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Nieuwjaarsreceptie



1. InleIDIng

Het	 jaar	 2009	 was	 een	 kalm	 jaar	 op	 het	 vlak	 van	 institutionele	 veranderingen	 en	 aanpassin-
gen	aan	het	curriculum	 	en	daar	was	niemand	rouwig	om	.	Maar	het	was	een	druk	en	vooral	
productief	 jaar	 in	elke	andere	betekenis,	zoals	de	lezer	van	dit	 jaarrapport	zal	vaststellen.	De	
masteropleidingen	trokken	een	groter	aantal	kandidaten	aan,	wat	er	op	wijst	dat	het	nieuwe	
curriculum	bekend	raakt	in	het	verre	buitenland	waar	wij	onze	studenten	werven.	Na	zorgvul-
dige	selectie	leidde	dit	tot	een	kleine	toename	van	het	aantal	effectieve	inschrijvingen.	Het	IOB	
streeft	overigens	niet	naar	grote	groepen	masterstudenten.	Het	IOB	voert	een	bewust	beleid	
waarbij	 het	 aantal	 studenten	 wordt	 beperkt	 om	 een	 hoge	 kwaliteit	 van	 onderwijs	 te	 kunnen	
aanbieden.	Maar	er	is	nog	ruimte	voor	een	beperkte	uitbreiding	en	in	die	zin	was	de	aangroei	
van	de	studentenpopulatie	welkom.	We	hopen	in	de	toekomst	nog	iets	meer	studenten	aan	te	
trekken	door	het	aantal	landen	waaruit	we	rekruteren	te	verruimen,	zowel	in	het	Zuiden	als	in	
het	Noorden,	zonder	echter	ons	beleid	van	selectiviteit	op	te	geven.	Naast	de	masteropleidin-
gen	organiseerde	het	IOB	in	2009	naar	goede	traditie	ook	twee	succesvolle	korte	opleidingen	
van	één	maand,	telkens	voor	een	kleine	groep	van	deelnemers.	Deze	korte	opleidingen	zijn	erg	
complementair	met	de	masteropleidingen.	Ze	sluiten	goed	aan	bij	bepaalde	onderwijsmodules	
van	de	masteropleidingen	waarmee	ze	in	eenzelfde	spoor	lopen.	De	aard	van	de	doelgroep	ver-
eist	echter	een	andere	didactische	aanpak.

In	2009	ging	het	eigen	IOB-doctoraat	in	“ontwikkelingsstudies”	(PhD	in	“development	studies”)	
van	start.	7	doctoraatsstudenten	schreven	zich	in,	op	een	totaal	van	25	doctoraatsstudenten	
die	vanuit	het	IOB	werden	begeleid	in	2009.	De	overige	doctoraatstudenten	waren	vooral	inge-
schreven	in	de	zusterfaculteiten	TEW	and	PSW	van	de	Universiteit	Antwerpen.

Het	academisch	onderzoek	en	de	beleidsondersteunende	activiteiten	in	de	vorm	van	toegepast	
onderzoek,	 vormingsactiviteiten	 of	 dienstverlening	 worden	 gerapporteerd	 per	 themagroep.	
Voor	het	eerst	maken	we	in	een	jaarverslag	ook	een	analyse	van	de	onderzoeksoutput	op	IOB-
niveau.	We	doen	dit	volgens	de	criteria	van	de	Nederlandse	onderzoeksschool	CERES	waarmee	
het	IOB	samenwerkt.	Dat	laat	ons	toe	om	de	klassieke	academische	publicaties	te	vermelden	
waarbij	de	ISI-publicaties	worden	afgezonderd.	Bovendien	kunnen	we	zo	ook	andere	resultaten	
vermelden	die	voor	een	beleidsgericht	ontwikkelingsinstituut	belangrijk	zijn	zoals	de	vele	rap-
porten	voor	publieke	en	niet-gouvernementele	donororganisaties.	

De	financiële	situatie	van	het	 IOB	 is	gezond.	Als	we	een	abstractie	maken	van	de	boekhoud-
kundige	correcties,	namen	de	inkomsten	heel	lichtjes	toe	tegenover	het	vorige	jaar.	De	reguliere	
uitgaven	voor	wedden	en	werkingskosten	liggen	al	even	dicht	bij	die	van	2008.	Zowel	inkomsten	
als	uitgaven	werden	grotendeels	gerealiseerd	zoals	ze	waren	begroot.	Alles	samen	wordt	een	
negatief	begrotingsresultaat	van	zo’n	130.000	euro	gerealiseerd	vooral	als	gevolg	van	niet-re-
currente	uitgaven	voor	nieuwe	initiatieven	en	door	huursubsidies	voor	studenten.	Dit	deficit	is	
gepland	en	past	in	het	beleid	om	de	IOB-reserves	langzaam	af	te	bouwen.
	

Robrecht Renard, Voorzitter
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2. onDerwIJs IoB

2.1.	 Masteropleidingen	(acadeMiejaar	2008-2009)

Het	IOB	richt	drie	Engelstalige	masterprogramma’s	van	12	maanden	in:

•	 Development	Evaluation	and	Management

•	 Globalisation	and	Development

•	 Governance	and	Development

Sinds	het	academiejaar	2007-2008	worden	de	drie	masterprogramma’s	in	de	huidige	versie	aan-
geboden.	Dit	 is	het	eindresultaat	van	een	 lange	hervormingsfase	 in	antwoord	op	het	rapport	
van	een	evaluatiecommissie	die	in	2004	in	opdracht	van	het	Vlaamse	Ministerie	van	Onderwijs	
het	IOB	heeft	bezocht.	Deze	commissie	suggereerde	onder	meer	om	enerzijds	de	onderzoeks-
activiteiten	beter	te	structureren	en	om	anderzijds	onderzoek	en	onderwijs	beter	op	elkaar	te	
laten	aansluiten	

In	de	huidige	masteropleiding	wordt	deze	aansluiting	gerealiseerd	in	het	tweede	semester	dat	
opgedeeld	wordt	in	een	aantal	modules	van	telkens	negen	weken	die	aangeboden	worden	door	
de	verschillende	themagroepen	van	het	IOB.	Deze	modules	worden	vervolgens	ingepast	in	de	
IOB-masterprogramma’s	 in	 functie	 van	 een	 zestal	 logische	 “tracks”	 of	 “leerlijnen”	 voor	 stu-
dentgericht	onderwijs.	De	geleding	van	de	masterprogramma’s	ziet	eruit		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	professionals”	op	te	leiden.	De	master-
programma’s	brengen	mensen	bij	elkaar	uit	overheidsinstellingen,	niet-gouvernementele	orga-
nisaties	en	universiteiten	die	actief	zijn	of	aantoonbare	interesse	hebben	in	ontwikkelingswerk	
en	die	zich	gedurende	een	jaar	academisch	willen	bijscholen.	De	bedoeling	is	niet	zozeer	hen	om	
te	scholen	tot	zelfstandige	onderzoekers	maar	eerder	om	hen	het	instrumentarium	aan	te	rei-
ken	om	actuele	wetenschappelijke	bevindingen	te	bestuderen,	te	interpreteren	en	toe	te	passen	
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op	een	concrete	ontwikkelingscontext.	Een	en	ander	wordt	geoperationaliseerd	in	termen	van	
drie	competenties,	geïnspireerd	door	een	analyse	van	Michael	Woolcock	die	verbonden	is	aan	
de	Wereldbank	en	de	Universiteit	Manchester,	VK.	Goede	ontwikkelingsdeskundigen	zijn	goede	
detectives	die	hun	analyses	baseren	op	uiteenlopende	vormen	van	informatie.		Het	zijn	goede	
vertalers	 van	 wetenschappelijke	 en	 andere	 inzichten	 voor	 verschillende	 doelgroepen.	 Boven-
dien	zijn	het	ook	goede	diplomaten	die	erin	slagen	allianties	te	smeden	voor	verandering.	Deze	
competenties	vormen	een	rode	draad	doorheen	de	opleiding.	Ze	zijn	ook	een	aandachtspunt	om	
de	inhoud	en	de	logica	van	de	masterprogramma’s		te	toetsen	en	zo	nodig	bij	te	sturen.	

Een	 programmadirecteur	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	 beheer	 van	 de	 drie	 onderwijsprogram-
ma’s	en	wordt	per	module	bijgestaan	door	een	coördinator	die	lid	is	van	het	Zelfstandig	Acade-
misch	Personeel	(ZAP),	en	een	tutor	die	lid	is	van	het	Assisterend	Academisch	Personeel	(AAP).	
De	programmadirecteur	wordt	aangeduid	voor	een	periode	van	twee	jaar	en	neemt	het	hele	tra-
ject,	vanaf	de	selectie	van	de	studenten	tot	en	met	de	deliberatie	en	de	proclamatie,	voor	haar	
of	zijn	rekening.	In	2008-2009	en	2009-2010	is	Nathalie	Holvoet	programmadirecteur.	

