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1. InleIDIng

De	eerste	generatie	studenten	van	de	nieuwe	Master	programma’s	studeerden	einde	2008	af.		
De	hervorming	was	grondig	voorbereid,	en	werd	tijdens	dit	eerste	 jaar	ook	van	dichtbij	opge-
volgd,	zowel	didactisch	als	logistiek.	 	Een	groot	pluspunt	van	de	hervorming	is	dat	het	onder-
wijs	strakker	dan	in	het	verleden	aansluit	bij	de	onderzoekscompetenties	van	de	stafleden	en	
de	themagroepen.	Daardoor	kunnen	docenten	hun	laatste	onderzoeksresultaten	valoriseren	in	
het	onderwijs,	en	krijgen	studenten	van	hun	kant	de	meest	recente	inzichten	uit	diverse	vakge-
bieden	aangeboden.	Omdat	IOB	stafleden	ook	veldwerk	verrichten	en	beleidsondersteunende	
opdrachten	 uitvoeren,	 zijn	 ze	 in	 staat	 om	 deze	 onderzoeksinzichten	 ook	 te	 koppelen	 aan	 de	
concrete	 beleidsdiscussies	 waar	 onze	 studenten	 vanuit	 hun	 beroepservaring	 mee	 betrokken	
zijn.	 Eén	 van	 de	 aandachtspunten	 bij	 de	 hervorming	 was	 dat	 het	 onderwijs	 door	 deze	 strikte	
koppeling	aan	het	onderzoekswerk	van	de	themagroepen	niet	te	veel	aanbod	gestuurd	mocht	
worden.	We	denken	dat	we	daar	ook	in	geslaagd	zijn.	De	drie	Master	programma’s	zijn	vrij	uniek	
door	hun	gespecialiseerde	invulling,	de	onderdelen	vormen	samen	een	coherent	geheel	en	mik-
ken	telkens	op	een	heel	gericht	doelpubliek.		Op	de	internationale	markt	waarop	het	IOB	functi-
oneert,	moet	er	na	elke	hervorming	terug	aansluiting	gevonden	worden	met	het	doelpubliek	om	
de	juiste	studenten	aan	te	trekken.	In	die	zin	was	2008	een	overgangsjaar.	De	beperking	van	het	
aantal	ontwikkelingslanden	voor	VLIR-bursalen,	en	de	focus	bij	de	studiebeurzen	op	studenten	
uit	de	armste	landen,	met	sterke	voorkeur	voor	Sub-Sahara	Afrika,	vernauwen	de	keuzemoge-
lijkheden.	Niet	dat	het	IOB	kan	klagen	over	een	tekort	aan	kandidaten,	maar	de	rigoureuze	se-
lectiecriteria	die	het	IOB	hanteert	maakt	dat	slechts	een	kleine	minderheid	van	de	kandidaten	
wordt	aanvaard.	

Begin	2008	was	de	hernieuwde	en	sterk	uitgebreide	website	volledig	operationeel.	Er	wordt	re-
soluut	gebruik	gemaakt	van	de	mogelijkheden	van	het	 internet	om	het	IOB	bekend	te	maken	
en	om	in	voeling	te	komen	met	toekomstige	studenten,	en	ook	om	contact	te	houden	met	afge-
studeerde	studenten.	Hetzelfde	geldt	voor	onze	contacten	met	de	internationale	onderzoeks-
gemeenschap	en	met	het	beleid.	Zo	werd	het	contactblad	met	de	alumni	“Exchange	to	Change	
/	Echanger	pour	Changer”	via	elektronische	mail	en	via	de	website	aangeboden,	en	niet	langer	
per	post	verstuurd.	Er	werd	ook	gestart	met	een	elektronische	nieuwsbrief,	en	ook	voor	de	eigen	
publicaties	van	het	IOB	(Discussion	Papers	en	Working	Papers)	werd	het	internet	het	belangrijk-
ste	kanaal	van	verspreiding.
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Er	werd	tijdens	het	jaar	2008	beslist	om	een	eigen	IOB	doctoraat	“PhD	in	Development	Studies”	
aan	te	bieden.	Dit	is	naast	en	bovenop	het	werk	dat	de	themagroepen	verzetten	in	het	begelei-
den	van	doctoraten	aan	de	zusterfaculteiten	van	de	UA	(TEW	en	PSW)	en	elders.	Het	nodige	
‘grondwerk’	werd	verricht	en	de	hoop	is	dat	 in	2009	de	nieuwe	doctoraatsopleiding	van	start	
kan	gaan.	

Ondanks	vele	inspanningen	slaagden	we	er	vooralsnog	niet	in	om	een	definitieve	oplossing	te	
vinden	voor	het	nijpende	tekort	aan	huisvesting	voor	onze	studenten	en	bezoekers.	Het	IOB	be-
sloot	om	een	aanzienlijk	deel	van	de	gecumuleerde	reserves	uit	het	verleden	hiervoor	in	te	zet-
ten,	maar	de	onderhandelingen	met	de	andere	betrokken	partijen	verliepen	veel	langzamer	en	
moeizamer	dan	we	hadden	gehoopt.	Er	is	echter	hoop	dat	we	in	2009	een	akkoord	bereiken	en	
tot	concrete	actie	kunnen	overgaan.	Als	overgangsmaatregel	werd	beslist	om	voor	de	nieuwe	
studenten	die	in	augustus-september	2008	in	Antwerpen	aankwamen,	in	bepaalde	gevallen	als	
IOB	huurverantwoordelijkheid	op	te	nemen	en	dan	te	onderverhuren	aan	studenten,	en	om	fi-
nancieel	tussen	te	komen	bij	studenten	die	niet	zelf	over	voldoende	middelen	beschikken.		

De	financiële	toestand	van	het	IOB	is	gezond.	De	uitgaven	in	2008	bedroegen	weliswaar	meer	
dan	 de	 inkomsten,	 maar	 dit	 was	 ook	 zo	 gepland.	 Het	 is	 inderdaad	 de	 bedoeling	 op	 geplande	
wijze	de	reserves	uit	het	verleden	geleidelijk	af	te	bouwen.	Naast	een	belangrijke	nog	te	rea-
liseren	investering	in	huisvesting,	gebeurt	dit	via	het	financieren,	via	aangepaste	en	duidelijke	
selectieprocedures,	 van	 niet-recurrente	 uitgaven	 voor	 onderzoeks,-	 onderwijs-	 en	 consulting	
initiatieven,	mede	op	initiatief	van	de	themagroepen.

In	wat	volgt	worden	de	traditionele	ingrediënten	van	ons	jaarverslag	in	een	nieuwe	vorm	aan-
geboden.	Na	de	voorstelling	van	de	onderwijsoutput,	worden	de	onderzoeksactiviteiten,	inclu-
sief	het	beleidsondersteunende	werk,	per	themagroep	voorgesteld	.	Dan	komt	de	uitvoering	van	
ons	beleidsplan	aan	bod,	en	tenslotte	een	bespreking	van	de	financiële	situatie.	Meer	gedetail-
leerde	overzichtstabellen	en	statistieken	werden	in	een	apart	deel	opgenomen.

Robrecht Renard, Voorzitter
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2. onDerwIJs

2.1. MasterprograMMa’s 2007-2008

Het	IOB	richt	de	volgende	Master-programma’s	in:

•	 Globalisation	and	Development
•	 Governance	and	Development
•	 Development	Evaluation	and	Management

Vanaf	het	academiejaar	2007-2008	worden	de	Master-programma’s	in	een	grondig	hertimmerde	
versie	aangeboden.		Dit	is	het	eindresultaat	van	een	lange	hervormingsfase	in	antwoord	op	het	
rapport	van	een	evaluatiecommissie	die	in	2004	voor	rekening	van	het	Vlaamse	Ministerie	van	
Onderwijs	het	IOB	heeft	bezocht.	Eén	van	de	belangrijke	suggesties	van	deze	commissie	betreft	
de	betere	structureringvan	de	onderzoeksactiviteiten	enerzijds,	en,	anderzijds,	het	beter	op	el-
kaar	laten	aansluiten	van	onderzoek	en	onderwijs.	In	de	nieuwe	Master-opleiding	wordt	deze	
aansluiting	 gerealiseerd	 in	 het	 tweede	 semester	 dat	 opgedeeld	 wordt	 in	 een	 aantal	 modules	
van	telkens	negen	weken	en	die	aangeboden	worden	door	de	verschillende	themagroepen	van	
het	IOB.		Deze	modules	worden		vervolgens	ingepast	in	de	IOB	Master-programma’s	in	functie	
van	 een	 zestal	 logische	 “tracks”	 of	 leerlijnen.	 De	 articulatie	 van	 de	 nieuwe	 Master-program-
ma’s	is	als	volgt:

Theories of Development
Research Methods I and IIModule I

From Conflict
to Inclusive

Development
Module II

Module III

DissertationModule IV

Managing Aid Globalization &
Development

Political Economy
of the Great

Lakes Region

Local
Institutions and

Poverty Reduction

Evaluating
Development
Effectiveness

Master of
Governance &
Development

Master of
Development
Evaluation &
Management

Master of
Globalization &

Development

1 2 3 4 5 6

	
Elk	van	deze	leerlijnen	heeft	als	algemeen	doel	“better	development	professionals”	op	te	 lei-
den.	De	Master-programma’s	brengen	mensen	bij	elkaar	uit	overheidsinstellingen,	niet-goever-
nementele	organisaties	en	universiteiten	die	actief	zijn	in	of	aantoonbare	interesse	hebben	in	
ontwikkelingswerk	 en	 die	 zich	 gedurende	 een	 jaar	 academisch	 willen	 bijscholen	 en	 leren	 van	
andere	 ontwikkelingservaringen.	 De	 bedoeling	 is	 niet	 zozeer	 om	 hen	 om	 te	 scholen	 tot	 zelf-
standige	onderzoekers	maar	eerder	om	hen	het	instrumentarium	aan	te	reiken	om	actuele	we-
tenschappelijke	bevindingen	te	bestuderen,	te	interpreteren	en	toe	te	passen	op	een	concrete	
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ontwikkelingscontext.	Een	en	ander	wordt	vervolgens		geoperationaliseerd	in	termen	van	drie	
competenties:	 goede	 ontwikkelingsdeskundigen	 zijn	 goede detectives	 die	 hun	 analyses	 eerder	
baseren	 op	 uiteenlopende	 vormen	 van	 informatie;	 goede vertalers	 van	 wetenschappelijke	 en	
andere	inzichten	naar	verschillende	publieken;	en	goede diplomaten	die	erin	slagen	allianties	te	
smeden	voor	verandering.	Deze	competenties	vormen	een	rode	draad	doorheen	de	opleiding.	
Ze	zijn	ook	een	blijvend	aandachtspunt	om	de	inhoud	en	de	logica	van	de	Master-programma’s	
af	te	toetsen	en,	zonodig,	bij	te	sturen.
	

De	nauwere	aansluiting	van	het	onderwijs	op	het	onderzoek	en	beleidsondersteunend	werk	van	
de	themagroepen	impliceert	dat	ook	de	studenteninstroom	meer	gestroomlijnd	wordt	met	een	
focus	op	studenten	met	een	sociaal-wetenschappelijke	onderzoeksachtergrond	zoals	politieke,	
sociale	en	economische	wetenschappen.	Vervolgens	wordt	gepoogd	om	het	multidisciplinaire	
karakter	 van	 de	 themagroepen	 ook	 systematisch	 door	 te	 trekken	 naar	 het	 onderwijsaanbod.	
Het	themagebaseerde	en	ontwikkelingstoegepaste	karakter	van	het	onderzoek	leent	zich	daar-
toe.

 Basisdiploma inkomende studenten
 Academiejaar 2007-2008

Master
Economie en 
Management

Politieke & 
Sociale

Wetenschappen
en Administratie

Ontwikkeling
en Landbouw

Andere basis-
diploma’s

Development 
Evaluation and 
Management

8 5 3 3

Governance and 
Development

7 2

Globalisation 
and Economic 
Development

8 1

Tenslotte,	maar	geenszins	onbelangrijk,	is	de	belissing	genomen	om	over	te	schakelen	van	een	
afwisselend	 Frans-	 en	 Engelstalig	 academiejaar	 naar	 Engelstalige	 Master-programma’s	 met	
“faciliteiten”	voor	studenten	uit	het	Zuiden	met	een	Franstalige	achtergrond.	Deze	laatste	stu-
denten	krijgen	de	kans	om	tijdens	de	zomervakantie,	voorafgaand	aan	het	academiejaar	en	ge-
financierd	door	het	IOB,	een	intensieve	cursus	Engels	te	volgen	aan	de	UA.	Bovendien	mogen	
deze	studenten	hun	individuele	taken	en	hun	dissertatie	in	het	Frans	schrijven	en	de	individuele	
examens	in	het	Frans	afleggen.
	

Als	 gevolg	 van	 de	 vervlechting	 van	 de	 drie	 Master-programma’s	 wordt	 ervoor	 geopteerd	 om	
over	 te	 stappen	 van	 de	 relatief	 versnipperde	 onderwijsomkadering,		 drie	 programmadirec-
teurs,	drie	programmaraden	en	drie	programmacoördinatoren,	naar	een	omkadering	met	één	
programmadirecteur	en,	alvast	gedurende	het	eerste	jaar,	een	voltijds	programmacoördinator.	
Tegelijkertijd	werd	een	nieuwe	onderwijscommissie	geïnstalleerd,	die	functioneert	als	centrale	
denktank	voor	het	beheer	van	de	drie	Master-programma’s.	In	de	schoot	van	deze	onderwijs-
commissie	worden	verantwoordelijken	aangesteld	voor		de	kwaliteitsbewaking	van	de	Master-
programma’s	enerzijds,	en,	anderzijds,	de	promotie	van	de	Master-programma’s	en	de	selectie	
van	studenten.
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Deze	nieuwe	structuur	van	de	Master-programma’s	is	aan	de	visitatiecommissie	“Politieke	We-
tenschappen”	 voorgesteld.	 Deze	 visitatie,	 georganiseerd	 door	 de	 Vlaamse	 Interuniversitaire	
Raad	(VLIR),	heeft	het	IOB	in	het	voorjaar	van	2007	bezocht.	De	nieuwe	Master-programma’s	
zijn	door	deze	commissie	in	globo	“goed”	tot	“excellent”	geëvalueerd.		Met	de	opmerkingen	en	
aanbevelingen	van	de	visitatiecommissie	wordt	bij	de	verdere	implementering	van	de	curricu-
lumhervorming	van	de	Master-programma’s	rekening	gehouden.	In	de	loop	van	2008	is	bijvoor-
beeld	extra	aandacht	besteed	aan	de	onderwijsvoortgang	en	dit	door	middel	van		tweeweke-
lijkse	onderwijscommissievergaderingen	die,	onder	andere,	gevoed	worden	door	op	regelmatige	
tijdstippen	georganiseerde	studenten	focusgroep	gesprekken.	Op	30	juni	2008,	enkele	weken	na	
het	beëindigen	van	de	laatste	onderwijsmodule,	heeft	het	IOB	een	onderwijsdag	georganiseerd	
om	 het	 eerste	 experimentele	 jaar	 grondig	 te	 evalueren	 en	 dit	 op	 basis	 van	 een	 gedetailleerd	
zelfevaluatierapport.	In	het	najaar	van	2008	is	op	vraag	van	de	UA	een	“opvolgingsverslag”	op-
gemaakt	waar	de	opmerkingen	en	aanbevelingen	van	de	visitatiecommissie	afgetoetst	zijn.	Dit	
verslag	is	inmiddels	ook	door	de	Onderwijsraad	van	de	UA	behandeld.	Dit	alles	kadert	in	de	evo-
lutie	van	opleidings-	naar	instellingsvisitaties.	Tenslotte	dient	ook	vermeld	dat	de	onderwijsvi-
sitatie	van	2007	in	2008	geleid	heeft	tot	de	accreditatie	van	de	drie	IOB	Master-programma’s	
door	de	NVAO.
	

Globaal	kan	gesteld	dat	de	curriculumhervorming	positief	gewaardeerd	wordt	door	zowel	stu-
denten	 als	 personeel.	 Uiteraard	 zijn	 na	 het	 experimentele	 jaar,	 dat	 extra	 inspanningen	 heeft	
gevergd	van	alle	betrokkenen,	een	aantal	bijsturingen	noodzakelijk	gebleken.	Eén	van	de	grote	
voordelen	 van	 de	 modulaire	 opbouw	 van	 de	 Master-programma’s	 is	 wellicht	 een	 grotere	 fo-
cus	dan	voorheen	op	het	schrijven	en	presenteren	van	de	dissertatie,	waarmee	feitelijk	al	een	
aanvang	 wordt	 gemaakt	 via	 de	 introductie	 van	 themagroep-specifieke	 cursusmodules	 in	 het	
tweede	semester.	Vier	dissertaties	zijn	in	2008	goedgekeurd	om	hetzij	als	IOB	discussion	paper	
hetzij	als	bijdrage	in	een	wetenschappelijk	tijdschrift	gevaloriseerd	te	worden.		Deze	modulaire	
opbouw	vraagt	ook	een	andere	manier	van	lesgeven	waarbij	de	docenten	veel	meer	in	teamver-
band	werken	en	de	cursusinhouden	samengebald	worden	in	de	tijd.	Een	ander	belangrijk	voor-
deel	van	de	modulaire	opbouw	is	de	mogelijkheid	om	externe	gastdocenten	aan	te	trekken	die	
een	substantiële	bijdrage	 leveren	die	normaliter	 ingebed	 is	 in	een	module	gedragen	door	een	
team	van	IOB	docenten.		De	studenten	hebben	het	experimentele	jaar	alvast	als	een	zeer	leer-
rijk	jaar	ervaren	waarin	hard	is	gewerkt	maar	waar	uit	reacties	achteraf	is	gebleken	dat	men	er	
met	veel	voldoening	op	terugkijkt.

 
 Studentenstatistieken

 Academiejaar 2007-2008

Op	 een	 totaal	 van	 38	 ingeschreven	 studenten	 behaalden	 34	 studenten	 het	 Master	 diploma,	
waarvan	7	in	Governance	and	Development	in	Sub-Sahara	Africa	(G&D),	8	in	Globalisation	and	
Development	(GD)	en	19	in	Development	Evaluation	and	Management	(DEM).	Twee	studenten	
behaalden	grote	onderscheiding,	19	studenten	behaalden	een	onderscheiding	en	13	studenten	
behaalden	een	voldoening.	De	gediplomeerden	hadden	16	nationaliteiten:	Bangladesh,	Bolivia,	
Colombia,	Ethiopië,	Filippijnen,	Indonesië,	Kameroen,	Nigeria,	Oeganda,	Peru,	Spanje,	Rwanda,	
Sierra	Leone,	Tanzania,	Vietnam	en	Zambia.

Meer	gedetailleerde	studentenstatistieken	2007-2008	worden	weergegeven	in	deel	2.
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 Academiejaar 2008-2009

652	aanvragen	werden	ontvangen,	waarvan	32	dossiers	onvolledig	waren	en/of	te	laat	werden	
ingeleverd	en	bijgevolg	niet	werden	voorgelegd	aan	de	selectiecommissie.	Van	de	volledige	kan-
didaturen	werden	205	(33	%)	studenten	toegelaten;	hiervan	schreven	55	studenten	(26.8	%	van	
de	 aanvaarde	 kandidaturen)	 zich	 in.	 Per	 programma	 zijn	 dat	 23	 studenten	 voor	 Development	
Evaluation	 and	 Management,	 17	 studenten	 voor	 Governance	 and	 Development	 en	 15	 studen-
ten	voor	Globalisation	and	Development.	De	ingeschreven	studenten	hebben	23	verschillende	
nationaliteiten:	 Bangladesh	 (3),	 België	 (4),	 Bolivia	 (2),	 Burundi	 (1),	 Cambodia	 (1),	 DR	 Congo	 (2),	
Ecuador	(1),	Eritrea	(1),	Ethiopië	(7),	Filippijnen	(1),	Ghana	(1),	Indonesië	(2),	Italië	(1),	Kameroen	
(6),	Moldavië	(1),	Mozambique	(1),	Nederland	(1),	Oeganda	(7),	Roemenië	(1),	Rwanda	(1),	Senegal	
(1),	Vietnam	(5)	en	Zambia	(4).

