Verslag informatiesessie “Evaluatie van het participatiedecreet”
Op 21 december 2017 werd een informatiesessie georganiseerd voor de oproep “Evaluatie
van het participatiedecreet”. Tijdens deze informatiesessie werd een PowerPoint
gepresenteerd. Deze kan op deze website gevonden worden:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oproepen-voor-onderzoeksvoorstellen#Actueel

!!!! Belangrijk !!!!
De opdrachtgever heeft vastgesteld dat de opsplitsing van het criterium kostprijs in drie
gewogen subcriteria personeel, werking en uitrusting niet werkbaar is voor alle potentiële
kandidaten.
Daarom zullen er geen gewichten gehanteerd worden bij deze subcriteria. Kandidaten
worden gevraagd waar mogelijk de opsplitsing te maken in de drie rubrieken personeel,
werking en uitrusting, maar de punten zullen worden toegekend op basis van de totale
kostprijs.

Bijkomend werden een aantal vragen gesteld door de aanwezigen.
De vraag en het antwoord wordt hieronder weergegeven.
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Vraag: Kunnen wij indienen met een Nederlandse universiteit?
Antwoord: Dat is mogelijk.
Vraag: Waar kan ik de bepalingen in verband met de schoolraad in het GO! vinden?
Antwoord: Deze staat in het bijzonder decreet, artikels 7 tem 13. U kan de artikels via deze
weg vinden: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12293
Vraag: In de oproep is sprake van een valorisatieplan? Wat wordt hier mee bedoeld en gaat
dit over de periode na het onderzoek? Zijn hiervoor bijkomende middelen voorzien?
Antwoord: Het valorisatieplan handelt over de acties die de onderzoeksploeg voorstelt te
ondernemen eens het onderzoek is vrijgegeven door de minister. Er zijn hiervoor geen
extra middelen voorzien buiten de overeenkomst.
Een voorbeeld van valorisatie is het inrichten van een studiedag of het opstellen van een
brochure voor scholen. Deze voorbeelden zijn niet exhaustief en betreffen niet alle
mogelijke vormen van valorisatie. Het is aan de indieners om hier een plan uit te werken.
Vraag: Het theoretisch kader zoals gevraagd in het bestek, handelt dit over participatie op
school of over de methodologie?
Antwoord: het theoretisch kader handelt over participatie op school. Er is een apart luik
over onderbouwing van de methodologie.
Vraag: Hoe wordt de doelpopulatie gedefinieerd?

Antwoord: De doelpopulatie zijn alle actoren zoals gedefinieerd in de oproep. Er wordt
daarbij bijzondere aandacht gevraagd voor de moeilijk bereikbare groepen.
Vraag: In de oproep staat 1 februari als startdatum van het onderzoek. Hoe moeten we dit
interpreteren? Dit heeft immers impact op de manier waarop het onderzoek kan worden
vormgegeven.
Antwoord: 1 februari is de vroegste datum waarop het onderzoek zou kunnen starten. Het
is echter meer realistisch om in het voorstel te rekenen vanaf midden maart.
Vraag: Is het mogelijk om de databestanden te krijgen van het vorige onderzoek?
Antwoord: De databestanden van het vorige onderzoek zijn beschikbaar. Het gaat om
vragenlijsten voor directie basis- en secundair onderwijs, leerkrachten basis en secundair
onderwijs, leerlingen secundair onderwijs en ouders basis- en secundair onderwijs. Meer
informatie over de dataset kan in het onderzoek uit 2009 worden gevonden.
Vraag: Is de prijsvork exclusief BTW?
Antwoord: de prijsvork is exclusief BTW.
Vraag: Wie moet indienen via e-tendering?
Antwoord: Het staat een indiener vrij om te bepalen wie indient. Dit is afhankelijk van de
procedures die bij de indiener worden bepaald. De onderhandelingen en het sluiten van
de overeenkomst gebeurt met diegene die de persoon/personen die in het formulier
staat/staan als indiener.
Vraag: Wanneer kunnen we een antwoord verwachten aan wie gegund wordt?
Antwoord: De geselecteerde kandidaat wordt realistisch gezien ten vroegste eind februari
op de hoogte gesteld. Na de beoordelingscommissie, eventuele onderhandelingen dient
het dossier door de minister te worden goedgekeurd en door de inspecteur van financiën
te worden beoordeeld. Dan pas kan er gecommuniceerd worden.
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