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1.

Rationale

Deze nota brengt facts & figures van het VLADOC-programma in kaart. Aanleiding is een sluimerende
terughoudendheid van sommige stakeholders tegenover dit programma in zijn huidige vorm en een
intentie van VLIR-UOS om vanaf 2011 geen 6 maar 8 nieuwe bursalen op jaarbasis te voorzien.
Men stelt zich o.a. vragen bij de effectiviteit van het beweerde stimuleren en ondersteunen van lokale
capaciteitsopbouw en de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten tegenover de relatief hoge kost van dit
programma. Deze interne evaluatie weerlegt dit via inputs van ex-VLADOC-onderzoekers zoals gekend uit
persoonlijke contacten en via de officiële bevraging van VLADOC-alumni en -onderzoekers uitgevoerd in
december 2010.
Eerst wordt het beurstype beschreven binnen de algemene werking van VLIR-UOS. Verder geven we enkele
trends in aantal aanvragen en verdedigingen weer. De bevraging van december 2010 van de huidige 15
gedoctoreerde VLADOC’s en van de 17 VLADOC’s die in hun 2e termijn zitten levert ons cijfermateriaal en
feiten op over samenwerkingsverbanden, lokale en academische resultaten en huidige beroepsactiviteit.
Op basis van deze feiten en cijfers trachten we aan te geven wat volgens de onderzoekers zelf en volgens
VLIR-UOS, de effectieve meerwaarde is van dit programma voor universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Vlaamse Doctoraatsbeurzen (VLADOC): katalysator voor ontwikkeling

3/19

2.

Feiten

2.1 . De beurstypologie
Een VLADOC-beurs is een doctoraatsbeurs van in principe 4 jaar voor een student met nationaliteit van een
Europese lidstaat die aan een Vlaamse universiteit ontwikkelingsrelevant onderzoek wil uitvoeren.
Studenten in hun laatste Masterjaar mogen geen aanvraag indienen. De beurzen worden competitief
toegewezen. De student ontvangt hiervoor een (belastingsvrije) maandtoelage volgens de Vlaamse
assistentenbarema’s, met daarbovenop werkingskredieten en reiskredieten. Deze laatste dienen gebruikt
te worden voor het uitvoeren van onderzoek in een ontwikkelingsland. Het onderzoek dient zich inderdaad
toe te spitsen op en dus deels uitgevoerd te worden in een land van de OESO-DAC-landenlijst (t.e.m. lower
middle income countries), met een voorkeur (tijdens de selectie) voor onderzoek in landen van de DGDlandenlijst.
Het programma bestaat sinds 2003 en herbergt in 2010-2011 30 lopende doctoraten. Het is het enige
programma van VLIR-UOS dat doctoraatsbeurzen voorziet voor studenten uit het Noorden. Hierdoor valt
het onder het Noordactiesprogramma (NAP). Andere PhD-beurzen die worden toegekend gaan exclusief
naar mensen uit het Zuiden, onder de vorm van zogenaamde ICP-PhD-beurzen, EI-PhD-beurzen of IUS-PhDbeurzen, afhankelijk binnen welk kader ze worden toegekend (resp. International Course Programme, Eigen
Initiatieven, Institutionele Universitaire Samenwerking).

2.2 . Financieel
Het VLADOC-programma verleent aan een relatief klein aantal personen op directe wijze financiering,
namelijk ongeveer € 1 Mio/jaar voor 30 lopende doctoraten in 2010-2011. Een verhoging van de jaarlijkse
intake van 6 naar 8 nieuwe bursalen, zou de kost van dit programma op termijn gradueel optrekken tot €
1.35 Mio/j in 2015.
Op heden maakt het VLADOC-programma 3 % uit van de totale VLIR-UOS-financiering. Van de globale PhDfinanciering (ICP-PhD, EI-PhD, IUS-PhD en VLADOC), ongeveer € 3,2 Mio voor meer dan 150 lopende
doctoraten, maakt het programma financieel ongeveer 30 % uit, en in aantal ongeveer 20%. De relatief
hogere kost per bursaal voor VLADOC is te wijten aan het feit dat we de bursaal 4 jaar lange en volledige
beurs toekennen en niet werken met een sandwich-principe.