Daarnaast	is	er	de	onderwijscommissie	(OWC)	waarin	docenten	en	ook	afgevaardigden	van	het	
AAP	en	de	studenten	vertegenwoordigd	zijn.	De	OWC	houdt	zich	bezig	met	het	beleid	van	de	
masterprogramma’s	en	de	andere	opleidingen	die	het	IOB	aanbiedt,	vooral	de	kortlopende	op-
leidingsprogramma’s,	de	debattencyclus,	het	onderwijs	aangeboden	door	IOB-stafleden	in	de	
faculteiten	van	de	Universiteit	Antwerpen	en	de	IOB-partnerinstellingen	in	Noord	en	Zuid.	De	
OWC	stimuleert	de	coördinatie	tussen	de	verschillende	themagroepen	(TG),	die	verschillende	
delen	van	het	onderwijsaanbod	aanbieden	en	behandelt	ook	moduleoverstijgende	aangelegen-
heden	zoals	kwaliteitsbewaking,	werklast	voor	de	studenten	en	docenten,	selectie	van	studen-
ten,	promotie	van	de	onderwijsprogramma’s	en	alumniwerking.	Terwijl	de	programmadirecteur	
verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 implementatie	 van	 bestaande	 programma’s,	 is	 de	 voorzitter	 van	
de	 onderwijscommissie	 verantwoordelijk	 voor	 beleidsaspecten	 zoals	 het	 verbeteren	 van	 de	
verschillende	procedures	voor	kwaliteitsmanagement	en	de	voorbereiding	van	curriculumaan-
passingen.	Danny	Cassimon	is	voorzitter	van	de	OWC	tijdens	het	academiejaren	2008-2009	en	
2009-2010.	Het	intern	kwaliteitsmanagement	wordt	ondersteund	door	Marleen	Baetens,	me-
dewerker	(CIKO)	voor	onderwijskwaliteit	bij	het	IOB.	Elk	opleidingsonderdeel	wordt	tweejaar-
lijks	schriftelijk	geëvalueerd	door	de	studenten.	Daarnaast	wordt	elke	module	besproken	in	een	
focusgroep.	Tot	slot	registreren	enkele	studenten	hun	studietijd	om	zicht	te	krijgen	op	de	werk-
last.	Naast	het	evaluatiewerk	ondersteunt	de	CIKO	ook	de	aanpassingen	van		het	cursusmate-
riaal,	de	verbetering	van	feedbackprocessen	en	de	uitwerking	van	het	masterproeftraject.	Het	
IOB	 organiseert	 jaarlijks	 een	 studiedag	 rond	 het	 onderwijs.	 Deze	 had	 plaats	 op	 10	 november	
2009.	 De	 evaluatieresultaten	 van	 2008-2009	 werden	 voorgesteld	 en	 bediscussieerd.	 Belang-
rijke	 thema’s	 waren	 de	 werklast	 van	 de	 studenten,	 toekenning	 van	 punten	 en	 graden	 en	 het	
masterproeftraject.

De	doelgroep	van	de	masteropleidingen	zijn	ontwikkelingsprofessionals	met	een	vooropleiding	
in	de	sociale,	politieke	en	economische	wetenschappen.	De	volgende	tabel	geeft	een	overzicht	
van	de	basisdiploma’s	van	de	nieuwe	studenten	tijdens	het	academiejaar	2008-2009.	
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 Basisdiploma inkomende studenten
 Academiejaar 2008-2009

Master
Economie en 
Management

Politieke & Sociale
Wetenschappen
en Administratie

Ontwikkeling
en Landbouw

Andere
basisdiploma’s

Development Evaluation
and Management

7 10 5 1

Governance and Development 2 6 6 3

Globalisation and Economic
Development

8 5 1 1 

De	modulaire	structuur	houdt	 in	dat	de	staf	van	één	of	meerdere	TG	samen	verantwoordelijk	
is	 voor	 het	 aanbod	 van	 een	 module.	 Dit	 heeft	 geleid	 tot	 veel	 meer	 coherentie	 en	 samenwer-
king.	Het	onderbrengen	van	de	dagelijkse	beheersstructuur	bij	één	programmadirecteur	heeft	
de	coherentie	tussen	modules	en	de	gelijkschakeling	van	onder	meer	procedures,	werklast	en	
evaluatie	tussen	de	drie	masterprogramma’s	sterk	verbeterd.	Daarnaast	biedt	deze	modulaire	
structuur	ook	de	mogelijkheid	om	buitenlandse	gastdocenten	aan	te	trekken.	Deze	kunnen	op	
korte	tijd	een	bijdrage	leveren	op	het	vlak	van	onderwijs	terwijl	ze	tegelijkertijd	ingebed	zijn	in	
een	 module	 die	 hoofdzakelijk	 wordt	 gedragen	 door	 “eigen”	 expertise.	 Het	 op	 themata	 geba-
seerde	en	het	ontwikkelingstoegepaste	karakter	van	het	onderzoek	heeft	verder	geholpen	om	
het	multidisciplinaire	karakter	van	de	TG	ook	systematisch	te	vertalen	naar	het	onderwijsaan-
bod.	Eén	van	de	grote	voordelen	van	de	modulaire	opbouw	van	de	masterprogramma’s	is	zeker	
ook	de	grotere	focus	dan	voorheen	op	het	schrijven	en	presenteren	van	de	dissertatie.	Hiermee	
wordt	al	feitelijk	al	een	aanvang	gemaakt	via	de	introductie	van	TG-specifieke	cursusmodules	
in	het	tweede	semester	en	het	schrijven	van	papers	aan	het	eind	van	deze	modules.	Tijdens	het	
academiejaar	 2008-2009	 werden	 vijf	 dissertaties	 geselecteerd	 om	 hetzij	 als	 IOB	 “Discussion	
Paper”	hetzij	als	bijdrage	in	een	wetenschappelijk	tijdschrift	gevaloriseerd	te	worden.	

Het	IOB	wil	zijn	positie	op	het	kruispunt	van	de	Angelsaksische	en	de	francofone	academische-	
en	onderwijstradities	blijven	valoriseren.	Terwijl	in	het	verleden	de	masterprogramma’s	alterne-
rend	georganiseerd	werden	in	het	Frans	en	het	Engels,	wordt	sinds	het	academiejaar	2007-2008	
uitsluitend	Engels	als	voertaal	gehanteerd.	Er	worden	echter	ook	extra	inspanningen	geleverd	
om	 niet-Engelstalige	 studenten	 aan	 te	 trekken.	 Zo	 wordt	 onder	 meer	 de	 brochure	 ook	 in	 het	
Frans	verspreid;	voor	Franstalige	en	andere	niet-Engelstalige	studenten	wordt	bij	de	aanvang	
van	het	academiejaar	een	 intensieve	taalcursus	georganiseerd	en	Franstalige	studenten	kun-
nen	bovendien	beroep	doen	op	extra	taalfaciliteiten.	Zo	kunnen	onder	meer	de	dissertaties	of	
artikels		in	het	Frans	geschreven	worden.	In	totaal	volgden	zes	studenten	een	intensieve	taal-
cursus	die	door	Linguapolis,	het	Instituut	voor	Taal	en	Communicatie	van	de	Universiteit	Ant-
werpen,	werd	georganiseerd	in	de	maand	voor	het	begin	van	het	academiejaar	2008-2009.

De	overschakeling	naar	het	modulaire	systeem	heeft	uiteraard	ook	een	aantal	nieuwe	knelpun-
ten	 gecreëerd	 waaronder	 een	 gebrek	 aan	 flexibiliteit	 in	 de	 planning.	 De	 modules	 moeten	 im-
mers	op	een	termijn	van	ongeveer	negen	weken	afgewerkt	worden,	hetgeen	van	alle	betrokken	
docenten	en	studenten	grote	discipline	vraagt.	Discipline	en	zin	voor	aanpassing	zijn	ook	vereist	
bij	 het	 stroomlijnen	 van	 de	 verschillende	 masterprogramma’s.	 Dat	 heeft	 de	 transactiekosten	
van	overleg	en	coördinatie	aanzienlijk	verhoogd.	2008-2009	was	het	tweede	academiejaar	van	
het	 hervormde	 curriculum.	 De	 situatie	was	 al	 merkelijk	 beter	 dan	 het	 vorige	 academiejaar,	 al	
ziet	het	er	niet	naar	uit	dat	de	programmahervorming	op	termijn	tot	lagere	transactiekosten	zal	
leiden	dan	het	oude	curriculum.	
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Uit	de	studentenevaluaties	die	in	de	loop	van	2009	werden	gehouden	blijkt	dat	de	studenten	het	
curriculum	waarderen.	Ze	vinden	het	positief	dat	de	modules	gaandeweg	verder	specialiseren	
en	dat	ze	de	kans	krijgen	om	via	opdrachten	en	de	dissertatie	hun	eigen	onderzoeksinteresse	en	
–project	uit	te	werken.	De	zes	leerlijnen	(tracks)	en	de	keuze-units	spelen	hierin	een	belangrijke	
rol.	 Hoewel	 de	 diversiteit	 van	 de	 studentengroep	 het	 onderwijs	 niet	 vergemakkelijkt,	 zien	 de	
studenten	 dit	 toch	 vooral	 als	 een	 meerwaarde.	 Via	 studentgericht	 onderwijs	 kan	 deze	 meer-
waarde	ten	volle	gerealiseerd	worden.	Essentieel	hierbij	is	wel	dat	de	studenten	feedback	krij-
gen	op	hun	eigen	bijdrage	en	opdrachten.	Dit	is	niet	altijd	eenvoudig,	gezien	de	concentratie	van	
de	modules	in	de	tijd.	Ook	de	werklast	van	de	studenten	blijft	een	belangrijk	aandachtspunt.

	 Prijs	Ontwikkelingssamenwerking	Provincie	Antwerpen	2009

Aan	drie	masterstudenten	werd	in	2009	de	Prijs	voor	Ontwikkelingssamenwerking	van	de	Pro-
vincie	Antwerpen	toegekend	:

•	 K.	 Claessen	 (België)	 voor	 het	 eindwerk	 “Women	 and	 land	 conflicts	 in	 Burundi;	 negotiating	
social	relationships	in	a	context	of	legal	pluralism	and	land	scarcity“	(promotor:	prof.	dr.	
A.	Ansoms).	

•	 K.	 Jara	 (Ecuador)	 voor	 het	 eindwerk	 “What	 is	 the	 impact	 of	 migration	 and	 remittances	 on	
child	education	in	Ecuador?”	(promotor:	prof.	dr.	G.	Calfat).	