 Inschrijvingsgelden en kosten t.b.v. studenten

Het	normale	 inschrijvingsgeld	voor	de	Master-programma’s	bedraagt	1000	€.	 Studenten	 uit	 ont-
wikkelingslanden	 (OESO-DAC	 lijst)	 betalen	 slechts	 80	 €,	 evenals	 beursstudenten.	 Het	 totaal	
bedrag	aan	inschrijvingsgelden	bedroeg	in	2008:	12.224,80€.

Het	IOB	neemt,	geheel	of	ten	dele,	de	kost	op	zich	van	een	aantal	activiteiten	ten	behoeve	van	
de	studenten	(taalcursussen,	studiereizen,	recreatieve	activiteiten).	 In	2008	was	hiermee	een	
bedrag	gemoeid	van	11.756€.	

Daarnaast	 voorziet	 het	 IOB	 een	 bedrag	 voor	 financiële	 tussenkomsten	 voor	 hulpbehoevende	
studenten.	Hiermee	was	in	2008	een	bedrag	gemoeid	van	3.084€.

2.2. Itp prograMMa’s In 2008

In	2008	organiseerde	het	IOB	voor	het	vijfde	opeenvolgende	 jaar	een	 internationaal	training-
programma.		De	inhoud	werd	aangepast	aan	de	evoluerende	omstandigheden,	en	de	titel	aan-
gepast	tot	“Governing for Development: Opportunities and Challenges for Development Actors 
under the New Aid  Paradigm”.	Dit	programma	werd	gefinancierd	door	de	VLIR	UOS.	Het	vond	
plaats	tussen	half	mei	en	half	juni.	Het	trainingsprogramma	beoogt	professionals	uit	het	zuiden		
vertrouwd	te	maken	met	de	opportuniteiten	en	uitdagingen	die	de	nieuwe	hulpbenadering	stelt	
voor	 de	 drie	 hoofdspelers,	 met	 name	 de	 regering	 van	 het	 ontvangende	 land,	 de	 civiele	 maat-
schappij	en	de	 internationale	donoren.	Dertien	deelnemers	werden	geselecteerd	uit	Afrika	en	
Azië.	De	deelnemers	brachten	aanzienlijke	werkervaring	met	zich	mee	over	het	onderwerp	van	
de	training,	opgebouwd	in	ondermeer	ministeries,	het	parlement,	Rekenkamers,	onderzoeksin-
stituten,	nationale	NGOs,	internationale	NGOs	en	donor	agentschappen.	Op	deze	wijze	kon	er	
op	zeer	hoog	niveau	worden	gewerkt.

Zoals		de	voorbije	jaren	werd	het	aangeboden	programma	door	de	deelnemers	als	erg	zinvol	en	
coherent	ervaren:

• “The training (…) provided me with solid knowledge about what is the new aid paradigm”.
•  “Very relevant because I expect to be part of the drafting committee for the next PRSP of my 

country”.
• “As a local agent in one of the big donor agencies (the things I learned) will help me a lot when we 

are designing our programs and also this training really shifted my thinking and opened my mind 
to new ideas”.
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2.3. IoB Doctoraat In ontwIkkelIngsstuDIes

Op	voorstel	van	de	IOB	Doctoraatscommissie	besliste	de	Raad	dat	het	IOB	deel	moet	uitmaken	
als	één	van	de	“leading	agencies”	van	het	Doctoral	Network	dat	door	de	European	Association	
of	Development	Institutes	(EADI)	werd	opgestart.	Op	6	maart	2008	vergaderde	het	netwerk	in	
Bonn	(Duitsland).	Het	IOB,	als	actief	lid,	 	zal	bij	de	implementering	van	dit	EADI	initiatief	een	
workshop	organiseren	rond	een	thema	waarin	het	IOB	over	de	nodige	competenties	beschikt,	
bijvoorbeeld	over	het	gebied	van	de	Grote	Meren	in	Centraal-Afrika.	

Eveneens	op	voorstel	van	de	Doctoraatscommissie	besliste	de	Raad	dat	het	IOB	deelneemt	aan	
het	Erasmus	Mundus	II	project	2009-2013	dat	door	de	Europese	Commissie	eind	2007	werd	ge-
lanceerd.	Het	IOB	wordt	gewoon	lid	maar	geen	“leading	agency”	van	dit	netwerk	van	Europese	
universiteiten.	

Nadat	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 van	 de	 Universiteit	 Antwerpen	 haar	 goedkeuring	 verleende	 aan	
het	 IOB	 Doctoraat	 in	 Ontwikkelingsstudies,	 keurde	 de	 IOB	 Raad	 in	 2008	 de	 Engelstalige	 be-
naming	goed	van	haar	doctoraatsprogramma,	met	name	“IOB	Ph.D.	in	Development		Studies”.	
Tegelijkertijd	 	stelde	 de	 Raad	 een	 tijdspad	 op	 om	 de	 modaliteiten	 vast	 te	 leggen	 betreffende	
de	implementering	van	dit	eigen	IOB	Doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies.	Dit	tijdspad	moet	de	
implementering	 garanderen	 van	 het	 eigen	 IOB	 doctoraat	 voor	 de	 start	 van	 het	 academiejaar	
2009-2010.	Wat	de	realisatie	van	het	eigen	IOB	Doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies	betreft,	zul-
len	volgende	aspecten	onderzocht	worden:	kwaliteitsbewaking,	(internationale)	benchmarking,	
meerwaarde	van	bi-diplomering	(met	zowel	binnen-	als	buitenlandse	universiteiten),	inschake-
len	 van	 externe	 referees	 als	 onafhankelijke	 examinatoren,	 toelatingsvoorwaarden,	 opvolging	
door	promotor,	 inschakeling	doctoraatsstudent	 in	onderzoeksgroep	op	IOB,	definitie	van	wat	
een	doctoraat	is	(eindtermen).	De	Raad	is	van	oordeel	dat	het	op	dit	moment	nog	niet	oppor-
tuun	is	het	eigen	IOB	Doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies	in	samenwerking	met	gelijkwaardige	
instituten	 in	binnen-	en	buitenland	te	 implementeren.	 De	Raad	verleende	wel	groen	 licht	om	
voorbereidende	gesprekken	hieromtrent	op	te	starten	met	het	Institute	of	Social	Studies	in	Den	
Haag	 (Nederland)	 om	 op	 termijn	 een	 joint	 doctoraat	 IOB/ISS	 (of	 een	 bi-diploma	 IOB/ISS)	 te	
realiseren.	

Naast	het	nieuwe	IOB	Doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies	/	PhD	in	Development	Studies	blijft	
het	IOB	doctoraten	ondersteunen	bij	de	zusterfaculteiten	TEW	en	PSW	van	de	UA.	Dit	blijft	een	
optie	voor	AAP	van	het	IOB	die	de	voorkeur	geven	aan	een	meer	disciplinair	gericht	doctoraat.	
Deze	AAP	hebben	overigens	nog	een	derde	optie	voor	hun	doctoraat:	onder	(co-)promotorschap	
van	een	IOB	ZAP-lid	een	doctoraat	maken	aan	een	andere	Belgische	of	buitenlandse	universi-
teit.	Voorwaarde	is	wel	dat	het	doctoraat	nauw	aansluit	bij	de	kernactiviteiten	van	de	thema-
groep	waarvan	het	AAP	lid	is,	en	dat	het	doctoraat	ook	vanuit	de	themagroep	wordt	begeleid.	
Voor	kandidaten	van	buiten	het	IOB	biedt	het	IOB	alleen	begeleiding	aan	in	het	kader	van	het	
eigen	IOB	Doctoraat	en	doctoraten	bij	de	twee	hogervermelde	zusterfaculteiten.

De	Doctoraatscommissie	evalueerde	op	19	november	2008	de	voortgangsrapporten	van	de	IOB	
doctoraatsstudenten.	Het	betreft:

•	IOB	mandaatassistenten:	A. Ansoms, S. Dewachter, B. van Campenhout, I. Wagemakers,
 S. Geenen, W. Marivoet, G. Benedictis, L. Smets, M. Gildemyn.	

•	IOB	BAP	medewerkers:	S. Vandeginste, B. Ingelaere, G. Van Hecken	(beurs	VLIR),
	 C. Famerée.	
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•	IOB	andere	doctoraatsstudenten:	A. Ainomugishu	(beurs	NUFFIC),
	 N. Seydina	(beurs	Fonds	Bruyns),	F. Sinaba	(beurs	Vlaamse	Gemeenschap),	Cl. Tshimanga, K. 

Kamavu	(beurs	BTC),	A. Rivas	(beurs	IOB	TG	IG),	S. Flores	(beurs	IOB	TG	PIP),	R. Mendoza	
(beurs	IOB	TG	PIP),	J.C. Polvorosa, F. Granato, C. Ganame, A. Peluffo	en	A. Barraud.	

Zie	deel	2	voor	de	individuele	fiches	van	de	IOB	doctoraatsstudenten		in	2008.

 Doctoraatsverdedigingen in 2008:

Bernard Leloup	 “Le	 contentieux	 rwando-ougandais	 et	 l’ordre	 politique	 dans	 la	 région	 des	
grands	lacs	d’Afrique”
Promotor:	prof.	dr.	F.	Reyntjens
Datum	publieke	verdediging:	8	april	2008

•	The conflict between erstwhile allies Rwanda and Uganda occurred against the background of regional 
war surrounding the DRC and was largely fought out on the territory of that country. Its geopolitical 
impact was considerable. This dissertation, placing this conflict in the context of international relations, 
studies the emergence of increasingly poor relations between the two countries from late 1998 
onwards. It then proceeds to analysing the impact of the conflict on the regional geopolitical order, in 
particular in Ituri and Kivu. This analysis offers new insights in the relation between regional powers, 
shifting alliances and the search for a new balance. 

Ben D’Exelle	“Inequality,	Networks	and	Exclusion:	Distributive	Decision	Making	in	Small-scale	
Societies”
Promotor:	prof.dr.	A.M.	Riedl;	co-promotor:	dr.	J.	Bastiaensen.
Datum	publieke	verdediging:	28	mei	2008

•	Based on survey data, laboratory experiments with students and field experiments with poor peasants 
in Nicaragua (Central America), this work studies processes that are responsible for the reproduction 
of economic inequality in small-scale societies. Poorer agents not only have less privileged network 
positions, they also have weaker ability to determine who represents them. Consequently, they receive 
lower shares of the economic resources that are distributed by local representatives. The poorer actors 
who protest against this situation tend to be completely excluded by ‘their’ representatives. To combat 
these exclusion processes, policymakers need to improve the social embeddedness of the poorer actors, 
in terms of their network positions and/or political representation

Eva Palmans		“Médias	et	politique	en	situation	de	crise:	le	cas	du	Burundi”
Promotors:	prof.dr.	J.	Verschueren	and	prof.	dr.	F.	Reyntjens
Datum	publieke	verdediging:	16	september	2008	

•	This thesis analyses the contribution of local media in the political transitions in Burundi and more 
specifically during the 1993 and 2005 elections. It approaches the relations between the media and 
political evolutions from the media’s point of view. The analysis of the media is crucial in the under-
standing of sociopolitical phenomena in contemporary Africa. The media are at the same time 
privileged witnesses, judges, actors, interpreters and memories of these processes. The media’s 
discourse vis-à-vis the political actors is significant not only in under-standing the relations between 
the media and the principal actors of the electoral process but also in understanding the contribution 
of these media to the process and the journalistic practices. The observed changes refer to the con-
ditions of production of the media and to the larger context such as the professional environment in 
general and the relations with the political actors. The important changes between 1993 and 2005 that 
appear at all these levels are imbedded in the changing political context. 
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2.4. anDere IoB-gerelateerDe onDerwIJsopDrachten In 2008

Het	IOB	heeft	in	2008	cursussen	georganiseerd	die	gericht	zijn	op	studenten	uit	UA	faculteiten:	

•	“Debating Development. how decent is the global village. Tweespraken over ontwikkelingsdoel-
stellingen”,	VLIR	UOS	(Brussel),	Debattencyclus.	Budget in 2007-2008: 9.000€	(Promotor:	T.	
De	Herdt).	Het	opleidingsonderdeel	heeft	de	structuur	van	een	debattencyclus	en	loopt	
gedurende	het	eerste	trimester	van	het	academiejaar,	in	samenwerking	met	de	Universitaire	
Stichting	voor	Ontwikkelingssamenwerking	(3	ECTS,	coördinator	in	2008:	T.	De	Herdt).	De	
financiering	door	VLIR-UOS,	laat	toe	om	een	aantal	internationale	sprekers	aan	te	trekken.	
Gemiddeld	trok	een	debatavond	82	personen	aan.	61	UA-studenten,	voornamelijk	uit	de	
faculteiten	PSW	en	TEW,	volgden	de	cyclus	als	keuzevak[1].			

•	Voor	de	in	2007	gestartte	cursus	“Introduction to Development Studies”	(3	ECTS)	aan	de	TEW	
3Ba	hebben	zich	23	studenten	ingeschreven	voor	het	academiejaar	2007-2008.

	 Docent:	S.	Marysse.	

•	S.	Marysse	heeft	de	cursus	“Globalisatie en levensbeschouwing”	gedoceerd	(1	ECTS)	voor	het	
3Ba.	Deze	cursus	wordt	ingericht	door	het	Centrum	Pieter	Gilis	van	de	UA.

•	Verschillende	IOB	stafleden	hebben	in	2008	tevens	gefungeerd	als	promotoren	van	MA-
thesissen	in	de	faculteiten	PSW	en	TEW.			

IOB-docenten	hebben	in	2008	ook	cursussen	gedoceerd	in	de	partnerinstellingen	in	het	Zuiden	
en	in	het	kader	van	lopende	samenwerkingsovereenkomsten	met	Zuid-universiteiten:	

•	Universidad	Centroamericana,	Managua	(Nicaragua):		“Teórias Institucionales del Desarrollo 
Rural. Modulo ‘Actores e Institucionalidad Local’”,	Maestría	de	Desarrollo	Rural,	(2	ECTS	).	
Docent:	Johan	Bastiaensen.

•	Facultés	Catholiques	de	Kinshasa,	Faculté	d’économie	du	développement	(FED),	Kinshasa	(RD	
Congo): “Analyse socio-économique des pays en voie de développement”, 	1ste	en	2de		licentie

	 D.E.S.	en	2ième		année	D.S.,	(3	ECTS).	Docent	:	Tom	De	Herdt	;	assistent	:	Wim	Marivoet.

•	University	of	the	Western	Cape,	School	of	Government,	Kaapstad	(Zuid-Afrika): “Capita Selecta 
in Development”,	(1	ECTS).	Docent:	Stefaan	Marysse.

•	Mbarara	(Oeganda),	Mbarara	University	of	Science	and	Technology,	Faculty	of	Development	
Studies,	Mbarara	(Oeganda):		“The Great African War. Conflicts in the Great Lakes Region”,	

	 (3	ECTS),	Docent:	Filip	Reyntjens.

[1]		Voor	evaluatie	van	de	cyclus,	cf.	http://www.ua.ac.be/debatingdevelopment
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2.5. onDerwIJsoprachten en seMInarIes extern aan het IoB In 2008

Johan Bastiaensen
•	Cursus,	1,5	ECTS,		Brussel,	Université	Libre	de	Bruxelles,	European	Master	of	Microfinance,	

october-november	2008,	“Contract and Microfinance Products for Inclusive Rural Development. 
Part II: Course Contracts and Microfinance Products”.

Danny Cassimon
•	Seminarie,	3	uur,	Brussel,	Vrije	Universiteit	Brussel,	ICP	programma	MSc.	Ecological	Marine	

Management	(ECOMAMA),	17	november	2008,	“IMF, World Bank and the new international 
development architecture”.

German Calfat
•	Seminaries,	4	uur,	Parijs	(Frankrijk),	Institut	d’études	politiques	de	Paris	(Sciences-Po),		cursus	

L’integration	sud-américaine:	nouveau	pôle	de	puissance	ou	mirage?,	15-16	april	2008,	“Pauvreté 
et libéralisation commerciale en Amérique du Sud”.

Nathalie Holvoet
•	Seminarie,	3	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Master	Conflict	and	Development,	5	december	2008,	

“Nieuwe hulpmodaliteiten vanuit een genderperspectief”.	

Bert Ingelaere
•	Seminarie,	2	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Antropology	of	Law,	11	februari	2008,	“The Gacaca 

Courts in Rwanda”.

Wim Marivoet
•	Seminarie,	3	uur,	Brussel,	Vrije	Universiteit	Brussel,	Vakgroep	Economische	Geografie,	

academiejaar	2008-2009, “Algemene economische problematiek van onderontwikkeling”.

Stefaan Marysse
•	Cursus,	1	ECTS,	Mechelen,	Katholieke	Hogeschool,	CIMIC,	Centrum	voor	Intercultureel	

Management	en	Communicatie,	academiejaar	2007-2008,	“Globalisatie: een kritische analyse”.

Robrecht Renard
•	Cursus,	1	ECTS,	Antwerpen,	Instituut	voor	Tropische	Geneeskunde,	Master	opleiding	“Poli-

tique	et	gestion	des	services	de	santé”,	academiejaar	2008-2009, “Le rôle de l’état dans le 
processus de développement”.

Kristof Titeca
•	Seminarie,	1	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Processen	van	Conflict	en	Ontwikkeling,	24	april	

2008,		“Niet-statelijk bestuur in de grensregio Congo-Uganda-Sudan”.		

•	Seminarie,	1	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,		Politieke	Problemen	Sub-Sahara	Afrika,	24	november	
2008,	“Het Lord’s Resistance Army en het strategisch gebruik van spiritualiteit”.	
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Jos Vaessen
•	Seminarie,	3	uren,	Antwerpen,	Universiteit	Antwerpen,	Faculteit	Biologie,	28	februari	2008,	

“Ecologische Duurzaamheid en Armoedebestrijding in het Zuiden”.

Stef Vandeginste
•	Seminarie,	2	uren,	Gent,	Universiteit	Gent,	ManaMa	Conflict	en	Ontwikkeling,	8	december	

2008,	“Transitional Justice in Burundi”.	

•	Seminarie,	6	uren,	Kortrijk,	Hogeschool	West-Vlaanderen	(HOWEST)	en	Katholieke	Hoge-
school	Zuid-West-Vlaanderen	(KATHO),	Postgraduaat	Noord-Zuid,	Module	Grondige	inleiding	
in	de	Noord-Zuidverhoudingen	en	de	ontwikkelingssamenwerking,	7	november	2008,	“Interna-
tionale conflicten en conflictbeheersing”.	
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3. onDerzoek en
 BeleIDsonDersteunIng

3.1. InleIDIng

De	vier	themagroepen	van	het	IOB	combineren	onderwijsactiviteiten,	onderzoek	en	beleidson-
dersteuning.	 	 Het	 betreft	 de	 drie	 kerntaken	 die	 in	 de	 opdrachtverklaring	 van	 het	 IOB	 worden	
opgesomd.	Over	het	onderwijs	werd	in	het	vorige	punt	gerapporteerd.		De	6	modules	op	niveau	
II	en	III	worden	door	themagroepen	aangeboden.	Hier	wordt	verder	ingegaan	op	het	onderzoek	
en	het	hieraan	gerelateerde	beleidsondersteunende	werk.	