2.3. Andere bronnen
Andere financieringsbronnen voor doctoraten in Vlaanderen zijn IWT, FWO, EU en universiteitseigen
fondsen. IWT ondersteunt enkel onderzoek met een economische finaliteit voor Vlaanderen. FWO
financiert breed, maar bij voorkeur meer fundamenteel onderzoek (traditionele centers of excellence: bijv.
kanker; stamcelonderzoek; genetica; halfgeleider-technologie; …). Ontwikkelingsrelevant onderzoek is vaak
meer toegepast van aard. Bij FWO, IWT, of de EU bestaan geen specifieke deelcommissies met expertise in
ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsrelevant onderzoek binnen de selectiecommissies.
Universiteitseigen fondsen worden in zeldzame gevallen wel aangewend voor de financiering van
ontwikkelingsrelevant doctoraal onderzoek.

2.4. Omkadering door VLIR-UOS
Wetenschappelijke omkadering voor de onderzoekers wordt geboden door de Vlaamse promotoren en
vaak de lokale co-promotoren (ong. 70 % van de gevallen). Vanuit VLIR-UOS maken we werk van een meer
integrale PhD-werking, door het activeren van een linkedin-groep “VLIR-UOS-PhD”, het organiseren van
welcome days, het opstarten van een travel diary via Google docs en door het bijwonen van verschillende
verdedigingen. Op die manier trachten we de studenten (zowel Noord als Zuid-PhD’s) beter met elkaar te
linken en hun expertise meer in kaart te brengen. We plannen deze meer integrale PhD-werking (Noord én
Zuid) nog uit te breiden in de nabije toekomst, o.a. door de Zuid-bursalen beter in kaart te brengen dan hun
incorporatie in de omkaderende projecten zonder meer.
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3.

Cijfers

3.1. Aanvragen
Onderstaande figuur schetst het aantal aanvragen van de afgelopen jaren, met indicatie van het aantal
toegekende beurzen. Tevens toont de figuur de groei in kwalitatief hoogstaande aanvragen (A, zijnde “in
aanmerking komende voor financiering, zonder voorbehoud”). In 2010 realiseerden we een
toekenningsgraad van 22%. Om niet demotiverend te werken wordt in internationale studies aangeraden
om, in de mate van het mogelijke, een toekenningsgraad van ± 30% na te streven door het verhogen van
totaal beschikbare financiering of door het beperken van de instroom aan bursalen.
Tot nu toe hebben 15 van de VLADOC-bursalen verdedigd. Ter vergelijking: voor het ICP-PhD programma
dat ook sinds 2003 bestaat, maar 10 nieuwe bursalen per jaar financiert, is dit 18. Het aantal vroegtijdige,
eenzijdige stopzettingen was 2 bij VLADOC en 4 bij ICP-PhD.
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3.2. Alumni-bevraging
Overzicht
We ondervroegen volgende personen via een online-enquête. De originele lijst met vragen is terug te
vinden in bijlage. Van de 15 VLADOC-alumni (verder: VA) vulden 13 de bevraging in. Dit komt neer op een
responsgraad van 87%.
Naam

1

Intake jaar
2003

Raf Aerts

Instelling
K.U.Leuven

Land
Ethiopia‡

2

2003

Bram Govaerts

K.U.Leuven

Mexico

3

2003

Roseline Remans

K.U.Leuven

Mexico

4

2003

Kim Steegen

UGent

Kenia‡

5

2004

Sam Geerts

K.U.Leuven

Bolivia*

6

2004

Kaatje Segers

K.U.Leuven

Ethiopia‡

7

2004

Eva Palmans

UAntwerpen

Rwanda en Burundi *

8

2004

Vincent Sluydts

UAntwerpen

Tanzania*

9
10

2004
2005

Diana Di Nitto
Ellen Desmet

Vrije Universiteit Brussel
K.U.Leuven

Kenia & Sri Lanka‡
Peru*

11

2005

Bert Reubens

K.U.Leuven

Ethiopia‡
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12

2005

Isabelle Vandeplas

K.U.Leuven

Kenia‡

13

2005

Lies Durnez

UA

Tanzania*

14

2006

Wouter Achten

K.U.Leuven

India‡

15

2006

Cindy Mels

UGent

DRC*

* partnerland bilaterale samenwerking DGD
‡ land van de DGD-landenlijst voor VLIR-UOS (41 landen), buiten de partnerlanden van de bilaterale samenwerking

Algemeen
40% van de VA deed onderzoek in een partnerland van de bilaterale samenwerking van DGD1. 47 % van de
VA deed onderzoek in een land van de DGD-landenlijst voor VLIR-UOS2 buiten de partnerlanden van de
bilaterale samenwerking. Slechts 13 % deed onderzoek in een ander land van de OESO-DAC-landenlijst
t.e.m. lower middle income countries.

