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Obiet: Evaluation d'impact de la coop6ration universataire belge au
d6veloppement: management response.

Madame l'6valuatrice sp6ciale,

Vous trouverez en annexe la r6ponse de la direction soci6t6 civile (D3) aux 4
recommandations contenues dans le rapport sous rubrique.

Le rapport est fouil16 et les recommandations argument6es. Aprds analyse par les services

concern6s, la direction D3 accepte sans restriction les 4 recommandations. Comme 3

d'entre-elles consistent, pour la direction D3, i << continuer i... > une date / d6lais de mise

en euvre n,6tait pas opportun, c',est pourquoi il a 6t6 opt6 pour mettre << continuation >>'

Dds le dialogue institutionnel 2019, ces recommandations seront discut6es en profondeurs

avec le VLIR et I?RES, de manidre i poursuivre les bonnes pratiques et i corriger les

faiblesses identifi6es. En outre, ces recommandations arrivent suffisamment t6t pour

qu
do

,elles puissent 6tre int6gr6es dans les programmes futurs (2022-202 6 ), ce i quoi il sera

en partenariat avec les organisations concern6es.nne sul

rdi em nt,

Bru
Directeu r g6n fa
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.be

!
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Annexe(s):management resPonse D3





Aanbeveling
Management

response Doelstelli Volgende stap, activiteit, beslissing
Datum of
uitvoerin gstermiin

BevoeSde dienst len)
en/of perso(o)n{en)

aanvaard, deels
aanvaard l+
ergumentatle), nlet
aanvaard (+

arSumentatie)
DGD moet zowel ingebedde als individuele studtebeurzen
blijven financieren, aangezien ze elkaar aanvullen en lelden
tot irnpact binnen en buiten de academlsche wereld.

aanvaard lngebedde beurren hebben een toegevoegde waarde voor het
versterken van de onderwljs- en onderzo€kscapacitelten van
partnerunlversitelten, aanSezlen voormallSe ontvanSers van
studlebeurzen in sterke mate aanbltjven ats facutteitslid tn de
partnerinstellingen. Ontvang€rs van indlvlduele beurzen
dragen ook bij tot de professionallserinS van de organlsa e
waarvoor zijwerken, Daarom vullen de twee soorten beurzen
elkaar aan en moet DGD beide blljven ftnancieren.

De financieringvan deze 2 types beunin
ls gegarandeerd in het lopende S-jaren
programma van de niet-

Souvernementele samenwerking. Voor
de evaluatle ls een enqil€te gedaan om
na te gaan wat de bu6alen hebben
gedaan na de studte. Dit
opvolglngsmechanisme zou systematisch
moeten worden toegepast om de impact
van studlebeur2en te meten. opnemen in
rlchtlijnen dat blj de applcatieaanvraag
systematlsch een engagementvan de
werkgever wordt gevoegd voor verdere
tewerkstelling na afloop studiebeurs.

D3

DGD moet lUC s en pro.eden blijven frnarcieren,
aangezien de bestaande interventieportefeuille van VLIR-

IJOS en ARES reer geschikt is Bebleken om impactte
realiseren op lndividueel niveau en op het nlveau van de
instellingen.

Beide instrumenten vullen elkaar aan en zijn complementair,
aangezlen projecten gerlcht zijn op veranderingen op
departementsnlveau binnen een speciflek domeln, terwlll
IUC's een holistlsche ondersteuning bleden aan de unlversitett
op langere termljn.

Dit ls voorzien binnen de hutdige DGD
flnanclerlng. Stimuleren dat er
verspreldlngsmechanismen naar andere
sctoren (NGO's, multilaterale
organisaties, spin off, priv{sector, ...)
worden opgezet voor de lntervenfles
zodat er impact buiten de academische
wereld Segenereerd wordt. De

verspreldlng onder de andere actoren
voor ontwikkelingssamenwerking kan
georganiseerd worden ln het kadervan
het GSK. oeze mechanismen kunnen de
vorm aannemen van langdurige
partnerschappen tussen
partneruniversitelt en overheid, van bij
aanvang de elndbeBunstigen en/of de
lokale autoriteiten betrekken bU het
onderzoeksproces,.,.

continu



en met VLIR-UOS en ARES een strateglsche
n om te besllssen hoe de

or8anlsatiecapactteit€n bij toekomsuse interventies
doeltreffender kunnen worden verst€rkt en om te bepalen
welke middelen wat dat betreft moeten worden
toegewezen.

DGO moet sam

dialoog aangaa ecapaciteiten is een succesfactor
voor het vergroten van onderzoeks- en onderwllscapaclteiten
bij de partnerinstellingen.

