwijscapaciteit aan de partneruniversiteiten betreft, is het evaluatieteam 
geneigd ervan overtuigd te zijn dat de interventies van VLIR-UOS tot een verbetering 
hebben geleid. De evaluatoren zijn er in dat verband sterk van overtuigd dat voor de 
sector relevante curricula voor opleidingen, cursussen of masterprogramma's ontwikkeld 
of vernieuwd worden indien de partnerinstellingen beschikken over verbeterde 
onderzoeksprocessen en -structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk 
potentieel (outcome-hypothese 11) (zie figuur 34). In het bijzonder stelden de 
transdisciplinaire onderzoeksprojecten en het onderzoek dat in het kader van de 
ingebedde beurzen werd gefinancierd (causaal mechanisme) de partneruniversiteiten in 
staat onderzoekresultaten in hun curricula te integreren. Deze integratie gebeurde 
evenwel op individuele basis via de betreffende docenten en niet op een systematisch 
niveau in de vorm van nieuw ontwikkelde processen. Bovendien was deze impact bij de 
geanalyseerde OI/TEAM-projecten onbedoeld, aangezien hij niet als doelstelling van de 
respectieve geanalyseerde projecten was verwacht.  

Bovendien is het evaluatieteam er ook sterk van overtuigd dat nieuw geïmplementeerde 
opleidingen, cursussen of masterprogramma's de onderwijsprocessen en -structuren van 
de partneruniversiteiten verbeteren (outcome-hypothese 12), aangezien de 
geanalyseerde interventies de curricula en cursussen praktijkgerichter hebben gemaakt. 
Ook in dit geval speelde de integratie van onderzoeksbevindingen in de curricula een 
belangrijke rol (causaal mechanisme). Tegelijkertijd is het evaluatieteam er eveneens 
sterk van overtuigd dat de ontwikkelde, op onderzoek gebaseerde 
onderwijsprogramma's ook de onderwijsprocessen en -structuren van de 
partneruniversiteiten verbeteren (outcome-hypothese 13). Uit de evaluatie bleek echter 
ook dat andere door donoren gefinancierde programma's een effect hadden op de 
ontwikkeling van curricula aan de partneruniversiteiten en dus op de verbetering van de 
onderwijsprocessen en -structuren.  

Daarentegen heeft de evaluatie er geen idee van of nieuwe didactische en pedagogische 
methodologieën en onderwijsmethodologieën die via de geanalyseerde interventies zijn 

                                           
42De blauw gedrukte impacthypothesen maakten geen deel uit van de veranderingstheorie. Ze werden tijdens 
de evaluatie opgemerkt als relevante aanvullende impacthypothesen.  

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

1
Als er master- en doctoraatsbeurzen worden aangeboden, worden er 
onderzoekspublicaties en opleidingshandboeken van hoge kwaliteit geproduceerd. Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

2
Als het menselijk potentieel wordt versterkt en de individuele onderzoeksoutput 
toeneemt dankzij de interventies van VLIR-UOS, verbetert de loopbaanontwikkeling van 
onrechtstreeks begunstigden.

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

3
Als er onderzoekspublicaties en opleidingshandboeken van hoge kwaliteit worden 
geproduceerd, dan vormen onderzoeksresultaten de basis voor versterkte 
onderzoekspraktijken.

Sterk overtuigd dat () fout is 0,05 – 0,15

4
Als onderzoeksresultaten de basis vormen voor versterkte onderzoekspraktijken, dan 
beschikken partnerinstellingen over verbeterde onderzoeksprocessen en -structuren en 
verbeterde capaciteiten op het vlak van menselijk potentieel. 

Sterk overtuigd dat () fout is 0,05 – 0,15

5
Als er financiering voor onderzoek wordt gevonden, dan beschikken partnerinstellingen 
over verbeterde onderzoeksprocessen en -structuren en over verbeterde capaciteiten op 
het vlak van menselijk potentieel. 

Redelijkerwijs zeker dat () fout is 0,01 – 0,05

6 Als er nieuwe kennis en technologieën worden ontwikkeld, worden nieuwe kennis en 
technologieën door pioniergebruikers overgenomen. 

Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

7
Als uitbreidingsactiviteiten worden geïmplementeerd, dan schept dat omstandigheden om 
zaken op te pikken. Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

8
Als nieuwe kennis en technologieën worden opgepikt door pioniergebruikers 
overgenomen, dan worden nieuwe kennis, diensten en technologieën overgenomen door 
een bredere bevolking. 

Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

9
Als omstandigheden om zaken op te pikken worden gecreëerd, dan worden nieuwe 
kennis, diensten en technologieën overgenomen door een bredere bevolking. Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99

10 Als nieuwe kennis, diensten en technologieën worden overgenomen door een bredere 
bevolking, dan verbeteren de leefomstandigheden. 

Redelijkerwijs zeker dat () waar is 0,95 – 0,99
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ingevoerd, tot betere onderwijsprocessen en -structuren hebben geleid (outcome-
hypothese 14). Bij de geanalyseerde interventies was dit ofwel geen doelstelling, ofwel 
hadden andere door donoren gefinancierde programma's een groter effect op dit aspect. 
Verder heeft het evaluatieteam er evenmin een idee van of de verbeterde 
onderwijsprocessen en -structuren leiden tot een grotere tewerkstelbaarheid van de 
studenten van de partneruniversiteiten, aangezien geen relevante gegevens of bewijzen 
konden worden gevonden (outcome-hypothese 15). De evaluatie kan bijgevolg evenmin 
aantonen dat de verbeterde tewerkstelbaarheid van de studenten van de 
partneruniversiteiten leidt tot beter gekwalificeerde personen die actief worden ingezet in 
relevante sectoren (impacthypothese 16).  

Figuur 34: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – onderwijscapaciteit  

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Ten slotte hebben de evaluatoren er op het vlak van organisatiecapaciteit geen idee 
van of de implementatie van ondersteunende systemen zoals beheers- of 
kwaliteitsbewakingssystemen de organisatieprocessen en -structuren verbeteren 
(outcome-hypothese 17), aangezien dit geen nagestreefde impact van de geanalyseerde 
interventies was (zie figuur 35). Dit geldt eveneens voor het verbeteren van de 
bestuurs-/managementstructuren en voor de implementatie van het beleid inzake 
technologieoverdracht en vernieuwing, die moeten leiden tot verbetering van de 
organisatieprocessen en -structuren in de partneruniversiteiten (outcome-hypothese 18 
& 19).  

Het evaluatieteam is er echter sterk van overtuigd dat de modernisering van 
bibliotheken en laboratoria niet alleen de organisatieprocessen en -structuren verbetert 
(outcome-hypothese 20), maar ook de onderwijs- en onderzoekscapaciteiten van de 
partneruniversiteiten. In laatstgenoemd geval was modernisering van de relevante 
uitrusting een eerste vereiste voor het implementeren van geavanceerd onderzoek en de 
integratie van onderzoeksbevindingen in de curricula of cursussen. Bovendien blijkt uit 
de evaluatieresultaten eveneens dat het team geneigd is ervan overtuigd te zijn dat ICT-
ondersteuning de organisatieprocessen en -structuren van de partneruniversiteiten 
verbetert (outcome-hypothese 21). In dit verband heeft met name de invoering van 
afstandsonderwijs de onderwijsprocessen van de partneruniversiteiten in de 
geanalyseerde interventies verbeterd. Daarom is het evaluatieteam er ook voorzichtig 
van overtuigd dat de verbeterde organisatorische processen en structuren in de 
partneruniversiteiten de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de 
partneruniversiteiten hebben versterkt (outcome-hypothese 22).  

In dat opzicht is het evaluatieteam geneigd ervan overtuigd te zijn dat de verbeterde 
organisatorische processen en structuren in de partneruniversiteiten hen in staat stellen 
als gangmaker van verandering op te treden met betrekking tot hun drieledige opdracht: 
onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Maar wat dat laatste betreft wijzen de 
evaluatieresultaten er eveneens op dat de verbeterde dienstverleningsactiviteiten van de 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

11

Indien de partnerinstellingen beschikken over verbeterde onderzoeksprocessen en -
structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel, dan worden voor 
de sector relevante curricula voor opleidingen, cursussen of masterprogramma's 
ontwikkeld of vernieuwd. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

12
Indien nieuwe opleidingen, cursussen of masterprogramma's worden geïmplementeerd, 
dan beschikken partnerinstellingen over verbeterde onderwijsprocessen en -structuren 
en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

13

Indien op onderzoek gebaseerde onderwijsprogramma's worden ontwikkeld en 
geïmplementeerd, dan beschikken partnerinstellingen over verbeterde 
onderwijsprocessen en -structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk 
potentieel.  

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

14

Indien nieuwe didactische en pedagogische methodologieën en onderwijsmethodologieën 
worden ingevoerd, aangepast en geïmplementeerd, dan beschikken partnerinstellingen 
over verbeterde onderwijsprocessen en -structuren en over verbeterde capaciteiten 
inzake menselijk potentieel. 

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat () 
waar is (of fout) – geen idee 0,5

15
Als partnerinstellingen beschikken over verbeterde onderwijsprocessen en -structuren en 
over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel, dan verbetert de inzetbaarheid 
van de studenten van de partnerinstellingen.  

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat () 
waar is (of fout) – geen idee
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16
Als de inzetbaarheid van de studenten van de partnerinstellingen verbetert, dan worden 
beter gekwalificeerde mensen actief gebruikt in relevante sectoren.

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat () 
waar is (of fout) – geen idee 0,5
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partneruniversiteiten een resultaat zijn van de onderzoeksactiviteiten die zijn opgestart 
binnen de geanalyseerde interventies en niet van de verbeterde organisatorische 
processen of structuren.  

Figuur 35: Overzicht van beoordeelde impacthypothesen – organisatiecapaciteit 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

4.2.4 Duurzaamheid van de Belgische universitaire samenwerking 

Duurzaamheid staat centraal in de interventies, aangezien zowel VLIR-UOS als ARES 
duurzame veranderingen op het niveau van hun partnerinstellingen nastreven. Daarom 
is het belangrijk te analyseren in welke mate de interventies de institutionele, technische 
en academische duurzaamheid hebben bevorderd. Bovendien moet worden geanalyseerd 
of zij duurzame partnerschappen tussen de deelnemende universiteiten op gang hebben 
gebracht. Ten behoeve van deze evaluatie werden de verschillende dimensies van 
duurzaamheid als volgt gedefinieerd:  

x Institutionele duurzaamheid werd gedefinieerd als de mate waarin het menselijk 
potentieel, de processen en de procedures van de interventies geïntegreerd 
werden in de structuren van de partneruniversiteiten. 

x Technologische duurzaamheid werd gedefinieerd als de mate waarin recent 
gemoderniseerd of geïntroduceerd materiaal nog steeds door de 
partneruniversiteiten kan worden gebruikt zonder externe bijstand en 
onderhoudsondersteuning. 

x Academische duurzaamheid werd gedefinieerd als de mate waarin de 
partnerinstellingen in de toekomst beter in staat zullen zijn hun kerntaken te 
vervullen. 

Wat de institutionele duurzaamheid betreft, hebben de terreinmissies aangetoond dat de 
thematische gebieden waarop de interventies steun verleenden – gezondheid, 
diergeneeskundige wetenschappen, bosbouw, landbouw, biotechnologie en 
voedseltechnologie en -verwerking – nog steeds prioritaire gebieden van de 
partnerinstellingen zijn. Uit de evaluatie is verder gebleken dat personen die in de 
interventie opgeleid waren, aan het werk zijn gegaan in de faculteit van de 
partnerinstellingen. In dat verband hebben de doctors die zowel in onderzoeks- als in 
onderwijsprojecten zijn opgeleid, en in de IUC, een bijzonder vitale rol gespeeld. Dat 
komt doordat een toename van het aantal faculteiten met een postgraduaat hard nodig 
was vanwege de exponentiële groei van het aantal universiteitsstudenten in de 

Hypothese Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve schaal

17

Indien ondersteunende systemen zoals managementsystemen, kwaliteitsbewaking, 
boekhouding, enz. worden geïmplementeerd en gebruikt, beschikken partnerinstellingen 
over verbeterde organisatorische processen en structuren en over verbeterde 
capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat () 
waar is (of fout) – geen idee 0,5

18
Als bestuurs/managementsstructuren van de partnerinstellingen versterkt worden, 
beschikken zij over verbeterde organisatorische processen en structuren en over 
verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Overtuigd noch niet overtuigd dat () waar is 
(of fout) – geen idee

0,5

19
Als beleid met betrekking tot technologieoverdracht en vernieuwing wordt 
geïmplementeerd, dan beschikken partnerinstellingen over verbeterde organisatorische 
processen en structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Overtuigd en evenmin niet overtuigd dat () 
waar is (of fout) – geen idee 0,5

20
Als bibliotheken en laboratoria worden uitgerust met de modernste technologie, dan 
beschikken partnerinstellingen over verbeterde organisatorische processen en structuren 
en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Sterk overtuigd dat () waar is 0,85 – 0,95

21
Als processen en structuren van de partnerinstellingen worden ondersteund door ICT, 
dan beschikken partnerinstellingen over verbeterde organisatorische processen en 
structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel. 

Eerder overtuigd dan niet overtuigd dat () 
waar is 0,50 – 0,70

22
Als partnerinstellingen beschikken over verbeterde organisatorische processen en 
structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel, dan worden de 
onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen sterker.  

Voorzichtig overtuigd dat () waar is 0,70 – 0,85

Im
p
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t

23

Als partnerinstellingen beschikken over verbeterde organisatorische processen en 
structuren en over verbeterde capaciteiten inzake menselijk potentieel, dan winnen 
partnerinstellingen aan kracht in hun rol als gangmakers van verandering op het vlak 
van hun drieledige opdracht: onderzoek, onderwijs en dienstverleningsactiviteiten. 

Eerder overtuigd dan niet overtuigd dat () 
waar is

0,50 – 0,70
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Organisatorische capaciteit
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partnerlanden. Daarnaast is een aantal onrechtstreekse begunstigden dat in de 
interventies is opgeleid, binnen de partnerinstellingen opgeklommen tot het niveau van 
beslissers. Zo is een van de begunstigden van een doctoraatsbeurs in het project dat 
gespecialiseerde artsen opleidde in anesthesie en reanimatie in Benin, intussen 
vicedecaan geworden van de Geneeskundefaculteit van de Universiteit van Abomey-
Calavi en kan hij het in die functie opnemen voor het programma. Andere voorbeelden 
van begunstigden die leidende functies hebben verworven aan de partneruniversiteiten, 
waren er bij de twee IUC's in Vietnam en bij de onderzoeksprojecten in Ethiopië. Voor de 
interventies die de aanzet hebben gegeven tot structurele veranderingen, zoals betere 
kwalificatie van personeel en meer onderzoeksactiviteiten, het actualiseren van curricula 
of modernisering van onderzoeksapparatuur, is bovendien uit interviews tijdens de 
terreinmissies een hoge mate van toe-eigening van de opgestarte veranderingen 
gebleken, wat de institutionele verankering van de veranderingen heeft vergemakkelijkt.  

Wat technologische duurzaamheid betreft is het beeld niet eenduidig. Enerzijds werd er 
bij de projecten in Benin om te beginnen zeer weinig infrastructuur of uitrusting 
ingebracht. Anderzijds vond het evaluatieteam voor de andere interventies meestal 
positieve voorbeelden van uitrusting die via de interventies werd ingevoerd of 
gemoderniseerd en nog steeds zonder externe bijstand of ondersteuning wordt gebruikt. 
Een bijzonder succesvol voorbeeld is het geval van de IUC met de Can Tho Universiteit in 
Vietnam, waar het grootste deel van de gemoderniseerde of aangekochte uitrusting uit 
lokale materialen bestond en de universiteitsmedewerkers specifiek werden opgeleid om 
de uitrusting zelf te assembleren. Daardoor was het personeel ook in staat de uitrusting 
te herstellen, hetgeen niet het geval was voor uitrusting die door andere donoren werd 
gefinancierd. Correct leren omgaan met de uitrusting en robuust toezicht bleken ook bij 
andere interventies een succesfactor wat technologische duurzaamheid betreft. Maar 
zelfs aan de Can Tho Universiteit in Vietnam en voor de partneruniversiteiten in Benin en 
Ethiopië blijven voldoende financiële middelen om de uitrusting te onderhouden en up-
to-date te houden een uitdaging omdat de budgetten beperkt zijn. De enige interventie 
waarbij budgettaire beperkingen van de partneruniversiteit geen uitdaging vormen voor 
het onderhoud van de infrastructuur is de IUC met UPNT in Vietnam. De nauwe relatie 
tussen de gezondheidsautoriteiten van de stad en de universiteit in combinatie met 
gunstige economische groeicijfers is hier een externe factor die een positieve weerslag 
heeft op de duurzaamheid, omdat UPNT een expliciet mandaat heeft om 
gezondheidspersoneel op te leiden voor de stad en daarvoor voldoende financiering 
krijgt. Een minder succesvol voorbeeld wat technologische duurzaamheid betreft is het 
onderzoeksproject in Benin, waar de aangekochte uitrusting, waaronder motorfietsen en 
een auto, uitsluitend bestemd bleef voor persoonlijk gebruik van de ontvangers van een 
doctoraatsbeurs en de lokale projectpromotor, en de partnerinstelling dus niet 
structureel versterkte. 

De academische duurzaamheid wordt in de verschillende interventies over het algemeen 
positief beoordeeld. De partneruniversiteiten hebben over het algemeen zeer weinig 
verloop van hun academisch personeel ervaren en ze hebben kunnen voorzien in een 
groeiend aantal studenten op lange termijn. Naast de kwaliteit van de interventies zelf 
hebben externe factoren een weerslag gehad op de academische duurzaamheid. Zo 
benadrukten meerdere gesprekspartners in Benin de verwezenlijkingen van de laatste 
rector van de Universiteit van Abomey-Calavi voor het versterken van de organisatie-, 
onderwijs- en onderzoekscapaciteiten van de instelling. Zijn leiderschap hielp een 
gunstig klimaat te scheppen waarin academici kunnen evolueren. In Ethiopië 
daarentegen is er regelgeving die masterstudenten en doctorandi verplicht na het 
behalen van hun graad een aantal jaren bij een openbare instelling te werken, wat 
tijdelijk het behoud van personeel aan de universiteit ten goede komt. Gesprekspartners 
in Ethiopië wezen er echter ook op dat de universiteiten sterk gepolitiseerd blijven, wat 
resulteert in vriendjespolitiek die de motivatie van het personeel op de proef stelt en 
kansen niet op basis van verdiensten maar op basis van persoonlijke relaties en etnische 
afkomst verdeelt. Dat zijn moeilijkheden die de motivatie verkleinen en niet bevorderlijk 
zijn om aan de universiteit te blijven werken zodra de verplichte periode voorbij is. De 
Can Tho Universiteit in Vietnam draagt zelf bij aan het behoud van haar personeel door 
met personeelsleden nauwe persoonlijke contacten te onderhouden wanneer zij voor 
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beurzen in het buitenland worden geselecteerd. Daarnaast bieden ze jonge onderzoekers 
drie jaar na hun afstuderen een eigen onderzoeksfonds aan als ze bij de universiteit 
blijven. UPNT kan de kwaliteit van zijn opleiding op peil houden omdat het zijn 
gekwalificeerde docenten behoudt en van de stad steun blijft ontvangen voor het 
verbeteren van de infrastructuur en van externe organisaties voor de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. De academische duurzaamheid van UPNT wordt eveneens 
versterkt doordat niet alleen de IUC-samenwerking wordt geïmplementeerd maar 
tegelijk daarmee en ook later kleinere onderzoeksprojecten waarbij naast UPNT 
Belgische universiteiten, ziekenhuizen en individuele beurzen betrokken zijn. 