•	 M.	Amare	Reda	(Ethiopië)	voor	het	eindwerk	“Impact	of	Food	Aid	on	Poverty	Reduction:	Em-
pirical	Evidence	from	Rural	Households	in	Ethiopia.”	(promotor:	prof.	dr.	G.	Calfat.

 Studentenstatistieken

 Academiejaar 2008-2009

Op	 een	 totaal	 van	 55	 ingeschreven	 studenten	 behaalden	 43	 studenten	 het	 masterdiploma,	
waarvan	14	in	Governance	and	Development	(G&D),	12	in	Globalisation	and	Development	(GD)	
en	17	in	Development	Evaluation	and	Management	(DEM).	Drie	studenten	behaalden	grote	on-
derscheiding,	21	studenten	behaalden	een	onderscheiding	en	19	studenten	behaalden	een	vol-
doening.	De	gediplomeerden	kwamen	uit	19	landen:	Bangladesh,	België,	Bolivia,	Burundi,	Cam-
bodja,	DR	Congo,	Ecuador,	Eritrea,	Ethiopië,	Filippijnen,	Indonesië,	Italië,	Kameroen,	Moldavië,	
Mozambique,	Nederland,	Oeganda,	Vietnam	en	Zambia.

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

 Academiejaar 2009-2010 

834	aanvragen	werden	ontvangen	waarvan	20	dossiers	onvolledig	waren	en/of	te	laat	werden	
ingeleverd	en	bijgevolg	niet	aan	de	selectiecommissie	werden	voorgelegd.	Van	de	volledige	kan-
didaturen	werden	265	(33	%)	studenten	toegelaten;	hiervan	schreven	59	studenten	(22	%	van	de	
aanvaarde	kandidaturen)	zich	uiteindelijk	 in,	het	merendeel	dankzij	een	beurs	die	via	het	IOB	
werd	verkregen.	Per	programma	zijn	dat	24	studenten	voor	Development	Evaluation	and	Ma-
nagement,	19	studenten	voor	Governance	and	Development	en	16	studenten	voor	Globalisation	
and	 Development.	 De	 ingeschreven	 studenten	 kwamen	 uit	 22	 verschillende	 landen:	 Bangla-
desh	(4),	België	(3),	Burundi	(1),	Kameroen	(7),	Colombia	(1),	Ecuador	(1),	Ethiopië	(9),	Guatemala	
(2),	Haïti	 (1),	 Indonesië	 (1),	Mali	 (1),	Nepal	 (2),	Nicaragua	(2),	Nigeria	 (1),	Peru	(1),	Filippijnen	(3),	
Rwanda	(1),	Sierra	Leone	(1),	Spanje	(1),	Oeganda	(4),	Vietnam	(7)	en	Zambia	(5).
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 Inschrijvingsgelden en kosten t.b.v. studenten

Het	normale	inschrijvingsgeld	voor	de	masterprogramma’s	bedraagt	1.000	€.	Studenten	uit	ont-
wikkelingslanden	(OESO-DAC	lijst)	betalen	slechts	80	€,	evenals	de	beursstudenten.	Het	totaal	
bedrag	aan	inschrijvingsgelden	bedroeg	in	2009:	8.830,80	€.

Het	IOB	neemt	-	geheel	of	gedeeltelijk	-	de	kost	van	een	aantal	activiteiten	ten	behoeve	van	de	
studenten	 zoals	 taalcursussen,	 studiereizen	 en	 	 recreatieve	 activiteiten	 op	 zich.	 In	 2009	 was	
hiermee	een	bedrag	gemoeid	van	44.315	€.	

Daarnaast	voorziet	het	IOB	een	financiële	tussenkomst	voor	hulpbehoevende	studenten.	Hier-
mee	was	in	2009	een	bedrag	gemoeid	van	3.835	€.

Nieuwjaarsreceptie
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2.2. Itp programmas 2009

In	2009	organiseerde	het	IOB	voor	het	zesde	opeenvolgende	jaar	een	internationaal	trainings-
programma	(ITP)	rond	de	nieuwe	hulpbenadering.		De	inhoud	werd	aangepast	aan	de	evolue-
rende	omstandigheden	onder	de	aangepaste	titel		“Governing for Development: Opportuni-
ties and Challenges for Development Actors under the New Aid  Approach”.	Dit	programma	
werd	gefinancierd	door	de	VLIRUOS.	Het	vond	plaats	van	15	 januari	tot	19	 februari	2009.	Het	
ITP	beoogt	professionals	uit	het	Zuiden	vertrouwd	te	maken	met	de	opportuniteiten	en	uitda-
gingen	van	de	nieuwe	hulpbenadering		voor	de	drie	hoofdspelers,	met	name	de	regering	van	het	
ontvangende	land,	de	civiele	maatschappij	en	de	internationale	donoren.	Dertien	deelnemers	
werden	geselecteerd	uit	Afrika	en	Azië.	De	deelnemers	hadden	aanzienlijke	werkervaring	met	
het	onderwerp	van	de	training,	opgebouwd	onder	meer	in	diverse	ministeries,	het	parlement,	
onderzoeksinstituten,	nationale	en	internationale	niet-gouvernementele	organisaties	en	dono-
ragentschappen.	Op	deze	wijze	kon	op	een	zeer	hoog	niveau	gewerkt	worden.
	

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”.

•	“I will never be the same again!! This course will tremendously improve the quality of work/
analysis back home”.	
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In	2009	organiseerde	het	IOB	voor	de	eerste	keer	een	ITP	rond	Political Economy of the Great 
Lakes: Towards Inclusive Development.	Ook	dit	 ITP	werd	gefinancierd	door	VLIRUOS.	Het	
vond	plaats	van	20	april	tot	20	mei	2009.	Het	ITP	beoogt	professionals	en	scholars	uit	het	Zui-
den	en	het	Noorden	samen	te	brengen	om	de	complexe	dynamiek	van	“politieke	economie”	in	
de	regio	van	de	Grote	Meren	beter	te	begrijpen.	De	complexiteit	ervan	werd	verder	in	de	verf	ge-
zet	door	de	organisatie	van	een	heus	simulatiespel	waarbij	de	deelnemers	in	de	huid	kropen	van	
de	voornaamste	actoren	betrokken	bij	het	conflict.	Vijf	kandidaten	uit	Centraal-Afrika	werden	
geselecteerd,	alsook	één	doctoraatsstudente	uit	Nederland.	De	diversiteit	van	deze	groep	werd	
verder	verruimd	met	studenten	uit	het	reguliere	masterprogramma	“Governance	and	Develop-
ment”.	Een	van	de	modules	van	dit	masterprogamma	spoorde	grotendeels	gelijk	met	het	ITP.	
Los	van	enkele	kinderziekten	werd	ook	dit	ITP	door	alle	deelnemers	als	leerrijk,	relevant	en	co-
herent	ervaren:

• “Very interesting and well-structured programme, I really would recommend it to anyone 
interested in the Great Lakes region” 

• “This training programme will certainly prove to be very helpful for my future career!”  
• “This training really shifted my thinking and opened my mind to new ideas”.

2.3. IoB Doctoraat In ontwIkkelIngsstuDIes

Zoals	aangekondigd	in	het	jaarverslag	2008	werd	in	2009	effectief	het	eigen	multidisciplinaire	
doctoraat	IOB-doctoraat	in	ontwikkelingsstudies,	IOB	PhD	in	Development	Studies,	opgestart.	
Dit	doctoraat	wordt	complementair	en	gelijkwaardig	aangeboden	met	de	al	bestaande	discipli-
naire	doctoraten	die	in	samenwerking	met	de	zusterfaculteiten	aan	de	Universiteit	Antwerpen	
worden	georganiseerd.	Het	AAP	van	IOB	blijft	ook	het	recht	behouden	te	doctoreren	aan	een	
andere	 Belgische	 of	 buitenlandse	 universiteit	 op	 voorwaarde	 van	 copromotorschap	 van	 een	
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IOB	ZAP-lid,	thematische	aansluiting	bij	de	kernactiviteiten	van	de	TG	waar	het	AAP	lid	van	is	
en	effectieve	begeleiding	door	diezelfde	TG.

Een	essentiële,	laatste	stap	in	de	start	van	het	IOB-doctoraat	was	de	definitieve	goedkeuring	
van	het	doctoraatsreglement	op	de	45ste	zitting	van	de	Raad	van	Bestuur	van	de	Universiteit	
Antwerpen	op	10	november	2009.	Het	doctoraatsreglement	is	uiteraard	conform	de	algemene	
regelgeving	aan	de	universiteit.	Het	bepaalt	bovendien	een	aantal	kwaliteitsgaranties	en	stren-
gere	criteria	met	betrekking	tot	de	timing	van	de	doctoraatsopleiding,	aangepast	aan	de	speci-
fieke	risico’s	verbonden	aan	het	brede	gamma	van	internationale	doctoraatsstudenten	die	het	
IOB	aantrekt.	Een	belangrijke	maatregel	is	de	verplichting	om	gedurende	het	eerste	jaar	van	de	
opleiding	tenminste	15	studiepunten	te	verzamelen	via	theoretische	en	methodologische	cur-
sussen	van	hoog	academisch	niveau.	Hierdoor	kunnen	kandidaten	die	niet	aan	de	hoge	eisen	
van	het	doctoraat	voldoen	snel	afgevoerd	worden.	Het	IOB	wenst	op	deze	wijze	de	kwaliteit	van	
de	doctoraatsonderzoeken	te	vrijwaren.	De	IOB-doctoraatscommissie	heeft	als	taak	om	te	wa-
ken	over	de	toepassing	van	de	afgesproken	criteria	voor	dit	verplichte	opleidingsprogramma.