Ander OESO-DAC-land (t.e.m.
lower middle income

Bilateraal
partnerland

Landenlijst-41
(niet-bilateraal)

Gemiddeld deden de VA 4 jaar en 6 maanden over hun onderzoek, van de start tot aan de verdediging.
Hiervan verbleven ze 21 maanden in het buitenland en 33 in België. Met 39% van het onderzoek is de
landbouwsector het meest onderzocht door de VA.

1

18 landen: Algerije, Benin, Burundi, DR Congo, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania,
Uganda, Zuid-Afrika, Bolivia, Ecuador, Peru, Palestijnse gebieden, Vietnam.

2

41 landen: Algerije, Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, Guinée, Ivoorkust, Kameroen, Kenya,
Madagascar, Mali , Marokko, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda , Zambia, Zimbabwe , ZuidAfrika, Bangladesh, Cambodja, China, Filippijnen, India, Indonesië, Palestijnse gebieden, Vietnam, Bolivia, Brazilië,
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicaragua, Peru, Suriname.
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Hoeveel maanden deed je onderzoek i.h.k.v. je doctoraat van de start van je onderzoek tot je
verdediging?
0
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maanden in totaal:

waarvan maanden in het
buitenland:

21

en waarvan maanden in
België:

33

Binnen welke sector voerde je onderzoek uit? (i.g.v. multidisciplinair onderzoek, kies de
belangrijkste)
8%
Menswetenschappen
Sociale wetenschappen

15%

Algemene biomedische
wetenschappen
Ecologie

38%

Landbouwkunde

8%

31%

Links met het Zuiden
Het merendeel van de VA had een co-promotor of begeleider in het Zuiden. Van de 31% zonder copromotor gaven enkelen aan dat ze afhankelijk van het deelthema over andere begeleiders ter plaatse
beschikten, of dat ze enkel met gelijkwaardige Zuid-collega’s samenwerkten maar niet met een officiële
‘overste’.
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Had je een co-promotor/begeleider in het Zuiden?
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30,8%
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Was je in het buitenland gelinkt met een VLIR-UOS project ter plaatse? (EI, IUS)

nee

38,5%

ja

61,5%
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Volgens een verder uiteengezette redenering spreken we op basis van de verhouding in bovenstaande
figuur, ruwweg, van een 60-40 verhouding wat betreft synergie (gelinkt aan EI of IUS) - versus
pionierwerking (niet gelinkt aan EI of IUS) van de VA.
Slechts 15% van de ondervraagden had tijdens het doctoraat nog een link met een andere Belgische
onderzoeksinstelling zoals ITG, KBIN, KMMA, enz. Echter, 46 % was nog wel gelinkt met een ander
internationaal project of een internationale organisatie zoals UN, EU, CGIAR, etc.
Werkte je met NGO’s ter plaatse samen?

46,2%

nee

ja

53,8%
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Slechts 23% gaf te kennen met de bedrijfswereld samengewerkt te hebben, maar iets meer dan de helft
van de VA werkte samen met één of meer NGO's.
De vraag rond samenwerkingsverbanden leert ons dat een VA gemiddeld ongeveer 3 Belgische en
buitenlandse masterstudenten bij het onderzoek betrok. Tevens vormden ze een tandem met gemiddeld
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1,6 buitenlandse en met 1,8 Belgische PhD-student. In het Zuiden werden wel merkelijk meer technici
betrokken bij het onderzoek dan in België, gemiddeld meer dan 6 tegenover net geen 3, respectievelijk.
In volgorde: hoeveel Masterstudenten, PhD-studenten en technici waren in totaal
betrokken bij je onderzoek?
7
6
5
4
3
2
1
0
vanuit het Zuiden