Het versterken van organlsati Nagaan met de koepelorga;
UOS en ARES ofde BelStsche
unlversltelten over de nodige experflse
beschlkken om capactteltsversterking te
leveren en/of indren nodlg andere
bronnen van exper se aan te boren en/of
nleuwe modalttetten te ontwikketen. Er ts
expertise aanwezlg in hogescholen op
vlak van managernent, .., daarorn mssl
synergie gestimuleerd worden tussen de
unlversltetten en hoBescholen ]n de
Programma's van lnstitutionele
ondersteuntng. Het Is belangrijk dat
voldoende rekentng wordt gehouden met
de specifteke evoluerend€ capaciteiten
van de partnerlnstelltngen (rekening
houdende met stiJsende
studentenpopulatie bijvoorbeeld) op vlak
van infrastuctuur en beschikbare
budgetten om duunaamheid te

isaties VLtR- das le Dialogue

instltutionnel 2019

D3

ngen en personen de mogellkheid
meer dan 6€n keer financiering te

ontvangen van de Belgische universltalre
ontwikkelingssamenwerkinB, aangezjen dit een
slccesfactor is Bebleken voor de duurzaamhetd van de
impact van interventies.

DGD moet instelli
blijven bieden om

aanvaard

ontwikke ngssamenwerktnE draagt ertoe bil dat tndivtduen
en/oi tnstellingen meer dan 66n keereen financrertng kunnen
ontvangen, Zo zijr zu:dinttia even veelal zaaigeld die kunnen
leiden naar hechtere samenwerkingsvormen met lnstelltngen
in hetZuiden (TEAM, tUC). VLtR-UOS en ARES hebben
studlebeursmodallteiteo ultgewerkt om voormallge bursalen
de *ans te geven hun doctoraat afte ronden indien dit nlet
Selukt is btnnen de tnte.ventie. Dtt heeft een posrtreve tnvloed
0p de duurzaamheid van de impact van de universitaire
ontwikkeltn gssamenwerkinS.

De portfollobenaderi ngvan de universitaire ndersteunen en stimuleren van
partnerschappen met de verschllende
actoren die ac ef2ijn op hetvlak van
ontwikkelingssa m enwerktng voor
lnf ormatte-uitwtsselin& werken in
synergie en complementariteit. Voor
me€r lmpactvan de unlversltaire
samenwerkinE moet de looptird van
partnerschappen gestimuleerd worden ln
overeenstemmlng met het aantal
partnerschappen en moeten
verschillende types van ondersteuniog
afSewog€n worden.

o continu



KONINKRUK BELGIE

Federale overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische
Ontwakkelinqssamenwerking

) W
Nota aan de Directeur-Generaal van de DGD

(Ter attentie van de heer Bruno van der Pluijm)

ons kenmerk

DEV13.05/FDrY/No 18577

s4/ 2076/07

datum

o4/t2/2074

Onderwerp:

Geachte heer D irecteu r- Generaa l,

De Dienst Bijzondere Evaluatie rondde dit jaar een impactevaluatie af van de Belgische universitaire
ontwikkelingisa menwerking. Deze evaluatie maakt deel uit van een een experimentele cyclus rond

im pacteva luaties, met als doel antwoorden te bieden op de vraag hoe de effecten van een

ontwikkelingsinterventie op een zo rigoureus mogelijke manier kunnen worden gemeten.

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 ontwikkelingssa menwerking te analyseren en interpreteren. Daarbij werd
gef6cust op enerzijds langetermij n partnerscha p pen tussen universitaire instellingen voor de periode

iussen ZO0O tot 2014, en anderzijds de individuele, n iet- projectg ebonden beurzen die via de twee
koepelorga n isaties VLIR-UOS en ARES werden toegekend tussen 2008 en 2016.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de evaluatie - vier daarvan expliciet gericht aan

de DGD j worden in detail toegelicht in het bijgevoegde eindverslag. Digitale versies van het verslag
(beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels), samen met de bijlagen ervan, kunnen worden
geraadpleegd op onze website.

wij nodigen u uit om te reageren op de aanbevelingen gericht aan de DGD, in de vorm van een

minagement response, Daartoe kan u gebruik maken van het bijgevoegde model van management
1-espoir", dat de volgende elementen omvat: aanvaarding van de aanbevelingen, te ondernemen
acties, termijnen en vera ntwoordelij ke diensten. Dit model kan aangevuld worden met een narratief
lu ik.

Kan u ons uw management response bezorgen voor 3l ianuari 2019?

Impactevaluatie van de Belgische universitaire
ontwikkelingssamenwerking
Eindverslag en vraag tot management response

Uw contactpersoon:
Filip De l'4aesschalck

rel 02 5O7 42 71
E-mail: filio.demaesschalck@diolobel.fed.be



Onze dienst staat te uwer beschikking om overleg te faciliteren tussen de verschillende
betrokken actoren (DGD, ARES, VLiR-UOS), met het oo9 op een optimaal gecoordineerd
management response.

Hoogachtend,

C6cilia De Decker
Bijzonder Evaluatrice

Bijlagen:
- Eindverslag van de evaluatie (in Nederlands en Frans)
- I4odel van management response
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