Onderzoek	is	uiteraard	een	kerntaak	van	een	academische	instelling	zoals	het	IOB.		Het	is	rond	
een	onderzoeksagenda	 dat	de	themagroepen	 werden	 opgezet.	 	 Maar	voor	een	beleidsgericht	
instituut	als	IOB	gaat	het	over	meer	dan	academisch	onderzoek.		In	navolging	van	artikel	3	van	
de	opdrachtverklaring	werkt	het	IOB	samen	met	academische	en	onderzoeksinstellingen	in	het	
Zuiden	waarmee	het	een	partnerrelatie	heeft	opgebouwd.	Deze	samenwerking	uit	zich,	naast	
onderwijs	en	onderzoek,	ook	in	gezamenlijke	activiteiten	van	beleidsondersteuning,	waarbij	te-
zelfdertijd	ook	aan	wederzijdse	capaciteitsopbouw	wordt	gedaan.	En	in	toepassing	van	artikel	4	
van	zijn	opdrachtverklaring	stelt	het	IOB	zijn	academische	kennis	ter	beschikking	van	publieke	
donoren	(bilateraal	en	multilateraal)	en	van	NGO’s.	

Deze	drie	taken	van	onderwijs,	onderzoek	en	beleidsondersteuning	worden	binnen	elke	thema-
groep	op	wederzijds	versterkende	wijze	opgezet	rond	een	centrale	onderzoeksfocus.	Het	onder-
wijs	dat	de	themagroepen	aanbieden	-	modules	 in	de	Master	programma’s,	kortlopende	pro-
gramma’s	in	België,	bijdragen	aan	onderwijs	van	partners	in	het	Zuiden	–	situeert	zich	binnen	
een	duidelijk	afgebakende	onderzoeksexpertise.	Het	onderwijs	wordt	gevoed	door	het	acade-
mische	onderzoek.	 De	beleidsondersteuning,	 waarbij	 themagroepen	 hun	academische	kennis	
omzetten	in	toegepast	onderzoek	en	adviesverlening,	of	partners	in	het	Zuiden	ondersteunen,	
levert	dan	weer	extra	terreinkennis	waaruit	de	leden	van	elke	themagroep	voorbeelden	puren	
voor	hun	onderwijs	en	onderzoek.	

Onderwijs	 en	 beleidsondersteuning	 worden	 gefinancierd	 van	 op	 de	 begroting	 van	 het	 IOB	 en	
door	 externe	 fondsen.	 Wat	 	 onderzoek	 betreft,	 stelt	 het	 IOB,	 in	 aanvulling	 op	 externe	 onder-
zoeksfondsen,	jaarlijks	een	beperkt	budget	ter	beschikking	als	zaaigeld	voor	het	onderzoek	van	
de	themagroepen.	In	2008	werden	in	totaal	vier	onderzoeksprojecten	gefinancierd:

•	G. Benedictis:	“Unfolding the benefits of Remittances/Migration. An analysis of reported 
benefits form a local perspective”	(6.710€)

•	B. Van Campenhout:	“Smallholder Market Participation in Rural Tanzania” (6.915€)

•	T. De Herdt:	“Aanvullend onderzoek naar de lokale reconstructie van de staat in RD Congo”	
(6.900€)

•	N. Molenaers:	“Private Aid and European Governments”	(794€).	
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De	Raad	besliste	ook	om		de	jaarlijkse	Dag van de Jonge Onderzoekers	 (12	december	2008),	
ingericht	 door	 de	 Belgische	 Vereniging	 van	 Afrikanisten,	 te	 co-financieren.	 Ongeveer	 de	 helft	
van	de	ontvangen	abstracts	was	relevant	voor	ontwikkelingsbeleid.	Een	aantal	IOB	assistenten	
stelden	papers	voor	tijdens	deze	conferentie.

In	 wat	 volgt	 wordt	 per	 themagroep	 het	 onderzoek	 en	 de	 beleidsondersteunende	 activiteiten	
van	2008	kort	voorgesteld.		Eén	activiteit	is	themagroep	overstijgend	en	wordt	daarom	vooraf	
vermeld:

•	“Renforcement des capacités académiques en Economie et Développement Humain”,		VLIR	UOS	
(Brussel),	Eigen	Initiatieven,	1	mei	2005-30	april	2010,	Facultés	Catholiques	de	Kinshasa,	
Faculté	d’économie	du	développement.	Budget in 2008: 66.607€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

3.2. De theMagroepen

3.2.1. tg “aID polIcy” (tg ap)

De	 leden	 van	 de	 themagroep	 Aid	 Policy	 delen	 een	 onderzoeksinteresse	 in	 de	 nieuwe	 ‘hulpar-
chitectuur’.	 Deze	 werd	 ontworpen	 aan	 het	 einde	 van	 het	 vorige	 millennium	 als	 antwoord	 op	
het	gedeeltelijk	mislukken	van	de	hulp	aan	arme,	hulpafhankelijke	landen.	Op	gang	getrokken	
door	 een	 alliantie	 van	 progressievere	 bilaterale	 donoren	 en	 de	 Wereldbank,	 werd	 de	 nieuwe	
benadering	 bevestigd	 door	 de	 Development	 Assistance	 Committee	 van	 de	 OESO	 in	 de	 toon-
aangevende	Parijs	Verklaring	van	2005.	De	nieuwe	benadering	is	een	poging	om	de	traditionele	
geïsoleerde	 projectbenadering	 van	 tientallen	 naast	 elkaar	 werkende	 donoragentschappen	 te	
vervangen	door	een	gezamenlijke	strategie	waarbij	de	overheid	van	het	ontvangende	land	een	
grote	verantwoordelijkheid	krijgt	maar	waarbij	de	hulp	ook	als	prikkel	wordt	gebruikt	om	be-
leidshervormingen	door	te	voeren.	Beleidsdialoog	tussen	de	donorgemeenschap	en	de	overheid	
en	 resultaatsgebonden	 hulpcontracten	 spelen	 daarbij	 een	 belangrijke	 rol.	 Bij	 het	 ontwerpen	
van	de	nieuwe	hulparchitectuur	werd	ook	gepoogd	om	de	lessen	te	leren	uit	het		zeer	beperkte	
succes	van	de	structurele	aanpassingsprogramma’s	opgelegd	door	het	IMF	en	de	Wereldbank.	

De	themagroep	bestudeert	de	nieuwe	hulpbenadering	op	drie	verschillende	manieren.	In	eer-
ste	instantie	wordt	het	model	zelf	grondig	onder	de	loep	gelegd:	achtergrond,	de	onderliggen-
de	theorieën	en	assumpties,	de	verwachtingen	en	implicaties	voor	de	betrokken	actoren.	Ten	
tweede	bestudeert	de	groep	ook	het	feitelijke	gedrag	van	de	betrokken	actoren,	zowel	donors	
als	ontvangers,	en	tracht	zo	een	beter	inzicht	te	verwerven	in	de	politieke	economie	van	de	hulp	
en	de	slaagkansen	van	de	nieuwe	benadering.	Ten	derde	contrasteert	de	groep	de	principes	en	
de	praktijken	onder	de	nieuwe	hulpbenadering	met	de	inzichten		die	de	wetenschappelijke	lite-
ratuur	geeft	rond	de	politieke	economie	van	hulp.	

Het	 onderzoek	 van	 de	 themagroep	 ligt,	 in	 de	 lijn	 van	 de	 nieuwe	 hulparchitectuur	 op	 de	 ma-
cro-aspecten	 van	 de	 hulp,	 vanuit	 zowel	 economisch,	 politiek,	 als	 managementsperspectief.	
Aandacht	gaat	onder	meer	naar	het	gebruik	van	selectiviteit	en	conditionaliteiten	door	de	do-
norgemeenschap,	 de	 verhoogde	 aandacht	 voor	 institutionele	 aspecten	 en	 ‘goed	 bestuur’,	 de	
betrokkenheid	van	de	civiele	maatschappij,	de	macro-economische	gevolgen	van	bugetsteun,	
en	de	belangrijke	gevolgen	van	de	nieuwe	hulparchitectuur	voor	het	opvolgen	en	evalueren	van	
de	 hulp.	 De	 mate	 waarin	 met	 gender-aspecten	 kan	 rekening	 gehouden	 worden	 in	 de	 nieuwe	
hulparchitectuur	is	een	transversaal	thema	dat	ook	wordt	bestudeerd.		
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Stafmedewerkers (in alfabetische volgorde): Danny Cassimon (halftijds), Sara Dewachter,
Marie Gildemyn, Nathalie Holvoet, Liesbeth Inberg, Nadia Molenaers (convenor), Leen Nijs,
Robrecht Renard, Lodewijk Smets, Jos Vaessen, Karel Verbeke.

PhD studenten (in alfabetische volgorde): Sara Dewachter (KU Leuven), Marie Gildemyn (IOB),
Lodewijk Smets (TEW  UA), Jos Vaessen (Maastricht). 

3.2.1.1. TG AP overzicht van de werking en realisaties in 2008

Het	 onderzoek	 naar	 het	 gedrag	 van	 donoragentschappen	 en	 ontvangende	 overheden	 wordt	
aanzienlijk	vergemakkelijkt	door	het	beleidsondersteunende	werk	dat	de	themagroep	uitvoert	
voor	donoragentschappen,	en	waardoor	de	groep	een	grote	mate	van	vertrouwdheid	heeft	met	
de	realiteit	van	de	hulp,	zowel	bij	de	hoofdzetels	als	op	het	terrein.	Een	belangrijk	 langdurige	
contract	 van	 beleidsondersteuning	 loopt	 met	 de	 federale	 Belgische	 overheid	 (DGOS).	 De	 TG	
ondersteunt	 op	 deze	 wijze	 de	 aanpassing	 van	 de	 Belgische	 ontwikkelingssamenwerking	 aan	
de	uitdagingen	en	mogelijkheden	van	de	nieuwe	hulparchitectuur.	Dit	gebeurt	door	het	steun-
punt	 BOS-PRSP	 (Beleids	 Ondersteunende	 Samenwerking	 Poverty	 Reduction	 Strategy	 Papers)	
dat	van	start	is	gegaan	eind	december	2004	met	financiering	van	de	VLIR.	Sinds	2004	worden	
drie	onderzoekers	bijna	volledig	op	het	BOS	gefinancierd.	 In	2008	waren	dat:	Leen	Nijs,	Lies-
beth	Inberg	en	Karel	Verbeke.	De	beleidsondersteuning	richt	zich	op	drie	thema’s	die	van	bij	de	
aanvang	van	het	project	met	DGOS	werden	afgesproken,	met	gender	als	een	additioneel	trans-
versaal	thema.	De	verschillende	thema’s	sluiten	goed	aan	bij	de	eigen	interesses	van	het	team.	
Drie	ZAP-leden	nemen	elk	een	thema	voor	zich,	terwijl	het	vierde	ZAP-lid	van	de	TG	de	eindver-
antwoordelijkheid	heeft	(Robrecht Renard):	

•	Thema	1:	De politieke economie van het nieuwe hulp-paradigma	(Nadia Molenaers)

•	Thema	2:	Opvolging en evaluatie binnen de nieuwe hulpmodaliteiten	(Nathalie Holvoet)	

•	Thema	3:	Fiscale en macro-economische aspecten van de nieuwe hulpmodaliteiten 
(Danny Cassimon)	

•	Transversaal	thema:	Gender	(Nathalie Holvoet).

In	de	loop	van	2008	ondernam	het	team	in	het	kader	van	het	BOS	beleidsondersteunende	mis-
sies	naar	Uganda,	Burundi,	Rwanda	en	DRCongo.	Er	werden	presentaties	gedaan	op	de	Staten-
Generaal	 van	 de	 Belgische	 Ontwikkelingssamenwerking,	 op	 verschillende	 overlegmomenten	
tussen	DGOS	en	de	 indirecte	actoren	(NGO’s,	universiteiten)	en	op	de	werkgroep	begrotings-
hulp.	Tot	slot	werden	er	ook	inputs	geleverd	ter	voorbereiding	van	de	nieuwe	Belgische	oriënta-
tienota	gezondheid	en	de	Belgische	deelname	aan	de	DOHA	conferentie.	De	groep	slaagt	erin	
om	voldoende	autonomie	te	behouden	tegenover	de	opdrachtgever,	wat	zich	onder	meer	ver-
taalt	in	het	eigen	academische	onderzoek	en	publicaties.	Naast	DGOS	werkte	de	TG	in	2008	ook	
voor	andere	publieke	donoren	(Vlaamse	overheid,	Nederland,	de	Europese	Commissie,	agent-
schappen	van	de	Verenigde	Naties,	en	de	Wereldbank),	en	voor	NGO’s.	Ook	in	dat	kader	werden	
verschillende	missies	ondernomen.
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3.2.1.2. TG AP Publicaties in 2008

 Artikels 

•	Cassimon, D., Renard, R. and Verbeke, K	(2008)	“Assessing	debt-to-health	swaps:	a	case	
study	on	the	Global	Fund	Debt2Health	Conversion	Scheme”,	Tropical Medicine and Internatio-
nal Health	13(9):	1188–1195.

•	Cassimon, D., Renard, R. and Verbeke, K.	(2008)	“Assessing	Debt-to-health	Swaps”,	The 
Lancet	371(9611):	473.

•	Holvoet, N.	and	Rombouts,	H.	(2008) “The	challenge	of	monitoring	and	evaluation	under	the	
new	aid	modalities:	experiences	from	Rwanda”,	Journal of Modern African Studies	46	(4):	577-
602.	

•	Vaessen, J. and Todd,	D.	(2008)	“Methodological	Challenges	of	Evaluating	the	Impact	of	the	
Global	Environment	Facility’s	Biodiversity	Program”,	Evaluation and Program Planning	31(3):	231-
240.

 Hoofdstuk in boek 

•	Ansoms,	A. and Holvoet, N.	(2008)	“Women	and	land	arrangements	in	Rwanda:	A	gendered	
analysis	of	access	to	natural	resources	in	a	context	of	extreme	resource	scarcity	and	societal	
disruption”,	in:	Englert	B.,	Dayley	E.	(eds.)	Women’s land rights and privatization in Eastern 
Africa,	Woodbridge,		Currey.

•	Dayley	E.,	Englert	B.,	Adoko	J.,	Ansoms,	A., Holvoet, N.,	Ikdahl,	I.,	Levine,	S.,	Nyamu-Musembi,	
C.	and	Ong’wen	Okuro,	S.	(2008)	“Afterword:	securing	women’s	land	rights”,	in:	Englert	B.,	
Dayley	E.	(eds.)	Women’s land rights and privatization in Eastern Africa,	Woodbridge,	Currey.

•	Cassimon, D.,	Kabuya	Kalala,	F.	et	Nzuzi	Ntomono,	M.	(2008)	“En	attendant	Godot?	Pourquoi	
la	réalisation	de	l’annulation	de	la	dette	reste-t-elle	en	suspens	en	RDC?”,		in:	Marysse	S.,	
Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.)	L’Afrique des Grands Lacs: Annuaire 2007-2008,	Paris,	
L’Harmattan.

 IOB Discussion Papers en IOB Working Papers 

•	Holvoet, N. and Rombouts,	H.	(2008)	“The	denial	of	politics	in	PRSP’s	monitoring	and	
evaluation.	Experiences	from	Rwanda”,	Discussion Paper 2008-2,	Antwerp,	Institute	of	Develop-
ment	Policy	and	Management.

•	Molenaers, N. and Nijs, L. (2008)	“The	Bumpy	Road	from	Paris	to	Brussels:	the	European	
Commission	Governance	Incentive	Tranche”,	Discussion Paper 2008-8,	Antwerp,	Institute	of	
Development	Policy	and	Management.

•	Molenaers, N. and Renard, R.	(2008)	“Policy	Dialogue	under	the	New	Aid	Approach:	Which	
Role	for	Medium-sized	Donors?	Theoretical	reflections	and	views	from	the	field”,	Discussion 
Paper 2008-5,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.

 Rapporten en verslagen

•	Cassimon, D.	en Verbeke, K.	(2008)	“Macro-economische	analyse	van	DRCongo”,	missierap-
port	DR	Congo		in	het	kader	van	het	BOS-PRSP,	Brussel,	VLIR	UOS	en	DGOS.	

•	Holvoet, N.	(2008)	“Genderbudgeting:	what’s	in	a	name?”,	in:	Instituut	voor	de	Gelijkheid	van	
Vrouwen	en	Mannen,	Gendermainstreaming: een nieuwe uitdaging voor de federale regering en 
de administraties,	Brussel,	Instituut	voor	de	Gelijkheid	van	Vrouwen	en	Mannen.	
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•	Holvoet, N.	(2008)	“Hulpbeleid	en	onderzoek	inzake	hulpbeleid	vanuit	een	genderperspec-
tief”,	in:		Commissie	Vrouw	en	Ontwikkeling	(ed.)	Gender en Ontwikkeling: onderzoek, vragen en 
mogelijkheden voor actie,	Brussel,	Federale	Overheidsdienst	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	
Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking.

•	Holvoet, N.	(2008)	“Le	gender	budgeting:	qu’est-ce	que	c’est?”,	in	:	Institut	pour	l’Egalité	des	
Femmes	et	des	Hommes,	Le gender mainstreaming: un nouveau défi pour le gouvernement 
fédéral et ses administrations.	Bruxelles,	Institut	pour	l’Egalité	des	Femmes	et	des	Hommes.	

•	Holvoet, N.	(2008)	“Politique	d’aide	et	recherche	en	matière	d’aide	selon	une	perspective	de	
genre”,	in:	Commission	Femmes	et	Développement	(ed.)	Genre et Développement: recherches, 
questionnements et perspectives pour l’action,	Bruxelles,	Service	Public	Fédéral	Affaires	
Etrangères,	Commerce	Extérieur	et	Coopération	au	Développement.

•	Holvoet, N. and Inberg, L.(2008)	“Gender	responsive	budgeting	and	the	aid	effectiveness	
agenda:	Mozambique	country	report.”	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Manage-
ment.	

•	Holvoet, N. and Inberg, L.	(2008)	“M&E in the Rwanda health sector: mission report”	Ant-
werp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.	

•	Holvoet, N. and Inberg, L.	(2008)	“Testing the sector track record during the joint health sector 
review in Rwanda”	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management,	2008.	(Report	
prepared	for	the	Dutch	Ministry	of	Foreign	Affairs).	

•	Molenaers, N. (2008)	“Civil Society under the New Aid Approach: How pro-poor can you get?”,	
Working	Paper,	Geneva,	UNRISD.

•	Molenaers, N.	(2008)	“Financing Political Parties in Zambia: an evaluation of the NIMD 
programme (2004-2007)”,	The	Hague,	Netherlands	Institute	Multiparty	Democracy.

•	Molenaers, N.	(2008)	“Civiele Maatschappij en de Verklaring van Parijs (2005): Op zoek naar 
synergie tussen Belgische actoren”.	Discussietekst	geschreven	in	het	kader	van	het	BOS-PRSP.	
Antwerpen,	Instituut	voor	Ontwikkelingsbeleid	en	–beheer.

•	Molenaers, N. en Smets, L.	(2008)	“De mogelijke rol van een kleine donor in de nieuwe 
hulpbenadering. Missierapport Oeganda”.	In	het	kader	van	het	BOS-PRSP,	Brussel,	VLIR	UOS	en	
DGOS.

•	Renard, R. en Nijs, L.		(2008)	“Nieuwe hulpinstrumenten in fragiele staten”,	missierapport	
Burundi	in	het	kader	van	het	BOS-PRSP,	Brussel,	VLIR	UOS	en	DGOS.

 Artikels in kranten en tijdschriften 

•	Molenaers, N.	(2008)	“The	New	Aid	Approach:	the	jury	is	still	out.	Comment	on	the	Special	
Report	Dutch	Africa	Evaluation”,	in:	The Broker Online	(Connecting	worlds	of	knowledge),	
February.

•	Molenaers, N. and Renard, R.	(2008)	“Combine	Generous	Aid	with	Clear	Signals.	Comment	
on	the	Special	Report:	Wobbly	Legs”,	in:	The Broker Online	(Connecting	worlds	of	knowledge),	
June.	