vanuit België/Europa

Publicaties
Elke VA maakte gemiddeld bijna 6 peer reviewed A1-publicaties tijdens het doctoraat en nog eens meer
dan 2 na de verdediging. Ondanks de vaak geclaimde moeilijkheid tot publiceren van
ontwikkelingsonderzoek blijkt dit gemiddelde relatief hoog te zijn tegenover dat van alle Vlaamse
doctoraten. Belangrijker nog is dat ze gemiddeld meer dan 8 vulgariserende teksten schreven over hun
onderzoek, waarvan 1,5 in de lokale taal.
Hoewel ze gemiddeld slechts iets meer dan één keer voorkomen als co-auteur op artikels van buitenlandse
collega’s en medewerkers, betrokken ze een groot aantal co-auteurs uit het Zuiden bij hun publicaties. Op
79% van hun artikels komen co-auteurs uit het Zuiden voor; gemiddeld 10 Zuiderse co-auteurs per
VLADOC-carrière. Co-auteurschap hoeft uiteraard geen één op één relatie te hebben met mate van
betrokkenheid van de collega’s in kwestie, maar deze cijfers zijn toch een contra-indicatie voor het soms
veronderstelde isolement van het VLADOC-onderzoek.
Over alle A1-publicaties waar je eerste auteur van bent:
0
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Op hoeveel van die
artikels komen coauteurs uit het Zuiden
voor?

Hoeveel keer, in totaal,
waren collega's uit het
Zuiden co-auteur?

De VA woonde gemiddeld 7 congressen bij. Drie alumni ontvingen wetenschappelijke onderscheidingen
voor hun onderzoek.
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De VA gaven opvallend veel uren les/workshop rond hun thema in het Zuiden: gemiddeld bijna 20 uur in
totaal. In vergelijking met standaard doctoraatstrajecten, waarbij het geven van één tot twee seminaries
een vereist minimum is maar ook vaak een effectief maximum, is dit aantal zeer hoog.

Na het doctoraat
De helft van de ondervraagden geeft aan na het doctoraat nog in andere VLIR-UOS-programma’s of –
projecten betrokken geweest te zijn (EI, IUC), in een aantal gevallen in meer dan één project. Het ging in de
meeste gevallen om wetenschappelijk advies en begeleiding van buitenlandse masterstudenten en PhDstudenten.
2/3 geeft aan reeds andere projectfinanciering mee binnengehaald te hebben, waarbij de ervaring als
VLADOC hielp of die in de lijn lag van het VLADOC-onderzoek.
We vroegen ten slotte waar de VA nu werken, en of ze nog met ontwikkelingssamenwerking of
ontwikkelingsrelevant onderzoek in directe of indirecte zin te maken hadden. Een merendeel antwoordt
hier positief op voor de huidige job en/of vrije tijd.
Heb je nog met ontwikkelingssamenwerking/ ontwikkelingsrelevant onderzoek in
de directe of indirecte zin van het woord te maken?
100%
80%
ja
60%

ja

40%
20%

nee
nee

0%
tijdens je beroepsactiviteit

tijdens je vrije tijd

3.3. Bevraging VLADOC-onderzoekers in hun tweede termijn
We ondervroegen naast de alumni ook 17 VLADOCs die nog niet verdedigden maar reeds hun
voortgangsrapport indienden (verder: VO, van ‘VLADOC ongoing’). Hiervan antwoordden 15 onderzoekers,
wat neerkomt op een responsgraad van 88 %. De lijst met vragen is terug te vinden in bijlage.
Intake jaar

Naam

Instelling

Land

1

2005

Marijke Van Moorhem

UGent

Ethiopia‡

2

2005

Patrick Suykerbuyk

UA

Benin & DRC*

3

2006

DHONT Nathalie

UGent

Rwanda*

4

2006

MANGELSCHOTS Nathalie

K.U.Brussel

Suriname en Guyana‡

5

2006

POPPE Julie

K.U.Leuven

Burkina Faso

6

2006

VAN HECKEN Gert

UA

Nicaragua‡

7
8
9
10
11
12

2007
2007
2007
2007
2007
2008

CUPPENS Arnoud
DE RIDDER Maaike
KIPS Jan
RAMAEKERS Lara
MICHIELSEN Joris
ABEN Job

K.U.Leuven
UGent
UGent
K.U.Leuven
UA
UA

Paraguay
DRC*
Kameroen‡
Colombia en Kenia‡
India‡
Kenia‡
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13
2008
CONESA BOTELLA Anali
UA
Uganda*
14
2008
DE LOOZE Karen
VUB
India‡
15
2008
INGELAERE Bert
UA
Rwanda*
16
2008
JABARY Salamanca Omar
UGent
Palestijnse gebieden*
17
2008
VERSTRAETEN Roosmarijn UGent
Ecuador*
* partnerland bilaterale samenwerking DGD
‡ land van de DGD-landenlijst voor VLIR-UOS (41 landen), buiten de partnerlanden van de bilaterale samenwerking