Een	tweede	belangrijke	maatregel	is	de	koppeling	van	doctoraatsstudenten	en	hun	onderzoeks-
projecten	aan	de	onderzoeksagenda	van	de	TG.	Niet	enkel	de	promotor	maar	ook	de	TG	staat	
in	 voor	 een	 kwaliteitsvolle	 studentenbegeleiding.	 De	 aanvaardingsprocedure	 vereist	 daarom,	
naast	het	evidente	akkoord	van	de	promotor,	ook	het	expliciete	akkoord	van	de	TG.	De	optie	
voor	 een	 kwaliteitsvolle	 begeleiding	 en	 het	 stroomlijnen	 van	 de	 doctoraten	 met	 het	 IOB-on-
derzoeksbeleid	impliceren	ook	dat	het	IOB	eerder	restrictief	wil	zijn	in	zijn	aanvaardingsbeleid.	
Voorstellen	vanwege	kandidaten	zonder	enige	voorafgaande	relatie	met	het	IOB	worden	enkel	
in	overweging	genomen	indien	zij	zichzelf	financieren	en	overtuigend	motiveren	hoe	hun	bijdra-
ge	een	meerwaarde	vormt	voor	het	thematische	onderzoek	op	het	IOB.	In	gevallen	waar	de	TG	
zelf	over	doctoraatsfinanciering	kan	beschikken,	ontstaat	de	mogelijkheid	om	op	een	competi-
tieve	manier	de	beste	doctoraatsstudenten	aan	te	trekken.	Rekening	houdend	met	mogelijk	be-
schikbare	financiering	van	doctoraatsonderzoek	zullen	die	kandidaten	meestal	door	de	TG	zelf	
gerekruteerd	worden	uit	een	brede	kring	van	studenten	en	personen	werkzaam	bij	onder	meer	
internationale	organisaties	en	bij	partnerinstellingen	waarmee	het	IOB	al	de	nodige	samenwer-
king	heeft	gerealiseerd.	De	belangrijkste	financiers	van	doctoraatsbeurzen	zijn	het	FWO	en	de	
VLIRUOS	 VLADOC-beurzen	 voor	 Europese	 studenten	 en	 de	 VLIRUOS	 ICP-beurzen	 voor	 stu-
denten	uit	het	Zuiden.	Het	beurzenfonds	L.	Bruyns	(Universiteit	Antwerpen)	stelt	jaarlijks	één	
beurs	ter	beschikking	voor	een	uitmuntend	IOB-masterstudent	uit	Afrika.	

In	uitvoering	van	artikel	4	van	het	nieuwe	doctoraatsreglement	werd	ook	de	samenstelling	van	
de	 IOB-doctoraatscommissie	 geactualiseerd.	 Deze	 commissie	 bestaat	 uit	 vier	 vertegenwoor-
digers	 van	 de	 TG	 en	 één	 vertegenwoordiger	 van	 de	 doctoraatsstudenten.	 Tijdens	 2008-2009	
bestond	de	commissie	uit	J.	Bastiaensen	(voorzitter	vanaf	oktober	2009),	G.	Calfat	(voorzitter	
tot	september	2009),	S.	Geenen	(PhD	student),	N.	Holvoet	en	S.	Marysse.	

Tijdens	zijn	89ste	zitting	op	13	november	2009	heeft	de	IOB-raad	de	eerste	vier	kandidaten	toe-
gelaten	 tot	 het	 multidisciplinaire	 IOB-doctoraat	 in	 ontwikkelingsstudies.	 Het	 betreft:	 M.	 Gil-
demyn	(België,	AAP-IOB,	TG	AP),	B.	 Ingelaere	 (België,	BAP,	VLIRUOS	VLADOC,	TG	PEGL),	Tri	
Ha	Minh	(Vietnam,	BAP,	BTC	studiebeurs,	TG	AP)	en	N.	Winters	(Nederland,	IOB-AAP,	TG	PIP).	
De	andere	IOB-doctoraatsstudenten	werden	aangeschreven	en	kregen	eenmalig	de	kans		om	
van	hun	huidig	disciplinair	doctoraat	over	te	stappen	naar	het	multidisciplinaire	IOB-doctoraat,	
mits	 het	 in	 acht	 nemen	 van	 specifieke,	 stringentere	 regels	 van	 het	 IOB-doctoraat.	 De	 docto-
raatsstudenten	die	voldoen	aan	de	vereisten	en	wensen	over	te	stappen,	worden	vanaf	het	aca-
demiejaar	2010-2011	opgenomen	in	het	contingent	van	het	multidisciplinaire	IOB-doctoraat	in	
ontwikkelingsstudies.	
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Hoewel	het	IOB	een	groeiproces	zal	moeten	doormaken	met	betrekking	tot	de	implementatie	
van	 de	 spelregels	 en	 de	 procedures	 van	 het	 eigen	 multidisciplinaire	 doctoraat,	 werden	 al	 de	
nodige	stappen	gezet	naar	een	aangepaste	administratieve	omkadering.	Binnen	het	ATP	werd	
Katleen	van	Pellicom	belast	met	de	administratieve	opvolging.	Er	werd	een	draaiboek	opgesteld	
met	een	kalender	en	de	administratieve	en	financiële	procedures.	

De	 plannen	 om	 het	 IOB-doctoraat	 in	 ontwikkelingsstudies	 in	 een	 internationaal	 samenwer-
kingsverband,	met	name	met	het	 ‘Institute	of	Social	Studies’	 (ISS)	 in	Den	Haag	(Nederland),	
te	kaderen,	werden	voorlopig	opgeborgen.	Nader	onderzoek	heeft	immers	aangetoond	dat	de	
sterke	verschillen	in	procedures	en	vooral	de	financiering	van	doctoraten	een	diepgaandere	sa-
menwerking	 in	de	vorm	van	een	gezamenlijk	 doctoraat	met	 Nederlandse	 universitaire	 instel-
lingen	 niet	 onmiddellijk	 toelaat.	 Het	 IOB	 heeft	 zijn	 ambitie	 van	 internationale	 samenwerking	
en	 benchmarking	 echter	 niet	 opgegeven.	 Zo	 werd	 de	 samenwerking	 verder	 gezet	 met	 de	 Ne-
derlandse	doctorale	“Research	School	CERES”,	waarin	ook	het	ISS	actief	 is.	Hierdoor	hebben	
IOB-doctoraatsstudenten	in	de	loop	van	de	voorgaande	jaren	doctorale	cursussen	van	het	ISS	
kunnen	volgen.	Er	wordt	momenteel	onderzocht	of	deze	samenwerking	tijdens	de	komende	ja-
ren		versterkt	kan	worden,	met	name	door	IOB-doctoraatsstudenten	te	laten	aansluiten	bij	de	
CERES-doctoraatsopleiding.	 Deze	 samenwerking	 is	 afhankelijk	 van	 de	 institutionele	 evolutie	
van	CERES.	Ook	het	“Doctoral	Network”	dat	door	de	“European	Association	of	Development	
and	Training	Institutes”	(EADI)	werd	opgestart	maar	voorlopig	nog	niet	echt	uit	de	startblok-
ken	is	geraakt,	zal	verder	opgevolgd	worden.	Externe	leden	van	de	individuele	doctoraatscom-
missies	en	-jury’s	worden	via	dit	netwerk	aangezocht.	

Op	voorstel	van	de	doctoraatscommissie	heeft	de	Raad	van	het	IOB	beslist	om	deel	te	nemen	
aan	 het	 Erasmus	 Mundus	 II	 project	 (2009-2013)	 dat	 eind	 2007	 door	 de	 Europese	 Commissie	
werd	gelanceerd.	Het	IOB	fungeert	als	gewoon	lid	van	dit	netwerk	van	Europese	universiteiten,	
niet	als	“leading	agency”.	
	

De	 Doctoraatscommissie	 evalueerde	 in	 november	 2009	 de	 voortgangsrapporten	 van	 23	 IOB-
doctoraatsstudenten.	Het	betreft:

•	IOB	mandaatassistenten:	I.	Wagemakers,	S.	Geenen,	W.	Marivoet,	G.	Benedictis,	L.	Smets,	
M.	Gildemyn,	N.	Winters.	

•	IOB	BAP	medewerkers:	B.	Ingelaere	{beurs	VLIR	Vladoc},	G.	Van	Hecken	{beurs	VLIR	Vladoc}.	

•	IOB	andere	doctoraatsstudenten:	A.	Ainomugishu	{beurs	NUFFIC},	N.	Seydina	{beurs	VLIR},	
F.	Sinaba	{beurs	Vlaamse	Gemeenschap},	Cl.	Tshimanga,	K.	Kamavu	{beurs	BTC},	Minh	Tri	Ha	
{beurs	BTC},	A.	Rivas	{beurs	IOB	TG	IG},	S.	Flores	{beurs	IOB	TG	PIP},	R.	Mendoza	{beurs	IOB	
TG	PIP},	C.	Famerée,	J.C.	Polvorosa,	F.	Granato,	C.	Ganame	en	A.	Peluffo.	

Eind	2009	waren	25	doctoraatsstudenten	ingeschreven	op	het	IOB;	14	aan	de	faculteit	TEW,	4	
aan	de	faculteit	PSW	en	7	in	het	multidisciplinaire	IOB-doctoraat.	

In	2009	verkreeg	S.	Ndiaye	(Senegal)	een	VLIRUOS	ICP-beurs.	Het	is	de	eerste	maal	dat	deze	
beurs	wordt	toegekend	aan	een	IOB-alumnus.	Het	IOB	deed	ook	in	2009	inspanningen	om	bij-
komende	financiering	voor	doctoraatsbeurzen	te	verwerven.	Zo	werden	de	dossiers	voorbereid	
in	het	kader	van	de	 	 interdisciplinaire	doctoraatsbeurzen	(C.	Faméré)	van	de	Universiteit	Ant-
werpen	en	de	VLIRUOS	VLADOC-beurzen	(K.	Houtman).		