Met betrekking tot de duurzaamheid van partnerschappen bleek uit de evaluatie in de 
eerste plaats dat de meeste onderzochte interventies niet de eerste samenwerking 
waren tussen de betrokken Belgische partners en partners in het Zuiden. De 
samenwerking tussen de Belgische en Beninse projectpromotoren die betrokken zijn bij 
het opleidingsproject rond anesthesie en reanimatie, dateert bijvoorbeeld al van 1999 en 
loopt nog steeds. Voorafgaand aan de te evalueren interventie werd de samenwerking al 
gefinancierd door de voorganger van ARES en na afloop van de interventie werd 
financiering uit andere bronnen verkregen. 

De evaluatie heeft ook nieuwe partnerschappen aan het licht gebracht die uit de 
interventies zijn voortgekomen, zij het niet altijd op het niveau van de instelling. In veel 
gevallen onderhielden onderzoekers en docenten uit de partnerlanden veelvuldig contact 
met hun respectieve Belgische tegenhangers om artikels te publiceren en fondsen aan te 
vragen. In verscheidene gevallen getuigden de gesprekspartners dat zij via de 
interventies contact hadden gelegd met internationale academici en dat deze contacten 
voor hen nuttig waren om vervolgens onderzoekstoelagen of beurzen voor opleidingen te 
verwerven. Op die manier hebben onrechtstreekse begunstigden van de interventies 
zowel in België als in andere delen van de wereld financiering gekregen om hun 
academische belangen te behartigen. In dat verband is het vermeldenswaard dat zowel 
VLIR-UOS als ARES het mogelijk maken een instelling of een persoon te financieren die 
voordien ook al hun steun heeft genoten. De portfoliobenadering van VLIR-UOS 
stimuleert dat men een samenwerking met een kleine interventie begint om te peilen 
naar het potentieel om samen te werken in een grotere interventie op langere termijn. 
In dezelfde lijn moedigt zij aan dat men na een grote langetermijninterventie kleine 
interventies implementeert om te zorgen voor een passende afsluiting die maximale 
resultaten oplevert. Uit de terreinmissies is een gelijkaardige benadering opgemerkt bij 
ARES, dat eveneens een geleidelijke afbouw van de IUC mogelijk maakte met een kleine 
interventie. Daarenboven hebben ARES en VLIR-UOS specifieke individuele 
beursprogramma's uitgewerkt die bedoeld zijn om voormalige begunstigden van 
ingebedde beurzen die er niet in slaagden hun doctoraat binnen een interventie af te 
ronden, in staat te stellen dit alsnog te doen. Daarnaast zijn de individuele postdoctorale 
beurzen (ELAN) van ARES er specifiek op gericht om jonge academici die met ARES-
financiering hun doctoraat hebben behaald, een onderzoeks- of onderwijsproject te laten 
uitvoeren aan een universiteit in hun land.  

De beschreven portfoliobenadering is iets specifieks voor de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking. Terwijl andere Europese organisaties voor samenwerking 
op het gebied van hoger onderwijs soms de uitbreiding van interventies financieren of 
dezelfde partnerinstellingen een follow-upproject toekennen, moedigen zij doorgaans 
niet aan tot herhaalde financiering. In dit verband is uit de terreinmissies gebleken dat 
de portfoliobenadering een positieve factor is qua duurzaamheid. Op het niveau van de 
instelling geeft deze benadering de partner tijd om de resultaten te verankeren in de 
structuren van de deelnemende universiteiten. Op individueel niveau stelt het bursalen 
in staat om in hun eigen land in goede omstandigheden een academische loopbaan te 
beginnen, wat helpt om braindrain te voorkomen. Dat versterkt op zijn beurt de 
instellingen op een duurzame manier. De betrokkenheid van andere actoren bij de 
onderzoeksprojecten (zoals ziekenhuizen in het geval van de PIC's met UPNT) draagt in 
grote mate bij tot een sterkere inbedding van de universiteit in haar omgeving en 
vergroot haar relevantie als gangmaker van verandering. Het is echter belangrijk te 
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vermelden dat ARES, in tegenstelling tot VLIR-UOS, niet expliciet een 
portfoliobenadering als strategie heeft ontwikkeld. 

Wat de vooruitzichten voor de continuïteit van de partnerschappen in de toekomst 
betreft, hebben verscheidene Belgische projectpromotoren hun bezorgdheid geuit over 
het feit dat de jonge generatie Belgische academici mogelijk weinig belangstelling toont 
voor samenwerking met de partnerlanden van ARES en VLIR-UOS. Zij stellen vast dat er 
financieel of qua loopbaanmogelijkheden weinig stimulansen zijn om te kiezen voor 
samenwerking met ontwikkelingslanden. Om te beginnen moeten jonge academici zoveel 
mogelijk en zo zichtbaar mogelijk publiceren om hun carrière te bevorderen. Volgens de 
Belgische promotoren is engagement in capaciteitsopbouw binnen de 
ontwikkelingssamenwerking niet de meest efficiënte manier om dat te doen, en veel 
internationaal gerichte jonge academici hebben meer belangstelling voor samenwerking 
met bv. de Verenigde Staten. Bovendien bieden VLIR-UOS noch ARES, in tegenstelling 
tot andere instellingen voor academische samenwerking, geen vergoeding aan de 
Europese universiteiten die bij de interventies betrokken zijn. De Belgische universiteiten 
krijgen een klein budget om administratiekosten en reiskosten te dekken, maar het werk 
van de betrokken professoren wordt niet vergoed. Als gevolg daarvan toonden meerdere 
gesprekspartners zich bezorgd over de toekomst: wanneer de huidige generatie van 
Belgische promotoren, van wie veel bijna gepensioneerd zijn, zich niet langer engageert 
in universitaire ontwikkelingssamenwerking, zou het weleens moeilijk zou kunnen 
worden om gemotiveerde jonge Belgische professoren te vinden die de fakkel willen 
overnemen.  

4.2.4.1  Beoordeling van de duurzaamheid van de Belgische universitaire 
samenwerking 

Op basis van deze bevindingen komt het evaluatieteam tot de conclusie dat de 
geëvalueerde interventies van de Belgische samenwerking op het vlak van het hoger 
onderwijs duurzaam zijn, hoewel er nog enige ruimte is voor verbetering op het vlak van 
technologische duurzaamheid. Om te beginnen zijn de interventies institutioneel 
duurzaam, omdat de processen en procedures die in het kader van de interventies 
werden ingevoerd, inmiddels grotendeels zijn ingebed in de structuren van de 
partneruniversiteiten. In dezelfde lijn zijn de personen die binnen de interventie opgeleid 
zijn, daarna voor het merendeel door de partnerinstellingen aangeworven om er te 
werken en te blijven werken, en hebben zij verantwoordelijke functies overgenomen.  

Met betrekking tot technologische duurzaamheid zijn de sterke en zwakke punten in 
kaart gebracht. Over het geheel genomen is het evaluatieteam van mening dat de 
technologische duurzaamheid ten dele is bereikt. Bij de projecten in Benin werd zeer 
weinig uitrusting en infrastructuur verworven. Vanuit het perspectief van het 
evaluatieteam bekeken hoeft dit op zich niet als negatief te worden gezien indien de 
partnerinstellingen andere prioriteiten hadden. Niettemin acht het evaluatieteam het 
ongepast dat bij een van deze interventies motorfietsen en een auto die met 
projectmiddelen werden gekocht, in handen bleven van individuele bursalen en van de 
lokale projectpromotor in plaats van op het einde van het project te worden 
overgedragen aan de partnerinstelling. Bij de meeste interventies komen de verworven 
of gemoderniseerde infrastructuur en uitrusting evenwel ten goede aan de 
partnerinstellingen en zijn ze nog steeds in gebruik, terwijl de partners over de knowhow 
beschikken om ze te onderhouden. Een uitdaging is niettemin dat partneruniversiteiten 
veelal niet over de financiële middelen beschikken die nodig zijn voor onderhoud (met 
een positieve uitzondering voor UPNT). 

Het derde aspect, de academische duurzaamheid, wordt positief door het evaluatieteam 
beoordeeld omdat de partnerinstellingen er over het algemeen in geslaagd zijn het bij de 
interventies opgeleide personeel te behouden. Met meer en beter opgeleide 
onderzoekers en professoren hebben de universiteiten hun kerntaken op het gebied van 
onderwijs en onderzoek beter kunnen vervullen terwijl het aantal studenten sterk 
toenam. Ook externe aspecten die geen verband hielden met de Belgische universitaire 



 

   104 

samenwerking, hebben de academische duurzaamheid bevorderd. Het ging daarbij om 
robuust leiderschap in bepaalde partneruniversiteiten maar ook om beleid en 
stimulansen voor het behoud van personeel die uitgingen van de nationale overheid of 
van de partnerinstellingen zelf.  

Ten slotte is er de duurzaamheid van partnerschappen, die met één voorbehoud positief 
wordt beoordeeld. Over het algemeen hebben de langetermijnverbintenissen van 
Belgische projectpromotoren en hun lokale tegenhangers, in combinatie met een 
portefeuille van flexibele instrumenten uitgaande van VLIR-UOS en ARES, duurzame 
samenwerking mogelijk gemaakt. In dit verband valt in het bijzonder op te merken dat 
de portfoliobenadering van beide koepels (expliciet voor VLIR-UOS en impliciet voor 
ARES) het mogelijk maakt samenwerking met zowel instellingen als personen meermaals 
te financieren. Maar een aspect dat de vooruitzichten qua duurzame partnerschappen in 
de toekomst in gevaar kan brengen, is het feit dat een jongere generatie Belgische 
academici zich mogelijk te weinig gestimuleerd voelt om in de toekomst hetzelfde 
engagement aan te gaan als de oudere generatie. Gesprekspartners wezen er in dit 
verband op dat zich engageren voor universitaire ontwikkelingssamenwerking geen 
hefboom betekent voor de loopbaan van Belgische professoren en evenmin financieel 
aantrekkelijk is.  

4.3 Evaluatieresultaten voor individuele beurzen 

Naast de hierboven geanalyseerde projecten omvat de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking het toekennen van individuele beurzen waarmee inwoners 
van geselecteerde ontwikkelingslanden aan Belgische universiteiten of hogescholen 
kunnen studeren of hun opleiding kunnen voltooien.  

Dit hoofdstuk betreft de analyse van de effectiviteit en de impact van dit luik van de 
financieringsprogramma's. Deze evaluatie heeft betrekking op de internationale 
masteropleidingen (Cours Internationaux, CI) en internationale opleidingen (Stages 
Internationaux, SI) van ARES en op het internationale cursusprogramma (ICP), het 
internationale opleidingsprogramma (ITP) en de korte opleidingsinitiatieven (STI/KOI) 
van VLIR-UOS. 

De hierna volgende resultaten zijn gebaseerd op een online-enquête bij kandidaten van 
de A- en B-lijst met 2132 geldige antwoorden, 36 diepte-interviews achteraf en vijf korte 
valideringsinterviews met personen die niet op de online-enquête ingingen. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 4.1 kunnen de volgende resultaten als representatief worden 
beschouwd voor alle houders van een Belgische beurs. Maar vanwege verschillen in 
structurele opzet van de bestaande beursprogramma's (bv. overkoepelende organisatie, 
studie- versus opleidingsbeurs, verblijfsduur) zullen de resultaten in de eerste plaats 
globaal worden gepresenteerd en – waar nodig – ook worden uitgesplitst per koepel en 
beurstype. Omdat het niet de bedoeling is verschillen tussen de koepels te evalueren, 
worden afwijkingen wel beschreven maar niet gequoteerd. Bovendien werd bij de 
analyse van alle gegevens een vergelijking gemaakt tussen vrouwelijke en mannelijke 
respondenten en tussen houders van Belgische beurzen en hun controlegroepen. Tenzij 
anders vermeld, werden geen systematische verschillen gevonden.  

Om de ontwikkeling van de houders van een beurs in de loop van de tijd te illustreren, 
werd bij de analyse gewerkt met een gelaagd cohort. Deze benadering brengt 
respondenten onder in een aantal groepen die verschillende stadia in hun loopbaan 
illustreren: momenteel ingeschreven bursalen, pas afgestudeerden (tot één jaar na hun 
afstuderen), jonge professionals (tussen één en drie jaar na hun afstuderen) en 
professionals (meer dan drie jaar na hun afstuderen).  

Voor de analyse van de resultaten werden de volgende richtlijnen gevolgd: significante 
verschillen worden gemarkeerd als de α-foutkans kleiner is dan 5% (p <0,05). De 
significantiewaarde en de overeenkomstige effectgroottes (Cohen's d) worden in 
voetnoten vermeld. Als er verschillen konden worden waargenomen zonder dat ze 
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statistisch significant weren, dan worden deze vermeld als "tendens". Een hoofdletter N 
geeft het aantal respondenten aan dat een vraag of bijvraag heeft beantwoord ("Hoe 
tevreden was u over het lesmateriaal?"), terwijl de kleine letter n wordt gebruikt om het 
aantal respondenten te vermelden dat een specifieke keuze maakt (bv. degenen die 
"helemaal tevreden" kiezen). 

4.3.1 Effectiviteit en impact van de individuele beursprogramma's 

ARES en VLIR-UOS streven er met hun individuele beursprogramma's naar om 
gemotiveerde personen te winnen voor een succesvolle afronding van studies of een 
opleiding die relevant is voor ontwikkelingskwesties in hun eigen land. Het is de 
bedoeling dat bursalen via deze cursussen kennis opdoen die relevant is voor 
ontwikkeling en een reeks competenties die geschikt zijn om aan het werk te gaan in de 
ontwikkelingssector. Op persoonlijk vlak mikken deze beurzen op een grotere 
tewerkstelbaarheid van de academici en willen ze hen in staat stellen functies op te 
nemen waarin ze veranderingen kunnen helpen bewerkstelligen (outcome). Door gebruik 
te maken van pas verworven kennis en vaardigheden wordt verwacht dat de voormalige 
bursalen gangmakers van verandering worden en bijdragen tot de professionalisering 
van hun werkplek. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot betere prestaties van 
organisaties. Uiteindelijk zijn de beursprogramma's bedoeld om de ontvangers ervan 
voor te bereiden op het aanpakken van ontwikkelingsrelevante uitdagingen en op die 
manier uiteindelijk bij te dragen tot positieve, duurzame ontwikkeling in hun eigen land 
(impact). 

4.3.1.1 Deelname aan en tevredenheid over Belgische beursprogramma's 

Wil een beursprogramma effectief zijn, dan moet het in de eerste plaats geschikte 
kandidaten aantrekken voor het toekennen van een beurs. In dit verband moeten 
beurzen worden toegekend aan de meest gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten 
die zich met eigen middelen geen verblijf in het buitenland kunnen veroorloven. In de 
tweede plaats moeten de beursprogramma's zo worden opgevat dat de deelnemers 
tevreden zijn en met succes het programma afronden.  

De motivaties om een Belgische beurs aan te vragen lopen daarbij sterk uiteen. Volgens 
de respondenten, 1846 vrouwen en 3140 mannen43, zijn dit de belangrijkste redenen 
voor hun aanvraag: de wens om hun carrièrevooruitzichten te verbeteren (gemiddelde 
overeenkomst van 5,72 op een schaal van 6 punten, N = 1751), om een internationaal 
erkende graad te behalen (5,65, N = 1011) en om internationale ervaring op te doen 
(5,61, N = 1723). Daarnaast hopen velen de gespecialiseerde kennis en technieken te 
verwerven waarvoor Europese – en in dit geval Belgische – universiteiten bekend zijn 
(5,20, N = 1684). Uit de interviews blijkt dat dit met name het geval zou zijn voor 
opleidingsbeurzen. Bij het kiezen tussen verschillende beschikbare opleidingsbeurzen 
wordt de specialisatie van bepaalde programma's door meerdere geïnterviewden naar 
voren gehaald als hoofdreden om eerder voor een Belgische beurs te kiezen dan voor 
een andere; bijvoorbeeld op het vlak van aquacultuur, biotechnologie en 
voedselzekerheid. Persoonlijke banden (bv. met professoren, leeftijdgenoten of 
familieleden) binnen de koepelorganisaties en eerdere samenwerkingen van hun eigen 
universiteit met een Belgische universiteit (bv. via een IUC of een onderzoeksproject) 
zijn daarbij relevant om aanvragers bewust te maken van de beursprogramma's van 
ARES en VLIR-UOS. 

Over het algemeen is de motivatie om naar het buitenland te gaan groot, ongeacht of 
dat door een Belgische organisatie dan wel op een andere manier mogelijk wordt 
gemaakt. Veel geïnterviewden beweren zich ook voor andere beursprogramma's te 
hebben aangemeld. Bovendien stelt het merendeel van de bursalen dat ze een andere 
beurs zouden hebben aangevraagd als ze niet de beurs hadden ontvangen die hun was 

                                           
43 Bij tien bursalen werd het geslacht niet opgegeven in de A-lijst. 
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toegekend (71,2%, n = 1349). Velen onder hen bevestigen daarenboven zowel in de 
online-enquête als in de interviews dat zij zich bij de volgende beurscyclus(sen) zouden 
blijven aanmelden tot hun aanvraag succesvol was. 

Slechts weinigen kunnen hun verblijf in het buitenland echter zonder externe middelen 
financieren. Van de respondenten die niet de beurs kregen die ze hadden aangevraagd, 
kon slechts 4,8% de reis naar het buitenland zelf financieren (n=15). 31,1% ging naar 
het buitenland met een ander beursprogramma (n = 98), terwijl 64,1% in eigen land 
bleef (n = 202). Hoewel ze geen VLIR-UOS- of ARES-beurs ontvingen, studeren de 
meeste afgewezen aanvragers in België (20,7%, n = 23). Andere populaire landen zijn 
Nederland (12,6%, n = 14), Duitsland (7,2%, n = 8) en Noorwegen (7,2%, n = 8). Als 
gevolg daarvan leeft er bij de bursalen een grote motivatie en vraag om te solliciteren bij 
Belgische beursprogramma's. Bovendien zijn deze beursprogramma's voor velen de 
enige optie als ze hun ambitie om in het buitenland te studeren of een opleiding te 
volgen willen waarmaken. 

In overeenstemming met die grote motivatie beëindigen slechts zeer weinig houders van 
een Belgische beurs hun verblijf in België voortijdig. Onder de respondenten bedraagt de 
totale uitval 0,8% (n = 15). Dat staat in schril contrast met ontvangers van andere 
beurzen in de controlegroep, waar 10,2% van de respondenten afhaakt voor het einde 
van het programma (n = 10) (zie figuur 36). 

Figuur 36: Uitvalpercentages bij ontvangers van Belgische beurzen (N = 1799) en 
ontvangers van andere beurzen ter vergelijking (N = 98). 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Van de weinige ontvangers die voortijdig afhaakten, geven de meeste aan tevreden te 
zijn over hun studiebeursverblijf. Slechts twee personen geven lucht aan grote 
ontevredenheid over het programma. Dat wijst erop dat voortijdig afhaken als gevolg 
van ontevredenheid geen algemene trend is; persoonlijke redenen zijn waarschijnlijker 
als reden voor het voortijdig afhaken. 