•	Molenaers, N. en Renard, R.	(2008),	“België-China-Congo:	een	partijtje	driebanden?	We	
moeten	niet	teveel	met	dat	vingertje	zwaaien”,	in:	De Standaard,	28	juni	2008.

3.2.1.3. TG AP Interne IOB seminaries in 2008

•	Karel Verbeke:	“The Macroeconomics of Aid. Introduction to the macroeconomic impact of aid 
in developing countries”	(31	januari	2008).

•	Liesbeth Inberg:	“Evaluatie van het Nederlands Afrikabeleid”	(21	februari	2008).
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•	Lodewijk Smets:	“Aid as collective Action: an overview of possible research topics”	(3	april	
2008).

•	Leen Nijs:	“The EC Governance Incentive Tranche: innovative instrument or stumbling block to 
aid effectiveness”	(5	juni	2008).

3.2.1.4. TG AP externe opdrachten in 2008

•		“Beleidsondersteunend steunpunt PRSP”,	VLIR	UOS/DGOS	(Brussel),	BOS,	1	januari-31	decem-
ber	2008.	Budget in 2008	(exclusief	reizen): 1�0.000€	(Promotoren:	R.	Renard,	D.	Cassimon,	
N.	Holvoet	en	N.	Molenaers).

•	“Landenstudie Mozambique, ‘Gender responsive budgeting and aid effectiveness’”,	UNIFEM/EC,	
1	juni-30	september	2008.	Budget in 2008: 17.194€	(Promotor:	N.	Holvoet).

•	“Application of Gender Budgeting to Europeaid”,	EUROPEAID	(Brussel),	10	november-10	
december	2008.	Budget in 2008: 4.900€	(Promotor:	N.	Holvoet).

•	“Testing the Sector Track Record”,	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	(Den	Haag,	Nederland),	
22-28	november	2008.	Budget in 2008: 2.100€	(Promotor:	N.	Holvoet).

•	“PRSP Challenges and Opportunities for Development Actors”,	VLIR	UOS/DGOS	(Brussel),	
International	Training	Programme	(ITP),	16	april-18	mei	2008.	Budget in 2008: 20.940€ 
(Promotoren:	N.	Molenaers	en	R.	Renard).

•	“Vlaanderen en de Parijs Verklaring - De uitdagingen voor een kleine, subnationale donor”,	
beleidsdocument,	Vlaamse	Overheid	(Brussel),	1	juli-31	december	2008.	Budget in 2008: 
30.000€		(Promotor:	R.	Renard;	medewerker:	K.	Verbeke).

•	“Ontwikkelingssamenwerking Rode Kruis Vlaanderen”,	strategisch	audit,	Rode	Kruis	Vlaanderen	
(Mechelen).	Budget in 2008: �.000€	(Promotor:	R.	Renard).

•	“Assessing the potential for experimental evaluation of intervention effects:  The case of the 
Regional Integrated Silvopastoral Approaches to Ecosystem Management Project”,	Global	
Environment	Facility	(GEF)	Evaluation	Office	(Washington	DC,	VSA),	1	juli-31	augustus	2008.	
Budget in 2008: 6.6�0€	(Promotor:	R.	Renard).

•	“NONIE Guidance on impact evaluation”,	Wereldbank-NONIE	(Washington	DC,	VSA)	en	Univer-
siteit	Maastricht	(Nederland),	1	september-31	oktober	2008.	Budget in 2008: 9.000€	(Promo-
tor:	R.	Renard).

•	“Studie van de Belgische Schuldverlichting 2000-2007”,	studie-opdracht	Bijzonder	Evaluator	
Belgische	Ontwikkelingssamenwerking,	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Handel	en	Ontwikkelings-
samenwerking	(Brussel),	1	november	2007-31	juli	2008.	Budget in 2008: 20.000€	(Promotor:	
D.	Cassimon;	co-promotor:	R.	Renard).

•	“Debt Relief Initiatives: “Do They Provide an Opportunity to Scale up Health and Immunization 
Financing in the Democratic Republic of the Congo?”	(Country	case	study),	Wereldgezondheids-
organisatie	(WHO)	(Genève,	Zwitserland).	Periode:	10	september	tot	15	december	2008.	Budget 
in 2008: 4.000€ (Promotor:	D.	Cassimon).	

3.2.2. the tg “IMpact of gloBalIsatIon” (tg Ig).

De	 leden	 van	 de	 themagroep	 Impact	 of	 Globalisation	 delen	 een	 onderzoeksinteresse	 in	 de	
evaluatie	van	de	 impact	van	de	recente	golf	van	globalisering	op	de	ontwikkeling	van	armere	
landen	en	hun	meest	kwetsbare	bevolkingsgroepen.	Het	uitgangspunt	van	deze	analyse	is	dat	
deze	globalisatiegolf	een	reeks	nieuwe	opportuniteiten	schept	voor	deze	landen,	en	hun	armere	
bevolkingsgroepen,	in	de	strijd	voor	verdere	ontwikkeling	en	armoedevermindering,	maar	tege-
lijkertijd	ook	een	reeks	gevaren	inhoudt.	De	onderzoeksinteresse	van	de	groep	spitst	zich	dan	
vooral	toe	op	de	vraag	hoe	deze	landen	de	opportuniteiten	het	best	kunnen	aanwenden,	ter-



wijl	ze	zich	tegelijkertijd	indekken	tegen	de	mogelijke	nadelige	gevolgen	ervan,	vooral	voor	hun	
armste	bevolkingsgroepen,	en	dit	meer	concreet	via	de	evaluatie	van	de	 impact	van	concrete	
interventies	gelieerd	aan	het	globalisatiefenomeen.	Sommige	leden	van	de	TG	analyseren	deze	
impact	vooral	op	het	macro-economische	niveau,	terwijl	anderen	kijken	naar	de	volledige	cyclus	
van	transmissiemechanismen,	tot	op	het	niveau	van	de	impact	op	gezinsinkomen	en	–welzijn	
(micro-niveau).	

De	TG	profileert	zich	tot	hiertoe	vooral	op	drie	belangrijke	functionele	dimensies	van	het	globa-
lisatiefenomeen,	met	name	de	globalisatie	van	financiële	stromen,	deze	van	handels-	en	pro-
ductiestromen,	en	de	globalisatie	van	de	factor	arbeid	(migratie).					

Stafmedewerkers (in alfabetische volgorde): Geovanna Benedictis, German Calfat, Danny Cassimon 
(convenor), Ben D’Exelle (deeltijds), Renato Flôres, Bjorn Van Campenhout.

PhD studenten (in alfabetische volgorde): Geovanna Benedictis (TEW UA), Ben D’Exelle (Maastricht), 
Ana Rivas (TEW UA), Bjorn Van Campenhout (KU Leuven).

3.2.2.1. TG IG overzicht van de werking en realisaties in 2008

In	de	 loop	van	2008	profileerde	de	themagroep	zich	vooral	verder	op	de	drie	hogergenoemde	
functionele	dimensies	van	het	globalisatiefenomeen,	met	name	de	externe	financiële	stromen,	
internationale	handelsstromen	en	de	(internationale)	migratiedimensie.	Voor	elk	van	deze	di-
mensies	waren	leden	van	de	TG	betrokken	in	internationale	onderzoeksnetwerken.	

Ten	eerste	verrichten	verschillende	 leden	van	de	TG	(G.	Calfat,	R.	Flôres,	A.	Rivas)	onderzoek	
betreffende	de	relatie	tussen	interventies	van	handelsliberalisering	en	armoede	via	de	analyse	
van	gegevens	op	micro-	niveau,	met	name	via	gezinsbudgetenquêtes,	in	onder	meer	Argentinië	
en	Guatemala.	Daarnaast	zijn	deze	leden	actief	op	het	domein	van	de	globale	productienetwer-
ken,	de	meting	van	de	mate	met	‘fragmentatie’	ervan,	en	de	opportuniteiten	die	dit	creëert	voor	
kleinere	en	armere	ontwikkelingslanden	om	verhoogd	ingeschakeld	te	worden	in	deze	globale	
productienetwerken.	Dit	onderzoek	was	geïntegreerd	in	een	onderzoeksnetwerk	rond	‘Regional	
Integration’	 in	 het	 kader	 van	 de	 Chaire-Mercosur	 gecoördineerd	 door	 de	 ‘Groupe	 d’économie	
mondiale’		van	Sciences	Po	in	Parijs	(Frankrijk).

In	verband	met	de	financiële	globalisatiedimensie	waren	leden	van	de	TG	(D.	Cassimon	en	B.	
Van	Campenhout)	betrokken	bij	een	internationaal	en	interdisciplinair	onderzoeksprogramma	
‘World	Economy	and	Finance‘	(subproject	National	and	International	Aspects	of	Financial	De-
velopment’;	hoofdonderzoeker	P.	Demetriades,	Leicester	University,	VK)	in	samenwerking	met	
onderzoekers	uit	verschillende	universiteiten	in	het	Verenigd	Koninkrijk,	Nederland	en	de	Ver-
enigde	Staten	Het	onderzoek	wordt	gefinancierd	door	het	‘Economic	and	Social	Research	Coun-
cil’	(ESRC)	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	Naast	onderzoek	over	de	relatie	tussen	financiële	globa-
lisatie,	in	het	algemeen,	en	economische	ontwikkeling,	in	het	bijzonder,	werd	in	het	kader	van	
dit	netwerk	ook	onderzoek	verricht	met	betrekking	tot	de	effecten	van	hulp	en	schuldverlichting	
als	één	van	de	vormen	van	internationale	financiering.	Deze	laatste	onderzoekslijn	ligt	sterk	op	
de	snijlijn	met	de	activiteiten	van	D.	Cassimon	in	de	TG	Aid	Policies.			

Het	onderzoek	 in	verband	met	migratiethema’s	 (G.	Calfat,	G.	Benedictis)	 focust	op	de	 impact	
van	transferten	van	migranten	op	het	gezinsinkomen,	en	de	armoedesituatie,	in	ontvangende	
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landen,	waarbij	case	studies	uitgevoerd	werden	 in	Ecuador	en	de	Filippijnen.	Wat	de	 interna-
tionale	netwerking	van	het	project	betreft,	werd	veel	voorbereidend	werk	gepresteerd	teneinde	
het	 onderzoek	 te	 verbinden	 met	 het	 VLIR	 IUS-programma	 met	 de	 universiteit	 van	 Cuenca	 in	
Ecuador.		

Daarnaast	werd	door	leden	van	de	TG	(B.	D’Exelle,	B.	van	Campenhout)	onderzoek	verricht	in	
verband	met	het	verbeteren	van	integratie	van	lokale	markten	in	regionale	centra	(en	uiteinde-
lijk	de	globale	markt)	met	veldwerk	in	Tanzania.	

Daarnaast	is	de	TG	actief	bij	de	begeleiding	van	doctoraaatsstudenten.	In	2008	werden	in	to-
taal	9	doctorale	studenten	begeleid.		Een	groot	deel	van	deze	doctorale	begeleidingswerkzaam-
heden	wordt	verricht	 in	het	kader	van	het	EULALIA	netwerk	 (European	Union	Latin	America	
Learning	on	Integration	Agreements).

3.2.2.2.  TG IG Publicaties in 2008

 Artikels

•	Barraud,	A.	and	Calfat, G.	(2008)	“Poverty	Effects	from	Trade	Liberalisation	in	Argentina,	
Journal of Development Studies,	44	(3):	365-383.

•	Cassimon, D. and Van Campenhout, B.	(2008)	“Comparative	fiscal	response	effects	of	debt	
relief:	an	application	to	African	HIPCs”,	South-African Journal of Economics	76	(3):	427-442;	

•	Mulenga,	S.	and	Van Campenhout, B.	(2008)	“Decomposing	Poverty	Changes	in	Zambia:	
Growth,	Inequality	and	Population	Dynamics”,	African Development Review	20(2):	284-304.

 IOB Discussion Papers en IOB Working Papers 

•	Calfat, G., Cassimon D., Flôres, R. and Rivas A. (2008)	“Far	from	Champions,	Close	to	
Midgets.	International	production	sharing	in	Central	and	South	America”,	Working Paper,	
February,	Antwerpen,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.

•	Benedictis, G., Calfat, G., Rivas, A.	and	Salvador,	A.	(2008),	“Looking	Behing	the	Remittan-
ces:	a	conterfactual	analysis	of	the	impact	of	migration	and	remittances	on	poverty	in	the	
Philippines”,	Working Paper,	December,	Antwerpen,	Institute	of	Development	Policy	and	
Management.

•	Calfat, G. and Rivas A. (2008)	”Fragmentation,	Income,	Gender	and	Poverty	linkages.	The	
case	of	the	Maquila	industry	in	Guatemala”,	Working Paper,	December,	Antwerpen,	Institute	of	
Development	Policy	and	Management.

 Rapporten en verslagen

•	Calfat, G., Flôres R.,	Granato	M.F.	and	Rivas A.	(2008)	“Asimetrías y Convergencia Estructural 
en el Mercosur: Criterios para una asignación de fondos”,	Study	for	the	Mercosur	Secretariat.	

•	Cassimon, D. and Van Campenhout, B.	(2008)	“Multiple equilibria in the dynamics of financial 
globalization”,	Working	Paper	44,	London,	Birkbeck	University,	World	Economy	and	Finance	
Programme.

•	Cassimon, D. and Van Campenhout, B.	(2008)	“Comparative Fiscal Response Effects of Debt 
Relief. An Application to African HIPCs”,	AFD	Working	Paper.63,	Paris,	Agence	Française	de	
Développement.
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•	Claessens,	S.,	Cassimon D. and Van Campenhout, B.	(2007)	“Empirical Evidence on the New 
International Aid Architecture”,	IMF	Working	Paper	07/277,	Washington	DC,	International	
Monetary	Fund.

3.2.2.3. TG IG Interne IOB seminaries in 2008

•	Geovanna Benedictis:	“A Counterfactual Analysis of the Impact of Remittances on Poverty in 
the Phillipines”	(13	februari	2008).

•	Bjorn Van Campenhout:	“Research on Market Participation in Rural Tanzania: debriefing”	(16	
oktober	2008).

3.2.3. tg “polItIcal econoMy of the great lakes regIon” (tg pegl).

Volgens	de	definitie	van	Ricardo	(1820)	handelt	politieke	economie	over	de	verdeling	van	inko-
men,	 rijkdom	 en	 macht	 tussen	 de	 verschillende	 groepen	 in	 de	 samenleving.	 De	 themagroep	
past	deze	 intellectuele	traditie	toe	op	de	ontwikkelingen	 in	Sub-Sahara	Afrika	en	meer	 in	het	
bijzonder	in	het	gebied	van	de	Grote	Meren.	De	bepalende	kenmerken	van	de	groep	zijn	de	in-
ter-disciplinaire	benadering	en	de	geografische	gerichtheid,	en	deze	leveren	vele	mogelijkheden	
voor	de	studie	van	transformatieprocessen	op	verschillende	niveau’s:	van	lokale	ontwikkelings-
processen	over	regionale	conflicten	tot	aspecten	van	mondiaal	belang.	De	 landen	uit	het	ge-
bied	van	de	Grote	Meren	bevinden	zich	in	verschillende	stadia	van	conflict	tot	heropbouw,	en	de	
onderzoeksagenda	van	de	themagroep	laat	zich	goed	samenvatten	in	de	titel	“Van	conflict	tot	
inclusieve	ontwikkeling”.

Stafmedewerkers (in alfabetische volgorde): An Ansoms, Stanislas Mararo Bucyalimwe,
Tom De Herdt, Sara Geenen, Bert Ingelaere,  Stefaan Marysse, Wim Marivoet, Filip Reyntjens
(convenor), Kristof Titeca, Stef Vandeginste.

PhD studenten (in alfabetische volgorde): An Ansoms (TEW UA), Sara Geenen (IOB), Bert Ingelaere 
(IOB), Wim Marivoet (TEW UA), Stef Vandeginste (Rechtsfaculteit UA).

3.2.3.1. TG PEGL overzicht van de werking en realisaties in 2008

De	 gedurende	 de	 voorbije	 jaren	 door	 de	 TG	 ontwikkelde	 onderzoeksagenda	 heeft	 in	 2008	 in-
ternationaal	 zichtbare	 resultaten	 neergezet.	 Deze	 agenda	 heeft	 zich	 ontplooid	 langs	 vier	 on-
derzoekslijnen.	De	eerste	betreft	de	politieke	economie	van	armoede,	ruraal	en	landbeleid,	en	
ongelijkheid	in	Midden-Afrika,	zoals	blijkt	uit	de	publicaties	van	A.	Ansoms,	T.	De	Herdt,	W.	Ma-
rivoet	en	S.	Marysse.	Een	tweede	lijn	onderzoekt	de	band	tussen	(plunder)economie	en	conflict,	
onderzoek	dat	zijn	neerslag	vindt	in	publicaties	van	S.	Geenen,	S.	Marysse	en	K.	Titeca.	Proces-
sen	van	justitie	na	conflict	op	micro-	en	macroniveau	in	Rwanda	en	Burundi	werden	onderzocht	
door	B.	Ingelaere	en	S.	Vandeginste.	Een	vierde	onderzoekslijn	betreft	de	onmiddellijke	geschie-
denis	(histoire immédiate)	van	politieke	transities	in	de	regio	van	de	grote	meren	(S.	Mararo,	M.	
Rafti,	F.	Reyntjens,	S.	Vandeginste).	Naast	Discussion	Papers	en	hoofdstukken	in	verzamelwer-
ken,	heeft	dit	onderzoek	zijn	neerslag	gevonden	in	internationale	peer-gerefereerde	tijdschrif-
ten	als	Journal of Modern African Studies	en	African Development Review.	Reeds	voor	de	twaalfde	
keer	publiceerde	de	TG	zijn	jaarboek	over	de	regio	van	de	grote	meren:	L’Afrique des grands lacs. 
Annuaire 2007-2008	(Parijs,	L’Harmattan,	2008),	dat	inmiddels	een	internationaal	erkend	stan-
daardwerk	is.
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Gedurende	het	academiejaar	2007-2008	genoot	F.	Reyntjens	van	een	sabbatsjaar,	dat	heeft	ge-
leid	naar	twee	boeken	die	 in	2009	verschijnen	 (The Great Afrcan War. Congo and regional geo-
politics 1996-2006,	 New	 York,	 Cambridge	 University	 Press;	 Nederlandse	 vertaling	 bij	 Meulen-
hoff/Manteau;	Les risques du métier. Trois décennies comme “chercheur-acteur” au Rwanda et au 
Burundi,	Parijs,	L’Harmattan).	In	2008	heeft	het	onderzoek	verricht	in	de	TG	tevens	geleid	naar	
drie	verdedigde	doctoraten	(B.	Leloup	en	E.	Palmans	aan	de	UA	en	P.	Kabamba	aan	de	Columbia	
University	NY	met	copromotor	van	de	TG).

De	TG	heeft	in	2008	zijn	institutionele	samenwerking	verder	gezet	met	de	Facultés	Catholiques	
de	 Kinshasa	 en	 de	 Université	 Catholique	 de	 Bukavu	 (D.R.	 Congo)	 en	 met	 de	 Faculty	 of	 Deve-
lopment	Studies	van	de	Mbarara	University	of	Science	and	Technology	(Oeganda),	op	financie-
ring	van	respectievelijk	VLIR-UOS	en	NUFFIC.	Tevens	werden	twee	consultancies	uitgevoerd	
m.b.t.	Burundi:	“(Samen)leven	na	gewelddadig	conflict”	(DGOS,	Brussel)	en	“Strategic	Conflict	
Assessment”	(DFID,	Londen).	Op	leden	van	de	TG	wordt	veelvuldig	beroep	gedaan	voor	ad	hoc	
adviesvragen,	 o.m.	 door	 NGO’s,	 immigratie-	 en	 asielagentschappen	 wereldwijd,	 en	 gerechte-
lijke	 instanties	 (nationale	 rechtbanken,	 het	 Rwandatribunaal	 in	 Arusha	 en	 het	 Internationaal	
Strafhof	in	Den	Haag).	

