
Onderwerp: Vlaamse Wetenschapsagenda – Oproep tot kandidaatstelling experten 
voor clustering vragen 

Beste  

De Vlaamse regering gaf in december 2017 het mandaat aan EWI, het FWO, de KVAB en de Jonge 
Academie om in 2018 een Vlaamse Wetenschapsagenda tot stand te brengen via een actieve 
betrokkenheid van de Vlaamse burger.  

Dit initiatief – met campagnenaam ‘Vraag voor de wetenschap’ – wenst de maatschappelijke 
betrokkenheid en het vertrouwen in wetenschap te vergroten door de nieuwsgierigheid en 
verbeelding van Vlaanderen te prikkelen. Door burgers, organisaties en wetenschappers vragen te 
laten stellen aan de wetenschap kan tevens inzicht verkregen worden in de wetenschappelijke vragen 
waarop we als Vlaamse samenleving een antwoord willen vinden. Dat kan op zijn beurt dan weer 
samenwerkingen stimuleren tussen relevante spelers in de kennisketen, zoals universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties, etc.  

Om het proces van de verwerking van de ingediende vragen (onderstaande stap 3) in goede banen te 
leiden, zijn het FWO, de KVAB en de Jonge Academie nu op zoek naar enthousiaste experten met een 
hart voor wetenschap en een brede wetenschappelijke interesse die als panellid actief willen 
meewerken aan het clusteren van de vragen, waaruit een inspirerende Vlaamse Wetenschapsagenda 
tot stand kan komen. De definitieve panelsamenstelling willen we afronden vóór de start van de 
bevraging (17 april 2018). 

In het kader van dit initiatief zijn we op zoek naar experten, zowel vanuit de onderzoekswereld als 
vanuit de industrie, met een brede visie op wetenschap en onderzoek. Daarom zouden we u willen 
vragen of u bereid zou zijn om als expert actief mee te werken aan het clusteren van de vragen? 
Hieronder volgt nog meer achtergrondinformatie over het proces, de timing, de rol van een panellid, 
… 

Specifieke kandidaturen kunnen ten laatste 29 maart 2018 worden bezorgd aan Jan Albert 
(beleidsmedewerker KVAB) via jan.albert@kvab.be of +32 2 550 23 17. 

 

In eerste instantie is de Vlaamse Wetenschapsagenda een instrument van wetenschapscommunicatie 
dat een belangrijke aanzet kan zijn om de dialoog tussen burgers en wetenschappers te vergroten. In 
tweede instantie is het een inspiratiebron om als wetenschappers interessante, onontgonnen 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ondanks de officiële naam ‘agenda’ is het beoogde 
eindresultaat in geen geval een beschrijving van hoe de wetenschap in Vlaanderen en de bijhorende 
financiering er zal moeten uitzien.  

Het samenstellen van de Vlaamse Wetenschapsagenda zal in vijf stappen verlopen: 

1. 17 april 2018: lancering groots opgezette mediacampagne om de brede bevolking warm te 
maken en op te roepen om ons te laten weten op welke vraag zij graag zouden hebben dat de 
wetenschap in Vlaanderen een antwoord biedt. 

2. 17 april – eind mei 2018: Zes weken van de wetenschap tijdens dewelke iedereen vragen via 
een website kan indienen. 

3. Midden april – midden juli 2018: groeperen van de ingediende vragen (= “cluster-proces”) 
4. Augustus – november 2018: dialoog met de bevolking op speciaal opgezette evenementen, 

om zo de vragen te verfijnen en/of verrijken.  
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5. 14 december 2018: finaal synthesedocument overhandigen aan minister Muyters tijdens de 
viering van 90 jaar FWO in Antwerpen (‘Kennismakers’). 

 

Wat houdt dit cluster-proces in? 

5 wetenschappelijke panels zullen de ingediende vragen synthetiseren, of meer bepaald, ‘clusteren’: 
vragen die samen horen in een groter wetenschappelijk verhaal zullen vervat worden in een 
representatieve ‘clustervraag’ (een overkoepelende vraag).  

De panels, bestaande uit 10 tot 15 leden, zijn samengesteld in de volgende domeinen: 

• biologische wetenschappen 
• cultuurwetenschappen 
• gedrags- en maatschappijwetenschappen 
• medische wetenschappen 
• wetenschap en technologie 

 

Omdat een interdisciplinaire aanpak vanzelfsprekend cruciaal is, zullen een heel aantal vragen aan 
meerdere panels toegewezen worden. Eens alle panels klaar zijn met clusteren, zullen de voorzitters 
van de panels ook onderling overleggen om over de panels heen eventueel nog verder te clusteren en 
zo interdisciplinariteit maximaal te garanderen. 

Panels worden voorgezeten door een KVAB/KAGB-lid en een lid van de Jonge Academie. Elk panel 
werkt autonoom en kan zijn werkwijze zelf optimaliseren, maar ten laatste op 15 juli 2018: 

• Zijn alle originele vragen per cluster gegroepeerd.  
• Is elke clustervraag expliciet geformuleerd. 
• Is elke clustervraag voorzien van een korte begeleidende tekst die de vraag in context plaatst. 

 

Wanneer zal dit proces plaatsvinden? 

In de periode van midden april (van zodra er vragen zijn ingediend) tot midden juli 2018. Er werd met 
opzet gekozen voor een relatief lange periode waarin de panels hun werk kunnen doen zodat er 
voldoende flexibiliteit is om het werk te spreiden, in een periode waarin wellicht nog andere taken en 
verplichtingen op de agenda staan. 

Het lijkt daarnaast aangewezen om per panel drie fysieke vergadermomenten te voorzien: een 
opstart-, een midterm- en een finale vergadering (april/mei – juni – juli). Exacte data zullen nog worden 
bepaald door de panelvoorzitters. 

 

Wat houdt de rol en het engagement in van een panellid? 

Als panellid krijgt men de kans om het maatschappelijke engagement voor wetenschap in al haar 
vormen te versterken. Concreet verwachten we van de panelleden: 

• Een actieve bijdrage tot de panelwerking 
• Beschikbaarheid in de periode midden april – midden juli 2018 voor: 

o Drie fysieke vergaderingen 
o Clusteren van vragen met behulp van een gebruiksvriendelijke online softwaretool 
o Facultatieve deelname aan burgerparticipatie-events 



o Facultatieve bijdrage in media 
  

Voor het volledige proces wordt een vergoeding voorzien van € 500 per panellid.  

 

Alvast bedankt om onze vraag in overweging te nemen en deze informatie ook binnen uw netwerk 
zo breed mogelijk te verspreiden. We horen het graag ten laatste 29 maart 2018 van u of u zich al dan 
niet kandidaat wenst te stellen via jan.albert@kvab.be of +32 2 550 23 17 . 

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 

Met vriendelijke groet 

Tinne Jacobs 
adviseur internationale aangelegenheden 
 
FWO 
Egmontstraat 5, 1000 Brussel 
 
T +32 2 550 15 44 
F +32 2 512 58 90 
Tinne.Jacobs@fwo.be  
www.fwo.be 
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