Zoals blijkt uit het lage aantal bursalen dat voortijdig afhaakt, zijn de ontvangers van 
Belgische beurzen over het algemeen zeer tevreden over hun studiebeursverblijf. Op een 
schaal van 6 punten loopt de gemiddelde tevredenheid op tot 5,43 (N = 1750). Slechts 
2,2% van de respondenten is over het algemeen niet tevreden (n = 38) (zie figuur 37). 
Deze quoteringen blijven hoog als ze worden vergeleken met houders van andere 
beurzen: houders van Belgische beurzen zijn over het algemeen tevredener over hun 
verblijf dan houders van andere beurzen uit de controlegroep (5,43 vs. 5,36, N = 
1750/87). 
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Figuur 37: Tevredenheid van houders van Belgische beurzen over verschillende aspecten 
van hun verblijf in het buitenland. Gemiddeld oordeel op een schaal van 6 punten. 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Meer bepaald zijn ze het meest tevreden over het aanzien van hun universiteit in België, 
de expertise/competentie van de docenten en opleiders, de algemene academische 
kwaliteit van hun studies/opleiding en de logistieke ondersteuning die ze van de 
universiteit hebben gekregen bij het regelen van hun reis, huisvesting, enz. (allemaal 
hoger dan 5,6). Zij zijn in mindere mate tevreden over de maatschappelijke 
betrokkenheid in het land waar ze studeren (5,04). 

In dat verband wordt in de kwalitatieve interviews benadrukt dat met name de steun 
door de universiteiten in België een positief effect heeft gehad op de ervaring van de 
bursalen. De geïnterviewden wezen met nadruk op de tijdige en vriendelijke bijstand die 
voldeed aan hun noden. Voorts vinden zij de hoge academische kwaliteit – professoren 
en uitrusting – en de inhoud van de studie zeer relevant als voornaamste sterke punten 
van de programma's. Dat werd ook bevestigd in de interviews met niet-respondenten.  

Binnen de context van deze zeer hoge scores zijn begunstigden van Belgische 
opleidingsbeurzen beduidend tevredener over hun verblijf dan begunstigden van 
masterbeurzen44, zowel wat hun hele verblijf als wat de academische waarde ervan 
betreft. Zij zijn dan ook meestal tevredener over alle aspecten; in het bijzonder over 
inhoud/curricula, didactiek/onderwijsmethoden, academische ondersteuning en 
praktijkgerichtheid.45 Bovendien zijn houders van een beurs van VLIR-UOS doorgaans 
tevredener dan houders van een ARES-beurs. Dit geldt in het bijzonder voor houders 
van ARES-masterbeurzen, die minder tevreden zijn over de inhoud, het lesmateriaal en 
de praktijkgerichtheid van hun studie, maar ook over de geboden logistieke 

                                           
44 p = 0,000, d = 0,436 
45 Inhoud: 5,60 vs. 5,29, N = 732/1009; didactiek/onderwijsmethoden: 5,54 vs. 5,23, N = 726/1006; 
academische ondersteuning: 5,56 vs. 5,23, N = 720/998; praktijkgerichtheid: 5,49 vs. 5,17, N = 724/996 
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ondersteuning, in vergelijking met VLIR-UOS-studenten. Voor ARES in het algemeen is 
de tevredenheid over de academische ondersteuning trouwens lager.46 

Toch is er nog ruimte voor verbetering, zoals blijkt uit wat minder tevreden ontvangers 
van beurzen verwoorden. Met name vindt 22,2% van de ontvangers van een beurs de 
duur van het verblijf te kort om ten volle te kunnen profiteren van de internationale 
ervaring (n = 380). Dit betreft alle groepen die minder dan een jaar blijven, maar de 
personen met een studieverblijf van zes maanden tot een jaar, hebben het meest kritiek 
op de duur van hun studie. Door het ontwerp van de programma's bestaat deze groep 
voornamelijk uit houders van ARES-beurzen. Deze bekommernis kwam evenwel ook tot 
uiting in de kwalitatieve interviews met houders van zowel ARES- als VLIR-UOS-beurzen. 
De meest gehoorde kritiek was dat te veel inhoud in een te korte tijd zou worden 
behandeld. 

Een kleine groep respondenten vermeldde nog meer ruimte voor verbetering. Als punten 
die beter kunnen vermeldden zij: (gebrek aan) academische supervisie (n = 24), 
huisvestingsproblemen (n = 18) en een sterkere focus op meer praktische elementen (n 
= 20) in de opleidingen. Wat dat laatste betreft werd in de interviews gepreciseerd dat 
de inhoud van de cursussen soms te theoretisch was en dus niet voldeed aan de noden 
van de deelnemers.  

4.3.1.2 Rechtstreekse effecten van Belgische beursprogramma's: vaardigheden, 
competenties en contacten  

Om ervoor te zorgen dat bursalen op hun werkplek en later in hun eigen land 
gangmakers van verandering worden, moeten beursprogramma's hen toerusten met de 
vaardigheden die nodig zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Meer in het bijzonder 
moeten de programma's gericht zijn op de ontwikkeling van zowel inhoudelijke kennis en 
methodologische competenties als menselijke vaardigheden die de deelnemers later in 
hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Bovendien kan het opzetten van netwerken soms 
nuttig zijn wanneer ze blijven bestaan nadat de bursalen naar hun land van herkomst 
zijn teruggekeerd. 

Kijkt men naar de resultaten van de online-enquêtes, dan beweren bijna alle ontvangers 
van Belgische beurzen dat zij tijdens hun verblijf in het buitenland nieuwe kennis, 
nieuwe vaardigheden of competenties hebben verworven (gemiddelde score 5,49 op een 
schaal van 6 punten, N = 1693). Slechts 2,5% gelooft niets nieuws geleerd te hebben (n 
= 42) (zie figuur 38). 
  

                                           
46 Inhoud: 5,20 vs. 5,34, N = 342/667; lesmateriaal: 5,29 vs. 5,47, N = 340/662; praktijkgerichtheid van hun 
studie: 5,09 vs. 5,22, N = 335/661; logistieke ondersteuning: 5,24 vs. 5,69, N = 343/659; academische 
ondersteuning: 5,15 vs. 5,27, N = 334/664; academische ondersteuning opleidingen: 5,48 vs. 5,58, N = 
128/592 
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Figuur 38: Toename van competenties en vaardigheden bij houders van Belgische 
beurzen tijdens hun studiebeursverblijf. Gemiddeld oordeel op een schaal van 6 punten. 

 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

De toename is bijzonder groot als het om nieuwe inhoud en methodologie gaat: 99,3% 
van de voormalige houders van een Belgische beurs beweert tijdens het verblijf in België 
nieuwe inhoudelijke kennis te hebben verworven (n = 1661) en 97,7% nieuwe 
methodologische vaardigheden (n = 1635). Bij de opleidingen geeft 98% aan nieuwe 
technische deskundigheid te hebben verworven (n = 681). Bovendien ontwikkelde 
96,4% van de respondenten nieuwe interculturele vaardigheden (n = 1592) doordat ze 
in contact komen met een internationale omgeving. 
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De controleinterviews bevestigden deze bevindingen. Meestal verwezen de 
gesprekspartners naar nieuwe informatie, nieuwe technieken en methoden die ze tijdens 
hun verblijf in het buitenland hebben verworven. Daarnaast had het contact met een 
andere benadering, studeren en onderwijzen een weerslag op hun eigen modus 
operandi. De toegang tot laboratoriumapparatuur van het hoogste niveau en de 
vooruitgang op het vlak van academische schrijfvaardigheid werden meermaals vermeld 
als aspecten die het verwerven van nieuwe methoden en kennis hebben 
vergemakkelijkt. Bovendien was de confrontatie met nieuwe ideeën en andere 
levenservaringen van zowel nationale als internationale klasgenoten nuttig om de 
horizon van de geïnterviewde bursalen te verbreden. 

Interessant is dat er met betrekking tot de toename in vaardigheden en competenties 
significante statistische verschillen zijn wanneer men de verschillende thuisregio's van de 
respondenten analyseert.47 Bursalen uit Engelstalige Afrikaanse landen beweren meer 
vaardigheden te hebben verworven in vergelijking met andere regio's.48  

Bovendien worden de verschillen in accenten qua vaardigheidsontwikkeling tussen de 
beursprogramma's van ARES en VLIR-UOS duidelijk wanneer men de resultaten voor 
beide organisaties vergelijkt (zie figuur 39). Deelnemers aan ARES-opleidingen hebben 
bijvoorbeeld de meeste winst geboekt op het vlak van inhoudelijke kennis en 
methodologische vaardigheden. Op hun beurt ontwikkelden de ontvangers van VLIR-UOS 
meer sociale vaardigheden, en in het geval van masterbeurzen van VLIR-UOS meer 
persoonlijke vaardigheden. Dit zou erop kunnen wijzen dat de beursprogramma's 
inherent andere prioriteiten volgen bij het doorgeven van vaardigheden, met name wat 
het belang van menselijke vaardigheden betreft. 

Om de toegevoegde waarde van het verblijf in het buitenland te bepalen, is het even 
relevant te weten of bursalen dezelfde vaardigheden op het vlak van competenties 
zouden hebben verworven als zij in hun eigen land zouden gebleven zijn om er te 
studeren of een gelijkaardige opleiding te volgen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste 
begunstigden het erover eens zijn dat zij nieuwe vaardigheden hebben verworven die zij 
in hun eigen land niet zouden hebben verworven (Gemiddeld oordeel van 5,18 op een 
schaal van 6 punten). Het gaat hierbij specifiek om inhoudelijke (95,7%, n = 1585) en 
technische kennis (93,9%, n = 644), alsook om methodologische competenties (94,2%, 
n = 1550) en interculturele vaardigheden (92,1%, n = 1506) (zie figuur 39). 
  

                                           
47 p = 0,000, d = 0,267 
48 5,56 voor de Engelstalige Afrikaanse landen tegenover 5,25 (Midden-Oosten), 5,33 (Latijns-Amerika en het 
Caribisch gebied), 5,42 (Franstalig Afrika), 5,43 (Afrika Franstalig/Engelstalig of geen van beide), 5,49 (Azië en 
Oceanië). 
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Figuur 39: Toename van competenties en vaardigheden bij houders van Belgische 
beurzen tijdens hun studiebeursverblijf, die in hun eigen land niet beschikbaar zouden 
geweest zijn. Gemiddeld oordeel op een schaal van 6 punten. 

 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 
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Ook hier lopen de vaardigheidswinsten aanzienlijk uiteen tussen de regio's, zij het met 
een kleiner effect; met name tussen de groepen met de relatief hoogste en laagste 
toename. 49 In dit verband is de toegevoegde waarde opvallend hoger in Engelstalig 
Afrika, Azië en Oceanië dan in Franstalig Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, 
waar bursalen naar eigen zeggen het meest hebben geleerd in vergelijking met wat er in 
hun eigen land beschikbaar zou zijn geweest (5,34 en 5,24, N = 598/472 in vergelijking 
met 4,95 en 4,99, N = 303/173).  

Vergeleken over de jaren heen, verklaren bursalen in gelijke mate dat zij vaardigheden 
en competenties verworven hebben dankzij hun beurs. Personen met een nog lopende 
beurs, jonge professionals, en professionals die meer dan drie jaar afgestudeerd zijn, 
schatten hun toename even hoog in (5,50, N = 152; 5,50, N = 475, 5,51, N = 698). 
Alleen pas afgestudeerden quoteren de ontwikkeling van hun vaardigheden iets lager, 
maar niet significant lager (5,42, N = 337). Verder werd er geen groot verschil gevonden 
met betrekking tot de ontwikkeling van vaardigheden bij houders van Belgische beurzen 
en ontvangers van andere beurzen.  

Uit een grondige analyse van de toename in vaardigheden en competenties blijkt dat het 
een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de vaardigheden van ontvangers van 
beurzen als men praktische elementen integreert in de studieperiode. Degenen die 
beweren dat hun verblijf in het buitenland geen praktische elementen omvatte, zoals 
praktijkoefeningen, onafhankelijk onderzoek, een stage of iets dergelijks, verwierven 
beduidend minder vaardigheden dan degenen bij wie dat wel het geval was (5,27 vs. 
5,49, N = 70/1621).50 Het verschil kan dus grotendeels worden toegeschreven aan de 
positieve effecten van praktische oefeningen; die zijn bijzonder nuttig bij het verwerven 
van nieuwe technische deskundigheid. Onafhankelijke onderzoeksprojecten en stages 
maken weinig tot geen verschil.  

Op gelijkaardige wijze hebben bijkomende aanbiedingen, zoals aanvullende opleidingen 
alleen voor bursalen, netwerkevenementen of een alumni-netwerk tijdens het 
studiebeursverblijf, een positieve weerslag op de verwerving van vaardigheden en 
competenties. De ontvangers van beurzen die van deze activiteiten profiteren, melden 
een aanzienlijk hogere toename dan personen bij wie dat aspect in hun beurs ontbrak.51 

Los van het inbouwen van netwerkevenementen in hun beursprogramma verklaarden de 
meeste houders van een Belgische beurs evenwel dat ze tijdens hun verblijf in het 
buitenland de kans kregen om contacten te leggen en nieuwe netwerken op te zetten. 
Slechts 2% beweert tijdens het verblijf geen nieuwe contacten te hebben gelegd (zie 
figuur 40). 
  

                                           
49 Totaal: p = 0,000, d = 0,315. Uit paarsgewijze vergelijkingen blijkt dat er een significant verschil is tussen 
Franstalig Afrika en zowel Engelstalig Afrika als Azië en Oceanië op het 1%- significantieniveau, tussen Latijns-
Amerika en het Caribisch gebied en Engelstalig Afrika op het 1%-significantieniveau en tussen Latijns-Amerika 
en het Caribisch gebied en Azië en Oceanië op het 10%-significantieniveau. 
50 p = 0,004, d = 0,349 
51 Bijkomende opleidingen: p = 0,03, d = 0,106; netwerkevenementen: p = 0,000, d = 0,179; alumni-
netwerk: p = 0,000, d = 0,219. 
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Figuur 40: Nieuwe contacten gelegd door houders van een Belgische beurs tijdens hun 
verblijf in het buitenland. Meerdere antwoorden waren mogelijk (N = 1694). 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

De bursalen hebben voornamelijk nieuwe persoonlijke contacten gelegd binnen hun 
cursussen en binnen hun respectieve universiteit.52Daarnaast heeft een aanzienlijk deel 
van de bursalen contact gelegd met andere universiteiten of onderzoeksinstellingen in 
België (27,1%), met bedrijven (25,9%) of met Belgische organisaties op het vlak van 
internationale ontwikkelingssamenwerking (19,8%). De gevoerde interviews bevestigden 
daarbij dat de meeste contacten op persoonlijk niveau worden gelegd. De 
gesprekspartners verklaarden dat de internationale opzet van hun 
studiebeursprogramma's voor hen een belangrijk voordeel was, omdat zij hun sociaal 
netwerk buiten hun onmiddellijke thuisomgeving konden uitbreiden. Nauw professioneel 
contact met voormalige professoren of andere onderzoeksinstellingen werd in de 
interviews zelden vermeld.  

Het komt niet als een verrassing dat bursalen die tijdens hun studiebeursprogramma aan 
netwerkevenementen deelnamen, veelal meer contacten legden in alle categorieën dan 
zij die niet aan netwerkevenementen deelnamen. De enige uitzondering hierop waren 
contacten met het bedrijfsleven.  

Mannelijke en vrouwelijke bursalen breiden hun netwerken met vrienden, privé-
contacten en medecursisten in gelijke mate uit. Toch leggen mannen in vergelijking met 
vrouwen beduidend meer contacten binnen hun gastuniversiteit (64,4%, n = 658 vs. 
54,5%, n = 366), andere onderzoeksinstellingen (30,7%, n = 313 vs. 21,7%, n = 146), 
professionele contacten met bedrijven (29,8%, n = 304 vs. 19,9%, n = 134) en met 
Belgische organisaties betrokken bij internationale ontwikkelingssamenwerking (22,7%, 
n = 232 vs. 15,3%, n = 103).53 

Ook deelnemers aan andere beursprogramma's leggen soortgelijke contacten met 
nieuwe vrienden in het algemeen en met medecursisten. Toch melden ze aanzienlijk 
meer nieuwe contacten te hebben gelegd binnen hun gastuniversiteit (76,5%, n = 65 vs 
60,4%, n = 1024)54, evenals (tendens) meer nieuwe zakelijke contacten (35,3%, n = 30 
vs 25,9%, n = 438). Verder hebben ze ook meer contacten gelegd met 
ontwikkelingsorganisaties in het land waar ze studeerden/hun opleiding volgden (27,1%, 
n = 23 vs. 19,8%, n = 335). 

                                           
52 Vrienden/persoonlijke contacten: 84,5%, n = 1432; cursisten uit landen buiten mijn eigen regio: 75,9%, n = 
1285; cursisten uit mijn eigen land: 59,5%, n = 1008; cursisten uit mijn regio: 47,5%, n = 804; contacten 
binnen mijn gastuniversiteit/instelling: 60,4%, n = 1024. 
53 In alle gevallen: p = 0,000 
54 p = 0,001, d = -0,329 
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Respondenten van beide groepen hebben in gelijke mate deelgenomen aan 
netwerkevenementen voor bursalen, maar deelnemers van andere beursprogramma's 
lijken uitgebreider te hebben genetwerkt. Significante positieve correlaties tussen 
onafhankelijke onderzoeksprojecten en contacten binnen de universiteit en met het 
bedrijfsleven55, evenals tussen stages en zakelijke contacten56 suggereren dat deze 
bijkomende contacten er komen wanneer bij vergelijkbare beursprogramma's meer 
praktische elementen zijn ingebed: 79,3% (n = 73) onderneemt eigen 
onderzoeksprojecten tegenover 51,7% van de houders van een Belgische beurs (n = 
915). Ook loopt 27,2% (n = 25) stage in het buitenland, tegenover 19,4% van de 
houders van een Belgische beurs (n = 337). 

4.3.1.3 Gevolgen op persoonlijk niveau: professionele trajecten van bursalen 

Op persoonlijk niveau willen de Belgische beursprogramma's een positieve weerslag 
hebben op de loopbaanontwikkeling van voormalige bursalen, om hun 
tewerkstelbaarheid te vergroten en hen in staat te stellen in hun eigen land 
verantwoordelijke functies over te nemen. Het is de bedoeling dat afgestudeerden in 
Belgische beursprogramma's hun pas verworven kennis en vaardigheden toepassen en 
actief gebruik maken van de netwerken die ze tijdens hun verblijf hebben opgezet. 

In de eerste plaats beoordelen de ontvangers van een beurs zelf de impact van hun 
beurs op hun carrière zeer positief: 97,3% van alle ontvangers van een beurs is van 
mening dat deelnemen aan de beurs hun carrièrevooruitzichten heeft verbeterd (n = 
1412). Meer in het bijzonder zijn de meesten van oordeel dat de internationale ervaring, 
de kennis en de verworven vaardigheden belangrijke factoren voor hun 
loopbaanontwikkeling zijn geweest (zie figuur 41). 