3.2.3.2. TG PEGL Publicaties in 2008

 Artikels 

•	Ansoms, A.	(2008)	“Striving	for	growth,	bypassing	the	poor?	A	critical	review	of	Rwanda’s	rural	
sector	policies”,	Journal of Modern African Studies	46	(1):	1-32.

•	De Herdt, T., Marivoet, W. and Marysse, S.	(2008)	“Political	Transition	in	DRC:	How	Did	
Kinshasa	Households	Fare?”,	African Development Review	20(3):	400-425.

•	De Herdt, T.,	Bakafwa	Tshipamba,	R.	and	Kuatshila	Musasa,	R.	(2008)			“Au-delà	de	la	
corruption	à	Kinshasa:	l’éducation	comme	marchandise”,	Afrique et Développement	26:	38-53.

•	Reyntjens, F.	(2008)	“Crónica	política	de	Ruanda	y	Burundi	2007-2008”,	Cuadernos Fundación 
Sur,	22(4):	1-22.

•	Reyntjens, F.	(2008)	“Review	of	A.J.	Ruzibiza,	Rwanda.	L’histoire	secrète”,	Africa Today,	Spring:	
141-144.

•	Vandeginste, S.	(2008)	“Pouvoir	et	droit	au	Burundi:	un	commentaire	(principalement)	
juridique	sur	l’arrêt	du	5	juin	2008	de	la	Cour	Constitutionnelle	dans	l’affaire	RCCB	213”,	
Dialogue	243:	45-65.

 Annuaire ‘L’Afrique des Grands lacs’ 

•	Marysse, S., Reyntjens, F. et Vandeginste, S.	(eds.)	(2008)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 
2007-2008,	Paris,	l’Harmattan.

•	Ansoms, A.	(2008)	“Poursuivre	la	croissance,	oubliant	les	pauvres?	Une	analyse	critique	des	
politiques	rurales	du	Rwanda”,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.),	L’Afrique 
des Grands Lacs: Annuaire 2007-2008,	Paris,	L’Harmattan.

•	Geenen, S.	(2008)	Les	combattants	au	carrefour.	La	réintégration	socio-économique	des	ex-
combattants	au	Burundi	et	en	RDC,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.)	(2008)	
L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2007-2008,	Paris,	l’Harmattan.	

•	Geenen, S. et Marysse, S.	(2008)	“La	fin	des	diamants	du	sang	…	un	futur	brillant	pour	les	
diamants	du	Congo?”,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.)	(2008)	L’Afrique des 
grands lacs. Annuaire 2007-2008,	Paris,	l’Harmattan.
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•	Marysse, S. et Geenen, S.	(2008)	“Les	contrats	chinois	en	RDC:	l’impérialisme	rouge	en	
marche?”,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.)	(2008) L’Afrique des grands lacs. 
Annuaire 2007-2008,	Paris,	l’Harmattan.

•	Vandeginste, S.	(2008)	“Immunité	provisoire	et	blocage	des	négociations	entre	le	gouverne-
ment	du	Burundi	et	le	Palipehutu-FNL:	une	analyse	juridique”,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	
Vandeginste	S.	(eds.)	(2008)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2007-2008,	Paris,	l’Harmattan.

•	Reyntjens, F.	(2008)	“Chronique	politique	du	Rwanda	et	du	Burundi	2007-2008”,	in:	Vandegin-
ste,	S.	(2008)	“Burundi:	entre	le	modèle	consociatif	et	sa	mise	en	oeuvre”,	in:	Marysse	S.,	
Reyntjens	F.	et	Vandeginste	S.	(eds.)	(2008)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2007-2008, Paris, 
l’Harmattan.

 Hoofdstuk in boek 

•	Ansoms, A.	and	N.	Holvoet,	(2008)	“Women	and	land	arrangements	in	Rwanda:	A	gender-
based	analysis	of	access	to	natural	resources”,	in:	Englert,	B.	and	E.	Daley	(eds.),	Women’s Land 
Rights and Privatization in Eastern Africa,	Woodbridge,	Currey.	

•	Dayley	E.,	Englert	B.,	Adoko	J.,	Ansoms, A.,	Holvoet,	N.,	Ikdahl,	I.,	Levine,	S.,	Nyamu-Musembi,	
C.	and	Ong’wen	Okuro,	S.	(2008)	“Afterword:	securing	women’s	land	rights”,	in:	Englert	B.,	
Dayley	E.	(eds.)	Women’s land rights and privatization in Eastern Africa,	Woodbridge,	Currey.

•	Daley,	E.	et	alii,	(2008)	“Afterword:	Securing	women’s	land	rights”,	in:	Englert,	B.	and	E.	Daley	
(eds.),	Women’s Land Rights and Privatization in Eastern Africa,	Woodbridge,	Currey.	

•	De Herdt, T.	(2008)	“Social	policy	and	the	ability	to	appear	in	public	without	shame:	some	
lessons	from	a	food	relief	programme	in	Kinshasa”,	in:	Comim	F.,	Qizilbash	M.	en	Alkire	S.	(eds.)	
The Capability Approach. Concepts, Measures and Applications,	Cambridge,	Cambridge	Univer-
sity	Press.

•	Ingelaere, B.	(2008)	“The	Gacaca	courts	in	Rwanda”,	in:	Huyse	L.,	Salter	M.	(eds.)	Traditional 
Justice and Reconciliation after Violent Conflict. Learning From African Experiences,	Stockholm:	
International	Idea.

•	Ingelaere, B.	(2008)	“Peasants,	Power	and	the	Past.	Political	Transition	and	Transitional	
Justice	in	Rwanda	and	Burundi:	A	View	from	Below”,	in:	Schürings	H.	(ed.)	No Future Without the 
Past - Perspectives of Democratization and Promotion of Peace in the Great Lakes Region,	
Fronhausen,	Imbuto	eV.

•	Vandeginste, S.	(2008)	“Transitional	Justice	for	Burundi:	A	Long	and	Winding	Road”,	in:	Ambos	
K.	(ed.)	Building a Future on Peace and Justice. Studies on Transitional Justice, Conflict Resolution 
and Development,	Heidelberg,	Springer.

 IOB Discussion Papers en IOB Working Papers 

•	Rafti, M.	(2008)	“A	Perilous	Path	to	Democracy.	Political	Transition	and	Authoritarian	Consoli-
dation	in	Rwanda”,	Discussion paper 2008-3,	Antwerpen,	Institute	of	Development		Policy	and	
Management.

•	Ansoms, A.	(2008)	“A	Green	Revolution	for	Rwanda?	The	Political	Economy	of	Poverty	and	
Agrarian	Change”,	Discussion Paper 2008-6,	Antwerpen,	Institute	of	Development	Policy	and	
Management.

•	Ansoms, A.	(2008)	“Rural	Poverty	and	Livelihood	Profiles	in	Post-genocide	Rwanda”,	Discus-
sion Paper 2008-7,	Antwerpen,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.

•	Ansoms, A.	(2008)	“The	Inverse	Relationship	between	Farm	Size	and	Productivity	in	Rural	
Rwanda”,	Discussion Paper 2008-9,	Antwerpen,	Institute	of	Development	Policy	and	Manage-
ment.
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 Artikels in kranten en tijdschriften 

•	Marivoet, W. et De Herdt, T.	(2008)	“3	Cartes	pour	Comprendre,	le	Nouveau	Découpage	
Provincial	Dessine	une	Autre	Géographie	Humaine”,	in:	&CO, le Magazine de la Coopération 
Belge en RDC	(5):	19-22.		

•	Ingelaere, B.	(2008)	“Levert	de	Traditie	de	Oplossing?	De	Rol	van	de	Gacaca-Rechtbanken	bij	
het	Verwerkingsporces	van	de	Genocide	in	Rwanda”	(Is	Tradition	the	Solution?	The	Role	of	the	
Gacaca	Courts	in	dealing	with	the	Genocide	in	Rwanda),	in:	MO Paper 18	(maart).

•	Nauwelaerts, Ph.	(2008)	“Bedrijven	en	zestig	jaar	mensenrechten”,	in:	Tijd	(december).

 Artikelen op websites

•	Ingelaere, B.	(2008)	“Ruanda: A la búsqueda de la verdad en las jurisdicciones Gacaca”,Comités	
de	Solidaridad	con	el	africa	negra,	Umuy,	January	website	-	electronic	publication.

3.2.3.3. TG PEGL Interne IOB seminaries in 2008

•	Marina Rafti:	“Perilous path to Democracy. Political transition and Authoritarian Consolidation 
in Rwanda”	(20	maart	2008).

3.2.3.4. TG PEGL externe opdrachten in 2008 

•		“Netherlands Programme for Institutional Strengthening of Post-Secondary Education and 
Training Capacity of the Faculty of Development Studies at Mbarara University of Science and 
Technology (MUST) in Uganda”,	NUFFIC	en	Instituut	voor	Ontwikkelingsvraagstukken,	
Universiteit	Tilburg	(Nederland),	1	januari	2007-31	december	2010.	Budget in 2008: 42.681€	
(Promotoren:	S.	Marysse	en	F.	Reyntjens).

•		“Gouvernance locale et développement post-conflit”,	VLIR	UOS	(Brussel),	microprojecten	DR	
Congo	2007,	6	maart	2007-5	maart	2009.	Budget in 2008: 28.003€	(Promotor:	S.	Marysse).

•		“Pers en politiek in Rwanda en Burundi”,	VLIR	UOS/DGOS	(Brussel),	1	oktober	2004-30	
september	2008.	Budget in 2008: 24.0�0€	(Promotor:	F.	Reyntjens;	doctoraatstoelage	E.	
Palmans).

•	“De aard van een politieke transitie en ‘transitional justice’. Gevalsstudies rond Rwanda en 
Burundi”,	Universiteit	Antwerpen	(GOA,	Geconcerteerde	Onderzoeksacties),	1	januari	2005-31	
december	2008.	Budget in 2008: 179.100€	(Promotor:	F.	Reyntjens).

•		“(Samen)leven na gewelddadig conflicht in Burundi. Hoe donor interventie(s) met betrekking tot 
gerechtigheid en verzoening afstemmen op populaire praktijken en percepties rondom omgaan 
met het verleden”,	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwer-
king-DGOS	(Brussel),	1	januari-31	december	2008.	Budget in 2008: 71.092€	(Promotor:	F.	
Reyntjens).

•	“Strategic Conflict Assessment Burundi”,	FCO/DFID	(Glasgow,	VK),	1	december	2008-28	
february	2009.	Budget in 2008: 1.000€	(Promotor:	S.	Vandeginste).

3.2.3.�. TG PEGL Betrokkenheid bij programma’s overzee in 2008

Tom De Herdt en Stefaan Marysse (RD Congo)
•	Januari-december	2008,	promotoren,	IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking,	

Facultés	Catholiques	de	Kinshasa,	Faculté	d’économie	du	développement,	Kinshasa,	RD	
Congo.
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•	Januari-december	2008,	promotoren,	VLIR UOS, Brussel, Eigen Initiatief “Renforcement 
des capacités académiques en Economie et Développement Humain”,	Facultés	Catho-
liques	de	Kinshasa,	Faculté	d’économie	du	développement,	Kinshasa,	RD	Congo.

Stefaan Marysse en Filip Reyntjens (Oeganda)
•	Januari-december	2008,	promotoren,	NUFFIC-project	in	samenwerking	met	het	Instituut	voor	

Ontwikkelingsvraagstukken	(IVO),	Universiteit	van	Tilburg	(Nederland),	“Institutionele 
ondersteuning van de Faculty of Development Studies van de Mbarara University of 
Science and Technology”,	MUST,	Mbarara,	Oeganda.

Stefaan Marysse (Zuid-Afrika en RD Congo)
•	Januari-december	2008,	promotor,	VLIR	UOS,	Brussel,	onderzoekscomponent	IUS	project	

“Poverty Alleviation and Service Delivery in the Western Cape”, University of Western 
Cape,	Kaapstad,	Zuid-Afrika.

•	Januari-december	2008,	promotor,	VLIR	UOS	Brussel,	microprojecten “Gouvernance locale 
et développement  post-conflit”, Université Catholique de Bukavu,	Bukavu,	RD	Congo.	

3.2. 4. tg “poverty & well-BeIng as a (local) InstItutIonal process”
 (tg pIp).

Het	onderzoek	van	de	TG	kan	worden	samengevat	als	een	institutionele	analyse	van	bij	ontwik-
keling	betrokken	actoren	die	poogt	om	de	complexe	interacties	tussen	menselijke	daden	en	de	
lokale	institutionele	omgeving	te	vatten.	De	focus	is	beleidsgericht	in	de	zin	dat	de	TG	poogt	een	
grondig	inzicht	te	verwerven	in	de	zojuist	vermelde	interacties	met	als	doel	om	een	algemeen	
beleid	en	concrete	interventies	uit	te	werken	die	de	algemene	ontwikkeling	stimuleren	en	soci-
ale	uitsluiting	en	armoede	verminderen.	In	meer	operationele	termen	poogt	de	themagroep	de	
effectiviteit	te	bestuderen	van	strategieën	in	hun	lokale	institutionele	context,	het	(gebrek	aan)	
rekenschap	van	publieke	diensten,	de	institutionele	voorwaarden	voor	een	(beter)	functioneren	
van	en	een	betere	toegang	tot	markten	(waardeketens,	microfinanciering),	en	problemen	van	
lokale	organisatie	en	collectieve	actie.

Stafmedewerkers (in alfabetische volgorde): Johan Bastiaensen (convenor), Tom De Herdt, Ben 
D’Exelle (tot augustus 2008), Cecile Famerée (vanaf oktober 2008), Griet Steel (vanaf oktober 2008), 
Kristof Titeca (vanaf maart 2008), Inge Wagemakers. 

PhD studenten (in alfabetische volgorde): Selmira Flores (IOB), René Mendoza (PSW UA), Juan Carlos 
Polvorosa (TEW UA), Gert Van Hecken (TEW UA), Inge Wagemakers (IOB).   

3.2.4.1. TG PIP overzicht van de werking en realisaties in 2008

De	TG	was	in	2008	actief	in	het	theoretisch	onderzoek	i.v.m.	armoede	als	een	lokaal	instituti-
oneel	 proces.	 In	 dit	 kader	 werd	 deelgenomen	 aan	 drie	 internationale	 conferenties	 en	 werden	
vier	publicaties	afgerond.	Een	belangrijk	resultaat	op	dit	terrein	was	ook	het	doctoraat	van	Ben	
D’Exelle	(zie	verder).	

De	TG	investeerde	ook	substantieel	in	de	LTIS-partnerschappen	met	RD	Congo	en	Nicaragua,	
beide	ook	erg	belangrijk	om	op	een	verantwoorde	manier	relevant	lokaal	onderzoek	uit	te	bou-
wen.	In	RD	Congo	werd	naast	het	lopende	VLIR	EI	project	(zie	ook	TG	PEGL)	een	nieuw	project	
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“Strategische	beleidssteun	aan	post-conflict	reconstructie	in	DR	Congo”	opgestart.	Dit	project	
wordt	gefinancierd	door	Wetenschapsbeleid	en	loopt	in	samenwerking	met	de	Universiteit	van	
Luik,	het	Koninklijk	Museum	voor	Midden-Afrika,	de	Facultés	Catholiques	de	Kinshasa,	de	Uni-
versité	de	Lubumbashi	en	LASDEL	(Laboratoire	d’Etudes	et	de	Recherche	sur	les	Dynamiques	
Sociales	et	le	Développement	Local).		Een	en	ander	concretiseerde	zich	ondermeer	in	een	inter-
nationaal	seminarie	(juni)	over	“La	survie	de	l’état	et	l’état	de	la	survie	en	RDC”	en	“The	Resilient	
will	to	govern”	op	de	CERES-doctoral	school	(Amsterdam).		In	Nicaragua	werd	geïnvesteerd	in	
de	voorbereiding	van	een	nieuw	VLIR	EI	project	“Generating	Knowledge	and	Synergy	for	Inclu-
sive	Rural	Development:	a	Pilot-project	in	Muy	Muy	–	Matiguas,	Nicaragua”,	dat	in	november	
2008	 werd	 goedgekeurd	 en	 in	 juni	 2009	 van	 start	 zal	 gaan.	 Voor	 dit	 project	 wordt	 samenge-
werkt	met	Prof.	Dr.	Marc	Craps,	van	de	Hogeschool-Universiteit	Brussel.	

Het	 toegepaste,	 thematische	 onderzoek,	 gedeeltelijk	 verbonden	 met	 de	 LTIS-samenwerking,	
spitste	zich	in	RD	Congo	toe	op	twee	thema’s:	(a)	de	toegang	tot	en	financiering	van	onderwijs	
in	de	context	van	de	‘failed	state’	en	(b)	de	toegang	tot	natuurlijke	hulpbronnen	en	waardeke-
tens	(groententeelt	 in	Kinshasa;	houtskool).	In	Nicaragua	was	het	onderzoek	vooral	gefocust	
op	de	uitdagingen	van	inclusieve	rurale	ontwikkeling	met	de	grootste	aandacht	voor	de	rol	van	
microfinanciering	(verbonden	met	de	uitdagingen	voor	het	Fondo	de	Desarrollo	Local	(FDL),	de	
MFI	 opgericht	 door	 de	 LTIS-partner	 Nitlapán).	 Gebruikmakend	 van	 het	 bezoek	 van	 Prof.	 Dr.	
Peter	Marchetti	(oprichter	LTIS-partner	en	FDL)	als	Special	Chair	van	de	Provincie	Antwerpen	
organiseerden	we	in	Antwerpen	een	internationale	conferentie	‘Maturing	microfinance	and	the	
challenge	of	rural	microfinance	in	Central	America:	perspectives	from	the	Fondo	de	Desarrollo	
Local	in	Nicaragua’.	Vanuit	deze	expertise	namen	we	ook	deel	aan	de	conferentie	‘Gender	main-
streaming	in	Microfinance:	Current	Debates	and	Innovation’	,	Brussel,	Solvay	Business	School.	
Verder	 werkten	 drie	 Nicaraguaanse	 PhD	 studenten	 op	 het	 thema	 institutionele	 processen	 in	
waardeketens	van	landbouwproducten	(rol	van	kleine	bedrijven,	vrouwen	en	inheemse	groepen	
in	 zuivel/vlees,	 koffie,	 hout),	 terwijl	 twee	 Belgische	 PhD	 studenten	 doctoraatsonderzoek	 ver-
richten	resp.	opstarten	rond	‘Betaling	voor	Milieudiensten’	en	de	‘toegang	tot	land’.	Vanuit	het	
doctoraat	over	‘Betaling	voor	Milieudiensten’	werd	deelgenomen	aan	de	‘Jornada	2008’	van	de	
Belgische	Latijns-Amerikanisten	in	het	panel	“Governance	for	Sustainable	Development”	(KU	
Leuven).	