De meeste trends en indicaties zoals hoger beschreven voor VA worden bevestigd, zij het soms in lagere
absolute aantallen gezien de VO hun onderzoek nog niet afrondden.
Van de VO ziet de landenverdeling er als volgt uit: 41% van deze doctorandi doet onderzoek in een
partnerland van de bilaterale samenwerking van DGD3. 53 % van deze personen doet onderzoek in een land
van de DGD-landenlijst voor VLIR-UOS4 buiten de partnerlanden van de bilaterale samenwerking. Slechts 13
% deed onderzoek in een ander land van de OESO-DAC-landenlijst t.e.m. lower middle income countries.
In vergelijking met de VA winnen bij de VO de sociale wetenschappen terrein en worden zij de belangrijkste
discipline (36%). Slechts 36% van de ondervraagden geeft aan een copromotor te hebben in het Zuiden en
33% geeft aan betrokken te zijn bij andere VLIR-UOS-projecten. Kruising van de resultaten leert ons dat de
onderzoekers in geneeskunde minder vaak een lokale promotor hebben dan de onderzoekers in landbouw
en in de sociale wetenschappen. Wel geeft meer dan de helft van de VO aan nog gelinkt te zijn aan een
ander Belgische onderzoeksinstelling zoals KBIN, KMMA of ITG.
Ter vergelijking met VA geven we ook voor VO de algemene betrokkenheid van mensen uit het Zuiden
weer. Deze ligt sterk in lijn met VA. Blijkbaar betrekken de VO gemiddeld nog iets meer buitenlandse PhDstudenten bij hun onderzoek.
In volgorde: hoeveel Masterstudenten, PhD-studenten en technici waren in totaal
betrokken bij je onderzoek?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
vanuit het Zuiden

vanuit België/Europa

vanuit het Zuiden

vanuit België/Europa

De trends qua publicaties in de lokale taal en co-auteurschap worden duidelijk bevestigd, zij het
logischerwijs voor een kleiner totaal aantal publicaties. De VO gaven hoewel ze nog niet verdedigden, per
persoon gemiddeld al 22 uren seminarie/workshop in het buitenland.

3

Zie voetnoot 1.

4

Zie voetnoot 2.
Vlaamse Doctoraatsbeurzen (VLADOC): katalysator voor ontwikkeling