Zie	deel	2	voor	de	individuele	fiches	van	de	IOB-doctoraatsstudenten	2009.
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 Doctoraatsverdedigingen in 2009:

An Ansoms	“Faces	of	Rural	Poverty	in	Contemporary	Rwanda:	Linking	Livelihood	Profiles	and		
Institutional	Processes”
Faculteit:	TEW	UA
Promotor:	prof.	dr.	S.	Marysse
Datum	publieke	verdediging:	27	januari	2009

•	Abstract: This PhD aims to provide insight in how the process of rural change - including the role of 
rural policies in this process - impacts upon the differentiation and polarization in livelihood profiles in 
the context of rural Rwanda. The first two chapters look at Rwanda’s current rural policies, and point 
to the risk of specific policy measures to be at the expense of the large mass of small-scale peasants. 
They illuminate a general trend of policy makers’ misplaced belief in the potential to socially engineer 
rural development. The next two chapters study the livelihoods of rural peasants on the basis of a 
quantitative approach. The third chapter identifies different livelihood profiles that prevail in the 
Rwandan context by means of principal component and cluster analysis. The fourth chapter focuses 
particularly upon the land resource, using a nationally representative database to analyse the inverse 
relationship between farm size and productivity in rural Rwanda. A final empirical chapter adopts a 
qualitative approach to focus on peasants’ livelihoods and rural class differentiation at the micro-
level. The concluding chapter of the PhD is a reflection on the insights of the previous chapters with 
regards to the process of rural change and class (trans)formation in contemporary Rwanda. Overall, 
the PhD points to the danger of the current Rwandan development model, based on large-scale 
professionalised farming. Moreover, it elaborates an alternative more sustainable development model 
based on broad-based pro-poor economic growth and brings forward technically feasible solutions 
that build upon the potential and capacity of the large majority of small-scale farmers. But it also 
reflects upon the current political economy context in which the division of power and wealth make 
this technically feasible alternative development model politically unrealistic. The diversity in focus, 
level and techniques adopted in the various papers of the PhD allows to look at the overarching 
theme - faces of rural poverty - from very different angles. This variety of approaches is both relevant 
and complementary for a comprehensive understanding of the process of rural change and polariza-
tion in livelihood profiles in the context of rural Rwanda.

Stef Vandeginste	“Law	as	a	Source	and	Instrument	of	Transitional	Justice	in	Burundi”
Faculteit:	Rechten	UA
Promotor:	prof.	dr.	K.	De	Feyter
Datum	publieke	verdediging:	17	februari	2009

Dit	doctoraat	werd	bekroond	met	de	“Max	van	der	Stoel	Human	Rights	Award	2009”	en	behaal-
de	de	1ste	Prijs	 in	de	categorie	Doctoral	Dissertations	van	de	“Netherlands	School	of	Human	
Rights	Research”,	uitgereikt	aan	de	Universiteit	van	Tilburg	(Nederland)	op	10	december	2009.

•	Abstract: In recent years, a growing number of countries have tried to come to terms with a past of 
large-scale human rights abuses through processes of transitional justice. Among them, Burundi 
stands out as a case that is largely unexplored in international academic literature. After decades of 
political violence and civil war, an internationally brokered peace process guided Burundi to demo-
cratic elections in July and August 2005. United Nations Security Council resolution 1606 (2005), 
adopted shortly before the 2005 elections, requested the UN Secretary-General to initiate negotiati-
ons with the Burundian government in view of the establishment of ad hoc mechanisms (a Truth and 
Reconciliation Commission and a Special Court), “convinced of the need, for the consolidation of 
peace and reconciliation in Burundi, to establish the truth, investigate the crimes, and identify and 
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bring to justice those bearing the greatest responsibility for crimes of genocide, crimes against 
humanity and war crimes committed in Burundi since independence, to deter future crimes of this 
nature, and to bring an end to the climate of impunity, in Burundi and in the region of the Great Lakes 
of Africa as a whole”. This study analyzes how, after the various cycles of violence that have pro-
foundly shaped Burundi’s history, national and international actors have rendered (or failed to render) 
justice for the injustices suffered. In particular, it seeks to understand to what extent and under what 
conditions law has been a value-loaded source of Burundi’s transitional justice policy and/or an 
instrument that was shaped in accordance with the desired end of the political transformation and 
the balance of power among its main constituencies. 

Ariel Barraud	“Links	between	International	Trade	and	Poverty	in	Developing	Countries”	
Faculteit:	TEW	UA
Promotor:	Prof.	dr.	Germán	Calfat.		
Datum	publieke	verdediging:	23	februari	2009.	

•	Abstract: The research presented in this thesis aims at improving the knowledge of the effects trade 
liberalisation has on individual and households’ welfare in developing countries. Utilising diverse 
methods, it provides a measure of the impacts of trade opening on key variables at the household 
level. The consideration and quantification of consumption and supply responses to trade policies and 
of specific prices and wages transmission constitute the main contribution to the body of literature to 
date. The research presented in this thesis constitutes a new step towards identifying and quantifying 
some of the links through which trade policy may possibly affect welfare and poverty in the countries 
under study. Chapter 2 surveys the literature, which underlines the role of the transmission channels 
and of the structure of markets and economic institutions that exist between trade policy and the 
setting of prices, factor retributions, and strategies of the households facing the policy reforms. One of 
the main steps in the analysis of the trade-poverty links is the estimation of the sign and magnitude of 
the transmission of trade policy to the prices of goods and production factors. Since these prices are 
not uniformly affected, one must consider specific market, regional, institutional, and cultural 
characteristics. This led to a change of focus from a framework of general analysis of regions towards 
the study of particular cases. Chapters 3 to 5 consist of specific country-case studies of the effects of 
trade liberalisation on households’ welfare. Two Latin-American developing countries that recently 
pursued trade liberalisation were selected, Guatemala and Argentina; the first being more reliant on 
agricultural production and with a large percentage of the population living in rural settings; whereas 
the second is characterised by a large urban population, which earns their income from labour work. 
The microeconomic consequences of a broad economic policy, such as a trade liberalisation policy, are 
often complex and difficult to measure and interpret. The research presented in this thesis reveals 
that there are significant links between trade policy and poverty, and that their country-specific 
features should be accounted for when assessing the development impacts of any trade reform.  

Bjorn Van Campenhout	“Sample	Splitting	and	Threshold	Estimation	Techniques.	Applications	
in	Development	Studies”
Faculteit:	ETEW	KU	Leuven
Promotor:	Prof.	Dr.	J.	Swinnen,	co-promotor:	Prof.	dr.	D.	Cassimon
Datum	publieke	verdediging:	29	oktober	2009	

•	Abstract: The research presented in this thesis looks at nonlinear dynamics in four important 
questions in development studies. First, poverty is affected by many factors. One factor that has 
received considerable attention recently is market integration. Linkages to marketing centers have 
been found to contribute significantly to rural households escape out of poverty. It will also reduce 
price and hence income variability. This suggests that improving market integration can be a highly 
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rewarding policy intervention. To measure market integration, there are two competing methods to 
assess the extent of market integration. The first is known as the Parity Bounds Model (PBM), the 
second uses threshold autoregressive (TAR) models. A shortcoming of both of these methods is that 
they assume constant transaction costs. In this first essay, we critically review the existing methods to 
assess the degree of market integration and extend the models by relaxing the assumption of constant 
transaction costs. Second, to understand and remedy poverty, a static measure of poverty – even if 
correctly measured -- is insufficient. Recent research based on panel data has revealed that poverty 
(and the underlying concepts of income and asset holdings) is surprisingly dynamic. However, there is 
also a disturbingly large share of the world’s poorest, especially in Africa, that suffer chronic poverty. 
Recently, theories of poverty traps have been suggested to explain why two households with 
seemingly similar characteristics evolve to radically different outcomes. In such models, households 
that are below a critical threshold will get trapped in a low level stable equilibrium, while households 
that are above the critical threshold will converge to a high level stable equilibrium. From a policy 
point of view, knowledge on the location of the trap and the stable equilibria would be extremely 
useful. Usually, researchers try to get a sense of this by estimating recursion diagrams with non-
parametric methods. A second essay therefore looks at the dynamics of assets through time. It 
proposes an econometric model based on sample splitting methods and threshold models that returns 
estimates of the different equilibria and the threshold. Furthermore, it also gives us an estimate of the 
speed at which households converge to the stable equilibria. A third essay looks at the existence of 
poverty traps at the macro-economic level, again from an assets perspective. More specifically, we 
investigate the dynamics of foreign assets and liabilities, a common measure of de facto financial 
globalization. We again propose a method that is based on the SETAR model to test if there are also 
multiple equilibria at this level. If we find this to be the case, we test the emerging consensus that 
institutional quality lies at the core of this trap. We find that, indeed, some measures of institutional 
quality, most notably corruption, are responsible for the distributional specific convergence observed 
in the external wealth of nations. The last essay is on poverty measurement. Measuring poverty is not 
obvious. This stems in part from the multidimensional nature of poverty.  In practice, poverty 
measures are usually based on economic measures of the standard of living, like consumption or 
income data, drawn from nationally representative household surveys. Such quantitative surveys are 
challenging to implement and so development organizations have sought out new ways of characteri-
zing the communities in which they work, like Participatory Rural Appraisal (PRA). There is also a 
growing literature within orthodox development economics that recognizes the limits of formal 
economics in settings of partially integrated markets and therefore tries to better understand the 
findings that are generated from formal sample surveys by bringing in more quantitative data 
gathering and analysis techniques. We analyze whether participatory wealth rankings, which is part 
of the PRA toolkit, can be a viable alternative to conventional poverty measures.