In	2008	verdedigde	Ben	D’Exelle	met	succes	zijn	doctoraat	‘Inequality,	Networks	and	Exclusion	
in	Small-Scale	Societies’	aan	de	universiteit	van	Maastricht.	René	Mendoza	(Bolivia,	PSW-UA,	
‘Cooperation	and	Conflict	around	Rural	Kivelihoods	in	the	Nicaraguan	Segovias’);	Juan	Carlos	
Polvorosa	(Nicaragua,	TEW-UA,	‘Contract	Choice	and	Livelihood	Strategies	within	the	Nicara-
guan	 Dairy	 Sector’);	 Selmira	 Flores	 (Nicaragua,	PSW-UA,	 ‘Gender	 in	 the	 Dairy	 Value	 Chain	 in	
Nicaragua’)	 en	 Gert	 Van	 Hecken	 (België,	 TEW-UA,	 VLIR-VLADOC-bursaal,	 ‘Rol	 van	 ‘Betaling	
voor	Milieudiensten’	in	een	duurzaam	waterbeheer	in	Nicaragua’)	werkten	verder	aan	hun	doc-
toraatsonderzoek.	 Inge	 Wagemakers	 (België,	 PSW-UA,	 ‘Local	 Governance	 and	 Public	 Service	
delivery	in	the	DR	Congo‘)	;	Cécile	Famérée	(België,	TEW-UA,	‘Local	Institutional	Processes	and	
Opportunities	 to	 reduce	 Poverty	 through	 Access	 to	 Land’)	 en	 Famory	 Sinaba	 (Mali,	 TEW-UA	
in	samenwerking	met	het	Instituut	voor	Landbouw-	en	Visserij	Onderzoek,	ILVO,	co-promoter	
Joost	Dessein,	‘Accès	aux	marchés	et	durabilité	dans	les	filières	agricoles	en	Afrique	de	l’Ouest	:	
Chaînes	de	valeurs	agricoles	labellisées		d’agriculture	biologique	et	du	commerce	équitable	au	
Mali’,)	hebben	hun	doctoraatsopleiding	aangevat.

Qua	beleidsondersteuning	ondersteunde	de	TG	in	het	verlengde	van	een	evaluatierapport	van	
eind	2007	de	strategische	beleidsreflecties	van	Broederlijk	Delen	met	betrekking	tot	rurale	ont-
wikkeling.		We	namen	deel	aan	twee	interne	studiedagen	over	dit	thema.	
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3.2.4.2. TG PIP Publicaties in 2008

 Artikels 

•	De Herdt, T. and Bastiaensen, J.	(2008)	“The	circumstances	of	agency.	A	relational	view	of	
poverty”,	International Development Planning Review	30(4):	339-357.

•	De Herdt, T. and D'Exelle, B.		(2007),		“La	vulnérabilité	vis-à-vis	d’autres	personnes:	leçons	
pour	les	interventions	contre	la	pauvreté”,		Mondes en Développement	35	(4):101-114.

•	Titeca, K.	and.	Vervisch,	T.	(2008)	“The	Dynamics	of	Social	Capital	and	Community	Associati-
ons	in	Uganda:	Linking	Capital	and	its	Consequences”,	World Development	36	(11):	2205–2222.

•	Prinsen,	G.	and	Titeca, K.	(2008)	“Uganda’s	decentralised	primary	education:	musical	chairs	
and	inverted	elite	capture	in	School	Management	Committees”,	Public Administration and 
Development 28	(2):	149-164.

 Hoofdstuk in boek 

•	De Herdt, T.	(2008)	“Social	policy	and	the	ability	to	appear	in	public	without	shame:	some	
lessons	from	a	food	relief	programme	in	Kinshasa”,	in:	Comim	F.,	Qizilbash	M.	en	Alkire	S.	(eds.)	
The Capability Approach. Concepts, Measures and Applications,	Cambridge,	Cambridge	Univer-
sity	Press.

•	De Herdt, T. and		Abega,	S.	(2008)		“Les	capabilités	politiques	à	travers	une	expérience	de	
développement	dans	les	Monts	Mandara	au	Cameroun”,	in:	Dubois	JL.,		Bakhshi	P.,	Brouillet	A-
S.	en	Duray-Saundron	C.	(eds.)	Repenser l’action collective; une approche par les capabilité,	Paris,	
Harmattan/Réseau	Impact.

•	Titeca, K.	(2008)	“Een	zootje	ongeregeld	of	een	strikt	georganiseerde	beweging?	Het	LRA	en	
het	strategisch	gebruik	van	spiritualiteit	en	religie”,	in:	Doom	R.	(ed.)	Conflict en Ontwikkeling. 
Overleven in de grensgebieden van de globalisering.	Gent,	Academia	Press.

 Boeken

•	D’Exelle, B.	(2008)	Inequality, Networks and Exclusion: Distributive Decision Making in Small-
scale Societies,	Maastricht,	Maastricht	University	Press	(PhD	thesis).

•	Steel, G.	(2008)	Vulnerable careers. Tourism and livelihood dynamics among street vendors in 
Cusco, Peru,	Amsterdam,	Rozenberg	Publishers	(PhD	thesis).

 Rapporten en verslagen

•	D’Exelle, B.	and	Riedl,	A.	(2008)	Elite Capture, Political Voice and Exclusion from Aid: An 
Experimental Study,	IZA	Discussion	Paper	3673,	CESifo	Working	paper	2400.	

 Artikels in kranten en tijdschriften 

•	Titeca, K.	(2008)	“Arua:	Grenskoorts	op	de	rand	van	Uganda,	Congo	en	Sudan”,	in:	Tiens Tiens	
(15):32-33.
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3.2.4.3. TG PIP Interne IOB seminaries in 2008

•	Inge Wagemakers:	“Local Actors and Public Services in Kimbanseke (Kinshasa): a field of very 
hybrid or non-configurations”	(8	februari	2008).

•	Selmira Flores:	“Poor Women and their Business Initiatives: navigating in troubled waters”	(23	
oktober	2008).

•	Gert Van Hecken:	“The Potential and Limitations of Markets and Payments for Ecosystem 
Services in Protecting the Environment-Critical Reflections Inspired by an Assessment of the 
RISEMP Program in Matiguás-Río Blanco, Nicaragua”	(18	december	2008).

3.2.4.4. TG PIP extern-gefinancierd onderzoek in 2008

•	“Duurzaam waterbeheer in Centraal-Amerika”,	VLIR	UOS	(Brussel),	doctoraatsbeurzen,	1	
november	2006-31	oktober	2010.	Budget in 2008: 32.067€	(Promotor:	J.	Bastiaensen;	docto-
raatstoelage	G.	Van	Hecken).

•	“Strategische beleidssteun aan post-conflict reconstructie in Democratische Republiek Congo”,	
Federaal	Wetenschapsbeleid	(Brussel),	1	februari	2008-31	januari	2010.	Budget in 2008: 
69.022€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

3.2.4.�. TG PIP Betrokkenheid bij programma’s overzee in 2008

Johan Bastiaensen (Nicaragua)
•	Januari-december	2008,	promotor,	IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking,	

Nitlapán,	Managua,	Nicaragua.

•	Januari-december	2008,	mede-inrichter	en	docent,	Maestria de Desarrollo Rural, Universi-
dad Centroamericana,	Managua,	Nicaragua.

 Tom De Herdt (RD Congo)
•	Januari-december	2008,	promotor, IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking,	

Facultés	Catholiques	de	Kinshasa,	Faculté	d’économie	du	développement,	Kinshasa,	RD	
Congo.

•	Januari-december	2008,	promotor,	VLIR	UOS-Eigen	Initiatief “Renforcement des capacités 
académiques en Economie et Développement Humain”, Facultés Catholiques de 
Kinshasa, Faculté d’économie du développement,	Kinshasa,	RD	Congo.
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4. organIsatIe en Bestuur

4.1. uItvoerIng BeleIDsplan In 2008

4.1.1. Onderwijs 

4.1.1.1. De IOB MA-programma’s 

De	 evaluatiecommissie	 van	 2004	 beoordeelde	 de	 bestaande	 MA-programma’s	 gunstig,	 maar	
beval	ook	een	betere	articulatie	aan	tussen	onderwijs	en	onderzoek.	

Realisaties in 2008:

•	in	2007-2008	werden	de	nieuwe	MA	programma’s	opgestart.

•	voor	Franstalige	studenten:	voortraject	met	taalbad	en	inleiding	tot	wetenschappelijke	
literatuur	inzake	ontwikkeling	gerealiseerd.

•	voor	Franstalige	studenten:	faciliteiten	inzake	taalgebruik	voor	papers	en	eindverhandeling	
gerealiseerd.	

•	stages	en	reisbeurzen	in	het	raam	van	thesisonderzoek	gerealiseerd:	7	studenten	ontvingen	
een	reisbeurs	in	2008.

•	valorisatie	eindwerken	MA	studenten	opgestart	en	geselecteerde	gefinancierd:	5	eindwerken	
werden	geselecteerd	en	budget	toegekend.

4.1.1.2. Kwaliteitszorg

De	herziening	van	de	MA-programma’s	en	de	organisatorische	implicaties	van	het	toevertrou-
wen	van	de	modules	aan	de	TG	heeft	tot	een	aangepaste	organisatie	van	de	interne	kwaliteits-
zorg	geleid.
De	 kwaliteit	 van	 de	 instroom	 wordt	 bewaakt	 door	 de	 selectiecommissies	 van	 de	 respectieve	
MA-programma’s.	De	beoordeling	gebeurt	op	basis	van	het	aanvraagdossier	dat	een	uitgebrei-
de	versie	is	van	het	standaard	VLIR	formulier	voor	buitenlandse	studenten.	De	vijf	criteria	(met	
gelijk	gewicht)	die	worden	gehanteerd	bij	de	selectie	zijn:	(1)	studierichting,	(2)	de	behaalde	di-
ploma’s	en	graden,	(3)	de	motivatie,	(4)	de	professionele	ervaring	en	(5)	de	“matching”	tussen	de	
verwachtingen	van	de	kandidaten	en	hetgeen	het	IOB	te	bieden	heeft.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	
van	gedetailleerde	instructies	voor	de	beoordelaars	en	een	score-systeem	tussen	1	(uitsluiting)	
en	3	(maximum).	De	selectie	gebeurt	eerst	individueel	door	een	AAP	of	ZAP	lid	die	de	aan	hen	
toegewezen	dossiers	scoren.	Daarna	worden	deze	resultaten	 in	 in	deelcommissies	besproken	
(twee	per	Master,	volgens	het	traject	dat	de	student	kiest).	Tenslotte	worden	de	selecties	door	
een	overkoepelende	commissie	besproken	en	gevalideerd.	De	eindscores	worden	gebruikt	om	te	
beslissen	of	kandidaten	worden	toegelaten,	en	of	ze	worden	voorgedragen	voor	een	VLIR	beurs.	
Omdat	 in	 sommige	 landen	 het	 Bachelor-Master	 systeem	 niet	 wordt	 gevolgd,	 wordt	 voor	 het	
diploma	(een	onderdeel	van	het	tweede	selectiecriterium)	vooral	gekeken	naar	het	aantal	jaren	
van	de	opleiding	die	de	kandidaat	heeft	gevolgd.	Er	wordt	daarbij	ook	rekening	gehouden	met	
bijkomende	korte	opleidingen	die	de	kandidaten	hebben	gevolgd.	Het	score-systeem	is	zo	op-
gezet	dat	een	student	die	slechts	drie	jaar	voltijdse	studie	(overeenstemmend	met	een	Bache-
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lor)	heeft	gevolgd	ongewoon	goed	moet	scoren	op	de	andere	criteria	om	te	worden	toegelaten.	
Gemiddeld	 wordt	 circa	 25%	 van	 de	 kandidaten	 aanvaard,	 wat	 wijst	 op	 de	 selectiviteit	 van	 de	
procedure.	Het	is	moeilijk	een	waterdicht	selectiesysteem	op	dossier	te	garanderen.	Intakege-
sprekken	in	de	landen	zelf	zouden	dit	euvel	kunnen	verhelpen,	maar	is	in	de	praktijk	quasi	onre-
aliseerbaar	gelet	op	de	honderden	jaarlijkse	aanvragen	uit	tientallen	landen.	In	uitzonderlijke	
gevallen	wordt	wel	telefonisch	een	kort	interview	georganiseerd,	meestal	om	onduidelijkheden	
in	het	dossier	na	te	gaan.	De	gegevens	over	de	uitstroom	wijzen	op	een	voldoende	kwaliteit	van	
de	instroombewaking.
Sedert	de	invoering	van	de	nieuwe	MA-programma’s	in	2002	liggen	de	slaagcijfers	jaarlijks	tus-
sen	de	80	en	90%	en	dit	ondanks	een	bijzonder	heterogene	studentenpopulatie.

Het	IOB	beschikt	over	een	uitzonderlijk	goede	infrastructuur.	Er	zijn	een	aantal	kleine	lesloka-
len	in	het	gebouw	waarin	het	IOB	is	gehuisvest,	en	verder	wordt	er	beroep	gedaan	op	de	lokalen	
van	de	stadscampus	van	de	UA	(op	loopafstand	van	het	IOB).	De	uitgebreide	boeken-	en	tijd-
schriftencollectie	van	het	IOB	is	ondergebracht	in	de	Centrale	bibliotheek	op	de	stadscampus,	
eveneens	 in	de	nabije	omgeving.	Het	IOB	heeft	een	eigen	bibliotheekmedewerker,	die	de	col-
lectie	opvolgt	en	onze	studenten	begeleidt.	Deze	medewerker	 is	gedurende	verschillende	da-
gen	per	week	op	het	IOB	zelf	aanwezig	is	om	studenten	advies	te	geven	bij	hun	bibliografisch	
zoekwerk.	Studenten	hebben	toegang	tot	PC’s	en	internet	in	de	bibliotheek,	en	op	verschillende	
plaatsen	in	het	IOB.

De	studenten	nemen	deel	aan	de	evaluaties	van	de	docenten,	en	er	worden	bijkomende	focus-
gesprekken	gevoerd	voor	de	verschillende	onderdelen	van	elk	Master	programma.	De	resulta-
ten	worden	teruggekoppeld	naar	de	docenten,	en	naar	de	onderwijscommissie.		De	studenten	
zijn	ook	vertegenwoordigd	in	de	onderwijscommissie,	en	in	de	Raad	van	het	IOB,	die	daarom	in	
het	Engels	wordt	georganiseerd.	Op	deze	wijze	zijn	de	studenten	betrokken	bij	de	kwaliteitsbe-
waking	van	de	Master	programma’s

Realisaties in 2008:
•	onderwijscommissie	geïnstalleerd	en	operationeel.

•	één	programmadirecteur	aangesteld	voor	de	drie	MA-programma’s.

•	halftijdse	CIKO	medewerker	aangesteld	(onder	meer	begeleiding	focus	groepen).

•	halftijdse	BAP	medewerker	voor	ondersteuning	programmadirecteur	aangesteld.

•	ombudsman	per	MA	programma	aangesteld.

•	selectiecriteria	en	procedure	verfijnd.

4.1.1.3. In- en uitstroom van studenten 

•	In	toepassing	van	de	beheersovereenkomst	zal	het	IOB	jaarlijks:	ten	minste	30	MA-diploma’s	
afleveren.	

•	Ten	minste	twee	nieuwe	studenten	hun	doctoraatsopleiding	doen	aanvatten.	

 Realisaties in 2008:

•	34	MA-diploma’s	afgeleverd	op	het	einde	van	het	academiejaar	2007-2008.

•	5	studenten	hebben	hun	doctoraatsopleiding	aangevat	(zie	ook	punt		2.7).
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4.1.1.4. Alumni-werking

De	 alumni-werking	 werd	 verder	 uitgebouwd.	 Dankzij	 het	 internet	 zochten	 een	 groter	 aantal	
alumni	contact	met	het	 IOB.	Op	onze	website	zijn	een	aantal	 rubrieken	speciaal	 voor	alumni	
aangemaakt.	Uit	reacties	blijkt	dat	dit	erg	wordt	geapprecieerd.	Er	is	ook	veel	contact	met	oud-
studenten	 ter	 gelegenheid	 van	 de	 vele	 tientallen	 veldbezoeken	 door	 stafleden	 van	 het	 IOB.	
Daarbij	moet	worden	vermeld	dat	de	meeste	van	onze	oud-studenten	kaderfuncties	bekleden	
bij	de	overheid,	de	civiele	maatschappij	of	in	de	academische	wereld.

Realisaties in 2008:

•	tijdschrift	Exchange	to	Change/Echanger	pour	changer	gepubliceerd	in	voor-	en	najaar	2008.

•	overgang	naar	elektronische	verspreiding	Exchange	to	Change/Echanger	pour	changer.

•	opbouw	elektronische	databank	alumni	voor	verspreiding	van	tijdschrift	

•	aanpassing	website	met	speciale	rubrieken	voor	alumni

4.1.1.�. Kortlopende opleidingsprogramma’s

Het	IOB	organiseert	sinds	verschillende	jaren	succesvolle	kortlopende	opleidingsprogramma’s.	
Het	 beleidsplan	 vermeldt	 dat	 het	 de	 bedoeling	 is	 drie	 zulke	 programma’s	 te	 organiseren.	 In	
2008	 	werd	er	echter	slechts	één	kortlopend	programma	(zie	punt	2.2	hierboven).	Het	andere	
programma	dat	in	2007	nog	met	succes	werd	ingericht,	“Engendering	Development	Policy,	Pro-
jects	and	Organization”,	werd	afgevoerd.	Er	was	geen	aanvraag	tot	financiering	van	deze	vor-
ming	als	Internationaal	Trainingsprogramma	(ITP)	bij	de	VLIR/DGOS	ingediend.	De	voornaam-
ste	redenen	voor	het	niet	meer	indienen	waren	tweeërlei.	Enerzijds	was	er	de	verzwaring	van	
de	belasting	inzake	onderwijs,	onderzoek	en	dienstverlening	van	de	betrokken	promotor	(Nat-
halie	Holvoet)	en	themagroep	(Aid	Policies).	Anderzijds	bleek	dat	dit	kortlopende	programma	
kandidaten	aantrok	met	een	eerder	project-gerichte	belangstelling,	terwijl	de	expertise	van	de	
themagroep	zich	steeds	meer	richt	op	het	macro-vlak.	In	de	toekomst	hoopt	het	IOB	het	aantal	
kortlopende	programma’s	terug	op	te	voeren,	maar	op	zulke	manier	dat	ze	beter	aansluiten	bij	
de	kerninteresse	van	de	themagroepen	en	er	een	evenwichtigere	verdeling	is	van	de	lasten	over	
de	themagroepen	en	de	docenten.

Het	IOB	richt	ook	een	“debattencyclus”	 in	ten	behoeve	van	de	studenten	van	de	Universiteit	
Antwerpen	en	externe	deelnemers.	Deze	cyclus	beoogt	standpunten	van	Noord	en	Zuid	te	con-
fronteren	 rond	 een	 jaarlijks	 veranderend	 centraal	 thema.	 Per	 avond	 namen	 gemiddelde	 meer	
dan	80	personen	deel,	en	voor	62	studenten	wordt	deze	cyclus	erkend	als	keuzevak	waarvoor	
studiepunten	kunnen	worden	behaald.		

Ook	werd	in	2008	in	samenwerking	met	de	Provincie	Antwerpen	een	“Special	Chair”	ingericht.	

 Realisaties in 2008:

•	ITP	“Governing	for	Development	:	Opportunities	and	Challenges	under	the	New	Aid	Paradigm”	
georganiseerd.

•	debattencyclus	“Debating	Development”	georganiseerd.

•	Special	Chair	georganiseerd.
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4.1.1.6. Internationale onderwijsprogramma’s 

Het	IOB	onderscheidt	2	soorten	internationale	onderwijsprogramma’s:
	

•	MA-opleidingen	in	Europa,	deels	in	Antwerpen,	in	samenwerking	met	Europese	partners.

•	MA-opleidingen	overzee	in	samenwerking	met	één	of	meer	partners	in	het	Zuiden.	

Van	het	eerste	type	wenst	het	IOB	vanaf	2007	een	“International	Master	in	Governance	and	De-
velopment:	Public	Policies	and	Local	Development”	in	te	richten	samen	met	de	Universiteiten	
van	Deusto	(Bilbao,	Spanje)	en	Palermo	(Italië).	Een	Erasmus	Mundus	voorstel	werd	hiervoor	
in	2006	ingediend.		Dit	werd	echter	niet	goedgekeurd.	Er	waren	gesprekken	met	het	Institute	of	
Social	Studies	(Den	Haag)	om	samen	een	doctoraatsprogramma’s	in	te	richten,	maar	het	bleek	
moeilijk	om	dit	te	realiseren	omwille	van	een	aantal	organisatorische	redenen	en	omwille	van	
het	erg	verschillende	financieringsmodel	voor	doctoraten	in	Nederland	en	België.	Dus	besloot	
het	IOB	om	alleen	verder	te	werken	aan	de	voorbereiding		van	een	eigen	doctoraat	in	ontwik-
kelingsstudies.	Er	werd	met	ISS	ook	overlegd	over	de	uitwisseling	van	Master	studenten,	maar	
ook	dit	bleek	uiteindelijk	moeilijk	te	realiseren	omwille	van	verschillende	financieringsmodellen	
en	omwille	van	verschillende	kalenders	voor	de	onderdelen	van	het	academiejaar.