11/19

3.4. Enkele vrije citaten
“In 2010 werd er nauw samengewerkt met de lokale Katholieke Universiteit in Asuncion. In het kader van dit
onderzoeksproject werd de experimentele waterzuivering op hun campus terug opgestart. Hierop hebben 3
lokale studenten hun eindwerk verricht, maar anderszijds hebben 3 bio-ingenieursstudenten van KULeuven
afgelopen zomer tevens hun eindwerk verricht in Paraguay (met VLIR reisbeurs). Ze hebben gedurende 3
maanden kostenloos gebruik mogen maken van de infrastructuur van de lokale universiteit (Labo). De
'impact' van een VLADOC op vlak van ontwikkelingsamenwerking valt mijn inziens niet in cijfers uit te
drukken, maar zou in de lokale context moeten gezien worden.”
“Er is een duidelijke afspraak met de PhD onderzoeker in het Zuiden dat we elkaar helpen met verwerken
van de data en het uitschrijven van de papers en dus uiteraard op elkaars papers zullen staan. Zonder de
inpassing van mijn doctoraat binnen de vlir-uos en de steun van het lokale onderzoeksteam zou het voor mij
niet mogelijk (geweest) zijn mijn doctoraatsonderzoek uit te voeren. Aan de andere kant is mijn werk in
Ecuador veel breder dan enkel mijn doctoraatsonderzoek: i.e. begeleiden van lokale PhD studenten, training
geven, etc. Voor beiden dus een win-win situatie.”
“Het is zeker essentieel om ook Vlaamse onderzoekers te steunen voor onderzoek in
ontwikkelingssamenwerking: (1) Zij zijn namelijk de essentiële link die er moet zijn tussen de Vlaamse
universiteiten en de universiteiten/instituten in het Zuiden. (2) Zij volgen ook projecten op ivm
ontwikkelingssamenwerking bv. EI-projecten. De promotoren zelf (professoren uit Vlaamse universiteiten)
hebben het heel druk en hebben hier vaak geen tijd voor om deze projecten goed op te volgen. (3) Zij zijn
ook degenen die in het buitenland de Vlaamse programma's voor buitenlandse studenten promoten en deze
studenten helpen om te appliqueren (ikzelf heb dit al gedaan voor 4 studenten waarvan 3 nu een beurs
hebben). (4) Zij zijn ook degenen die buitenlandse studenten in Belgie opvangen en begeleiden in hun werk.
Zij kunnen dit naar mijn mening beter dan studenten die geen ervaring hebben met andere culturen en die
nooit in het buitenland geweest zijn. Zij beseffen immers wat het betekent om in het buitenland te
studeren/werken en kunnen zich dus veel beter in de plaats stellen van de buitenlandse student. We spreken
hier tenslotte over ontwikkelingsSAMENWERKING en het moet dus van 2 kanten komen, dus zeker ook
Vlaamse studenten. Zonder hen zal de ontwikkelingssamenwerking veel van zijn veerkracht verliezen!”
“Acht het erg belangrijk dat VLADOC blijft bestaan. Hier in US en ook in India, China, Afrika,.. is er een trend
om nieuwe PhD programmas on 'sustainable development' op te richten. VLADOC is hier in feite een
voorloper van. Zou goed zijn om samenwerkingen met deze nieuwe programmas te starten. Om een
constructieve dialoog met het Zuiden te hebben, moet je jonge mensen bemoedigen en de kans geven om er
specifieke expertise en onderzoek rond op te bouwen en een two-way capacity building en knowledge
exchange verder te versterken.”
“Ik kan zonder twijfel zeggen dat beide mijn MSc beurs (2002-2003) naar Nigeria als mijn VLADOC beurs
naar Kenia mijn interesse voor ontwikkelingssamenwerking versterkt hebben, maar vooral realistischer
gemaakt. Als doctoraat of MSc student ben je zelf verantwoorlijk voor een projet en heb je veel contact met
het terrein, wat je toelaat om de lokale cultuur te begrijpen en de mogelijke problemen in ontw samenw
vanaf de basis mee te maken. Dit alles laat je achteraf toe om met een veel sterkere, realistischere en
cristische basis aan andere ontwikkelingssamenwerkings projecten te werken. Indien ik vergeljik tussen 3
jaar met een beurs in ontw landen werken of 3 jaar in een NGO aan een gelijkaardig project, dan ben ik
opnieuw overtuigd dat de 3 jaar met een beurs veel leerrijker zijn. Je zit nl veel minder vast in een
institutionele structuur dan als je als projectleider voor een NGO werkt bvb wat je meer flexibiliteit geeft om
de lokale situatie beter te begrijpen en je eigen project ook aan te passen aan wat je ondervindt. Dat dient
dan later als een sterke bagage kennis en ervaring die gebaseerd is op ondervindingen ipv aangeleerde
institutionele waarheden.”
“Wat minder aan bod komt in deze enquete maar in mijn ogen heel relevant en verrijkend (in twee
richtingen) kan zijn, zijn de vele minder "officiële of formele" aspecten die met een VLADOC-gebeuren in het
buitenland kunnen samenhangen, los van bv het aantal publicaties of formele workshops/seminaries. Ik
denk ondermeer aan het voortdurende contact en het discussiëren met de lokale bevolking, de gesprekken
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en samenwerking met veldwerkers/vertalers, een Belgische thesisstudent doen kennismaken met het
Zuiden, etc.”
“Dankzij EI, VLADOC en UOS heb ik een onderzoeksnetwerk en expertise kunnen opbouwen waar studenten
uit het zuiden rechtstreeks of onrechtstreeks mee van genieten: de practical attachment student die ik
leerde kennen terwijl ik coordinator was van een EI werd later mijn BSc student op Mekelle University,
nadien project assistent en daardoor op termijn teaching assistent op M.U. waar hij een M.Sc. behaalde. Hij
behaalde vorig jaar een full PhD scholarship aan de K.U.Leuven. Dankzij een FWO postdoc beurs kon ik aan
de slag blijven in Ethiopie, waar door mijn koffieonderzoek een extra PhD student werd aangetrokken in het
ecologie team. In Mekelle gaat het bosonderzoek voort met een PhD student binnen het IUC, waarvan ik
copromotor ben. Ook buiten de IUCs ondersteun ik Ethiopische Ph.D. studenten met de kennis die ik heb
opgebouwd tijdens mijn VLADOC, oa. in Gent, Wenen en Bonn.”
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4.

Argumentatie

In wat volgt delen we de mogelijke voordelen van het VLADOC-programma op in Noord en Zuid, al is zulke
opsplitsing uiteraard artificieel (VLADOC als connection funding, geen Noordfinanciering).