Figuur 41: Beoordeling van de impact van deelname aan de beurs op hun carrière zoals 
gezien door voormalige houders van een Belgische beurs zelf. Gemiddeld oordeel op een 
schaal van 6 punten. 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

In dit verband vermelden mannelijke en vrouwelijke bursalen een even positief effect op 
hun carrièrevooruitzichten. Personen die in internationale organisaties, 
onderzoekinstellingen en overheidsinstellingen werken, zijn echter geneigd het positieve 
effect van de beurs op hun carrière hoger in te schatten dan zij die in de privésector of in 
middenveldorganisaties/ngo's werken. Houders van een beurs van VLIR-UOS vinden de 
impact op hun carrière over het algemeen positiever dan houders van een ARES-beurs.57 
Dat komt vooral doordat houders van een ARES-beurs de in het buitenland gelegde 
contacten minder belangrijk vinden voor hun loopbaanontwikkeling dan houders van een 

                                           
55 r = 0,173 & r = 0,126, voor beide p = 0,000 
56 r = 0,170, p = 0,000 
57 Studies: 5,58 vs. 5,35, N = 494/304; opleidingen: 5,53 vs. 5,41, N = 561/121 
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VLIR-UOS-beurs. Toch is iedereen het er in bijna gelijke mate over eens dat de beurs 
hun carrièrevooruitzichten heeft verbeterd. 

In een vergelijkbare tendens schatten houders van een Belgische beurs de impact van 
hun beurs op hun carrièrevooruitzichten groter in dan houders van andere beurzen (5,64 
vs. 5,54, N = 1451/71). Houders van andere beurzen daarentegen stellen dat de 
gelegde contacten relevanter waren voor hun loopbaanontwikkeling (5,17 vs. 4,97, N = 
71/1420). Deze laatste bevinding strookt met de vaststelling dat ontvangers binnen 
andere studiebeursprogramma's tijdens hun verblijf in het buitenland uitgebreider 
hebben genetwerkt dan houders van Belgische beurzen. 

Het positieve effect op de loopbaanontwikkeling zoals de voormalige bursalen het zelf 
inschatten, komt eveneens tot uiting in de tijd die ze nodig hebben om na hun opleiding 
werk te vinden. Gemiddeld duurt dat 2,2 maanden.58 Bursalen die in België een master 
afronden, hebben na hun afstuderen gemiddeld 2,4 maanden nodig om werk te vinden. 
Bovendien is momenteel 8,2% van de respondenten werkloos (n = 122); de helft van 
hen is in het voorafgaande jaar afgestudeerd. 

Opmerkelijk is dat zoeken naar werk significant minder lang duurt voor wie met een 
beurs naar het buitenland is gegaan dan voor wie thuis is gebleven.59 Personen van wie 
de beursaanvraag werd geweigerd en die dus niet naar het buitenland gingen, zochten 
gemiddeld 7,9 maanden naar een baan, terwijl zij die wel naar het buitenland konden 
tussen 2,0 en 3,0 maanden zochten. Wat dat aspect betreft kon geen verschil worden 
gevonden tussen de beurzen van ARES/VLIR-UOS en die van andere organisaties. 

Figuur 42: Duur van de zoektocht naar werk na het afronden van de opleiding voor 
houders van Belgische beurzen en de controlegroepen. Met weergave van zowel de 
gemiddelde duur (eerste balk) als het 5%-getrimde gemiddelde (tweede balk). 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

De korte tijd die nodig is om een baan te vinden, is gedeeltelijk te verklaren door de 
toelatingscriteria die beide koepelorganisaties hanteren met betrekking tot de 
                                           
58 Wegens uitbijters in de cijfers zijn de gemiddelden waarnaar in deze paragraaf over het zoeken naar werk 
wordt verwezen 5%-getrimde gemiddelden, wat betekent dat de hoogste 2,5% en de laagste 2,5% van de 
scores niet in de analyse zitten. Om het volledige beeld te geven staan in figuur 42 beide waarden tegenover 
elkaar. 
59 p = 0,000, d = 0,605 
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professionele achtergrond van de aanvragers. Het eerste criterium om in aanmerking te 
komen voor ARES-beurzen is dat de aanvragers momenteel in hun eigen land wonen en 
werken. Bovendien eist ARES van aanvragers dat zij bewijzen van ten minste twee jaar 
beroepservaring voorleggen voordat zij een beurs kunnen aanvragen. VLIR-UOS geeft 
eveneens "voorrang aan kandidaten die tewerkgesteld zijn in academische instellingen, 
onderzoeksinstellingen, overheden, sociale economie of ngo's, of een loopbaan ambiëren 
in een van deze sectoren" (VLIR-UOS, z.d.). Maar ook professionals uit de privésector en 
pas afgestudeerden zonder werkervaring komen volgens hen in aanmerking. Voor 
opleidingsprogramma's is in beide organisaties een specifieke eis dat werkgevers 
bevestigen dat zij de bursalen (opnieuw) zullen opnemen in een functie waarin zij hun 
nieuwe kennis en competenties kunnen toepassen. In de geschiktheidscriteria van beide 
organisaties wordt niet verwezen naar een contractuele verbintenis die bursalen verplicht 
naar hun vorige werkgever terug te keren. 

Bijgevolg was 90,8% van de ontvangers van een Belgische beurs op het ogenblik van de 
aanvraag al aan het werk, als werknemer of als zelfstandige (n = 1641). Tussen studie 
en opleiding zit qua cijfers weinig verschil, maar voor ARES liggen ze hoger dan voor 
VLIR-UOS. Terwijl 97,1% van de ARES-aanvragers werkt op het moment van de 
aanvraag (n = 477), is dat bij VLIR-UOS slechts 88,2% (n = 1164). Dat is te verklaren 
door de bereidheid van VLIR-UOS om ook pas afgestudeerden zonder beroepservaring 
toe te laten. 

Na het studiebeursverblijf keert 74,9% van diegenen die al werkten terug naar hun 
vorige werkgever (n = 750). Het gaat daarbij voornamelijk om degenen die naar het 
buitenland gaan voor een opleiding (89,1%, n = 450), want van de houders van een 
studiebeurs keert slechts 60,4% (n = 300) terug naar zijn vorige werkplek. Ondanks de 
belofte van (weder)tewerkstelling die deelnemers aan de VLIR-UOS- en ARES-opleiding 
kregen, keerde 10,6% niet terug (n = 43).  

De dieper gravende interviews gaven daarvoor drie verklaringen: 1) niet alle werkgevers 
gaven de waarborg dat bursalen konden terugkeren; 2) soms verhinderen structurele 
factoren de terugkeer ondanks een eerdere (informele) verbintenis, bijvoorbeeld dat het 
project onvoorzien stopt; en ten slotte, maar wel het meest vernoemd, gaat het om 3) 
proactieve beslissingen om van baan te veranderen. Redenen hiervoor waren onder 
meer dat de bursaal een nieuwe kijk kreeg op wat voor werk hij of zij graag zou willen 
doen, dat hij/zij een baan aanvaardde met meer verantwoordelijkheden omdat hij of zij 
daarvoor dankzij de beurs in aanmerking kwam, of dat hij/zij een eigen zaak wilde 
beginnen.  

Na het vinden van een baan werken voormalige bursalen in uiteenlopende organisaties 
en vakgebieden. Op het moment van de evaluatie was het grootste deel werkzaam in 
onderzoek, bv. in universiteiten, denktanks of soortgelijke instellingen (38,2%, n = 
408). Dat geldt in het bijzonder voor voormalige VLIR-UOS-studenten, waarvan 45,2% 
(n = 341) in onderzoek werkte, tegenover 21,3% van de voormalige ARES-bursalen (n = 
67). ARES-afgestudeerden werken dan weer voornamelijk in overheidsinstellingen 
(38,9%, n = 122 vs 26,4%, n = 199). Verder werkt, voor beide koepelorganisaties door 
elkaar genomen, 11,1% in de privésector (n = 119), 10,9% in internationale 
organisaties (n = 117) en 9,7% in middenveldorganisaties of niet-gouvernementele 
organisaties (n = 104) (zie figuur 43). 
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Figuur 43: Huidige werkplek van voormalige houders van Belgische beurzen: soort 
organisatie, omvang van de organisatie, en sector (N = 1069, 1068, 1075). 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

In vergelijking met de houders van Belgische beurzen vertonen beide controlegroepen 
deels uiteenlopende functieprofielen. Met name werken voormalige houders van andere 
beurzen hoofdzakelijk in onderzoek (51,9%, n = 28) en vrijwel niet in 
middenveldorganisaties/ngo's (1,9%, n = 1). Voor degenen die in eigen land gebleven 
zijn, is de overheid de belangrijkste werkgever (39,2%, n = 67), gevolgd door 
onderzoeksinstellingen (30,4%, n = 52). Dit suggereert ofwel dat ontvangers van 
Belgische beurzen andere vaardigheden verwerven waardoor zij in aanmerking komen 
voor andere banen dan de controlegroepen of juist niet, ofwel dat afgestudeerden met 
Belgische beurzen andere betrachtingen hebben met betrekking tot hun werk. 

Meer dan de helft van de voormalige houders van een Belgische beurs werkt in grote 
organisaties/instellingen, met meer dan 250 werknemers (57,9%, n = 618). Als men 
denkt aan de hierboven vermelde sectoren, dan zou het daarbij grotendeels om 
universiteiten kunnen gaan. Een zeer klein aantal afgestudeerden (1,2%, n = 13) leidt 
een eenmanszaak of werkt in zeer kleine ondernemingen met twee tot tien werknemers 
(6,1%, n = 65). 

De meeste voormalige houders van een Belgische beurs zijn actief in de drie volgende 
gebieden waarop de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich toespitst. Slechts 13,9% 
werkt in sectoren die geen rechtstreeks verband hebben met een van de sectoren van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking60 (n = 149) (zie figuur 43).  

1) landbouw en voedselzekerheid (24,6%, n = 264);  

2) onderwijs en opleiding (23,9%, n = 257); en  

3) gezondheid (13,6%, n = 146). 

                                           
60 Namelijk: landbouw en voedselzekerheid; handelshulp; biodiversiteit; klimaatverandering; schuldverlichting; 
woestijnvorming; onderwijs en opleiding; gender; personenrechten; gezondheid; infrastructuur, industrie en 
technologie; innovatieve financiering; migratie; ontwikkeling van de particuliere sector.  
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Terwijl voormalige houders van ARES- en VLIR-UOS-beurzen beide actief zijn in 
landbouw en voedselzekerheid, zijn ARES-afgestudeerden actiever in de 
gezondheidssector (25,0%, n = 79 vs 8,8%, n = 67). Ontvangers van VLIR-UOS-
studiebeurzen werken vaker in onderwijs en opleiding (28,6%, n = 217 vs. 12,7%, n = 
40).  

Er is in de tijd evenwel sprake van een verschuiving in de prioriteiten qua tewerkstelling 
van houders van Belgische beurzen61. Onder de pas afgestudeerden werkt 37,3% in 
overheidsinstellingen (n = 72) maar dat aandeel daalt tot 28,4% bij de professionals (n 
= 145); intussen neemt het aantal dat in internationale organisaties werkt gestaag toe 
(van 6,7%, n = 13 tot 9,3%, n = 32 tot 13,5%, n = 69). Tegelijk neemt het aantal dat 
in onderzoeksinstellingen werkt licht af (42,0%, n = 81 tot 38,8%, n = 133 tot 36,7%, n 
= 187), terwijl het aandeel van de afgestudeerden die bij middenveldorganisaties/ngo's 
werkt nagenoeg gelijk blijft. De grootste verschillen doen zich voor in de privésector, 
waar de aantallen bijna verdrievoudigen van 5,2% (n = 10) onmiddellijk na het 
afstuderen tot 13,4% voor jonge professionals (n = 46), om vervolgens weer licht te 
dalen tot 12,0% onder langer afgestudeerde professionals (n = 61).  

Wat de omvang van de organisatie betreft, vinden er gedurende de loopbaan van de 
afgestudeerden geen grote veranderingen plaats. Alleen het aantal dat in grote 
organisaties werkt neemt af (van 64,7%, n = 123 tot 56,6%, n = 290), ten gunste van 
middelgrote organisaties (van 16,3%, n = 31 tot 22,3%, n = 114) naarmate de 
loopbaan vordert. Wat de sectoren betreft, blijven landbouw en voedselzekerheid, 
onderwijs en opleiding in de loop van de tijd stabiel. Het aantal dat in de 
gezondheidszorg werkt, daalt echter van 18,1% voor pas afgestudeerden (n = 35) tot 
11,8% voor professionals (n = 61). Bovendien verdubbelt het aandeel van degenen die 
in sectoren werken die geen rechtstreeks verband hebben met de Belgische 
ontwikkeling, van 7,8% bij pas afgestudeerden (n = 15) tot 15,5% bij professionals (n = 
80). 

Samenvattend kan worden opgemerkt dat een opmerkelijk deel van de voormalige 
houders van Belgische beurzen in de loop van hun loopbaan geneigd is over te schakelen 
op een baan met hogere verloning, bijvoorbeeld in internationale organisaties of in de 
privésector. Deze verschuiving betreft echter slechts een fractie van de voormalige 
bursalen, aangezien een groot aantal in andere soorten organisaties blijft werken. 
Landbouw/voedselzekerheid, onderwijs en ontwikkeling in het algemeen blijven 
aantrekkelijke sectoren om in te werken. 

Ongeacht hun werkplek zijn voormalige houders van Belgische beurzen van mening dat 
hun pas verworven vaardigheden en competenties zeer goed bruikbaar zijn in hun 
dagelijks werk. Van degenen die nieuwe vaardigheden hebben verworven, maakt ten 
minste 93,3% in zijn beroepsleven gebruik van de nieuwe inhoudelijke kennis, 
methodologische vaardigheden, sociale vaardigheden, persoonlijke vaardigheden en 
interculturele competentie, alsook van de nieuw verworven technische deskundigheid 
(zie figuur 44). Significante positieve correlaties voor alle vaardigheidsgebieden wijzen 
erop dat hoe meer vaardigheden men verwerft, des te meer men die later op het werk 
gebruikt. 

  

                                           
61 Zoals wordt geïllustreerd door de gelaagde cohort van pas afgestudeerde bursalen, jonge professionals (één 
tot drie jaar na het afstuderen) en professionals (meer dan drie jaar na het afstuderen). 
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Figuur 44: Gebruik van nieuwe, tijdens een verblijf in het buitenland verworven 
vaardigheden in het dagelijks werk van ontvangers van Belgische beurzen Gemiddeld 
oordeel op een schaal van 6 punten. 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de bruikbaarheid met name groot is voor 
personen die in onderzoek en/of onderwijs werken. Vooral in deze sector gaven de 
respondenten aan dat zij in het buitenland verworven kennis en vaardigheden continu 
gebruiken. In andere sectoren waren het vooral de technieken en werkwijzen die van nut 
bleken voor het dagelijkse werk van de bursaal. Eén zeer positief voorbeeld laat zien dat 
de verworven vaardigheid ook in de privésector tot haar recht kan komen: één 
ontvanger van een beurs gebruikte de kennis die hij had verworven tijdens een korte 
opleiding over cacaoproductie om met een eigen chocoladebedrijf te beginnen. De eerste 
chocoladereep werd onlangs geproduceerd. 

Vergelijkt men ARES en VLIR-UOS, dan zijn er qua toepassing van vaardigheden 
nauwelijks verschillen op te merken. Er zijn alleen verschillen te vinden op het vlak van 
soft skills, aangezien voormalige ARES-bursalen in hun dagelijks werk minder gebruik 
maken van nieuwe persoonlijke vaardigheden (5,23, N = 183/86 versus 5,46/5,37, N = 
277/378) dan bursalen van VLIR-UOS. Ontvangers van VLIR-UOS-opleidingen gebruiken 
dan weer hun interculturele vaardigheden minder vaak dan hun ARES-tegenhangers 
(5,19 vs. 5,28, N = 379/90).  

Bovendien gebruiken mannen significant vaker vaardigheden in hun dagelijks werk dan 
vrouwen, hoewel beiden als ontvangers van beurzen in gelijke mate beweerden 
vaardigheden te hebben verworven. Mannen gebruiken nieuw verworven inhoudelijke 
kennis (5,38 vs. 5,19 N = 611/379), methodologische vaardigheden (5,37 vs. 5,18, N = 
603/375) en interculturele competenties (5,30 vs. 5,16, N = 581/348) in hun werk vaker 
dan vrouwen.62 Qua gebruik van sociale vaardigheden, persoonlijke vaardigheden en 
technische expertise is er evenwel geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. 

Over de jaren bekeken wordt de bruikbaarheid van nieuw verworven vaardigheden en 
competenties door de respondenten als stabiel beoordeeld. Recent afgestudeerden, 
jonge professionals en professionals geven het gebruik van hun nieuwe vaardigheden 
ongeveer een gelijke quotering. In de interviews verklaarden verschillende bursalen 
evenwel dat de verworven vaardigheden zeer relevant waren in hun vorige baan, maar 
minder bruikbaar werden zodra ze van werk veranderden (vooral in de privésector). 
                                           
62 Inhoudelijke kennis: p = 0,002, d = 0,198; methodologische vaardigheden: p = 0,002, d = 0,203; 
interculturele vaardigheden: p = 0,038, d = 0,142. 
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In vergelijking met de controlegroepen beweren meer houders van Belgische beurzen 
hun nieuw ontwikkelde vaardigheden te gebruiken dan ontvangers van andere beurzen. 
Dit geldt voor alle vaardigheidsgebieden. Geen van deze verschillen kan echter als 
statistisch significant worden beschouwd. 

De nieuw verworven vaardigheden en competenties van de houders van Belgische 
beurzen en het gebruik ervan in hun dagelijks werk komen tot uiting in de vorm van 
verantwoordelijke functies met beslissingsbevoegdheid. Op het moment van deze 
evaluatie63 bekleden bijna alle voormalige houders van een Belgische beurs een functie 
waarin ze actief invloed kunnen uitoefenen op delen van hun organisatie. Slechts 7,1% 
beweert op geen enkel niveau beslissingen te mogen nemen (n = 75). Zo kan 87,8% 
van de voormalige bursalen die thans een job hebben, autonoom beslissen over 
operationele kwesties zoals termijnen of het beheer van taken (n = 896). Verder heeft 
78,2% zeggenschap over personeel (n = 714) en 61,5% over budgetten (n = 551). Ten 
slotte heeft 82,2% strategische beslissingsbevoegdheden (n = 796), wat betekent dat ze 
invloed hebben op de toekomstige oriëntatie van hun team/eenheid/afdeling/organisatie 
en langetermijndoelstellingen kunnen vastleggen.  

Het wekt geen verbazing dat de beslissingsbevoegdheden variëren naargelang ze 
kunnen worden uitgeoefend over een team, een bedrijfseenheid/departement, een 
afdeling/faculteit of over de hele organisatie/instelling. Ook hangt het belang ervan af 
van de omvang van de organisatie waar men werkt. Zo kan 46,0% strategische 
beslissingen nemen voor de hele organisatie in zeer kleine ondernemingen (n = 29), 
terwijl slechts 10,3% dat kan in organisaties met 250 werknemers en meer (n = 57). 
Bovendien is de tendens dat voormalige bursalen die zijn teruggekeerd naar hun 
voormalige werkgever, posities innemen die iets meer invloed hebben dan bursalen die 
van job zijn veranderd (indexwaarde64 12,03 vs. 11,06, N = 731/241). Niettemin ging 
ook wie van job veranderde, er professioneel op vooruit in vergelijking met zijn/haar 
vroegere verantwoordelijkheden (4,24 tegenover 2,81, N = 242/729). 