2.4. onDerwIJs aan De unIversIteIt antwerpen In 2009

Het	IOB	heeft	in	2009	cursussen	georganiseerd	die	gericht	zijn	op	studenten	uit		faculteiten	van	
de	Universiteit	Antwerpen:	

•	“Debating Development. how decent is the global village. Tweespraken over ontwikkelingsdoel-
stellingen”,	financiering	VLIRUOS,	Brussel.	Het	opleidingsonderdeel	heeft	de	structuur	van	
een	debattencyclus	en	loopt	gedurende	het	eerste	trimester	van	het	academiejaar,	in	samen-
werking	met	de	Universitaire	Stichting	voor	Ontwikkelingssamenwerking		(USOS)	(3	ECTS,	
coördinator	in	2009:	D.	Cassimon).	De	financiering	door	VLIRUOS	laat	toe	om	een	aantal	
internationale	sprekers	uit	te	nodigen.	Gemiddeld	trok	een	debatavond	82	personen	aan.	61	
studenten	van	de	Universiteit	Antwerpen,	voornamelijk	uit	de	faculteiten	PSW	en	TEW,	
volgden	de	cyclus	als	keuzevak.	
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•	De	in	2007	gestarte	cursus	“Inleiding tot Ontwikkelingsstudies”-voor	Erasmusstudenten:	
“Introduction to development studies”	(3	ECTS,	docent:	S.	Marysse,	TEW	en	PSW,	3Ba),	werd	
ook	in	het	academiejaar	2008-2009	gedoceerd.	

•	S.	Marysse	doceerde	de	cursus	“Globalisatie en levensbeschouwing”	(1	ECTS)	voor	het	3BA.	
Deze	cursus	wordt	ingericht	door	het	Centrum	Pieter	Gilis	van	de	Universiteit	Antwerpen.

•	Verschillende	IOB-stafleden	hebben	in	2009	tevens	gefungeerd	als	promotoren	van	master-
thesissen	in	de	faculteiten	PSW	en	TEW.			

•	In	samenwerking	met	de	Dienst	Noord-Zuidbeleid	van	de	Provincie	Antwerpen,	11.11.11	en	het	
Wereldculturencentrum	werden	ter	vervanging	van	de	Special	Chair/Chaire	spéciale	in	2009	
vier	debatavonden	georganiseerd	onder	de	noemer	“4x4 ontwikkelingssamenwerking anders 
bekeken”.	R.	Renard	trad	op	als	coördinator.	Gemiddeld	trok	elke	debatavond	een	100-tal	
belangstellenden.	Zowel	studenten	van	de	Universiteit	Antwerpen	als	het	grote	publiek	
namen	hier	actief	aan	deel.	

IOB-stafleden	doceerden	in	2009	eveneens	cursussen	in	de	IOB-partnerinstellingen	in	het	Zui-
den	en	 in	het	kader	van	verschillende	 lopende	samenwerkingsovereenkomsten	met	Zuid-uni-
versiteiten:	

•	Universidad	Centroamericana,	Managua	(Nicaragua):		“Teórias institucionales del desarrollo 
rural. Modulo ‘Actores e institucionalidad local’”,	Maestría	de	desarrollo	rural,	2	ECTS	(docent:	
J.	Bastiaensen).

•	Université	Catholique	du	Congo	(UCC),	Faculté	d’économie	du	développement	(FED),	
Kinshasa	(RD	Congo):	“Analyse socio-économique des pays en voie de développement”	1ste	en	2e		
licentie	D.E.S.	en	2	ième		année	D.S.,	3	ECTS,	(docent	:	T.	De	Herdt	;	assistent	:	W.	Marivoet).

•	University	of	the	Western	Cape,	School	of	Government,	Kaapstad	(Zuid-Afrika):	“Capita 
Selecta in Development”,	1	ECTS,	(docent:	S.	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:	F.	Reyntjens).

2.5. onDerwIJs extern aan het IoB In 2009

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

1ste	semester	2009,	“Contract	and	Microfinance	Products	for	Inclusive	Rural	Development.	
Part	II:	Course	Contracts	and	Microfinance	Products.”

•	Seminaries,	12	uren,	Managua	(Nicaragua),	Departamento	de	Economía,	Facultad	de	
Ciencias	Empresariales	y	Administrativas,	Universidad	Centroamericana,	juni-augustus	
2009,	“Reflexiones	desde	la	teoría	de	la	acción	colectiva:	simulación	y	teoría”;	“Conceptos	
sobre	los	derechos	de	propiedad	y	reflexión	sobre	acceso	y	tenencia	de	la	tierra	en	el	interior	
de	Nicaragua”.
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 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”,	23-24	april	
2009,	“Pauvreté	et	libéralisation	commerciale	en	Amérique	du	Sud”.

 Nathalie Holvoet
•	Seminarie,	3	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Master	Conflict	and	Development,	4	december	

2009,	“Nieuwe	hulpmodaliteiten	vanuit	een	genderperspectief”.	

 Robrecht Renard
•	Cursus,	1	ECTS,	Antwerpen,	Instituut	voor	Tropische	Geneeskunde,	Master	in	Public	Health	

(MPH),	Health	Systems	Management	and	Policy	(HSMP),	1ste	semester	2009,	“The	Role	of	
the	State”.

 Kristof Titeca
•	Seminarie,	3	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Processen	van	Conflict	en	Ontwikkeling,	29	april	

2009,		“Niet-statelijk	bestuur	in	de	grensregio	Congo-Uganda-Sudan”.	

•	Seminarie,	2	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,		Politieke	Problemen	Sub-Sahara	Afrika,	16	
november	2009,	“Het	Lord’s	Resistance	Army	en	het	strategisch	gebruik	van	spiritualiteit”.	

•	Seminarie,	3	uur,	Gent,	Universiteit	Gent,	Etnografie	van	conflict	en	ontwikkeling,	7	decem-
ber	2009,	‘Veldonderzoek	naar	smokkelen	en	illegale	praktijken’.	

 Stef Vandeginste
•	Cursus,	2	ECTS,	Kortrijk,	Hogeschool	West-Vlaanderen	(HOWEST)	en	Katholieke	Hoge-

school	Zuid-West-Vlaanderen	(KATHO),	Postgraduaat	Noord-Zuid	(BaNaBa),	Module	
Grondige	inleiding	in	de	Noord-Zuidverhoudingen	en	de	ontwikkelingssamenwerking,	
november	2009,	“Internationale	conflicten	en	conflictbeheersing”.	

•	Cursus,	1	ECTS,	Mechelen,	Katholieke	Hogeschool,	postgraduaat	Centrum	voor	Intercultu-
reel	Management	en	Communicatie	(BaNaBa),	1ste	semester	2009,	“Waarheid,	gerechtig-
heid	en	verzoening	na	gewapend	conflict”.



3. onDerzoek en BeleIDsonDersteunIng IoB

3.1.	 InleIdIng

In	dit	deel	van	het	jaarverslag	worden	onderzoek	en	beleidsondersteuning	bekeken	door	de	lens	
van	de	themagroepen	(TG).	De	vier	TG	zijn	weliswaar	ook	belangrijk	in	het	aanleveren	van	6	mo-
dules	in	het	masteronderwijs	zoals	in	het	vorige	deel	werd	uiteengezet.	Maar	ze	werden	vooral	
opgericht	om	het	onderzoek	en	de	beleidsondersteuning	 van	het	IOB	te	stroomlijnen,	en	dus	
treden	ze	hier	op	het	voorplan.	Voor	een	beleidsgericht	instituut	als	het	IOB	gaat	het	overigens	
om	meer	dan	om	academisch	onderzoek	via	de	klassieke	publicatiekanalen.	In	uitvoering	van	
artikel	3	van	de	opdrachtverklaring	werkt	het	IOB	samen	met	academische	en	onderzoeksin-
stellingen	in	het	Zuiden	waarmee	het	een	partnerrelatie	heeft	opgebouwd.	Deze	samenwerking	
uit	zich	onder	meer	in	gezamenlijke	activiteiten	van	toegepast	onderzoek	en	beleidsondersteu-
ning.	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	niet-gouverne-
mentele	organisaties,	wat	zich	dikwijls	vertaalt	in	beleidsondersteunend	onderzoek.	

De	 kerntaken	 van	 onderwijs,	 onderzoek	 en	 beleidsondersteuning	 worden	 binnen	 elke	 TG	 op	
wederzijds	versterkende	wijze	opgezet	rond	een	centrale	onderzoeksfocus.	Het	onderwijs	dat	
de	 TG	 aanbieden	 -	 namelijk	 modules	 in	 de	 masterprogramma’s,	 kortlopende	 programma’s	 in	
België,	bijdragen	aan	onderwijs	van	partners	in	het	Zuiden	–	situeert	zich	binnen	een	duidelijk	
afgebakende	onderzoeksexpertise.	Het	onderwijs	wordt	gevoed	door	het	academische	onder-
zoek.	En	de	beleidsondersteuning,	waarbij	TG	hun	academische	kennis	omzetten	in	toegepast	
onderzoek	 en	 adviesverlening	 of	 partners	 in	 het	 Zuiden	 ondersteunen,	 levert	 dan	 weer	 extra	
terreinkennis	op	waaruit	de	leden	van	elke	TG	voorbeelden	puren	voor	hun	onderwijs	en	onder-
zoek.	

Enkele	activiteiten	van	onderzoek	en	beleidsondersteuning	van	2009	overstijgen	de	TG	en	wor-
den	daarom	hier	vooraf	vermeld:

•	“Renforcement des capacités académiques en économie et développement humain”,		VLIRUOS	
(Brussel),	Eigen	Initiatieven,	1	mei	2005-30	april	2010,	Université	Catholique	du	Congo,	
Faculté	d’économie	du	développement.	Budget in 2009: 66.60�€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

•	“4x4 ontwikkelingssamenwerking anders bekeken”,	Provincie	Antwerpen,	Dienst	Noord-
Zuidbeleid	(Antwerpen),	1	januari-30	april	2009,	debatavonden.	Budget in 2009 : 8.000€	
(Promotor	:	R.	Renard).