4.1. Zuid
De VLADOC is lokaal verantwoordelijk voor meerdere, horizontale leerprocessen en doet zo aan
capaciteitsopbouw (onderzoeksmethoden en analysemethoden). Dit zowel tussen doctoraatsonderzoekers,
als met lokale thesisstudenten, als met lokale stakeholders. Een VLADOC is in die zin dus vaak een
katalysator voor lokale capaciteitsopbouw in het zuiden. Men kan zelfs vragen stellen bij de naam ‘Noord’financiering voor het VLADOC-programma. In feite wordt een groot deel van het FTE over de 4 jaar besteed
in het partnerland.
De VLADOC beschikt meestal over de capaciteiten om, effectief en niet enkel in bewoording of
rapportering, integrerend te werken wat betreft stakeholder involvement. Hij/zij beschikt vaak over de
nodige flexibiliteit om in het Zuiden te laveren tussen verschillende niveaus van de samenleving zoals het
beleid, NGO’s, lokale begunstigden (e.g. kleine landbouwers), universiteiten.
Verder is er nog de “pionierwerking” van een VLADOC-onderzoeker. Latere projectaanvragen/-ideeën zijn
inderdaad dikwijls geënt op eerdere onderzoekservaringen van een professor, vaak met onderzoeker(s) ter
plaatse die reeds de nodige nieuwe banden smeedden.

4.2. Noord
Er is nood aan verjonging van het professorencorps met interesse/kennis in ontwikkelingssamenwerking.
Tevens is er nood aan vernieuwing van de ideeën rond ontwikkelingssamenwerking als variant op de
‘veelaanvragers’. In die zin wordt in het Noorden ook de nodige nieuwe expertise opgebouwd voor meer
actie in het Zuiden. Zulke carrière-start kan vaak niet via andere kanalen gerealiseerd worden, zoals hoger
aangegeven. Hierbij speelt ook het gebrek aan valorisatie van onderzoek in ontwikkelingssamenwerking
binnen de universiteiten een rol.
De VLADOC-onderzoeker legt en vertegenwoordigt de nodige links tussen Noord en Zuid (Connectie). Bij
inbedding in andere programma’s (niet noodzakelijk VLIR-UOS-programma's) betekent dit zowel een
voordeel voor de Noordpromotor die zijn project beter vertegenwoordigd ziet met Noordideeën en methodologie op het terrein, als voor de Zuid-counterpart die details rond de Noordverwachtingen vaak
beter vertaald/gepreciseerd ziet door de VLADOC-onderzoeker. De VLADOC-onderzoeker fungeert hier als
“bindmiddel”.
Een VLADOC-onderzoeker creëert zeer frequent verhoogde zichtbaarheid van VLIR-UOS-acties door
connecties op te bouwen met internationale organisaties zoals CGIAR centers, UN agencies, Wereldbank,
enz. Deze relaties worden meestal door de doorgedreven onderzoekscomponent tot stand gebracht en
gestimuleerd.
Bij thuiskomst zijn VLADOC-onderzoekers ook ambassadeurs voor draagvlakversterking rond
ontwikkelingssamenwerking, met diepere wortels (langere buitenlandervaring) dan de reisbeursstudenten
die reeds deze rol vervullen. Dit beschouwen we als een positief neveneffect van het programma.

4.3. Output
De in meer of mindere mate meetbare output van een VLADOC bevindt zich dan ook op meerdere niveaus:
- Een concreet aantal getrainde mensen (stakeholders, studenten, …);
- Beleidsadviezen, zowel in het Noorden als in het Zuiden;
- Vulgariserende publicaties;
- Academische publicaties;
- Lesonderdelen voor de Vlaamse promotor en/of lokale promotor.
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5.

Eindconclusie

We moeten als VLIR-UOS “alternatieve, specifieke centers of excellence in ontwikkelingssamenwerking”
creëren en onderhouden. Deze specifieke expertise-opbouw is in Vlaanderen anders zeer moeilijk te
realiseren en waarschijnlijk niet gegarandeerd o.w.v. het gebrek aan andere financieringskanalen.
Omdat uit de vele interviews en evaluaties blijkt dat een VLADOC-onderzoeker:
1. een intermediaire rol speelt qua communicatie en lokale, effectieve capaciteitsopbouw
(katalysator, driver of change),
2. Noord- en Zuid-stakeholders duurzamer verbindt (connectie),
3. kennis in ontwikkelingssamenwerking opbouwt binnen de Vlaamse universitaire wereld (expertise),
4. en in bepaalde gevallen nieuwe banden smeedt of nieuwe topics onderzoekt (pionier),
en omdat het aantal kwalitatieve voorstellen sterk blijft stijgen, pleiten we als VLIR-UOS voor een
bestendiging van dit programma in de toekomst en een verhoging van de instroom van nieuwe doctorandi
van 6 naar 8 vanaf 2011.
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6.