Als we kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, wordt het duidelijk dat 
mannen die hebben deelgenomen aan een beurs momenteel functies bekleden met 
aanzienlijk grotere beslissingsmacht dan vrouwen (12,35 vs. 10,69, N = 648/405).65 Dit 
slaat in het bijzonder op personeelsbeslissingen, strategische en operationele 
beslissingen; in mindere mate op budgetbeslissingen. Niettemin tonen de resultaten ook 
aan dat vrouwen na hun beurs meer aan verantwoordelijkheid winnen dan mannen, in 
vergelijking met de situatie vóór hun beurs (3,33 vs. 3,05, N = 377/608). Een mogelijke 
verklaring voor het verschil dat blijft bestaan, is te vinden in de overwegend patriarchale 
context van de landen waaruit de deelnemers komen; die heeft nog steeds een weerslag 
op de posities en beslissingsmacht die vrouwen in organisaties kunnen krijgen. 

De huidige functies van de houders van een Belgische beurs verschillen niet significant 
met die in de controlegroepen. Niet significant maar wel duidelijk is dat wie een beurs 
(om het even welke) ontving, meer beslissingsmacht heeft dan wie in eigen land bleef 
(Belgische beurzen 11,71, andere beurzen 11,84 vs 11,49, N = 1054/51/172). 

Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van beslissingsbevoegdheden in de loop van de 
tijd blijkt dat zowel interventie- als controlegroepen in de loop van hun carrière meer 
beslissingsmacht verwerven. Er is daarbij echter wel een verschil in ontwikkelingstraject 
tussen de drie groepen. Terwijl houders van een Belgische beurs meteen na hun 

                                           
63 Oktober 2017. 
64 Om de complexiteit te beperken werd beslissingsmacht hierbij gerangschikt volgens het gewicht van de 
beslissingen: operationele beslissingen (gewicht 1), personeels- en budgetbeslissingen (elk 2) en strategische 
beslissingen (gewicht 4); en volgens het niveau waarop ze die kunnen nemen (team = 1, eenheid/departement 
= 2, afdeling/faculteit = 3, organisatie/instelling = 4). Beslissingsmacht kan in dit verband variëren van 0 tot 
36 (operationele, personele, budgettaire en strategische beslissingen op organisatieniveau). Voor hun huidige 
dienstbetrekking werd de schaal bovendien bijgesteld op basis van organisatiegrootte (gerangschikt). Tijdlijn 
en verschillen worden berekend op basis van de niet-gerangschikte schaal, aangezien de beschikbare 
informatie over eerdere dienstverbanden beperkt is. 
65 p = 0,001; d = 0,21 
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afstuderen een toename in hun beslissingsmacht ervaren, blijft de beslissingsmacht voor 
thuisblijvers gelijk vanaf de nulmeting tot ongeveer een jaar na hun aanvraag, om pas 
daarna toe te nemen. Voor bursalen die andere beurzen ontvingen, is bijna hetzelfde 
traject te zien als voor de Belgische bursalen. Op het einde – meer dan drie jaar na het 
afstuderen – bekleden de houders van een Belgische beurs echter de posities met de 
grootste beslissingsmacht in vergelijking met de andere groepen. Deze resultaten wijzen 
erop dat het ontvangen van een Belgische beurs vooral effect heeft doordat het bursalen 
in staat stelt kort na het afstuderen meer verantwoordelijke posities in te nemen. Na 
verloop van tijd verwerven de controlegroepen een gelijkaardig professioneel niveau 
maar bekleden voormalige houders van een Belgische beurs de invloedrijkste posities 
(zie figuur 45). Professionele vooruitgang is hierbij, weliswaar niet significant, 
tastbaarder voor voormalige VLIR-UOS-bursalen dan voor personen die een ARES-beurs 
hadden.66 

Figuur 45: Ontwikkeling van de beslissingsverantwoordelijkheid in de gelaagde cohort 
en gedifferentieerd per interventie- en controlegroep. Indexwaarde tussen 0 en 36. 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Parallel met de loopbaanontwikkeling van de bursalen blijven uitgebouwde netwerken na 
het afronden van het beursverblijf bestaan. Dat geldt in het bijzonder voor informele 
contacten met vrienden en klasgenoten, met wie tussen 68,8% en 78,8% van de 
voormalige houders van Belgische beurzen nog steeds contact houden (n =553-1012). 
Ook is 64,6% in contact gebleven met personen binnen de gastuniversiteit (n = 662). 
Bovendien blijft 48,9% (n = 214) van de bursalen in contact met Belgische bedrijven, 
43,1% (n = 198) met andere Belgische onderzoeksinstellingen en 36,7% (n = 123) met 
Belgische organisaties die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking. De 
gesprekspartners bevestigen daarbij dat bursalen meestal in contact blijven met 
vrienden. Contacten met professoren worden meestal onderhouden door (kandidaat-
)doctorandi. 

Hoewel de ontvangers van andere beurzen beweerden meer contacten te hebben gelegd 
met bedrijven en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking in het land waar zij 
studeren of een opleiding volgden, blijken zij nu in mindere mate contact te houden met 
deze organisaties (bedrijven: 40,0%, n = 12 vs. 48,9%, n = 214; organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking 17,4%, n = 4 vs. 36,7%, n = 123). De vergelijking 
suggereert dat professionele netwerken die tijdens een studiebeursverblijf in België 
werden uitgebouwd misschien minder uitgebreid zijn maar beter overeind blijven.  

De voormalige houders van Belgische beurzen gebruiken de uitgebouwde netwerken 
worden voornamelijk als platform voor het uitwisselen van informatie. Voormalige 
bursalen gebruiken deze netwerken voornamelijk om nieuwe kennis te verwerven 
(85,7%, n = 1176) en om anderen in het netwerk van kennis te voorzien (82,5%, n = 
1099). De gesprekspartners van de diepte-interviews bevestigden dit door te 
benadrukken dat zij hun netwerken meestal gebruiken voor uitwisseling op inhoudelijk 
vlak en om elkaar op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen.  

                                           
66 Studies: 4,29 vs. 2,74, N = 280/206; opleidingen: 2,97 vs. 1,47, N = 404/95. Wel konden significante 
verschillen gevonden worden tussen VLIR-UOS-studies en ARES-opleidingen (p = 0,007), maar die twee zijn 
niet meteen vergelijkbaar. De overige verschillen zijn niet statistisch significant. 
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Hoewel de manier waarop netwerken worden gebruikt voor ARES en VLIR-UOS 
vergelijkbaar is, maken voormalige ARES-bursalen, en met name degenen die een 
studiebeurs hebben ontvangen, minder uitgebreid gebruik van deze netwerken.67 In hun 
eigen beoordeling (zie hoger) vinden zij de contacten die zij hebben gelegd ook zelf 
minder relevant voor hun loopbaan. 

Bovendien groeide in ongeveer 70% van de gevallen een vorm van verdere 
samenwerking na de afronding van het beursverblijf. De bursalen en hun respectieve 
contactpersoon waren dan betrokken bij gezamenlijke deelname en/of nodigden elkaar 
uit voor evenementen. Soms lagen bursalen en hun contacten ook samen aan de basis 
van publicaties of voerden zij gezamenlijke projecten uit. Bijzonder vruchtbare 
voorbeelden van samenwerking zijn onder meer gezamenlijke publicaties met personeel 
van hun gastuniversiteit (bv. 10,4% van degenen die contacten hebben gelegd met het 
academisch personeel van hun gastuniversiteit; n = 107) of gezamenlijke projecten met 
Belgische organisaties die actief zijn in internationale ontwikkelingssamenwerking (7,2% 
van degenen die deze organisaties in hun netwerk hebben; n = 24).68 

Ontvangers van andere beursprogramma's hebben hun netwerken op een gelijkaardige 
manier gebruikt om kennis te verwerven, te verschaffen en te genereren. Toch beweren 
zij meer vervolgactiviteiten te hebben gehad met bedrijven, organisaties die zich 
bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, en met hun gastinstellingen en andere 
onderzoeksinstellingen (ten minste 80% in elke categorie van samenwerkingspartners). 
De resultaten laten evenwel verstaan dat deze samenwerking vrij snel na het afstuderen 
heeft plaatsgevonden, gezien het aantal personen dat het contact met het bedrijfsleven 
en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking heeft verloren na het leggen ervan (zie 
hoger).  

4.3.1.4 Impact op het niveau van de organisatie: bursalen als gangmakers van 
verandering binnen hun organisatie 

Op het niveau van organisaties wordt gehoopt dat houders van een Belgische beurs 
gangmakers van verandering worden binnen hun organisatie. Het is de bedoeling dat 
deze bursalen vanuit een positie met macht en door gebruik te maken van de in het 
buitenland verworven competenties en netwerken hun werkplek professionaliseren en op 
die manier bijdragen aan betere prestaties van hun organisatie. 

Om hun organisatie te professionaliseren moeten bursalen hun pas verworven kennis en 
vaardigheden delen op hun werkplek. Volgens de online-enquête deelde 98,3% van de 
bursalen wat ze tijdens hun verblijf in het buitenland hadden geleerd in hun 
beroepsomgeving (n = 1003). 95,0% heeft collega's en/of medewerkers in zijn of haar 
organisatie opgeleid met op het vlak van de zelf verworven vaardigheden (n = 934). Dit 
geldt in het bijzonder voor mannelijke afgestudeerden, die aanzienlijk vaker beweren 
een rol als multiplicator te spelen bij het verspreiden van kennis en het opleiden van 
anderen.69 Uit de voorbeelden die tijdens de interviews met respondenten zijn 
verzameld, blijkt dat de verspreiding van kennis en vaardigheden voornamelijk is gericht 
op de onmiddellijke omgeving van de voormalige bursaal, bijvoorbeeld zijn collega's en 
andere teamleden. 

Daarnaast beweren velen deze vaardigheden en kennis te gebruiken om de 
organisatie/instelling waar ze werken te professionaliseren (88,1%, n = 844). In het 
bijzonder beweren zij dat zij hun organisatie/instelling hebben geholpen om haar doel 
effectiever en efficiënter te bereiken. Het geringst is die invloed als het gaat over het 
verwerven van nieuwe financiering voor de organisatie (zie figuur 45). 

                                           
67 Kennis verwerven: 74,5%, n = 199; kennis doorgeven: 73,6%, n = 190; kennis genereren: 63,1%, n = 157 
68 Het aantal gevallen was hier te klein om onderscheid te kunnen maken tussen ARES en VLIR-UOS. 
69 Kennis verspreiden: p = 0,024, d = 0,134; anderen opleiden: p = 0,045, d = 0,211 
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Figuur 46: Bijdragen van voormalige ontvangers van Belgische beurzen aan de 
professionalisering van hun organisatie/instelling. Gemiddeld oordeel op een schaal van 
6 punten. 

 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Er kan geen groot verschil worden gevonden wanneer men de globale bijdrage aan de 
professionalisering van voormalige ontvangers van ARES- en VLIR-UOS-beurzen 
vergelijkt. Vergelijkt men echter de verschillende manieren om te professionaliseren, 
dan komen verschillen in invalshoeken naar voren (zie figuur 45). Zo dragen deelnemers 
aan VLIR-UOS-opleidingen verhoudingsgewijs het meest bij met betrekking tot het 
uitbreiden van netwerken, terwijl ARES-deelnemers (studies en opleidingen door elkaar 
genomen) actiever zijn in strategische functies, zoals het bepalen van rollen en 
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processen, het ontwikkelen van een missie, een visie en actieplannen. De deelnemers 
aan een ARES-opleiding lijken ook actiever te zijn op financiële gebieden, zoals 
fondsenwerving en het verbeteren van efficiëntie. 

Zeer significante positieve correlaties maken duidelijk dat bursalen meer bijdragen aan 
de professionalisering van hun werkplek naarmate ze meer invloed hebben binnen hun 
organisatie. Er is daarbij geen systematisch band tussen de omvang van de organisatie 
en de mate van professionalisering, wat een eerdere bevinding in de verf zet, namelijk 
dat veranderingen meestal worden bewerkstelligd in de onmiddellijke omgeving van de 
voormalige bursalen. De gevoerde interviews bevestigen dat eveneens. 

Ook wat dit aspect betreft beweren mannen qua professionalisering een grotere impact 
te hebben dan vrouwen. Dit wordt specifiek duidelijk op strategische gebieden zoals het 
ontwikkelen van een coherente missie en visie en het ontwikkelen van een strategie om 
de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Ook beweren mannen een grotere 
bijdrage te leveren aan een effectiever en efficiënter bereiken van de doelstellingen.70 

Er is geen significant verschil tussen houders van Belgische en andere beurzen op het 
vlak van inspanningen voor professionalisering. Toch is het opmerkelijk dat houders van 
Belgische beurzen in bijna alle categorieën beweren hoger te scoren; terwijl voormalige 
houders van andere beurzen meer benadrukken hoe zij hebben geholpen bij het 
uitbreiden van netwerken en netwerkactiviteiten van hun organisatie en het 
systematiseren van haar intern kennismanagement. 

4.3.1.5 Impact op het niveau van de samenleving: rol van bursalen in de 
ontwikkeling van hun land 

Bovenop de impact die op het werk moet worden bereikt, zijn de Belgische 
beursprogramma's ook bedoeld om de deelnemers in staat te stellen actief bij te dragen 
aan de ontwikkeling van hun (thuis)land. Door hen uit te rusten met de noodzakelijke 
vaardigheden en competenties en hen in staat te stellen aangewezen posities in te 
nemen, worden de bursalen voorbereid op hun bijdrage aan het oplossen van 
ontwikkelingsproblemen en op hun rol als gangmaker van verandering in de bredere 
context van de ontwikkeling van hun land. 

In dit verband hebben 84,4% van de voormalige houders van een Belgische beurs van 
hun nieuw ontwikkelde competenties gebruik gemaakt om projecten te op te starten die 
relevant zijn voor de ontwikkeling van hun land (n = 822). Hun beslissingsmacht is 
daarbij cruciaal en onderstreept het belang van professionele ontwikkeling: hoe 
invloedrijker hun positie is, des te meer verklaren zij dat zij relevante projecten hebben 
kunnen opstarten.71 

De meeste voormalige bursalen hebben daarbij projecten opgestart in sectoren die 
relevant zijn voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking, aangezien 84,4% (n = 889) 
in direct verband staat met één (of meerdere) van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(DOD's). Amper 15,6% beweren dat hun werk niet rechtstreeks op een van de 17 DOD's 
gericht is (n = 164) (zie figuur 47). 

  

                                           
70 Globale professionalisering: p = 0,014, d = 0,178; ontwikkelen van een coherente missie en visie: p = 
0,001, d = 0,295; ontwikkelen van een strategie om de doelstellingen van de organisatie te bereiken: p = 
0,000, d = 0,311; effectiever bereiken van de doelstellingen: p = 0,003, d = 0,233; efficiënter bereiken van de 
doelstellingen: p = 0,002, d = 0,253 
71 r = 0,245, p = 0,000 
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Figuur 47: Aandeel van voormalige houders van een Belgische beurs die naar hun eigen 
oordeel actief werken aan de DOD's (N = 1053). 

 

Bron: Syspons en Nuffic 2018 

Het grootste deel van de voormalige houders van een Belgische beurs (35,0%, n = 369) 
verklaart bij te dragen aan DOD2 (Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en 
verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw). Andere invalshoeken zijn onder 
meer: 

x DOD3 (Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden) 
met 30,5% (n= 321),  

x DOD1 (Beëindig armoede overal en in al haar vormen) met 27,1% (n = 285),  

x DOD5 (Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes) 
met 22,7% (n = 239), 

x DOD4 (Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder 
levenslang leren voor iedereen) met 22,2% (n = 234), en  

x DOD13 (Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden) met 19,6% (n = 206).  

Verder spitst de grootste groep (40,1%, n = 432) zijn werk toe op één DOD, al zijn er 
opmerkelijk grote groepen die beweren bij te dragen tot twee (17,3%, n = 182) of drie 
doelstellingen tegelijk (14,2%, n = 150). 

Vergelijkt men de aandachtsgebieden van mannen en vrouwen, dan blijkt dat mannelijke 
voormalige bursalen relatief meer werken aan voedselzekerheid en gezondheid, terwijl 
vrouwen zich meer bezighouden met kwesties rond gendergelijkheid. Op andere 
werkterreinen zijn mannen en vrouwen even actief. 

Een stelselmatige braindrain als gevolg van bursalen die naar het buitenland vertrekken 
is in het geval van de Belgische beursprogramma's niet vast te stellen. Van degenen die 
een job hebben, werkt 92% in eigen land of in een buurland (n = 988). Enkelen bleven 
in België (1,7%, n = 18) of trokken naar andere Europese landen (1,6%, n = 17), de VS 
(0,9%, n = 10) of andere landen buiten hun thuisregio (3,8%, n = 41).  

Daardoor ligt het rendement bij de Belgische beursprogramma's hoger dan in de 
controlegroep. Respondenten uit de controlegroep die een andere beurs hadden 
gekregen, werken iets vaker in het buitenland (16,4%, n = 9). Andere soortgelijke 
studiebeursprogramma's, zoals het DAAD EPOS-programma, halen lagere rendementen, 
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ongeveer 70%. (DAAD, 2013). De Nederlandse Fellowship Programmes (NFP) 
rapporteren daarentegen nog een iets hoger rendement: 97% (Bron: Nuffic, NFP tracer 
study 2015). 

Na verloop van tijd neemt de dreiging van een grotere braindrain voor de Belgische 
beursprogramma's echter toe, naarmate meer voormalige houders van een Belgische 
beurs hun thuisregio alsnog verlaten om elders te werken. Terwijl 96,4% van de pas 
afgestudeerden in hun thuisland of een buurland werkt (n = 188), is dat bij de jonge 
professionals nog slechts 94,2% (n = 324) en bij de professionals 89,0% (n = 455).  

Deze tendens wordt ook geïllustreerd door de antwoorden van de houders van een 
Belgische beurs, aangezien slechts 2,9% van hen niet van plan is ooit naar België terug 
te keren (n = 46). 68,6% daarentegen overweegt terug te keren voor verdere studies (n 
= 1084), terwijl 32,3% België aantrekkelijk vindt om er voltijds te werken (n = 510). 
Vooral jonge professionals en professionals die langer afgestudeerd zijn overwegen nog 
terug te keren voor verdere studies (76,0%, n = 335; 66,5%, n = 430). Voltijds in 
België werken is het aanlokkelijkst voor degenen die momenteel nog in België zijn 
(40,0%, n = 60), maar ook jonge professionals (34,5%, n = 152) en professionals 
(31,2%, n = 202) blijven deze optie overwegen. Deze antwoorden werden eveneens 
bevestigd in de interviews, waarin de overgrote meerderheid van voormalige houders 
van een Belgische beurs zegt van plan te zijn naar België of Europa terug te keren – 
voor verdere studies of om er te werken. 

