Verslag infosessie onderzoek
Dit verslag geeft de vragen en antwoorden weer zoals die door de kandidaat-indieners
zijn gesteld. Daarnaast is er de presentatie waar alle elementen die door de opdrachtgever
werden aangereikt, weergegeven worden.
Algemeen kan nog worden meegegeven dat dit onderzoek een O&O opdracht is. Dit
betekent dat ook wordt gekeken naar de innovatieve dimensie in de offertes. De
opdrachtgever heeft ook veelvuldig gewezen op het belang van een wetenschappelijke
onderbouwing.
V: Moeten de belemmerende factoren en bevorderende factoren op procesniveau of ook
op het niveau van realisaties worden bekeken?
A: Het is de bedoeling dat deze factoren op beide niveaus worden bekeken.
V: In de oproep is er een spanning tussen de vraag om scholen binnen het traject van
Flanders Synergy te bekijken en de vraag om het breder dan Flanders Synergy te
analyseren.
A: Dit is geen evaluatie van Flanders Synergy. We willen een analyse van scholen die in een
veranderingstraject zitten/zaten. Het project van FS biedt een zicht op scholen die bezig
zijn met een veranderingstraject. We weten immers met zekerheid dat de scholen in een
traject van FS met verandering bezig zijn. We hebben geen zicht op welke scholen
autonoom veranderingstrajecten opzetten. Het staat aan de indiener vrij om, indien hij
een andere ingang vindt, ook andere scholen in zijn offerte te betrekken.
Er wordt benadrukt dat het model van FS één van de vele mogelijke modellen is (of dat
deelaspecten kunnen verschillen). Het is de bedoeling om vanuit het theoretische kader
een brede analyse te maken.
V: Er is geen focus op leerlingen?
A: De focus van dit onderzoek is uitdrukkelijk leraren, lerarenteams, directies, … maar niet
de leerling. Het is mogelijk dat in het onderzoek wel effecten op leerlingen worden
meegenomen maar dit is geen onderwerp van dit onderzoek. Flanders Synergy heeft op
dit punt zelf onderzoeken lopen. Er zal, waar mogelijk, afstemming worden gezocht met
deze onderzoeken.
V: Flanders Synergy besteedt zelf onderzoek uit. Wat is de relatie met dit onderzoek?
A: Voorliggende oproep heeft een bredere focus, vanuit een algemene vraag en wil dit
bekijken vanuit een ruimer kader.
V: Zijn er engagementen van Flanders Synergy om informatie door te geven en samen te
werken?
A: Er is geen formele verbintenis met Flanders Synergy. Flanders Synergy is wel bereid om
maximaal informatie te delen. De contactgegevens van Flanders Synergy kunnen via
Pieter-Jan De Vlieger verkregen worden.
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V: In de oproep wordt gevraagd om een zelf-evaluatieinstrument met onder meer Flanders
Synergy uit te werken. Wat als uit de analyse zou blijken dat het model van FS niet of niet
goed werkt, is er dan geen spanningsveld?
A: Dit element is in de oproep opgenomen om er voor te zorgen dat er niet nog een
bijkomend instrument wordt ontwikkeld.
V: De positie van Flanders Synergy in dit project is niet eenvoudig. Ze zijn enerzijds
betrokken in de trajecten en anderzijds betrokken bij het onderzoek.
A: Er zal een open communicatie met Flanders Synergy zijn hieromtrent. De opdrachtgever
gaat na op welke manier de samenwerking optimaal kan verlopen.
V: Is er een samenwerkingsbereidheid van de scholen?
A: Deze bereidheid kan niet worden gegarandeerd. Het is aan de kandidaat-indiener om
hiervoor mechanismen in te bouwen. Flanders Synergy zal, waar mogelijk, scholen mee
aanmoedigen om deel te nemen.
V: Is er een overlegmoment waar alle PBD aan deelnemen?
A: Er is zowel een informeel als een formeel overlegmoment tussen de PBD enerzijds en
tussen de PBD en de overheid anderzijds. De overheid zal in elk geval het overleg
faciliteren.
V: Moet in de offerte de naam van de personen al worden ingevuld?
A: In de beoordeling wordt vooral gekeken naar het profiel van de personeelsleden die
zullen worden ingezet. Dit kan gebeuren aan de hand van een CV of aan de hand van een
profiel dat door de onderzoekers wordt opgesteld.
V: Welke soort vragen kunnen er gesteld worden in de onderhandelingsprocedure?
A: Er kunnen zowel inhoudelijke vragen (om bijsturing) als vragen met betrekking tot de
begroting worden gesteld (bijsturing). Echter, door het gebruik van een prijsvork is het
aantal vragen wellicht beperkt. Het is en blijft een mogelijkheid.
V: Is er een verschil in puntengewicht voor het rapport en het zelfevaluatie-instrument.
A: De twee elementen worden geïntegreerd bekeken. Er is geen aparte score voor het
eindrapport en het zelfevaluatie-instrument.
V: Wanneer kunnen we een antwoord verwachten?
A: Indien het onderzoek gegund wordt, zal het antwoord niet voor eind juni aan de
winnende opdrachtnemer worden bezorgd.
V: Wat betekent het gedeeld eigenaarschap voor de instrumenten? Mogen de onderzoekers
het instrument gebruik indien de minister het onderzoek niet vrijgeeft.
A: de overheid is mede-eigenaar van het instrument. De onderzoekers zijn verplicht om de
overheid te informeren indien het instrument zal worden gebruikt.
V: In hoeverre moet in de offerte al rekening gehouden worden met AVG?
A: De offerte moet conform AVG zijn. Hoewel pas in de overeenkomst de modelbepalingen
worden opgenomen, dienen de kandidaat-indieners nu al volgens de
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AVG te werken. Het is aan te raden dat de kandidaat-indiener een plan van aanpak
opneemt in de offerte voor de manier waarop aan AVG tegemoet wordt gekomen. De
kandidaat-indiener kan er ook voor opteren om bestaande procedures mee in te dienen
om te bevestigen dat er al een procedure bestaat.
V: Mag de promotor-coördinator loonkost inbrengen?
A: Dubbele financiering is niet toegestaan. Een promotor-coördinator kan niet door
dezelfde instantie (i.c. de overheid) twee maal betaald worden. De promotor-coördinator
kan uiteraard wel tijd besteden aan dit onderzoek en bepaalde aan dit onderzoek
gerelateerde kosten inbrengen.
V: Mogen er buiten het aanvraagformulier documenten worden toegevoegd?
A: Het aanvraagformulier zoals het op website kan worden gevonden, dient ingevuld te
worden en vormt formeel onderdeel van het indiendossier via e-tendering. Zonder dit
aanvraagformulier is het voorstel niet ontvankelijk. Het staat de kandidaat-indiener echter
vrij om via een bijkomende document het onderzoeksvoorstel uit te werken. Het is echter
belangrijk dat in het aanvraagformulier er duidelijke verwijzingen zijn naar de
documenten die worden opgenomen.
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