Bijlagen

6.1. Bijlage: enkele impressies

Ex-VLADOC-onderzoeker Bram Govaerts doet onderzoek i.s.m. het CGIAR-centrum CIMMYT en ontving reeds voor
zijn Master thesis (met VLIR-UOS reisbeurs) de prijs voor ontwikkelingssamenwerking.

Ex-VLADOC-onderzoeker Wouter Achten ontving op 16 november 2010 de FWO Wetenschappelijke Prijs McKinsey
& Company voor zijn onderzoek naar een levenscyclusgeoriënteerde duurzaamheidsevaluatie van tropische
biobrandstoffen.
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Fotoreportage van ex-VLADOC Bert Reubens
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6.2. Getuigenis Bart Muys, 31-03-2010 over VLADOC: synergie of pionier?
“... Je had het ondermeer over het koppelen van de Vladoc beurzen aan bestaande EI en IUC projecten. ... Ik
zie daar de voordelen van coherentie en versterking van de VLIR programma's/projecten zeker in. In mijn
eigen groep zijn de doctoraten van Raf Aerts en Bert Reubens daar mooie voorbeelden van, die zorgden voor
capaciteitsversterking van de VLIR projecten in het zuiden, en die zelfs leidden tot ontstaan van spin-offs
(zoals Ma'ar en Trees for farmers), die dan voor continuïteit na afloop van de VLIR projecten kunnen zorgen.
Maar wat deze koppeling niet toelaat is het verkennen van sterk innovatieve ideeën of de versterking van
internationale netwerking (waar Vlaamse projecten vaak zwak in scoren: werken vaak geïsoleerd van
andere onderzoekers uit internationale instellingen of onderzoeksgroepen in het noorden). Laat mij hiervoor
het voorbeeld nemen van Wouter Achten in mijn groep, ... Door in deze VLADOC een zeer vernieuwend
thema aan te pakken (bioenergiegewas Jatropha in relatie tot duurzaamheid, voedselzekerheid, etc.) dat los
stond van EI of IUC, maar in samenwerking liep met het internationaal onderzoekscentrum ICRAF konden
wij als onderzoeksgroep op korte termijn topexpertise opbouwen in een internationaal zeer actueel domein.
Deze VLADOC creëerde een multiplicatoreffect op alle vlakken: 1. Reeds 10 publicaties in internationale
tijdschriften over Jatropha... 2. Internationale erkenning als Jatropha-experten...; 3. drie bijkomende
doctoraten die deels of geheel op dit thema zitten, waaronder het IRO doctoraat van Aklilu Negussie, een
onderzoeker uit Mekelle die begon als technieker in ons EI in het jaar 2000, onder begeleiding van Raf een
MSc van MU behaalde, en nu in Zambia een K.U.Leuven doctoraat uitvoert op de vruchtzettingsecologie van
Jatropha met logistieke ondersteuning van een Belgisch O&O bedrijf (D1 oils plant science in Zwijnaarde). ;
4. Reeds twee bijkomende projecten binnengehaald een EU FP6 ERA ARD project op duurzaamheid van
Jatropha in Mexico en India en een Belgisch ERA ARD project (DGD/Africamuseum) op duurzaamheid van
Jatropha in Mali. Wouter zal wellicht als postdoc coördinatiewerk in deze projecten doen...Dit hele verhaal
om vast te stellen dat de meeste VLADOCs van nature aansluiten bij EI en IUS maar dat sommige dat niet
doen omwille van belangrijke opportuniteiten buiten dat kader, die een stukje kunnen bijdragen tot een
hoger wetenschappelijk niveau of een sterkere internationalisering van het Vlaamse onderzoek voor
ontwikkeling. ...“

6.3. Bijlage: de originele VLADOC-bevragingen
Voor alumni:
Survey ex-VLADOC 131210.pdf
Voor onderzoekers, na het voortgangsrapport maar voor de verdediging:
Survey ongoing VLADOC 131210.pdf
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