4.3.2 Beoordeling van de effectiviteit en impact van de individuele 
beursprogramma's 

Op basis van deze bevindingen komt het evaluatieteam tot de conclusie dat de 
individuele Belgische studiebeursprogramma's effectief zijn en impact hebben op 
individueel niveau en op het niveau van organisaties. Redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat die resultaten ook doorwerken op het niveau van de hele samenleving. 

Om te beginnen bieden Belgische beursprogramma's de noodzakelijke basisvereisten 
voor een effectief beursprogramma: zij kennen beurzen toe aan de relevante doelgroep 
en bieden programma's die borg staan voor grote tevredenheid en een heel geringe 
uitval. Daardoor zijn ze doeltreffend in het overbrengen van zowel inhoudelijke kennis 
als methodologische competentie maar ook van niet-vakgebonden vaardigheden. Zij 
ondersteunen ook effectief de opbouw van stabiele netwerken. Volgens het 
evaluatieteam zou dat laatste echter nog verder kunnen worden verbeterd door meer 
praktische elementen te ondersteunen, zoals eigen onderzoeksprojecten en stages om 
academische en professionele netwerken te versterken.  

Bovendien hebben de grote bruikbaarheid van de nieuwe vaardigheden die via de 
beurzen en het continu gebruik van hun internationale netwerken worden verworven, 
een positieve weerslag op de loopbaanontwikkeling van de houders van Belgische 
beurzen. Op persoonlijk niveau zorgt deelname aan een beurs ervoor dat men 
aanzienlijk minder tijd nodig heeft om na het afstuderen werk te vinden, wat bijzonder 
relevant is voor degenen die met een Belgische beurs hun master afronden. Bovendien 
werken beurzen effectief als hefboom om de ontvangers ervan toegang te verschaffen 
tot invloedrijke functies (en die te behouden). 

Hier kan worden geconcludeerd dat voormalige bursalen die terugkeren naar hun oude 
werkgever op lange termijn invloedrijkere posities verwerven, terwijl voormalige 
bursalen die onmiddellijk na hun terugkeer van werkgever veranderen, sneller meer 
invloed krijgen. Maar in dat laatste geval bereiken de meeste voormalige bursalen 
gemiddeld minder invloedrijke posities dan voormalige bursalen die bij hun oude 
werkgever zijn gebleven. Dat maakt op zijn beurt dat voormalige bursalen die naar hun 
oude werkgever terugkeren, meer invloed hebben als gangmaker van verandering en als 
multiplicator binnen hun organisatie.  
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In deze rol zijn zij beter in staat hun organisaties te professionaliseren dan degenen die 
van werkgever zijn veranderd. In beide gevallen blijft de impact op het niveau van hun 
organisatie echter meestal beperkt tot de persoonlijke invloedssfeer van de bursaal (bv. 
projectteam of departement) en is er minder sprake van invloed op het verbeteren van 
de prestaties van een organisatie in haar geheel. 

Gezien de grote motivatie van de voormalige bursalen, de jobs die ze uitoefenen, het 
gebied waar ze dat doen en de beslissingsmacht die ze hebben, besluit de evaluatie 
bovendien zij ook zijn toegerust om als gangmaker van verandering op te treden in hun 
samenleving en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun land. Dit wordt het best 
geïllustreerd door het grote aantal deelnemers dat terugkeert naar hun eigen land/regio 
en dat procentueel (veel) hoger ligt dan bij vergelijkbare studiebeursprogramma's, maar 
ook doordat ze veelal werkzaam zijn op gebieden die aansluiten bij de DOD's en de 
prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

Kijkt men naar de verhouding tussen mannen en vrouwen, dan besluit het evaluatieteam 
dat de Belgische studiebeursprogramma's effectief bijdragen tot de professionele 
vooruitgang van vrouwen. Toch bekleden vrouwen nog steeds lagere machtsposities dan 
mannen en dat heeft een weerslag op de mate waarin ze als gangmaker van verandering 
kunnen optreden. Dit zou verklaard kunnen worden door de bestaande genderrelaties in 
de partnerlanden van België. Niettemin moet worden opgemerkt dat in de afgelopen 
jaren over het algemeen aanzienlijk meer studiebeurzen aan mannelijke dan aan 
vrouwelijke kandidaten zijn toegekend, en dat belet de facto dat de verhouding tussen 
mannen en vrouwen in de partnerlanden verschuift. 

4.4 Analyse van synergieën en complementariteit tussen 
de verschillende instrumenten 

Voor beide koepelorganisaties is het van centraal belang dat hun verschillende 
instrumenten synergieën met elkaar opleveren om hun impact te verruimen of te 
diversifiëren. In dit opzicht kunnen de instrumenten van zowel ARES als VLIR-UOS 
elkaar op de volgende verschillende manieren aanvullen en aldus synergieën tot stand 
brengen:  

x Enerzijds kunnen ARES en VLIR-UOS verschillende interventies parallel uitvoeren 
binnen hun portfolio om de impact van elke individuele interventie te versterken 
of te diversifiëren.  

x Anderzijds kunnen zij interventies elkaar opvolgend in de tijd uitvoeren, zodat 
elke interventie kan voortbouwen op de effecten van de vorige en op die manier 
synergieën en ruimere impact kan genereren.  

x Bovendien kunnen instrumenten worden ingezet om de duurzaamheid van 
eerdere interventies te waarborgen en op die manier de bereikte impact ervan 
veilig te stellen. 

ARES en VLIR-UOS financieren binnen hun portfolio ingebedde en individuele beurzen 
(zie hoofdstuk 4.2 en 4.3). Ingebedde beurzen zijn binnen de gefinancierde projecten 
een middel om de projectdoelstellingen waar te maken, terwijl individuele beurzen 
hoofdzakelijk gericht zijn op individuele vooruitgang van degene die de beurs krijgt. 
Beide instrumenten vullen elkaar in dit opzicht aan binnen de portfolio van de 
koepelorganisaties en verruimen, afgaand op de evaluatieresultaten (zie hoofdstuk 4.2 
en 4.3), de impact van de koepelorganisaties. De ingebedde beurzen gaan daarbij 
uitsluitend naar begunstigden binnen de partneruniversiteiten en bevorderen tegelijk 
hun carrière en de doelstellingen van het betreffende project. Zij versterken daarmee de 
faculteit in het licht van een toenemend aantal studenten (zie hoofdstuk 4.2.1) en 
beperken het personeelsverloop in grote mate. De individuele beurzen daarentegen 
bereiken vooral personen buiten de partneruniversiteiten en vergroten daardoor de 
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mogelijke impactradius van beide koepelorganisaties. Zij dienen dan ook als middel om 
impact te genereren buiten de academische wereld. 

Bovendien bleek uit de terreinmissies eveneens dat beide koepelorganisaties ook parallel 
verschillende soorten projecten financieren aan dezelfde partneruniversiteit, om een 
groter effect te krijgen op de verbetering van haar onderzoeks- en onderwijscapaciteiten 
en organisatiecapaciteiten. VLIR-UOS financierde een IUC en een EI/TEAM-project aan 
dezelfde partneruniversiteit in Ethiopië, weliswaar in verschillende faculteiten. ARES 
financierde parallel een project en een IUC aan een partneruniversiteit in Benin. In de 
onderzochte gevallen was er tussen de verschillende soorten interventies evenwel geen 
actieve coördinatie om synergieën tot stand te brengen. Aan de UPNT stelden de 
evaluatoren vast dat er een positief effect uitging van de opeenvolgende en parallelle 
uitvoering van de IUC en kleinere onderzoeksprojecten, die elkaar bleken te versterken. 
Dit maakte echter geen deel uit van een nagestreefde benadering. 

Bovendien structureert VLIR-UOS zijn financiering actief in een zogeheten 
portfoliobenadering, waarbij het bepaalde instrumenten gebruikt als hefboom en andere 
om grotere resultaten te halen. In de geanalyseerde partneruniversiteiten was het 
bijvoorbeeld vaak zo dat EI/TEAM-projecten werden gebruikt om de relatie tussen de 
Belgische universiteit en de partneruniversiteit op te bouwen en om de 
managementcapaciteiten van de partneruniversiteit te testen. Alleen na een positieve 
beoordeling werden grotere projecten zoals IUC gefinancierd om voort te bouwen op de 
resultaten van de betreffende EI/TEAM-projecten. Verder werden in een aantal gevallen, 
bv. Can Tho University, programma's voor onderzoeksinitiatieven (RIP) gebruikt om de 
impact van de gefinancierde IUC verder te verruimen. RIP's werden daarbij specifiek 
ontwikkeld ter ondersteuning van onderzoeksinitiatieven over een ontwikkelingsgericht 
onderwerp, onder leiding van een departement dat in de loop van een IUC aanzienlijke 
steun en capaciteitsopbouw genoot. 

Ook ARES hanteert een portfoliobenadering, maar inhoudelijk verschilt die van de 
benadering van VLIR-UOS. Uit de terreinmissies blijkt in dit geval dat ARES dezelfde 
partners verder blijft financieren om voort te bouwen op de impact van eerder 
gefinancierde projecten. Zo financierde ARES bij het anesthesieproject in Benin dezelfde 
partners twee keer om de impact van het voorgaande project te verruimen.  

Ten slotte hebben ARES en VLIR-UOS specifieke individuele beursprogramma's 
uitgewerkt die bedoeld zijn om voormalige begunstigden van ingebedde beurzen die er 
niet in slaagden hun doctoraat binnen een interventie af te ronden, in staat te stellen dit 
alsnog te doen en aldus de bereikte impact veilig te stellen. Dit kon worden vastgesteld 
bij de terreinmissies in Benin en Vietnam.  

4.4.1 Beoordeling van synergieën en complementariteit tussen verschillende 
instrumenten 

Op basis van deze bevindingen komt het evaluatieteam tot de conclusie dat beide 
koepels actief proberen synergieën tussen hun instrumenten tot stand te brengen om 
hun impact te verruimen en te diversifiëren. Afhankelijk van de modus operandi doen ze 
dat ofwel op een gestructureerde manier ofwel ad hoc.  

De ad-hocbenadering van complementariteit treft men aan wanneer beide 
koepelorganisaties parallel verschillende interventies implementeren, ofwel in de 
algemene portfolio ofwel aan een specifieke partneruniversiteit. De parallelle 
implementatie van interventies en de synergieën die eruit voortvloeien zijn in dit geval 
toeval. De toevalligheid wordt nog versterkt doordat parallel lopende implementaties aan 
partneruniversiteiten niet actief worden gecoördineerd. Voor de koepelorganisaties is dat 
ook niet gemakkelijk, omdat zij institutionele actoren zijn die de interventies niet zelf 
uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het coördineren ligt dus bij de gefinancierde 
universiteiten.  



Impact van de Belgische universitaire samenwerking 

Impactevaluatie van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking  129 

Maar in hun portfoliobenadering structureren ARES en VLIR-UOS de financiering en de 
instrumenten wel actief, zodat de impact van verschillende opeenvolgende interventies 
kan worden geoogst om de algemene impact van hun interventies in de specifieke 
partneruniversiteiten te verruimen. Dat geldt ook voor de individuele beursprogramma's 
die specifiek door ARES in het leven zijn geroepen. 





 

 

5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies  

5.1.1 Conclusies betreffende de evalueerbaarheid van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking 

De evaluatie besluit dat de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking een 
moeilijk te evalueren sector is. In de eerste plaats zijn de soorten impact die de 
Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking wil bereiken zeer uiteenlopend en 
was er voorafgaand aan deze evaluatie geen officiële consensus over hoe impact op dit 
gebied moest worden gedefinieerd. Zelfs voor deze evaluatie een alomvattende definitie 
vinden bleek een uitdaging, aangezien die impact op individueel en institutioneel niveau 
moest omvatten, zowel binnen als buiten de academische wereld en rekening houdend 
met verschillende soorten begunstigden. Bovendien moest deze definitie worden 
geïnterpreteerd in de context van de interventies die in deze evaluatie worden 
geanalyseerd, wilde men tot zinvolle resultaten komen met betrekking tot de impact van 
deze interventies die tien tot twintig jaar geleden plaatsvonden.  

Dat de planningsdocumenten onvoldoende impactgericht waren en dat de 
veranderingstheorie niet werd gebruikt als benadering, vormde bovendien op het niveau 
van de individuele interventies – hoewel op dit niveau in sommige gevallen wel sprake 
was van projectcyclusbeheer – een uitdaging voor de evalueerbaarheid van de 
geselecteerde interventies. Daarnaast werd in de interventievoorstellen vaak 
onvoldoende onderscheid gemaakt tussen output, outcome en impact. Bovendien gingen 
de indicatoren die in de voorstellen geformuleerd werden, bij veel interventies niet 
verder dan het outputniveau en/of voldeden zij niet aan de kwaliteitscriteria voor 
indicatoren. Verder bevatten de interventievoorstellen zelden nulmetinggegevens en 
leverden jaar- en eindverslagen veelal geen informatie die verder ging dan het 
outputniveau. Dit resulteerde in meer werk en extra kosten voor deze evaluatie, om de 
evalueerbaarheid van de geselecteerde interventies te vergroten.  

Er kon echter ook worden aangetoond dat de evalueerbaarheid van de ARES- en VLIR-
UOS-interventies in de loop van de tijd verbeterde. Daarenboven bewees deze 
impactevaluatie dat moeilijkheden met de evalueerbaarheid overwonnen kunnen worden 
als (1) het projectvoorstel duidelijk genoeg is om voor een buitenstaander verstaanbaar 
te maken wat een interventie beoogde te bereiken, (2) een veranderingstheorie en 
indicatoren die aan kwaliteitscriteria voldoen kunnen worden gereconstrueerd met de 
relevante stakeholders, (3) stakeholders aan Belgische zijde en in de partnerlanden nog 
steeds beschikbaar zijn en betrokken willen zijn bij het evaluatieproces. Tegelijkertijd 
verbeteren deze inspanningen echter ook de kosten-batenverhouding van deze en 
toekomstige evaluaties.  

De reeds vermelde diversiteit van de interventietypes en de zeer heterogene 
architectuur ervan vroegen wat het ontwerp van de evaluatie betreft om een flexibele 
benadering om tot robuuste conclusies over de impact van de interventies te komen. In 
dit verband kon aan de hand van deze evaluatie worden aangetoond dat voor de 
ontwikkeling van een geschikt en robuust evaluatieontwerp dat de impact meet, 
rekening moet worden gehouden met de specifieke institutionele context van een 
interventie, met de soorten impact die moeten worden geanalyseerd en met de 
bestaande randvoorwaarden. Daarom is in deze evaluatie – in navolging van Stern et al. 
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(2012) – een modulair evaluatieontwerp voor impactmeting ontwikkeld, dat flexibel kon 
worden aangepast aan de bovengenoemde voorwaarden. Het voordeel van de 
combinatie van verschillende evaluatieontwerpen was dat verschillende evaluatievragen 
met betrekking tot impact konden worden beantwoord. De combinatie van verschillende 
benaderingen ten aanzien van causale inferentie maakte de evaluatieresultaten 
gekoppeld aan de vraag of er impact was bereikt niet alleen robuuster, maar liet ook toe 
inzicht te krijgen in de specifieke mechanismen die het mogelijk maken (of belemmeren 
dat) impact zich voordoet. De modulaire aanpak bouwt dus voort op de aanpak met 
gemengde methoden die ten grondslag lag aan de eerdere impactevaluaties in opdracht 
van de DBE, terwijl hij in vergelijking met "klassieke" soorten van evaluatieontwerp een 
toegevoegde waarde heeft, niet alleen wat het afleggen van rekenschap betreft maar 
ook met betrekking tot leren. Bovendien maakte deze aanpak het mogelijk de 
respectieve evaluatieontwerpen af te stemmen op kosten-batenoverwegingen.  

Het ontwikkelde theoretische concept omtrent de Capacity Development Index (CDI), 
om de impact van interventies op de capaciteit van de partneruniversiteiten of 
partnerdepartementen in deze evaluatie te meten, bleek bovendien een bruikbare 
benadering om veranderingen in de capaciteit van de partneruniversiteiten te meten. In 
combinatie met kwalitatieve methoden was het mogelijk te begrijpen hoe de effecten op 
het niveau van de partneruniversiteiten plaatsgrepen, terwijl de gebruikte kwantitatieve 
methoden voor gegevensverzameling op het niveau van de eindbegunstigden een 
genuanceerde analyse van de impact van universitaire ontwikkelingssamenwerking 
mogelijk maakten. Voorts kon worden aangetoond dat deze aanpak – ondanks een 
aantal inherente zwakke punten met betrekking tot geheugenbias, de analyse van 
verschillende perspectieven en de weergave van resultaten – waardevol is om aan te 
tonen of een interventie heeft geleid tot duurzame verandering die ook na afloop van de 
interventie bleef duren, dan wel of zij de partnerinstellingen hoofdzakelijk heeft versterkt 
voor de duur van de interventie. Bovendien wordt het daardoor mogelijk de ontwikkeling 
van een departement dat steun kreeg van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met 
behulp van dezelfde parameters te vergelijken met een ander departement aan dezelfde 
universiteit dat geen steun kreeg.  

Ondanks de vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van passende evaluatieontwerpen 
en theoretische concepten voor het meten van (bijdragen aan) impact onder de gegeven 
randvoorwaarden, moet niettemin worden vermeld dat de aanpak die in de 
referentietermen voor deze evaluatie is gekozen, heeft geresulteerd in een selectiebias 
voor projectgerelateerde interventies. Daardoor werden alleen projectgerelateerde 
interventies die daadwerkelijk een impact hebben gehad, gekozen om de causale 
mechanismen te identificeren die tot die impact hebben geleid. Dit resulteerde in relatief 
positieve en niet representatieve bevindingen betreffende de geanalyseerde 
projectgerelateerde interventies (zie hieronder). 

In tegenstelling hiermee kon de evaluatie bevestigen dat deze aanpak voor het meten 
van impact niet alleen beperkt blijft tot gefinancierde projecten, maar ook kan worden 
toegepast op de individuele beursprogramma's van ARES en VLIR-UOS. Een 
vergelijkbare combinatie van contributieanalyse, quasi-experimentele benadering met 
een controlegroep en een voor/na-ontwerp met gebruik van een gelaagd cohort leverde 
hierbij robuuste en representatieve metingen op over de impact van de individuele 
beursprogramma's. 

5.1.2 Conclusies over interventies van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking 

De evaluatie concludeert dat de geanalyseerde interventies effectief zijn en bijdragen tot 
impact. Daarbij waren de interventies van VLIR-UOS en ARES bijzonder sterk in het 
versterken van de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partneruniversiteiten; 
het zwakst was de weerslag op het versterken van organisatiecapaciteiten.  

Voor beide koepelorganisaties droegen IUC’s sterker bij tot de effecten dan de projecten. 
Dat is te verklaren doordat IUC's een meer holistische benadering hebben, langer lopen 
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en over een aanzienlijk hoger budget beschikken. Het verschil tussen de bijdragen tot 
impact van de geëvalueerde projecten en de geëvalueerde IUC was evenwel groter voor 
ARES dan voor VLIR-UOS, aangezien het ARES-project gemiddeld minder aan de impact 
bijdroeg dan de VLIR-UOS-projecten. Dit verschil is te verklaren doordat de ARES-
projecten in de steekproef veel meer op individuele capaciteitsontwikkeling gericht waren 
dan de VLIR-UOS-projecten in de steekproef. 