 Realisaties in 2008:

•	Maestría	en	Desarrollo	Rural	geïmplementeerd	en	ondersteund,	uitwisseling	docenten	
gerealiseerd.

•	Maîtrise	en	économie	et	développement	in	2008	verder	ondersteund,	uitwisseling	docenten	
gerealiseerd.	

4.1.1.7. Doctoraat 

Inzake	benchmarking	heeft	het	IOB	in	april	2005	een	akkoord	afgesloten	met	de	Nederlandse	
Research	School	for	Resource	Studies	for	Development	(CERES).

Het	IOB	onderscheidt	2	soorten	doctoraten:	

1.	 het	gezamenlijk	doctoraat	met	de	faculteiten	TEW	en	PSW	van	de	Universiteit	Antwerpen,	
waarbij	het	onderzoek	wordt	uitgevoerd	in	het	kader	van	een	TG	en	onder	leiding	van	een	
(co)promotor	van	het	IOB.	

2.	het	extern	door	een	AAP-lid	uitgevoerde	doctoraat	aan	een	andere	Belgische	of	buitenlandse	
universiteit,	waarbij	het	onderzoek	plaatsvindt	in	het	kader	van	een	TG	en	onder	medebegelei-
ding	van	een	co-promotor	van	het	IOB.	

 Realisaties in 2008:

•	TG	fungeren	als	filter	inzake	doctoraatsonderzoek.

•	doctoraatsonderzoek	sluit	aan	bij	onderzoeksagenda’s	TG.	

•	het	gezamenlijk	doctoraat	met	de	zusterfaculteiten	TEW	en	PSW	van	de	Universiteit	Antwer-
pen	gerealiseerd.

•	extern	door	een	AAP-lid	uitgevoerde	doctoraat	aan	een	andere	Belgische	of	buitenlandse	
universiteit	blijft	mogelijk.
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•	intern	IOB	seminarie	georganiseerd	(30	juni	2008)	voor	brainstorming	over	opstart	eigen	IOB	
PhD	in	Development		Studies.

•	aanvraag	erkenning	eigen	IOB	PhD	in	Development		Studies	goedgekeurd.

•	bespreking	reglement	eigen	IOB	Ph	D	in	Development		Studies	opgestart.

•	3	doctoraten		werden	succesvol	verdedigd	in	2008:	B.	Leloup,	B.	D’Exelle	en	E.	Palmans.

•	6	nieuwe	studenten	hebben	doctoraatsopleiding	aangevat	in	2008:	Lodewijk	Smets	(IOB	
mandaatassistent),	Marie	Gildemyn	(IOB	mandaatassistent),	Bert	Ingelaere,	Ndiaye	Seydina	
Aboubacar	Sadikl,	Famory	Sinaba,	Cecile	Famerée.

•	doctoraatscommissie	beoordeelde	voortgangsrapporten	IOB	doctoraatsstudenten.	De	
rapporten	van	23	doctoraatsstudenten	werden	gunstig	beoordeeld.

4.1.2. Onderzoek 

Ondanks	behoorlijke	resultaten	blijft	het	probleem	van	de	monodisciplinaire	bias	en	(Angelsak-
sische)	cultuurdominantie	accuut.	Het	IOB	tracht	dit	probleem	op	een	dubbele	manier	aan	te	
pakken:	

•	een	voortrekkersrol	spelen	in	een	initiatief	dat	uitgaat	van	de	European	Association	of	Develop-
ment	Institutes	(EADI,	Bonn,	Duitsland)	en	dat	ertoe	strekt	een	ranking	van	tijdschriften	te	
ontwerpen	specifiek	voor	de	ontwikkelingsstudies.	Een	ad	hoc	EADI	werkgroep,	onder	leiding	
van	de	voorzitter	van	het	IOB,	heeft	een	ranking	opgemaakt	waaraan	het	IOB	zich,	zoals	
andere	Europese	instituten,	zal	spiegelen.	

•	door	een	goed	evenwicht	te	bewaren	tussen	de	noodzaak	te	publiceren	in	de	(A-B-C:	internati-
onaal	gerefereerde)	tijdschriften	van	de	EADI-lijst	en	een	voldoende	aandacht	voor	“policy-
oriented”	onderzoek	dat	dikwijls	in	andere	dragers,	zoals	policy	papers	voor	ontwikkelingsac-
toren,	wordt	gepubliceerd.	Het	impact,	en	derhalve	de	ontwikkelingsrelevantie,	van	deze	
laatste	is	soms	even	groot	of	groter	dan	dat	van	de	internationaal	gerefereerde	tijdschriften.	

Het	IOB	zet	zijn	onderzoeksbeleid,	zoals	omschreven	in	het	eerste	Beleidsplan,	verder.	De	her-
structurering	in	TG	komt	de	versterking	en	stroomlijning	ten	goede.	

 Realisaties in 2008:

•	ranking	van	tijdschriften	in	opdracht	van,	EADI	gerealiseerd.	

•	voorbereidingen	met	betrekking	tot	onderzoeksaudit	in	2010	opgestart.

•	IOB	onderzoekscommissie	opgestart.

•	4	onderzoeksvoorstellen	in	het	kader	van	het	IOB	onderzoeksfonds	gefinancierd	en	uitgevoerd.

•	9	discussion	papers	gepubliceerd	(extern	gerefereed.	Downloads	op	IOBwebsite,	hard	copies	
verstuurd	naar	ontwikkelingsinstituten	en	universiteitsbibliotheken).

•	3	workings	papers	gepubliceerd	(verspreiding	enkel	via	downloads	op	IOB	website).

•	Jaarboek	Annuaire	2007-2008	L’Afrique	des	Grands	Lacs	gepubliceerd.

•	17	artikels	verschenen	in	peer-reviewed	internationale	tijdschriften	en	journals.

•	18	hoofdstukken	in	boeken	werden	gepubliceerd.

•	18	rapporten	werden	opgesteld	in	het	kader	van	consultancy-opdrachten.

•	8	artikelen	verschenen	in	kranten	en	tijdschriften	
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4.1.3. Dienstverlening en consultancy

Het	beleid	is	dat:

•	enkel	activiteiten	van	dienstverlening	en	consultancy	die	in	de	TG	agenda	passen	worden	
ondernomen.

•	deze	activiteiten	versterken	op	hun	beurt	het	onderwijs	en	het	onderzoek	van	de	TG.

•	de	financiële	opbrengsten	worden	gebruikt	voor	de	versterking	van	de	themagroep.

 Realisaties in 2008:

•	21	extern	gefinancierde	onderzoeksopdrachten	van	beleidsondersteuning	vonden	plaats	in	
2008.	Opdrachtgevers:	Universiteit	Antwerpen,	Vlaamse	Overheid,	Federaal	Wetenschapsbe-
leid,	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking	(DGOS),	
Vlaamse	Interuniversitaire	Raad	Ontwikkelingssamenwerking,	DFID	(Verenigd	Koninkrijk),	
WHO	en	UNIFEM	(Zwitserland),	Evaluation	Office	World	Bank	(VSA),	Ministerie	van	Buiten-
landse	Zaken	(Nederland),	EuropeAid,	NUFFIC	en	Universiteit	Tilburg	(Nederland),	Universiteit	
Maastricht	(Nederland)	en	Rode	Kruis	Vlaanderen.

•	totaal	budget	extern	gefinancierd	onderzoek	in	2008:	792.406€.

4.1.4. Internationalisering en internationale samenwerking 

De	 in	 2003	 goedgekeurde	 “Lange	 Termijn	 Institutionele	 Samenwerkingen”	 (LTIS)	 werden	 in	
2008	verdergezet.	Het	betreft	LTIS	met	de	Universidad	Centroamericana	(	UCA	Managua,	Ni-
caragua),	de	Facultés	Catholiques	de	Kinshasa	(D.R.	Congo)	en	de	universiteiten	van	Ngozi	(Bu-
rundi)	en	Bukavu	(D.R.	Congo).

De	LTIS	met	de	UCA	Managua,	die	effectief	van	start	ging	in	2003,	werd	in	2008	gecontinueerd,	
onder	meer	via	twee	studiebeurzen	(R.	Mendoza	en	S.	Flores).	

In	2004	is	de	LTIS	met	de	FCK-Kinshasa	effectief	van	start	gegaan.	Deze	LTIS	werd	vanaf	juni	
2005	financieel	ondersteund	via	een	VLIR-Eigen	Initiatief	dat	in	de	loop	van	2004	werd	goed-
gekeurd.	 Het	 Eigen	 Initiatief	 wil	 de	 academische	 expertise	 over	 Menselijke	 Ontwikkeling	 in	
Kinshasa	versterken	door	deze	expertise	zowel	internationaal	als	lokaal	beter	te	verankeren	In	
dit	kader	konden	verschillende	stafleden	van	FCK	een	studieverblijf	meemaken	aan	IOB	(Jean-
Pierre	Mbwebwa,	Donatien	Kabanga	en	Kabuya	Kalala).	In	2008	werd	de	lokale	onderzoeksge-
meenschap	gemobiliseerd	met	een	conferentie	over	“Les	opportunités	et	les	défis	de	la	décen-
tralisation	en	RDC”.	Daarnaast	werd	ook	verder	gewerkt	aan	de	informatisering	van	de	campus	
en	het	onderwijs,	en	aan	strategieën	voor	kwaliteitscontrole	van	het	onderwijs.	Tenslotte	fa-
ciliteerde	dit	project	ook	drie	doctoraten.	 	Naast	samenwerking	op	het	vlak	van	academische	
capaciteitsopbouw	 in	 brede	 zin	 werden	 in	 2008	 de	 eerder	 opgestarte	 onderzoeksprojecten	
voortgezet:	“Politieke	economie	en	menselijke	ontwikkeling”	en	“Armoede	en	ongelijkheid	in	de	
DR	Congo”,	respectievelijk	met	financiering	van	de	Universitaire	Stichting	voor	Ontwikkelings-
samenwerking	(USOS)	en	IOB.

In	 2006	 werd	 de	 samenwerking	 met	 de	 Université	 de	 Bukavu	 versterkt	 door	 een	 financiering	
vanuit	de	VLIR	“Microprojecten	Congo”.	Deze	samenwerking	werd	in	2008	verdergezet	en	re-
sulteerde	in	2008	in	een	door	de	VLIR/DGOS	goedgekeurd	VLIR	Eigen	Initiatief	met	de	Univer-
site	de	Bukavu.



De	LTIS	is	niet	de	enige	vorm	van	internationale	samenwerking.	Andere	initiatieven	werden	ook	
genomen,	maar	zonder	financiële	ondersteuning	vanuit	de	begroting	van	het	IOB.	Zo		werd	in	
2003	een	samenwerking	met	de	University	of	Western	Cape	(Zuid-Afrika)	in	het	kader	van	een	
VLIR-IUS	programma	opgestart.	In	2008	werd	het	onderzoek	in	het	kader	van	dit	programma	
verdergezet	en	vonden	uitwisseling	plaats	van	stafleden.	

Eind	2006	verwierf	het	IOB,	in	een	consortium	met	het	Instituut	voor	Ontwikkelingsvraagstuk-
ken	(IVO)	van	de	Universiteit	van	Tilburg,	een	project	gefinancierd	door	NUFFIC,	de	Nederland-
se	organisatie	voor	ontwikkelingssamenwerking	in	het	hoger	onderwijs,	met	een	duurtijd	van	
vier	jaar	(2007-2010).	De	Zuidelijke	partner	is	de	Faculty	of	Development	Studies	(FDS)	van	de	
Mbarara	University	of	Science	and	Technology	(MUST)	in	het	Zuidwesten	van	Oeganda.	De	sa-
menwerking	behelst	institutionele	ondersteuning,	curriculumontwikkeling,	de	versterking	van	
de	lokale	staf	en	van	de	onderzoekscapaciteit,	en	activiteiten	van	disseminatie	en	netwerking	in	
de	regio.	In	2008	werkte	het	IOB	mee	aan	de	strategische	planning	op	de	vlakken	van	onderwijs	
en	onderzoek,	de	opleiding	van	medewerkers	door	een	aanbod	van	Master-	en	doctoraatsoplei-
dingen,	en	de	organisatie	van	korte	“tailor	made”	programma’s.	In	2008	verbleef	A.	Ainomugi-
sha	als	doctoraatsstudent	van	MUST	op	het	IOB.	Verschillende	stafleden	van	MUST	verbleven	
tijdens	korte	periodes	op	het	IOB:	Clementia	Muremba	Neema,	Barbara	Naggayi,	Immaculate	
Tumuhimbise	en	Cleophas	Karooma	Kansiime.

 Realisaties in 2008:

•	“Maîtrise	en	économie	et	développement”	georganiseerd	in	samenwerking	met	de	Facultés	
Catholiques	de	Kinshasa	(FCK)	in	Kinshasa	(RD	Congo)	–	cursus	Analyse	socio-économique	des	
pays	en	développement	(3	ECTS).

•	samenwerking	met	het	Instituut	voor	Ontwikkelingssvraagstukken	(IVO),	Universiteit	van	
Tilburg	(Nederland)	in	het	kader	van	de	samenwerking	met	de	Mbarara	University	of	Science	
and	Technology	inzake	MA-programma	en	studentenuitwisseling	gerealiseerd.

•	IOB	Eigen	Initiatief	met	de	Universiteit	van	Bukavu	goedgekeurd	door	VLIR/DGOS.

•	lange	termijn	institutionele	samenwerkingen	met	Universidad	Centroamericana	en	Facultés	
Catholiques	de	Kinshasa	verder	uitgebouwd.

•	een	VLIR	Eigen	Initiatief	werd	opgestart	met	de	Université	de	Bukavu	(RD	Congo).

•	één	internationaal	onderwijsprogramma	met	Europese	partners	operationeel	(zie	supra).	

•	internationale	benchmarking	in	het	kader	van	EADI	betreffende	publicatierankings	en	de	
ontwikkeling	van	een	Europees	accreditatiemechanisme	voor	Masterprogramma’s	gereali-
seerd.

•	de	door	VLIR/DGOS	goedgekeurde	en	opgestarte	internationale	universitaire	ontwikkelings-
samenwerking	met	de	Universidad	Rafaël	Landivar	in	Guatemala	werd	stopgezet.

•	uitwisselingsprogramma	MA	studenten	met	ISS	Den	Haag	(Nederland)	goedgekeurd.

4.1.�. Personeelsbeleid 

Wat	het	administratief	en	technisch	personeel	(ATP)	betreft	zijn	er	in	2008	enkele	veranderingen	
te	melden.	Er	zijn	in	totaal	5	voltijds	equivalent	ATP	ter	ondersteuning	van	het	onderwijs,	acti-
viteiten	van	de	themagroepen,	en	voor	ondersteuning	van	het	beleid.	Voorts	betaalt	het	IOB	
één	bibliothecaris	die	de	UA	bibliotheek	op	de	stadscampus	de	boeken	en	tijdschriften	van	het	
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IOB	opvolgt	en	studenten	en	staf	bijstaat.	Op	1	december	verliet	de	bibliothecaris	de	UA,	zonder	
dat	reeds	 in	zijn	vervanging	was	voorzien.	Een	halftijds	medewerker	kwaliteitszorg	onderwijs	
(CIKO)	werd	vanaf	juli	2008	aangesteld	voor	het	IOB,	op	financiering	van	de	UA.	En	een	halftijd-
se	BAP	medewerker	werd	in	oktober	2008	aangesteld	ter	ondersteuning	van	de	MA	program-
ma’s,	ter	vervanging	van	de	voorgangster	die	begin	mei	uit	dienst	trad.

Het	IOB	heeft	10	mandaatassistenten.	In	2008	waren	twee	van	deze	10	AAP	einde	contract	en	
werden	 vervangen.	 Twee	 vrouwelijke	 mandaatassistenten	 kregen	 een	 extra	 verlenging	 (7de	
jaar)	wegens	zwangerschap.	Het	IOB	had	gedurende	2008	een	tiental	AAP	in	dienst	op	externe	
onderzoekscontracten.	Ook	in	deze	categorie	traden	een	aantal	medewerkers	uit	dienst	en	ge-
beurden	de	nodige	nieuwe	aanstellingen.

Het	personeelskader	van	het	IOB	voorziet	12	ZAP,	waarvan	er	10	sinds	verschillende	jaren	zijn	
ingevuld.	 	De	pogingen	om	de	2	overblijvende	ZAP	plaatsen	in	te	zetten	voor	de	internationa-
lisering	van	de	staf	bleken	moeilijker	dan	verwacht.	In	de	loop	van	2007	was	een	11de	ZAP	be-
noemd	(Renato	Flôres).		Helaas	besloot	deze	collega	in	2008	al	om	van	voltijds	naar	25%	over	
te	schakelen.	En	voor	de	12de	ZAP	plaats	werd	in	2008	beslist	de	vacature	af	te	sluiten	zonder	
aanstelling,	niettegenstaande	het	feit	dat	de	selectiecommissie	enkele	extern	kandidaten	had	
voorgedragen.		De	raad	oordeelde	dat	de	voorgedragen	kandidaten	niet	volledig	geschikt	waren	
voor	een	ZAP	aanstelling.		Het	blijkt	zeer	moeilijk	om	mensen	van	hoog	niveau	uit	het	buiten-
land	(of	uit	andere	universiteiten	 in	België)	aan	te	trekken	en	te	behouden.	Na	 intern	overleg	
werd	beslist	om	goede	externe	kandidaten	aan	te	trekken	via	kortere	kennismakingen	met	het	
IOB	via	gastcolleges	of	een	korte	opdracht,	of	als	post-doctoraal	medewerker,	en	de	twee	over-
blijvende	vacatures	slechts	terug	te	openen	wanneer	er	voldoende	valabele	externe	kandidaten	
interesse	betonen.	Maar	ook	dat	beleid	is	niet	zo	evident.	Zo	was	in	2007	een	externe	kandidaat	
als	post-doc	aangesteld	bij	de	TG	PEGL,	maar	die	aanvaardde	de	betrekking	uiteindelijk	niet,		en	
hetzelfde	herhaalde	zich	in	2008	bij	dezelfde	opnieuw	open	verklaarde	vacature.	Wel	werden	in	
2008	op	andere	 vacatures	twee	externe	 kandidaten	 aangesteld	als	post-doctorale	medewer-
kers	(Griet	Steel,	Kristof	Titeca).	En	het	IOB	slaagt	er	in	om	op	zeer	hoog	internationaal	niveau	
te	recruteren	voor	korte	onderwijsopdrachten	aan	het	IOB.	Tenslotte	werd	internationale	uit-
wisseling	van	staf	ook	gefaciliteerd	via	het	sluiten	van	een	samenwerkingsakkoord		met	Insti-
tute	of	Social	Studies	(Den	Haag).

 Realisaties in 2008:

•	extra	(halftijds)	BAP	medewerker	werd	aangeworven	voor	ondersteuning	programmadirecteur.

•	(halftijdse)	CIKO	medewerker	aangesteld	voor	onderwijsondersteuning.

•	twee	nieuwe	AAP	mandaatassistenten	aangesteld	(vervangingen).