•	“Debating Development. How decent is the global village. Tweespraken over ontwikkelingsdoel-
stellingen”,	VLIRUOS	(Brussel),	1	oktober-31	december	2009,	debattencyclus.	Budget in 
2009: 10.000€	(Promotor:	D.	Cassimon).

Het	 IOB	 stelt	 ter	 aanvulling	 van	 externe	 onderzoeksfondsen	 jaarlijks	 een	 beperkt	 budget	 ter	
beschikking	als	zaaigeld	voor	het	onderzoek	van	de	TG.	In	2009	werden	in	totaal	4	onderzoeks-
projecten	gefinancierd:

•	K. Titeca,	“War = Peace? Rebel Economy through Peace Administrations in the Border Market of 
Ariwara”	(Budget:	6.990€),
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•	G. Benedictis,	“Measuring Access to Education Facilities and Changes in Material Conditions of 
Migrants Families”	(Budget:	3.290€)

•	S. Geenen,	“Analyse van het netwerk van goudhandelaars in Kamituga/Bukavu” (Budget:	
6.606€),

•	N. Winters,	“Transnationale migratie en lokale ontwikkeling in Nicaragua”,	(Budget:	2.905€).

De	Raad	besliste	ook	om	de	Dag	van	de	Jonge	Onderzoekers	(12	december	2009),	ingericht	door	
de	Belgische	Vereniging	van	Afrikanisten,	te	cofinancieren.	Ongeveer	de	helft	van	de	ontvangen	
abstracts	 was	 relevant	 voor	 ontwikkelingsbeleid.	 Een	 aantal	 IOB-assistenten	 stelden	 papers	
voor	tijdens	deze	conferentie.

Vooraleer	de	activiteiten	van	de	TG	te	overlopen	voor	het	jaar	2009,	wordt	eerst	een	algemeen	
beeld	geschetst	van	de	onderzoeksoutput	van	het	IOB	als	geheel.

 Meting van de onderzoeksoutput

In	de	volgende	tabel	wordt	op	basis	van	de	gegevens	uit	de	academische	bibliografie	de	onder-
zoeksoutput	 van	 IOB-stafmedewerkers	 weergegeven	 voor	 2009.	 Ter	 vergelijking	 worden	 ook	
gegevens	voor	de	vorige	jaren	getoond.	Alle	gegevens	uit	de	academische	bibliografie	werden	
opgenomen	 in	 een	 databank.	 Elke	 vermelding	 in	 de	 databank	 krijgt	 een	 jaargebonden	 rating	
volgens	criteria	opgemaakt	door	de	organisatie	CERES.	CERES	is	een	Nederlandse	onderzoeks-
school	in	het	domein	van	de	ontwikkelingsstudies	die	dit	ratingsysteem	heeft	ontwikkeld	voor	
zijn	leden.	Het	IOB	werkt	mee	met	CERES.	Het	CERES-systeem	krijgt	ook	de	steun	van	de	“Eu-
ropean	Association	of	Development	Research	and	Training	Institutes”	(EADI).	Zie	http://ceres.
fss.uu.nl/	>	valuation	system.

Voor	tijdschriften	worden	door	CERES	de	volgende	vijf	categorieën	gebruikt:

•	A:	ISI	tijdschriften	met	de	hoogste	impact	in	hun	domein	(1/3),	

•	B:	Andere	ISI	tijdschriften	(2/3),

•	C:	Tijdschriften	met	referee	systeem	die	niet	zijn	opgenomen	in	ISI,	

•	D:	Academische	tijdschriften	zonder	referee	systeem,	

•	E:	Niet-academische	tijdschriften.

Indien	een	tijdschrift	of	een	uitgeverij	niet	in	de	CERES-lijst	voorkomt,	wordt	door	de	IOB-bibli-
othecaris	op	basis	van	Google	Scholar	een	rating	gemaakt,	 in	overeenstemming	met	de	door	
CERES	gehanteerde	principes.	

Voor	 boeken	 heeft	 CERES	 zijn	 eigen	 ratingsysteem	 ontwikkeld	 op	 basis	 van	 de	 zichtbaarheid	
van	 een	 publicatie	 in	 Google	 Scholar.	 De	 volgende	 criteria	 worden	 gehanteerd:	 A	 =	 >500.000	
hits,	B	=	>50.000-500.000	hits,	C	=1.000-50.000	hits,	D	=100-1.000	hits,	E	=		<100	hits	en	ondui-
delijk.

Buiten	de	tijdschriften	en	de	boeken	heeft	CERES	ook	bijzondere	categorieën	voor	PhD-thesis-
sen	(P)	en	rapporten	(R).		Deze	laatste	rubriek	laat	toe	om	ook	de	output	van	beleidsondersteu-
ning	die	nog	niet	geleid	heeft	tot	academische	publicaties	op	te	nemen.	
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Uit	de	tabel	blijkt	dat	de	output	van	het	IOB-personeel	belangrijk	is	en	dat	het	aantal	ISI-pu-
blicaties	doorheen	de	tijd	aanzienlijk	is	gegroeid.	In	de	huidige	databank	worden	enkel	de	publi-
caties	uit	actieve	dienstjaren	geteld.	Publicaties	na	het	emeritaat	werden	tot	op	heden	dus	niet	
opgenomen.

CERES 2005 2006 2007 2008 2009

A (tijdschriftartikels) 2 2 2 5 7

A (boeken of hoofdstukken in boek) 0 0 0 1 1

B (tijdschriftartikels) 4 2 4 7 6

B (boeken of hoofdstukken in boek) 15 3 1 2 3

C (tijdschriftartikels) 2 5 9 1 6

C (boeken, hoofdstukken in boek of papers) 10 12 12 13 17

D (tijdschriftartikels) 3 4 2 2 2

D (boeken of hoofdstukken in boek) 3 8 10 3 2

D (working, discussion of conference papers) 10 22 7 17 16

E (tijdschrift- of krantenartikels) 14 3 8 14 13

E (boeken of hoofdstukken in boek) 4 2 2 0 10

P (doctoraatsthesissen) 0 0 0 0 2

R (rapporten en verslagen) 8 10 6 8 18

Totaal 75 73 63 73 103

3.2. De themagroepen

3.2. 1. tg “aID polIcy” (tg ap).

De	leden	van	de	TG	Aid	Policy	delen	een	onderzoeksinteresse	in	de	nieuwe	‘hulparchitectuur’.	
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	 toonaangevende	 Verklaring	
van	Parijs	van	2005.	De	nieuwe	benadering	is	een	poging	om	de	traditionele,	geïsoleerde	pro-
jectbenadering	van	tientallen	naast	elkaar	werkende	donoragentschappen	te	vervangen	door	
een	 gezamenlijke	 strategie	 waarbij	 de	 overheid	 van	 het	 ontvangende	 land	 een	 grote	 verant-
woordelijkheid	krijgt	maar	waarbij	de	hulp	ook	als	prikkel	wordt	gebruikt	om	beleidshervormin-
gen	door	te	voeren.	Beleidsdialoog	tussen	de	donorgemeenschap	en	de	overheid	en	resultaats-
gebonden	hulpcontracten	spelen	daarbij	een	belangrijke	rol.	Bij	het	ontwerpen	van	de	nieuwe	
hulparchitectuur	werd	ook	gepoogd	om	een	les	te	trekken	uit	het		zeer	beperkte	succes	van	de	
structurele	aanpassingsprogramma’s	opgelegd	door	het	IMF	en	de	Wereldbank.	

De	TG	bestudeert	de	nieuwe	hulpbenadering	op	drie	verschillende	manieren.	In	eerste	instantie	
wordt	het	model	zelf	grondig	onder	de	loep	genomen:	de	achtergrond,	de	onderliggende	theo-
rieën	en	veronderstellingen	en	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	die	zo	een	beter	inzicht	te	verwerven	in	de	politieke	economie	van	de	
hulp	en	de	slaagkansen	van	de	nieuwe	benadering.	Ten	derde	stelt	de	groep	de	principes	en	de	
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praktijken	van	de	nieuwe	hulpbenadering	tegenover	de	inzichten	van	de	wetenschappelijke	lite-
ratuur	rond	de	politieke	economie	van	hulp.	

Het	onderzoek	van	de	TG	ligt,	in	de	lijn	van	de	nieuwe	hulparchitectuur,	op	de	macroaspecten	
van	de	hulp,	zowel	vanuit	economisch	en	politiek		als	vanuit	managementperspectief.	Aandacht	
gaat	 onder	 meer	 naar	 het	 gebruik	 van	 selectiviteit	 en	 conditionaliteit	 door	 de	 donorgemeen-
schap,	de	verhoogde	aandacht	voor	institutionele	aspecten	en	‘goed	bestuur’,	de	betrokkenheid	
van	de	civiele	maatschappij,	de	macro-economische	gevolgen	van	budgetsteun,	en	de	belang-
rijke	gevolgen	van	de	nieuwe	hulparchitectuur	voor	het	opvolgen	en	evalueren	van	de	hulp.	De	
mate	waarin	met	genderaspecten	 rekening	 kan	gehouden	 worden	 in	de	nieuwe	hulparchitec-
tuur	is	een	transversaal	thema	dat	ook	wordt	bestudeerd.		

Stafmedewerkers	(in	alfabetische	volgorde):	Danny	Cassimon	(halftijds),	Sara	Dewachter,	Ma-
rie	Gildemyn,	Nathalie	Holvoet,	Liesbeth	Inberg,	Bert	 Jacobs	(vanaf	 1	november	2009),	Nadia	
Molenaers	(convenor),	Leen	Nijs	(tot	september	2009),	Robrecht	Renard,	Ines	Rothman	(vrij	as-
sistente),	Lodewijk	Smets,	Jos	Vaessen	(deeltijds,	20%),	Karel	Verbeke.