De evaluatie kon hierbij aantonen dat de tijdsgebonden en strategische relevantie van 
geanalyseerde interventies van cruciaal belang was voor het succes ervan wat de 
versterking van de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen 
betreft. Alle geanalyseerde interventies vonden plaats in een periode waarin de 
partneruniversiteiten een enorme toename van hun studentenpopulatie kenden en dus 
niet waren toegerust om deze demografische ontwikkeling zonder externe steun het 
hoofd te bieden. Bovendien waren ze alle afgestemd op de relevante nationale 
strategieën en de strategieën van hun partneruniversiteiten en dus gericht op relevante 
interventiegebieden zoals postgraduaten. Dit zette de betrokken partneruniversiteiten 
ertoe aan zelf verantwoordelijkheid te nemen en versterkte de impact van de 
interventies  

Het ontwikkelen van menselijk potentieel door middel van van ingebedde beurzen, de 
verbetering van de infrastructuur en de uitvoering van transdisciplinaire 
onderzoeksprojecten vormde eveneens een combinatie die de versterking van 
onderzoeks- en onderwijsstructuren in de partneruniversiteiten in de hand werkte. Via 
deze aanpak konden houders van een ingebedde beurs na verloop van tijd invloedrijke 
posities verwerven bij de respectieve partneruniversiteiten, wat een positieve invloed 
had op de impact en de duurzaamheid daarvan. Bovendien konden de functies 
onderzoek, dienstverlening en onderwijs in de partneruniversiteiten via deze aanpak 
worden versterkt. De invoering van nieuwe of de verbetering van bestaande processen 
en procedures, zoals de invoering van e-leren of de herziening van curricula, heeft de 
partneruniversiteiten in hun kerncapaciteiten versterkt. 

De duurzaamheid van de gerealiseerde impact op het vlak van gemoderniseerde 
uitrusting werd soms belemmerd doordat de budgetten van de partnerinstellingen 
ontoereikend waren om deze infrastructuur en uitrusting in stand te houden. 
Interventies die investeerden in infrastructuur die op lokale middelen gebaseerd waren, 
bleken wat dat betreft een goede keuze, omdat het gebruik van lokaal materiaal in 
combinatie met de juiste opleiding qua onderhoud de kans vergrootte dat de partners in 
staat waren voor het onderhoud te zorgen. 

Een andere succesfactor die de vastgestelde bijdrage aan impact en duurzaamheid van 
de interventies nog vergrootte, was de portfoliobenadering van de overkoepelende 
organisaties en de mogelijkheid voor partneruniversiteiten en particulieren om meer dan 
één keer financiering te ontvangen. In dit verband hanteert VLIR-UOS specifiek bepaalde 
soorten projecten bij wijze van kiemkapitaal voor samenwerking tussen twee instellingen 
op langere termijn. Zowel bij VLIR-UOS als bij ARES werden projecten gebruikt om 
samenwerking op langere termijn via IUC's geleidelijk af te bouwen en op die manier de 
duurzaamheid te verzekeren. Daarnaast hebben ARES en VLIR-UOS 
studiebeursmodaliteiten uitgewerkt die specifiek bedoeld zijn om voormalige 
begunstigden van ingebedde studiebeurzen die er niet in slaagden hun doctoraat binnen 
een interventie af te ronden, in staat te stellen dit alsnog te doen. Daarnaast zijn de 
individuele postdoctorale beurzen (ELAN) van ARES er specifiek op gericht om jonge 
academici die met ARES-financiering hun doctoraat hebben behaald, een onderzoeks- of 
onderwijsproject te laten uitvoeren aan een universiteit in hun land. Dit stelt bursalen in 
staat om in hun eigen land in goede omstandigheden een academische loopbaan te 
beginnen, wat helpt om braindrain te voorkomen. Dat versterkt op zijn beurt de 
instellingen op een duurzame manier. 

Kijkt men naar de impact van de interventies buiten de academische wereld, dan 
verschijnt een behoedzaam positief beeld, aangezien de geanalyseerde interventies de 
leefomstandigheden van bijvoorbeeld landbouwers hebben verbeterd. Er moet echter op 
worden gewezen dat deze geanalyseerde interventies met een selectiebias werden 
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geselecteerd – aangezien alleen acties werden geselecteerd waarbij een impact kon 
worden vastgesteld –, waardoor ze positieve voorbeelden zijn van impact buiten de 
academische wereld op het vlak van onderzoek en dus niet kunnen worden 
veralgemeend naar de hele portfolio van beide organisaties. Bij de praktische toetsing 
van de evalueerbaarheid bleek dat veel van de niet-geselecteerde interventies geen 
impact buiten de academische wereld hadden of beoogden.  

In de steekproef van geëvalueerde interventies ging het om interventies die met succes 
het inkomen van landbouwers verhoogden via de resultaten van onderzoek en 
dienstverleningsactiviteiten of die de medische zorg voor de algemene bevolking 
verbeteren via betere scholing van medisch personeel. Essentieel hierbij bleek dat de 
projecten verspreidingsmechanismen hadden of ontwikkelden om kennis om te zetten in 
praktisch gebruik en dus ook in impact buiten de instelling, zoals het geval was bij de 
IUC met de Can Tho Universiteit. Deze verspreidingsmechanismen konden verschillende 
vormen aannemen: langdurige partnerschappen tussen de partneruniversiteit en 
overheidsinstanties, het betrekken van de eindbegunstigden en de relevante lokale 
autoriteiten tijdens het gehele onderzoeksproces, een verspreidingsstrategie die 
praktische opleidingen of erkenningsovereenkomsten voor diploma's op het vlak van 
onderwijs omvatte.  

Bovendien wisten de interventies het aanzien van de instelling te verhogen door ze te 
laten uitgroeien tot onderzoeks- en technologiecentrum – in het bijzonder in het geval 
van IUC's. Een van de geanalyseerde partneruniversiteiten, Pham Ngoc Thach University 
of Medicine in Vietnam, was daardoor zelfs in staat als gangmaker van verandering het 
overheidsbeleid op nationaal niveau te beïnvloeden. 

5.1.3 Conclusies over de individuele beurzen van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking 

De evaluatie besluit dat de individuele studiebeursprogramma's van ARES en VLIR-UOS 
effectief impact hebben op hun thuisland of regio, aangezien de voormalige bursalen in 
hun respectieve organisaties als gangmakers van verandering uitdagingen aanpakken 
die relevant zijn voor ontwikkeling. Voormalige bursalen werken daarbij in relevante 
domeinen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en DOD's. Wegens het gekozen 
evaluatieontwerp zijn deze bevindingen tevens robuust en bezitten ze een grote externe 
validiteit. 

Bovendien verwerven de voormalige bursalen invloedrijke posities in hun respectieve 
organisaties dankzij de vaardigheden en competenties die zij hebben verworven binnen 
de individuele beursprogramma's van ARES en VLIR-UOS. In dat opzicht presteren 
voormalige bursalen die terugkeren naar hun oude werkgever, op lange termijn beter 
dan hun collega's wat invloed binnen hun organisatie betreft. Terwijl op korte termijn 
ervaren voormalige bursalen die bij hun terugkeer van werkgever veranderen, een 
snellere toename van invloed dan degenen die naar hun oude werkgever terugkeren. 
Toch hebben eerstgenoemden – als gevolg van een positie die meer invloed geeft – een 
grotere impact op de prestaties van hun organisatie. Dit blijft echter beperkt tot hun 
persoonlijke invloedssfeer (bv. projectteam of departement) binnen de organisatie en 
strekt zich niet uit tot de globale prestatie van de organisatie.  

Om die impact te bereiken bieden de Belgische beursprogramma's de noodzakelijke 
basisvereisten voor een effectief beursprogramma: zij kennen beurzen toe aan de 
relevante doelgroep en bieden programma's die borg staan voor grote tevredenheid en 
een heel geringe uitval. Daardoor zijn ze doeltreffend in het overbrengen van zowel 
inhoudelijke kennis als methodologische competentie maar ook van niet-vakgebonden 
vaardigheden. Zij ondersteunen ook effectief de opbouw van stabiele netwerken. 
Volgens het evaluatieteam zou dat laatste echter nog verder kunnen worden verbeterd 
door meer praktische elementen te ondersteunen, zoals eigen onderzoeksprojecten en 
stages om academische en professionele netwerken te versterken.  
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Het resultaat is dat ontvangers van beurzen er aanzienlijk minder lang over deden om na 
hun afstuderen werk te vinden in vergelijking met studenten die geen beurs ontvingen 
van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking. Eén mogelijke verklaring 
daarvoor is dat aanvragers van een beurs van VLIR-UOS en ARES een brief van hun 
werkgever moeten voorleggen waaruit blijkt dat wedertewerkstelling bij hun afstuderen 
gegarandeerd is. Veel vaker dan bij vergelijkbare beursprogramma's keren begunstigden 
van Belgische individuele beurzen dan ook naar hun eigen land of regio terug.  

Kijkt men naar de verhouding tussen mannen en vrouwen, dan besluit de evaluatie dat 
de Belgische studiebeursprogramma's effectief bijdragen tot de professionele 
vooruitgang van vrouwen. Toch bekleden vrouwen nog steeds lagere machtsposities dan 
mannen en dat heeft een weerslag op de mate waarin ze als gangmaker van verandering 
kunnen optreden. Dit kan mogelijk verklaard worden door de bestaande genderrelaties 
in de Belgische partnerlanden. Niettemin moet worden opgemerkt dat in de afgelopen 
jaren over het algemeen aanzienlijk meer studiebeurzen aan mannelijke dan aan 
vrouwelijke kandidaten zijn toegekend, wat de facto een belemmering vormt voor een 
verschuiving in de man-vrouwverhoudingen in de partnerlanden. 

Het aantal personen dat na afstuderen bij dezelfde organisatie blijft, is naar verhouding 
groter bij begunstigden van ingebedde beurzen dan bij hen die een individuele beurs 
genieten. Aangezien personen die bij dezelfde werkgever blijven, op lange termijn beter 
presteren dan hun collega's wat invloed binnen hun organisatie betreft, hebben 
ingebedde beurzen een grotere impact op institutioneel niveau. Ingebedde 
studiebeursprogramma's zijn echter alleen gericht op de academische wereld en niet op 
sectoren buiten de academische wereld. Bijgevolg zullen individuele beurzen eerder voor 
impact buiten de academische wereld zorgen dan ingebedde beurzen en vullen zij de 
portfolio van ARES en VLIR-UOS aan door de impact van hun instrumentarium te 
verruimen. 

5.2 Aanbevelingen  

Het evaluatieteam benadrukt dat de volgende aanbevelingen met betrekking tot 
Belgische interventies op het vlak van universitaire samenwerking gebaseerd zijn op 
bevindingen uit een beperkte steekproef en dus een beperkte externe validiteit hebben. 
Tegelijkertijd zijn de aanbevelingen betreffende de afzonderlijke beursprogramma's 
gebaseerd op een representatieve steekproef en een zeer robuust evaluatieontwerp en 
bezitten zij daardoor een grote externe validiteit.  

5.2.1 Aanbevelingen aan VLIR-UOS en ARES 

Strategische aanbevelingen 
 

1. VLIR-UOS en ARES dienen hun aanpak om de organisatiecapaciteiten van de 
partnerinstellingen te vergroten opnieuw te bekijken, aangezien dit een essentiële 
succesfactor is voor veranderingen in de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten 
van de partnerinstellingen. 
 

Uit de evaluatie is gebleken dat de interventies van VLIR-UOS en ARES minder succesvol 
zijn in het versterken van de organisatiecapaciteiten van de partnerinstellingen dan in 
het versterken van hun onderzoeks- en onderwijscapaciteiten. Deze resultaten 
weerspiegelen de expertise van de Belgische interventiepromotoren, die professoren zijn 
die doceren en onderzoek doen in een bepaald vakgebied. Bovendien is het voor de 
partnerorganisaties gemakkelijker om academische verbeteringen op het gebied van 
onderzoek en onderwijs te accepteren dan om betrokkenheid bij hun bestuur toe te 
staan en te accepteren. Daarenboven ervoeren sommige partnerinstellingen hun noden 
qua versterking van onderwijs- en onderzoekscapaciteiten als bijzonder belangrijk. 
Tegelijk zag de evaluatie de opgestarte veranderingen in de organisatiecapaciteiten van 
de partnerinstellingen als een essentiële succesfactor voor veranderingen in de 
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onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen. Daarom horen VLIR-
UOS en ARES het concept van organisatorische projecten opnieuw te bekijken om 
strategieën te identificeren om deze interventies in de toekomst effectiever te maken. 
Daartoe dienen zij na te gaan of de Belgische universiteiten over de competenties 
beschikken om op dit gebied voor capaciteitsopbouw te zorgen, dan wel of bijkomende 
expertise (bv. experts in organisatieontwikkeling) moet worden gezocht en/of nieuwe 
samenwerkingsmodaliteiten moeten worden ingevoerd om specifiek de 
organisatiecapaciteiten van de partnerinstellingen te versterken.  

 
2. Om de verspreiding van onderzoeksresultaten en ontwikkelingsimpact buiten de 

academische wereld te versterken, dienen VLIR-UOS en ARES bij de selectie van 
interventies prioriteit te geven aan interventies met een degelijke 
verspreidingsstrategie.  

Uit de evaluatie is gebleken dat interventies ter ondersteuning van de 
onderzoekscapaciteiten van de partnerinstellingen met succes de 
onderzoeksinfrastructuur versterken en zowel de onderzoekscapaciteiten van de faculteit 
van de partnerinstellingen ontwikkelen als de koppeling tussen onderwijs en onderzoek 
via op onderzoek gebaseerd onderwijs. Op die manier dragen zij met succes bij tot de 
verbetering van de onderwijskwaliteit en van de kwantiteit en kwaliteit van het 
onderzoek dat door de partnerinstellingen wordt verricht. Uit de evaluatie is echter ook 
gebleken dat de verspreiding van onderzoeksresultaten grotendeels beperkt blijft tot de 
academische wereld, wat de impact inzake ontwikkeling beperkt. Dit is zelfs het geval 
voor interventies die in hun voorstellen de nadruk leggen op het bereiken van impact 
buiten de academische wereld. In dit verband is uit de evaluatie gebleken dat 
initiatiefnemers van interventies prioriteit geven aan academische doelstellingen, 
aangezien dit hun carrièreontwikkeling bevordert en het gebied is waarbinnen zij de 
meeste expertise bezitten. Om ervoor te zorgen dat interventies die de 
onderzoekscapaciteiten van de partnerinstellingen versterken, ook buiten de 
academische wereld ontwikkelingsimpact hebben, dienen VLIR-UOS en ARES daarom bij 
het selecteren van interventies meer aandacht te besteden aan dit aspect. Ten eerste 
moeten zij ervoor zorgen dat de projectvoorstellen op dat vlak een deugdelijke strategie 
formuleren voor de verspreiding van resultaten buiten de academische wereld, hetzij op 
het niveau van begunstigden, hetzij op beleidsniveau. Deze verspreiding hoort verder te 
gaan dan een eenmalig restitutieproces en dient idealiter een participatief proces te 
omvatten waarbij beleidsmakers en/of eindbegunstigden niet alleen gedurende het hele 
onderzoeksproces worden betrokken maar ook bij de ontwikkeling en herziening van 
leerplannen als het gaat om interventies die gericht zijn op de versterking van de 
onderwijscapaciteiten. Voorts zou ervoor moeten gezorgd worden dat de verspreiding 
van onderzoeksresultaten op het niveau van de eindbegunstigden een 
multiplicatorbenadering omvat, waarbij de leden van de doelgroep worden gestimuleerd 
om onderzoeksresultaten onder peers te verspreiden. Ten tweede zouden de 
koepelorganisaties moeten overwegen dit aspect te versterken door het op te nemen als 
verplicht onderdeel van interventievoorstellen op het vlak van onderzoek. Om de 
verantwoordingsplicht in dit opzicht verder te ondersteunen, zouden VLIR-UOS en ARES 
kunnen overwegen te eisen dat projectvoorstellen een specifiek budget toewijzen aan 
verspreidingsmaatregelen. 

 
3. ARES zou vanuit de leiding een mandaat moeten krijgen om naar de 

universiteiten toe de vereisten inzake impactgeoriënteerde planning binnen hun 
voorstellen te herzien, en om universiteiten adequate ondersteuning te bieden om 
zich aan deze vereisten te houden, aangezien zwakke punten in planning en M&E 
leiden tot moeilijkheden met betrekking tot de evalueerbaarheid van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van de planning, met inbegrip van het 
opzetten van een M&E-systeem, grote gevolgen heeft voor de evalueerbaarheid van 
interventies. In dit opzicht vertoonden de hierbij geëvalueerde interventies aanzienlijke 
tekortkomingen, ondanks de kwaliteit van de impactgerichte planning en de uitwerking 
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van M&E-systemen. Om de evalueerbaarheid van interventies verder te verbeteren, 
adviseert het evaluatieteam dat ARES naar de universiteiten toe zijn eisen bijstelt op het 
vlak van impactgeoriënteerde planning in het proces omtrent interventievoorstellen. Om 
ervoor te zorgen dat hogere normen tot het gewenste effect op het vlak van 
evalueerbaarheid leiden, moeten de universiteiten voldoende worden ondersteund bij het 
toepassen van deze normen. Om een significante verschuiving te bekomen is de inzet 
van de leiding van ARES vereist. Deze beslissingen moeten met andere woorden op 
strategisch niveau worden genomen, alvorens de operationele uitvoering ervan aan de 
M&E-afdeling toe te vertrouwen. 
 
VLIR-UOS is de voorbije jaren gestart met een revisie van haar bestaande M&E-systeem, 
die betrekking had op het merendeel van de in deze evaluatie vermelde punten (zie ook 
operationele aanbevelingen 1-3). Deze strategische aanbeveling en de daaruit 
voortvloeiende operationele aanbevelingen hebben dan ook in het bijzonder betrekking 
op ARES.  
 

4. Om de ontwikkeling van netwerken voor bursalen te versterken, dienen de 
beursprogramma’s te worden aangepast zodat ze meer praktische oefeningen, 
onafhankelijke onderzoeksprojecten en stages omvatten.  

De individuele beursprogramma's slagen erin de deelnemers inhoudelijke kennis, 
methodologische vaardigheden en niet-vakgebonden vaardigheden bij te brengen. Dat 
draagt ertoe bij dat ontvangers van beurzen op professioneel vlak vooruitgaan. Ze 
verwerven eveneens invloed op hun werkplek, waardoor ze in staat zijn de organisaties 
waarvoor ze werken binnen hun invloedssfeer te professionaliseren. Volgens het 
evaluatieteam zouden de beursprogramma's er echter baat bij hebben zich meer toe te 
spitsen op maatregelen die bijdragen tot de ontwikkeling van netwerken, aangezien 
netwerken een vitale rol spelen als multiplicator en gangmaker van verandering. In dit 
verband adviseert het evaluatieteam met name meer praktische oefeningen, 
onafhankelijke onderzoeksprojecten en stages in de studiebeursprogramma's op te 
nemen, om de ontwikkeling van academische en professionele netwerken in de hand te 
werken.  