•	vijf	BAP	medewerkers	aangesteld	voor	onderwijs-	en	onderzoeksondersteuning	via	eigen	IOB	
financiering	en	via	extern-gefinancierd	ondezoek.
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4.1.6. Budgettair beleid 

Het	IOB	ontvangt	van	de	Vlaamse	overheid	circa	€2	miljoen	per	 jaar	wat	het	mogelijk	maakt	
het	mogelijk	de	huidige	opdracht	naar	behoren	te	vervullen.	Daarnaast	heeft	het	IOB	een	vrij	
aanzienlijke	reserves	opgebouwd	van	ongeveer	€2,5	miljoen.	

Het	IOB	wenst	een	substantieel	deel	van	deze	reserve	af	te	bouwen	in	de	loop	van	de	periode	
2007-2011	via:	

•	versterking	van	de	werking	van	de	TG	gedurende	de	periode	van	het	tweede	Beleidsplan.	Het	
IOB	legt	geen	uniforme	besteding	van	deze	middelen	op.	Wel	wordt	aan	elke	TG	gevraagd	om	
een	beleids-	en	financieel	plan	ter	goedkeuring	voor	te	leggen	dat	past	binnen	het	Beleidsplan	
en	elke	TG	moet	aantonen	dat	deze	middelen	ook	structurele	aspecten	beogen	zoals	onder	
meer	het	verwerven	van	externe	financiële	middelen.	

•	Ondersteuning	van	de	huisvesting	van	de	studenten.

Naast	de	kernfinanciering	vanuit	de	Vlaamse	overheid	heeft	het	IOB	de	beschikking	over	twee	
andere	bronnen	van	inkomsten:

•	een	bijdrage	van	de	Universiteit	Antwerpen	bij	ten	belope	van	circa	€330.000	per	jaar	in	
uitvoering	van	een	beheersovereenkomst.

•	middelen	gegenereerd	door	een	gevarieerd	palet	van	extern	gefinancierde	activiteiten	zoals	
consultancy	en	dienstverlening.	

 Realisaties in 2008:

•	basistoelage	van	de	Vlaamse	overheid	ontvangen.

•	bijdrage	van	de	Universiteit	Antwerpen	ontvangen.

•	extern	financiering	verworven	voor	consultancy	en	dienstverleningsactiviteiten.

•	financiële	middelen	vanuit	de	IOB	reserves	aan	de	TG	toegekend.	Bestedingen	goedgekeurd.	

•	financiële	ondersteuning	voor	huisvesting	studenten	toegekend	(tegemoetkoming	in	huisves-
tingskosten	en	maaltijden	in	UA	restaurant).

•	onderhandelingen	tussen	IOB,	Centrale	diensten	UA,	en	ITG	en	de	v.z.w.	‘Internationaal	Huis	
voor	Studenten’	voor	oplossing	huisvestingsproblematiek	opgestart.

4.1.7. Management en kwaliteitszorg 

De	administratieve	herstructurering	en	de	oprichting	van	TG	maakt	dat	het	management	van	
het	IOB	gestroomlijnd,	transparanter	en	eenvoudiger	is.	Het	Bureau	staat	in	voor	het	algemeen	
beheer,	maar	de	TG	genieten,	elk	op	hun	domein,	van	een	grote	mate	van	autonomie.	De	com-
missies	inzake	onderwijs,	doctoraat	en	onderzoek	(deze	laatste	is	tevens	bevoegd	voor	dienst-
verlening	en	consultancy)	vermijden	dat	er	vier	kleine	instituten	zouden	ontstaan.	De	Raad	van	
het	IOB	blijft	het	uiteindelijke	beslissingsorgaan.

De	administratieve	reorganisatie	in	4	secretariaten	(beleidssecretariaat,	studenten-	en	sociaal	
secretariaat,	patrimoniumsecretariaat,	secretariaat	TG)	garandeert	een	betere	inzet	van	admi-
nistratieve	en	technisch	personeel	(ATP).	
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Het	IOB	vindt	de	externe	kwaliteitscontroles	waaraan	het	geregeld	wordt	onderworpen	bijzon-
der	nuttig,	en	heeft	altijd	sterk	rekening	gehouden	met	de	aanbevelingen.	Bijkomend	wordt	het	
personeel	 geëvalueerd	 op	 de	 decretaal	 voorziene	 wijze:	 voor	 het	 ZAP	 om	 de	 vijf	 jaar	 (na	 drie	
jaar	voor	nieuw	aangesteld	ZAP),	eerst	op	het	niveau	van	het	IOB,	daarna	op	dat	van	de	Uni-
versiteit.	Met	het	oog	op	verlenging	wordt	het	AAP	geëvalueerd	op	het	einde	van	de	eerste	en	
tweede	mandaatperiode.	Het	ATP	wordt	geëvalueerd	in	toepassing	van	het	“Statuut	ATP”	van	
de	Universiteit	Antwerpen.	Na	elke	module	wordt	een	studentenevaluatie	georganiseerd	over	
de	gedurende	de	voorbije	periode	gedoceerde	opleidingsonderdelen.	

 Realisaties in 2008:

•	decretale	evaluatie	ZAP	uitgevoerd.	

•	decretale	evaluatie	ATP	uitgevoerd.	

•	studentenevaluaties	uitgevoerd.	

•	IOB	organiek	reglement	aangepast	en	goedgekeurd	door	UA	beleidsorganen.

•	IOB	supplement	aan	organiek	reglement	aangepast.
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4.2. fInancIen

De	 bijgevoegde	 tabel	 4.1.	 geeft	 een	 beknopt	 overzicht	 van	 de	 begroting	 voor	 2008,	 en	 de	 be-
steding	ervan,	dit	in	vergelijking	met	de	begroting(suitvoering)	voor	2007.	Voor	2008	werden	de	
inkomsten	begroot	op	2.380.000	euro,	de	uitgaven	op	2.746.500	euro	(waarvan	2.010.000	euro	
op	personeel	en	736.000	euro	op	werking),	wat	zou	leiden	tot	een	begroot	tekort	van	366.500	
euro.	Zoals	uitvoerig	werd	verklaard	in	het	beleidsplan	en	de	toelichting	bij	de	begroting	2008,	
was	het	begroot	tekort	grotendeels	een	weerspiegeling	van	de	beleidsprioriteit	om	een	deel	van	
de	historisch	opgebouwde	reserves	af	te	bouwen	via	niet-recurrente	uitgaven	voor	de	opstart	
van	nieuwe	onderzoeks,-	onderwijs-	en	consulting	activiteiten	(NOOCI),	mede	op	initiatief	van	
de	themagroepen	(waarvoor	een	bedrag	van	225.000	werd	begroot).
	

 Tabel 4.1. Begrotingsuitvoering 2008 (in vergelijking met 2007)

2007 2008

 Begroot Uitgevoerd Begroot Uitgevoerd %

Inkomsten

Basissubsidie Vlaamse overheid 1.992.000 1.996.000 2.025.000 2.034.000 100%

Opbrengst uit beleggingen 45.000 30.172 45.000 0 0%

Dotatie UA 336.000 336.000 265.000 265.000 100%

Diverse inkomsten 45.000 81.195 45.000 84.158 187%

Totale inkomsten 2.418.000 2.443.367 2.380.000 2.383.158 100%

Uitgaven    

Personeelskosten 1.920.000 1.791.918 2.010.000 1.755.671 87%

ZAP 1.180.000 993.065 1.140.000 961.146 84%

AAP/BAP 460.000 539.808 520.000 481.551 93%

ATP 280.000 259.045 350.000 312.975 89%

Werkingskosten 629.000 593.163 736.500 681.530 93%

waarvan: Opstart NOOCI* 150.000 28.400 225.000 64.345 29%

Overhead aan UA 90.000 90.000 90.000 90.000 100%

Totale uitgaven 2.549.000 2.385.080 2.746.500 2.437.201 89%

Netto-begrotingsresultaat -131.000 58.287  - 366.500  -54.043  

* NOOCI = uitgaven opstart nieuwe initiatieven (afbouw reserves volgens beleidsplan)  

Zoals	blijkt	uit	tabel	4.1	lag	deze	begroting	sterk	in	lijn	met	deze	van	2007.	De	lichte	daling	van	
de	begrote	inkomsten	was	het	gevolg	van	de	verandering	in	berekeningswijze	van	de	UA	dota-
tie,	zoals	reeds	uitvoerig	uitgelegd	in	de	toelichting	bij	de	begroting	2008[1].	Ook	langs	de	uitga-
venzijde	lag	de	begroting	2008	sterk	in	de	lijn	van	deze	van	het	jaar	2007.	De	lichte	verhoging	
van	de	uitgaven	was	vooral	te	wijten	aan	een	bijkomend	ATP	lid	en	een	verhoging	van	de	post	
NOOCI,	in	uitvoering	van	het	beleidsplan.		

[1]  Deze verandering hield vooral in dat (i) in de UA dotatie de weddekost van 2 ZAP en 2 AAP niet meer werd 
berekend à rato van de reële weddekost van 4 geïdentificeerde personeelskosten, maar werd overgegaan naar de 
berekening op basis van de standaard weddekost van ZAP respectievelijk AAP; (ii) in de dotatie UA zat ook een 
forfaitaire vergoeding voor de betaalde inschrijvingsgelden van de IOB-studenten; vanaf 2008 werd dit uit de 
dotatie gelicht en werden de reële inschrijvingsgelden apart en rechtstreeks aan het IOB gestort, en mede vermeld 
onder de rubriek ‘diverse inkomsten’; vanaf 2009 wordt hiervoor tevens een aparte budgetpost gecreëerd.    
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De	gerealiseerde	inkomsten	voor	het	jaar	2008	benaderen	zeer	sterk	de	begrote	middelen.	De	
totale	inkomsten	bedragen	2.383.158	euro	(een	bestedingscoëfficiënt	van	100.44%).	De	lager	dan	
verwachte	opbrengst	uit	beleggingen	(geen	gerealiseerde	inkomsten	in	plaats	van	de	begrote	
45.000	 euro,	 ten	 gevolge	 van	 de	 internationale	 financiële	 crisis)	 werd	 hierbij	 gecompenseerd	
door	 hoger	 dan	 verwachte	 gerealiseerde	 inkomsten	 op	 een	 aantal	 andere	 inkomstenposten,	
met	name	een	hogere	basissubsidie	van	de	overheid	(+9.000	euro),	en	iets	hoger	dan	verwachte	
diverse	 inkomsten,	 komende	 uit	 hogere	 inkomsten	 uit	 de	 administratie	 van	 het	 beurzenpro-
gramma	(IOBBTP),	en	de	rechtstreekse	inning	van	de	inschrijvingsgelden.
	

De	totale	gerealiseerde	uitgaven	bedroegen	2.437.201	euro	(een	bestedingscoëfficiënt	van	89%).	
De	personeelskosten	bedroegen	daarbij	1.755.671	euro	(87%	van	de	begrote	middelen)	en	de	wer-
kingskosten	681.530	euro	(93%	van	de	begrote	enveloppe).	In	totaal	leidt	dit	tot	een	gerealiseerd	
tekort	van	54.043	euro	(in	vergelijking	met	een	begroot	tekort	van	366.500	euro),	te	financieren	
vanuit	de	reserves	van	het	IOB.	De	volgende	paragrafen	bieden	wat	concrete	toelichting	bij	de	
verschillende	gerealiseerde	uitgavenposten.

De	gerealiseerde	personeelsuitgaven	waren	ook	dit	begrotingsjaar	lager	dan	begroot,	voorna-
melijk	in	de	categorie	ZAP,	net	zoals	in	2007.	De	voornaamste	verklaringen	hiervoor	zijn	de	niet-
invulling	 van	 een	 begroot	 ZAP-lid	 zoals	 gepland	 (met	 aanstelling	 van	 een	 plaatsvervangend	
tjjdelijk	BAP	medewerker	naar	het	einde	van	het	jaar	toe),	en	het	feit	dat	de	voltijdse	aanstelling	
van	een	ander	ZAP-lid	op	zijn	verzoek	tijdens	het	lopende	jaar	werd	teruggebracht	tot	een	deel-
tijdse	(25%)	aanstelling.	

Wanneer	 we	 abstractie	 maken	 van	 de	 begrotingspost	 nieuwe	 initiatieven	 (afbouw	 van	 reser-
ves),	waarover	in	een	volgende	paragraaf	meer,	liggen	de	uitgaven	van	werkingskosten	grosso	
modo	in	lijn	met	de	begroting.	Op	enkele	begrotingsposten	werd	substantieel	meer	uitgegeven	
dan	begroot,	omwille	van	éénmalige,	uitzonderlijke	uitgaven.	Dit	was	met	name	het	geval	op	de	
begrotingspost	meubilair,	omwille	van	de	herinrichtingskosten	van	de	zolderverdieping,	waar-
door	een	aangename	open	werkruimte	werd	gecreëerd	met	14	bureau’s.	Zoals	elk	jaar	betaalt	
het	IOB	ook	aan	de	UA	een	jaarlijkse	overhead	kost	van	90.000	euro.	

Zoals	reeds	vermeld	in	de	inleidende	alinea	voorzag	de	begroting	een	voorziening	voor	niet-re-
currente	uitgaven	voor	de	opstart	van	nieuwe	initiatieven,	ter	afbouw	van	een	deel	van	de	re-
serves.	Op	een	totaal	voorzien	bedrag	van	225.000	euro	werd	in	het	begrotingsjaar	2008	64.345	
euro	daadwerkelijk	uitgegeven.	Deze	situatie	stelde	zich	ook	reeds	 in	2007,	bij	de	opstart	van	
dit	nieuwe	initiatief.	De	hoop	om	dit	in	2008	op	volle	kruissnelheid	te	krijgen,	is	niet	helemaal	
gerealiseerd.	Het	blijkt	moeilijker	dan	verwacht	hierop	uitgaven	te	alloceren.	Dit	is	niet	alleen	
omwille	van	de	beperkingen	die	door	de	UA	worden	opgelegd	aan	de	aanwending	van	deze	mid-
delen;	 het	 intern	 IOB	 beleid	 hanteert	 strenge	 regels	 hieromtrent:	 het	 moet	 immers	 gaan	 om	
strict	niet-recurrente	uitgaven,	voor	de	financiering	van	nieuwe	initiatieven,	in	het	kader	van	een	
beleidsplan	opgesteld	door	de	individuele	themagroepen	en	goedgekeurd	door	het	IOB.	Ook	de	
financiering	van	aanstellingen	van	personeel	op	deze	budgetpost,	en	dus	de	aanwending	van	de	
voorziene	gelden	voor	personeelskosten,	is	daarbij	aan	stricte	regels	gebonden.	
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Daar	waar	in	2007	de	lager	dan	begrote	uitgaven	op	zowel	personeel	als	werking	nog	leidden	tot	
een	overschot	in	de	rekeningen	(van	ongeveer	58.000	euro	in	plaats	van	het	begrote	tekort	van	
ongeveer	131.000	euro)	werd	in	2008	werd	een	tekort	van	54.000	euro	gerealiseerd,	te	financie-
ren	vanuit	de	reserves.	Het	gerealiseerde	tekort	op	de	begroting	is	ongeveer	even	groot	als	de	
werkelijk	gerealiseerde	uitgaven	op	deze	post	nieuwe	initiatieven,	ter	afbouw	van	de	reserves.	
Zonder	deze	uitgaven	op	reserves	in	rekening	te	nemen,	zou	het	IOB	dus	in	2008	ongeveer	een	
break-even	resultaat	gerealiseerd	hebben.	

In	 deel	 2	 van	 het	 jaarverslag	 wordt	 een	 meer	 gedetailleerde	 beschrijving	 van	 de	
begroting(suitvoering)	 voorgesteld,	 inclusief	 de	 voorstelling	 ervan	 in	 het	 wettelijk	 voorziene	
boekhoudkundige	schema,	en	de	vergelijking	van	de	rekeningen	van	2008	met	deze	van	het	jaar	
2007[1].		

[1]  Er moet daarbij opgemerkt worden dat, naast de tot hiertoe beschreven eigenlijke begrotingsverrichtingen, in 
de officiële rekeningen van 2008 ook nog een aantal transitionele verrichtingen voorkomen, omdat IOB het beheer 
doet van de betaling van de beurzen van zijn beursstudenten (IOBBTP). Deze gelden, komende van DGOS via VlIR, 
stort het IOB door aan zijn beursstudenten. Uiteindelijk resulteren deze verrichtingen in een nul-resultaat, maar 
omdat het tijdspad van de inkomsten voor IOB (vooruitbetalingen door DGOS via VlIR) verschillend is van de 
uitbetalingen van de beurzen, geeft dit aanleiding tot extra netto-boekhoudkundige inkomsten over het boekjaar 
2008, die het boekhoudkundige resultaat vertekenen. Voor het boekjaar 2008 bedraagt het uiteindelijke officiële 
saldo van de resultatenrekening aldus een boekhoudkundig overschot van 565.918 euro. Meer details hierover ook 
in deel 2 van het jaarverslag.



5. opDrachtverklarIng IoB

1Het	IOB-UA	heeft	als	multidisciplinair	Instituut	een	drievoudige	opdracht	van	academisch	
onderwijs,	wetenschappelijk	onderzoek	en	maatschappelijke	dienst-verlening	op	het	ge-

bied	 van	 de	 economische,	 politieke	 en	 sociale	 aspecten	 van	 ontwikkelingsbeleid	 en	 –beheer.	
Ontstaan	door	de	bundeling	van	de	bestaande	krachten	in	de	Universiteit	Antwerpen,	wenst	
het	IOB-UA	uit	te	groeien	tot	een	internationaal	erkend	centrum	van	excellentie.	Het	streeft	sa-
menwerking	na	met	andere	Vlaamse,	Belgische	en	buitenlandse	universiteiten	en	hogescholen,	
en	het	hanteert	de	beste	Europese	instituten	inzake	ontwikkelingsstudies	als	referentie.

2Bij	de	keuze	van	activiteiten	en	inzet	van	middelen	geeft	het	IOB-UA	de	voorkeur	aan	de	
armste	ontwikkelingslanden	en,	in	andere	landen,	aan	de	armste	en	meest	benadeelde	

groepen	en	streken.	Het	IOB-UA	verdedigt	een	open	en	multiculturele	samenleving,	en	 ijvert	
voor	een	meer	rechtvaardige	en	duurzame	ontwikkeling	in	de	wereld.	Kritische	zin	en	intellectu-
ele	onafhankelijkheid	staan	centraal	in	de	benadering	van	het	IOB-UA.

3In	een	geest	van	respectvolle	en	interculturele	internationale	samenwerking	streeft	het	
IOB-UA	 naar	 wederzijdse	 capaciteitsopbouw	 d.m.v.	 gezamenlijke	 onderwijs-,	 onder-

zoeks-	en	dienstverleningsactiviteiten	met	academische	en	andere	partners	in	het	Zuiden.

4Het	IOB-UA	wil	ook	in	eigen	land	en	gemeenschap	een	plaats	zijn	voor	informatie-uit-
wisseling	 en	 kritische	 reflectie	 rond	 Noord-Zuidrelaties.	 Het	 richt	 zich	 daarbij	 tot	 de	

overheden,	de	niet-gouvernementele	organisaties,	het	bedrijfsleven,	de	civiele	maatschappij	en	
het	bredere	publiek.

5In	 zijn	 verhoudingen	 met	 de	 eigen	 medewerkers,	 de	 partners	 en	 de	 gemeenschap	 past	
het	 IOB-UA	 de	 principes	 toe	 van	 gelijkwaardigheid,	 transparantie	 en	 open	 en	 eerlijke	

communicatie.	 Het	 bevordert	 een	 gezinsvriendelijk	 klimaat.	 Bij	 aanwerving	 en	 promotie	 van	
medewerkers	voert	het	IOB-UA	een	gelijke	kansenbeleid.		

6Het	IOB-UA	wenst	toegevoegde	waarde	te	creëren	voor	de	lokale,	nationale	en	interna-
tionale	ontwikkelingsgemeenschap.	Projecten	en	acties	van	het	Instituut	zullen	daarom	

worden	beoordeeld	op	hun	wetenschappelijke,	sociale	en	ontwikkelingsrelevantie.	
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