 
5. VLIR-UOS en ARES dienen van aanvragers van beurzen te blijven eisen dat zij 

een brief van hun werkgever voorleggen die wedertewerkstelling bij het 
afstuderen garandeert, en te overwegen deze vereiste meer gewicht te geven, 
aangezien ze een waardevol instrument is gebleken voor de professionele 
herintegratie van begunstigden van beurzen. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de ontvangers van individuele beurzen aanzienlijk 
minder tijd nodig hebben om na het afronden van hun studie een baan te vinden dan de 
controlegroep. Een van de factoren die daaraan bijdragen is dat de aanvragers van een 
beurs van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking een brief van hun 
werkgever moeten voorleggen die wedertewerkstelling na het afstuderen garandeert. 
Bovendien is uit de evaluatie gebleken dat de ontvangers van een beurs die na hun 
afstuderen naar hun vorige werkgever zijn teruggekeerd, op lange termijn binnen hun 
organisatie meer invloed krijgen dan degenen die dat niet doen. Zo'n brief eisen op het 
moment van de aanvraag is dus een nuttig instrument. De koepelorganisaties zouden 
deze vereiste dan ook moeten handhaven. Bovendien zouden zij ook horen te overwegen 
meer gewicht te geven aan deze vereiste, die op dit moment niet universeel wordt 
opgelegd. Bij het overwegen van deze optie moeten VLIR-UOS en ARES er echter ook 
rekening mee houden dat ze door van deze vereiste een verplichting te maken mogelijk 
getalenteerde aanvragers uitsluiten die op het moment van hun aanvraag geen baan 
hebben of van wie de werkgever niet meewerkt. Tevens zou VLIR-UOS moeten 
onderzoeken voor welk soort aangeboden masterprogramma's dit haalbaar is, omdat 
VLIR-UOS naast op beroepservaring gerichte masters ook masters aanbiedt waarbij 
studenten vaak geen beroepservaring hebben.  
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6. VLIR-UOS en ARES dienen specifieke mechanismen in het leven te roepen om 
invloed uit te oefenen op de bestaande man-vrouwverhoudingen en op de 
gelijkheid van kansen teneinde de bijdrage van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking aan de vooruitgang van vrouwen verder te 
versterken.  

Uit de evaluatie is gebleken dat vrouwen profiteren van de interventies van de Belgische 
universitaire ontwikkelingssamenwerking en van individuele beursprogramma's. Er is 
echter voor interventies of individuele beurzen geen expliciet mechanisme om de 
bestaande genderdynamiek te helpen omvormen en bij te dragen tot gelijke kansen in 
de partnerlanden. Dat zou niettemin relevant zijn, aangezien vrouwen in sommige 
partnerlanden nog steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in de academische wereld. 
Het evaluatieteam adviseert daarom aan VLIR-UOS en ARES een expliciet beleid 
ontwikkelen om bij te dragen aan het opheffen van bestaande onevenwichten in de man-
vrouwverdeling.  
 

7. VLIR-UOS en ARES moeten de universitaire ontwikkelingssamenwerking blijven 
richten op relevante onderwerpen en ze op het gepaste moment en strategisch 
afstemmen op de prioriteiten van de partners, aangezien dit een belangrijke 
succesfactor is gebleken om impact te realiseren. 

 
De evaluatie heeft aangetoond dat de relevantie van de versterking van de onderzoeks- 
en onderwijscapaciteiten van partnerinstellingen van cruciaal belang was voor het succes 
ervan. Daarnaast blijken de individuele beurzen bijzonder relevant en zijn als gevolg 
daarvan voormalige bursalen werkzaam in de domeinen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en de DOD's. De Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking moet zich daarom blijven richten op relevante onderwerpen, 
en interventies moeten blijven aansluiten bij de prioriteiten van de partneruniversiteiten 
en de nationale en regionale prioriteiten van de partnerlanden. Bovendien dient 
bijzondere aandacht te worden besteed aan de toegevoegde waarde van de Belgische 
steun in een bepaalde context.  
 
Operationele aanbevelingen 
 

1. Een specifiek zwak punt wat evalueerbaarheid betreft is het ontbreken van een 
veranderingstheorie (ToC) en van kwaliteitsindicatoren in de 
interventievoorstellen. De manier waarop interventievoorstellen ingediend 
worden, dient derhalve te worden herzien om deze elementen verplicht te maken.  

De uitdagingen qua evalueerbaarheid vloeien grotendeels voort uit een gebrek aan 
impactgerichtheid en het niet opzetten van passende M&E-systemen bij de planning van 
interventies. Voor ARES is het geschikte instrument om de kwaliteit in dit opzicht te 
verbeteren: de vereisten voor het indienen van interventievoorstellen aanpassen. Het 
evaluatieteam adviseert in het bijzonder om van het uitwerken van een 
veranderingstheorie een verplicht onderdeel van een interventievoorstel te maken. 
Bovendien zou een duidelijk onderscheid tussen geplande outputs, outcome en impact 
verplicht horen te zijn. Tevens zou het formuleren van indicatoren die aan 
kwaliteitscriteria (CREAM of SMART) voldoen en verder gaan dan het outputniveau, 
verplicht dienen te worden gesteld. Tot slot zou het vereist moeten zijn dat de 
interventievoorstellen nulmetinggegevens over de geformuleerde indicatoren bevatten. 

 

2. Aangezien de medewerking van stakeholders die bij de interventies betrokken 
zijn essentieel is voor de evalueerbaarheid, dient ARES ervoor te zorgen dat 
universiteiten begrijpen waarom het noodzakelijk is dat ze in de planningsfase 
impactgerichter te werk gaan. Ook moet ARES ervoor zorgen dat universiteiten 
zijn toegerust om aan verhoogde normen te voldoen. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de medewerking van de stakeholders die bij de 
interventies betrokken zijn een belangrijke weerslag heeft op de evalueerbaarheid. 



Conclusies en aanbevelingen 

Impactevaluatie van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking  139 

Aangezien zij de kennis bezitten over wat met hun interventies bereikt zou moeten 
worden, hangt het uitwerken van een veranderingstheorie en het ontwikkelen van 
indicatoren en de rapportering daarover achteraf van hun input af. ARES zou dus hun 
bereidheid moeten stimuleren om op verschillende niveaus aan dit proces deel te nemen. 
Ten eerste zouden ze ervoor moeten zorgen dat universiteiten begrijpen dat hogere 
normen inzake impactgerichte planning en M&E niet alleen de evalueerbaarheid 
vergroten, maar uiteindelijk ook een middel zijn om met de interventies meer impact te 
bekomen. Ten tweede moeten de universiteiten al bij het formuleren van een interventie 
voldoende steun krijgen om te voldoen aan de verhoogde normen op het vlak van 
impactgerichte planning. ARES zou daartoe een eenvoudige handleiding kunnen 
opstellen waarin wordt uitgelegd waarom er nieuwe normen ingevoerd worden en hoe 
men ze dient toe te passen. Ten derde zou ARES een persoon moeten aanwijzen die de 
universiteiten in de planningsfase kan bijstaan als ze vragen hebben over impactgerichte 
M&E.  

 
3. Aangezien de medewerking van stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering 

van de interventies essentieel is voor de evalueerbaarheid, dient ARES 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat partneruniversiteiten zich ertoe 
verbinden de inspanningen op het gebied van evaluatie te ondersteunen. 

Samenwerking van de universiteiten is niet alleen in de planningsfase van de 
interventies van essentieel belang voor de evalueerbaarheid, maar ook bij de eigenlijke 
evaluatie. In dit opzicht heeft het evaluatieteam feedback en hulp van de stakeholders 
nodig om ervoor te zorgen dat de instrumenten om gegevens te verzamelen de beoogde 
impact adequaat registreert en om begunstigden en externe actoren toegang te geven. 
Als evaluatie-inspanningen uitsluitend berusten op de intrinsieke motivatie van 
stakeholders om een evaluatie te ondersteunen, houdt dit het risico van een selectiebias 
in. Daarom moet ARES projectpromotoren verplichten als onderdeel van het 
interventievoorstel te verklaren dat ze bereid zijn een evaluatie te steunen. Bovendien 
moet elk projectvoorstel een adequate timing voor een impactevaluatie bepalen, 
aangezien de heterogeniteit van interventies en hun veranderingstheorieën inhoudt dat 
verschillen in context andere tijdlijnen voor het vaststellen van impact kunnen wettigen. 
Ten slotte zou ARES ook moeten overwegen de hiërarchieën van de partnerinstellingen 
te betrekken om ervoor te zorgen dat zij zich engageren voor een evaluatie-inspanning. 
Zo zou de rector van een partneruniversiteit systematisch op de hoogte kunnen worden 
gebracht van een nakende evaluatie en de vraag kunnen krijgen ervoor te zorgen dat bij 
de interventie betrokken stakeholders de evaluatie ondersteunen. Aangezien vele 
partneruniversiteiten meer dan één keer een aanvraag voor financiering door de 
Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking indienen, kan de betrokkenheid van 
de hiërarchie bijdragen tot een betere medewerking van stakeholders die bij de 
interventie betrokken zijn, omdat dit de beslissing over toekomstige samenwerking zou 
kunnen onderbouwen. 

 
4. VLIR-UOS en ARES moeten overwegen de capaciteitsontwikkelingsindex als 

verplicht onderdeel van interventievoorstellen in te voeren, om bij het begin van 
elke interventie een basis vast te leggen en die basis vervolgens voor M&E te 
gebruiken, aangezien ze een waardevol instrument is gebleken om veranderingen 
op het niveau van de partnerinstellingen te meten. 
 

De capaciteitsontwikkelingsindex die voor deze evaluatie is ontwikkeld, is een waardevol 
instrument gebleken om veranderingen in de kerncapaciteiten van de partnerinstellingen 
voor en na de interventies te meten. Hij was van duidelijke waarde om te analyseren of 
interventies tot duurzame veranderingen op instellingsniveau hebben geleid, dan wel of 
ze louter voor de duur van de interventie de capaciteiten hebben versterkt. Bovendien 
maakte deze aanpak het mogelijk de ontwikkeling van departementen die steun kregen 
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te vergelijken met departementen aan 
dezelfde universiteit die geen steun kregen. Een zwakte met betrekking tot de 
toepassing van de CDI in deze evaluatie was evenwel dat de nulmeting moest worden 
gereconstrueerd, met een potentiële geheugenbias tot gevolg. Een ander zwakte van de 
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CDI was dat er momenteel geen algemeen aanvaarde aanpak bestaat voor de wijze 
waarop moet worden omgegaan met de verschillende perspectieven van respondenten 
en evaluatoren. Om de evalueerbaarheid van de universitaire 
ontwikkelingssamenwerking te versterken, stelt het evaluatieteam daarom voor dat 
VLIR-UOS en ARES in overweging nemen om de CDI in te voeren als element dat in de 
interventievoorstellen wordt opgenomen, met als doel bij het begin van elke interventie 
een nulmeting vast te leggen en die te gebruiken als basis voor latere monitoring en 
evaluatie. Bovendien dient een gemeenschappelijke aanpak te worden ontwikkeld voor 
de manier waarop wordt omgegaan met de verschillende perspectieven van evaluatoren 
en respondenten. Daartoe zouden de CDI-vragenlijsten die voor deze evaluatie zijn 
ontwikkeld, kunnen worden aangepast tot een korter, algemeen formaat dat niet is 
toegesneden op een individuele interventie maar toepasbaar op alle interventies gericht 
op het versterken van de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de 
partnerinstellingen. Bovendien zou men minimum- en maximumwaarden moeten kunnen 
tonen bij de weergave van de resultaten van de CDI.  

5.2.2 Aanbevelingen voor de DGD 

1. De DGD zou zowel ingebedde als individuele studiebeurzen moeten blijven 
financieren, aangezien ze elkaar aanvullen en leiden tot impact binnen en buiten 
de academische wereld.  

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel ingebedde als individuele beurzen tot impact 
leiden, weliswaar met een andere focus. Wat dat betreft hebben in interventies 
ingebedde beurzen een stevige toegevoegde waarde voor het versterken van de 
onderwijs- en onderzoekscapaciteiten van partneruniversiteiten, aangezien voormalige 
ontvangers van studiebeurzen in sterke mate aanblijven als faculteitslid in de 
partnerinstellingen. Tegelijk dragen de ontvangers van individuele beurzen ook bij tot de 
professionalisering van de organisaties waarvoor zij werken. Aangezien zij uiteindelijk 
ook buiten de academische wereld, bv. in overheidsinstellingen, in 
middenveldorganisaties of in de privésector aan het werk gaan, zullen zij in deze 
sectoren vlotter impact bereiken op het vlak van ontwikkeling. Daarom vullen de twee 
soorten beurzen elkaar aan en zou de DGD beide moeten blijven financieren. 
 

2. De DGD zou IUC’s en projecten moeten blijven financieren, aangezien de 
bestaande interventieportefeuille van VLIR-UOS en ARES zeer geschikt is 
gebleken om impact te realiseren op individueel niveau en op het niveau van 
instellingen.  

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel IUC’s als projecten succesvol bleken in het 
versterken van de capaciteit van de partnerinstellingen en tot op zekere hoogte hebben 
bijgedragen tot impact op het vlak van ontwikkeling buiten de academische wereld. Het 
zijn verschillende instrumenten die elkaar goed aanvullen, aangezien projecten gericht 
zijn op veranderingen op departementsniveau binnen een specifiek domein, terwijl IUC's 
een hele universiteit voor langere tijd holistische ondersteuning bieden. Gezien de 
complementariteit tussen beide soorten interventies zou de DGD beide moeten blijven 
financieren.  

 
3. De Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking is sterk in het versterken 

van de onderzoeks- en onderwijscapaciteiten van de partnerinstellingen, maar 
niet zo sterk in het versterken van hun organisatiecapaciteiten. Daarom dient de 
DGD met VLIR-UOS en ARES een strategische dialoog aan te gaan om te 
beslissen hoe de organisatiecapaciteiten bij toekomstige interventies 
doeltreffender kunnen worden versterkt en om te bepalen welke middelen wat 
dat betreft moeten worden toegewezen. (Zie ook eerste strategische aanbeveling 
aan VLIR-UOS en ARES). 
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Uit de evaluatie is gebleken dat de interventies van VLIR-UOS en ARES relatief zwakker 
zijn in het tot stand brengen van veranderingen met betrekking tot de 
organisatiecapaciteiten van partnerinstellingen, maar ook dat precies het versterken van 
organisatiecapaciteiten een succesfactor is voor het vergroten van onderzoeks- en 
onderwijscapaciteiten bij de partnerinstellingen. De DGD dient dan ook met de 
koepelorganisaties een dialoog aan te gaan om adequaat op deze bevinding te reageren. 
Daartoe dient de DGD samen met ARES en VLIR-UOS na te gaan of de Belgische 
universiteiten over de nodige expertise beschikken om capaciteitsversterking te leveren 
met betrekking tot het versterken van organisatiecapaciteiten, en indien nodig andere 
bronnen van expertise aan te boren (bv. experts in organisatieontwikkeling) en/of 
nieuwe modaliteiten te ontwikkelen om organisatiecapaciteiten te versterken.  

4. De DGD zou instellingen en personen de mogelijkheid moeten blijven bieden om 
meer dan één keer financiering te ontvangen van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking, aangezien dit een succesfactor is gebleken voor de 
duurzaamheid van de impact van interventies.  
 

De evaluatie heeft aangetoond dat de portfoliobenadering van VLIR-UOS en ARES en de 
mogelijkheid voor individuen en instellingen om meer dan één keer financiering te 
ontvangen, een positieve invloed hebben gehad op de duurzaamheid van de impact van 
de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking. Ten eerste is de mogelijkheid om 
via een project samenwerking uit te proberen en vervolgens het samenwerkingsterrein 
uit te breiden nuttig om partnerschappen te testen en te versterken. Ten tweede maakt 
de mogelijkheid om IUC's geleidelijk af te bouwen aan de hand van projecten de 
consolidatie van resultaten op het niveau van de instelling mogelijk. Ten derde helpt 
men braindrain voorkomen met beurzen die specifiek bedoeld zijn om begunstigden van 
interventies in staat te stellen hun doctoraat af te ronden of een postdoc te doen om hun 
academische loopbaan in eigen land in goede omstandigheden te starten. Dat versterkt 
op zijn beurt de instellingen op een duurzame manier. De DGD zou het daarom mogelijk 
moeten blijven maken dat VLIR-UOS en ARES dezelfde instellingen en personen meer 
dan één maal financieren. 

5.2.3 Aanbevelingen voor de DBE 

1. De DBE zou de definitie van impact die voor deze evaluatie werd ontwikkeld moeten 
overnemen, aangezien ze een degelijke basis is gebleken voor het evalueren van 
interventies van de Belgische universitaire ontwikkelingssamenwerking.  

Het ontbreken van een duidelijke definitie van impact inzake Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking impliceerde moeilijkheden voor de evalueerbaarheid. De 
definitie die in de context van deze evaluatie is ontwikkeld, heeft echter goed 
gefunctioneerd, en de verschillende betrokken stakeholders konden zich er voluit achter 
scharen. Deze definities zouden derhalve door de DBE moeten worden overgenomen. 

 
2. De DBE dient de benadering van Stern et al. (2012) te gebruiken om het meest 

geschikte evaluatieontwerp in een gegeven context voor toekomstige evaluaties te 
kiezen, aangezien in deze evaluatie kon worden aangetoond dat deze benadering het 
mogelijk maakt meer dan één impactvraag te beantwoorden en tegelijk gevoelig is 
voor kosten-batenoverwegingen. 

De evaluatie heeft aangetoond dat de interventies van de Belgische universitaire 
ontwikkelingssamenwerking en hun veranderingstheorieën zeer heterogeen zijn. Daarom 
is er niet één evaluatieontwerp dat op alle interventies kan worden toegepast. De 
evaluatiebenadering van Stern et al. (2012) om in een bepaalde context de meest 
aangepaste evaluatieontwerp te kiezen en waar mogelijk ontwerpen en methoden te 
combineren om de robuustheid van de evaluatieresultaten te verhogen, heeft in deze 
evaluatie vruchten afgeworpen. Het voordeel van de combinatie van verschillende 
evaluatieontwerpen was dat verschillende evaluatievragen met betrekking tot impact 
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konden worden beantwoord. De combinatie van verschillende benaderingen ten aanzien 
van causale inferentie maakte de evaluatieresultaten gekoppeld aan de vraag of er 
impact was bereikt niet alleen robuuster, maar liet ook toe inzicht te krijgen in de 
specifieke mechanismen die het mogelijk maken (of belemmeren dat) impact zich 
voordoet. De modulaire aanpak bouwt dus voort op de aanpak met gemengde methoden 
die ten grondslag lag aan de eerdere impactevaluaties die de DBE in opdracht gaf, terwijl 
hij in vergelijking met "klassieke" soorten evaluatieontwerp een toegevoegde waarde 
heeft, niet alleen wat het afleggen van rekenschap betreft maar ook met betrekking tot 
leren.  Bovendien maakte deze aanpak het mogelijk de respectieve evaluatieontwerpen 
af te stemmen op kosten-batenoverwegingen. Daarom zou de DBE deze benadering in 
toekomstige evaluaties moeten overwegen, met het oog op de afweging van verschillen 
in rigoureus gehalte tegenover de kosten van een evaluatie, en voor evaluatieontwerpen 
moeten kiezen die een geschikt evenwicht tussen beide opleveren. Wanneer de DBE dit 
soort benadering hanteert, moet ook aandacht worden besteed aan de analyse van 
mogelijke alternatieve verklaringen voor waargenomen outcome en impact, aangezien 
dit het rigoureuze gehalte van toekomstige evaluaties zal vergroten. 
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