PhD studenten	 (in	alfabetische	volgorde):	Marie	Gildemyn	(IOB),	Bert	Jacobs	(IOB),	Lodewijk	
Smets	(TEW-UA),	Ha	Minh	Tri	(IOB).		

3.2.1.1. TG AP overzicht van de werking en realisaties in 2009

Het	 onderzoek	 naar	 het	 gedrag	 van	 donoragentschappen	 en	 ontvangende	 overheden	 wordt	
aanzienlijk	vergemakkelijkt	door	het	beleidsondersteunende	werk	dat	de	TG	uitvoert	voor	do-
noragentschappen.	Hierdoor	heeft	de	groep	een	grote	mate	van	vertrouwdheid	met	de	realiteit	
van	de	hulp	zowel	 in	de	hoofdzetels	als	op	het	terrein.	Een	belangrijk,	 langdurig	contract	van	
beleidsondersteuning	met	de	federale	Belgische	overheid,	het	Directoraat-Generaal	Ontwikke-
lingssamenwerking	(DGOS),	loopt	sinds	2004.	Op	dit	ogenblik	verloopt	dit	via	een	zogenaamd	
O*Platform	 (2009-2013	 VLIRUOS	 financiering).	 De	 TG	 ondersteunt	 op	 deze	 wijze	 de	 aanpas-
sing	 van	 de	 Belgische	 ontwikkelingssamenwerking	 aan	 de	 uitdagingen	 en	 mogelijkheden	 van	
de	nieuwe	hulparchitectuur.	Sinds	2004	worden	3	onderzoekers	bijna	volledig	op	het	BOS	ge-
financierd.	In	2009	waren	dat:	L.	Nijs,	L.	Inberg	en	K.	Verbeke.	De	beleidsondersteuning	richt	
zich	op	de	verschillende	 diensten	 binnen	het	DGOS	-	bilaterale,	multilaterale	en	 indirecte	 ac-
toren-	en	concentreert	zich	inhoudelijk	op	een	drietal	expertisedomeinen.	Deze	werden	van	bij	
de	aanvang	van	de	samenwerking	met	het	DGOS		afgesproken,	met	gender	als	een	additioneel	
transversaal	thema.	De	verschillende	expertisedomeinen	sluiten	goed	aan	bij	de	eigen	interes-
ses	van	het	team.	Drie	ZAP-leden	nemen	elk	een	domein	voor	zich,	terwijl	het	vierde	ZAP-lid	van	
de	themagroep	de	eindverantwoordelijkheid	heeft	(R.	Renard):

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

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

•	Thema	3:	Fiscale	en	Macroeconomische	aspecten	van	de	nieuwe	hulpmodaliteiten
	 (D.	Cassimon).	

•	Transversaal	thema:	Gender	(N.	Holvoet).

In	de	loop	van	2009	ondernam	het	team	in	het	kader	van	het	BOS	een	paar	beleidsondersteu-
nende	 missies:	 DRCongo	 en	 OECD/DAC	 in	 Parijs.	 Er	 werden	 presentaties	 gehouden	 op	 stu-



diedagen	 van	het	DGOS	en	de	Belgisch	Technische	 Coöperatie	 (BTC).	Men	nam	ook	deel	aan	
overlegmomenten	 binnen	 het	 DGOS	 en	 er	 werd	 input	 geleverd	 rond	 de	 hervorming	 van	 de	
NGO-medefinanciering.	 In	totaal	maakte	het	DGOS	in	2009	gebruik	van	57	“trekkingsdagen”	
op	de	TG.	De	groep	slaagt	erin	om	voldoende	autonomie	te	behouden	tegenover	de	opdracht-
gever,	wat	zich	onder	meer	vertaalt	in	het	eigen	academische	onderzoek	en	publicaties.	Naast	
het	DGOS	werkte	de	themagroep	in	2009	ook	voor	andere	publieke	donoren	zoals	de	Vlaamse	
overheid,	DFID,	agentschappen	van	de	Verenigde	Naties,	en	de	Wereldbank	en	voor	NGO’s.	Ook	
in	dat	kader	werden	verschillende	missies	ondernomen.

3.2.1.2. TG AP Publicaties in 2009 

Artikels	

•	Berlage, L.	en	Cassimon, D.	(2009)	“Internationale	kapitaalstromen:	controleren	of	
liberaliseren?”,	Wereldbeeld: tijdschrift voor de Verenigde Naties	33	(151):	56-62.	

•	Verbeke, K.	en	Waeterloos, E.	(2009)	“Subnationale	donoren	en	de	Verklaring	van	Parijs:	
case-study	Vlaanderen”,	Wereldbeeld: tijdschrift voor de Verenigde Naties	33	(151):	20-28.

•	Holvoet, N.	and	Inberg, L.	(2009)	“Joint	Sector	Reviews.	M&E	Experiments	in	an	Era	of	
Changing	Aid	Modalities:	Experiences	from	JSRs	in	the	Education	Sectors	of	Burkina	Faso,	
Mali	and	Niger“,	Public Administration and Development	29:	204-217.

•	Molenaers, N. and Nijs, L.	(2009)	“From	the	Theory	of	Aid	Effectiveness	to	the	Practice:	The	
European	Commission’s	Governance	Incentive	Tranche”,	Development Policy Review	27	(5):	
561-580.

•	Molenaers, N. (2009)	“De	nieuwe	hulp”,	De helling: tijdschrift voor linkse politiek	2009	(1):	38-40.	

•	Vaessen, J., Leeuw, F., Bonilla, S., Lukach, R. and Bastiaensen, J.	(2009),	“Protocol	for	
Synthetic	Review	of	the	Impact	of	Microcredit”,	Journal of Development Effectiveness	1	(3):	285-
294.

Boeken

•	Cassimon, D., Holvoet, N., Molenaers, N.	en Renard, R.	(2009)	Ontwikkelingssamenwer-
king in de steigers.	Een rondleiding,	Brussel,	Politeia.

•	Vaessen, J. and Leeuw, F.L.	(eds.)	(2009)	Mind the gap: perspectives on policy evaluation and 
the social sciences,	New	Brunswick,	Transaction	Publishers.

•	Leeuw, F.L. and J. Vaessen	(2009)	Impact evaluations and development – NONIE guidance on 
impact evaluation,	Network	of	Networks	on	Impact	Evaluation,	Washington	D.C.

	
Hoofdstuk in boek 

•	Holvoet, N.		(2009)	“The	differential	impact	on	gender	relations	of	‘transformatory’	and	
‘instrumentalist’	women’s	group	intermediation	in	microfinance	schemes:	a	case	study	for	
rural	South	India”,	in:	Rajagopalan	(ed.)	Microfinance and Women’s Empowerment,	Hyderabad,	
ICFAI	University	Press.

•	Holvoet, N.	(2009)	“Hulpbeleid	en	onderzoek	inzake	hulpbeleid	vanuit	een	genderperspec-
tief”,	in:	Yépez	del	Castillo	I.,	Charlier	S.	en	Grenade	S.	(eds.)	Onderzoek naar “Gender en 
Ontwikkeling” voor een passend hulpbeleid,	Brussel,	Directoraat-generaal	Ontwikkelingssa-
menwerking	(DGOS),	Commissie	Vrouw	en	Ontwikkeling.

•	Leeuw, F.L. and Vaessen J.	(2009)	“Mind	the	gap:	introduction”,	in:	Vaessen	J.	and	Leeuw	
F.L.	(eds.)	Mind the Gap: Perspectives on Policy Evaluation and the Social Sciences,	New	Bruns-
wick,	Transaction	Publishers.

 IOB Jaarverslag 2009 Juni 2010 - 2�



•	Molenaers, N. and Renard, R. (2009)	“The	trouble	with	participation:	assessing	the	new	aid	
paradigm”,	in:	Kremer	M.,	Van	Lieshout	P.	en	Went	R.	(eds.)	Doing Good or Doing Better. 
Development Policies in a Globalizing World,	Amsterdam,	Amsterdam	University	Press.

•	Vaessen, J. and Van den Berg, R.	(2009)	“Evaluative	evidence	in	multi-level	interventions:	
the	case	of	the	global	environment	facility”,	in:	Rieper	O.,	Leeuw	F.L.	and	Ling	T.	(eds.)	The 
Evidence Book: Concepts, Generation and use of Evidence,	New	Brunswick,	Transaction	
Publishers.

•	Vaessen, J. and Leeuw, F.L.	(2009)	“Interventions	as	theories:	closing	the	gap	between	
evaluation	and	the	disciplines?”,	in:	Vaessen	J.	and	Leeuw	F.L.	(eds.)	Mind the Gap: Perspecti-
ves on Policy Evaluation and the Social Sciences,	New	Brunswick,	Transaction	Publishers.

•	Cassimon, D., Marysse, S. and Verbeke, K.	(2009)	“L’impact	de	la	crise	sur	le	développe-
ment	en	RDC”,	in:		Marysse	S.,	Reyntjens	F.	et	Vandeginste,	S.	(2009)	L’Afrique des grands lacs. 
Annuaire 2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.

•	Leeuw, F.L. and Vaessen, J.	(2009)	“Evidence-based	policy	in	ontwikkelingssamenwerking”,	
in:	Rouw	R.,	Satijn	D.	and	Schokker	T.	(eds.)	Bewezen beleid in het onderwijs,	Den	Haag,	
Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap.

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers	

•	Holvoet, N. and Inberg, L.	(2009)	“Monitoring	and	Evaluation	at	the	Sector	Level:	Experien-
ces	from	Joint	Sector	Reviews	in	the	Education	Sectors	of	Burkina	Faso,	Mali	and	Niger”,	
Discussion Paper 2009-1,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.

•	Nijs, L. and Renard, R.	(2009)	“Reforming	Government	Funding	of	Development	NGOs.	A	
Comparative	Analysis	of	Eight	European	Donors”,	Working Paper 2009-01,	Antwerp,	Insti-
tute	of	Development	Policy	and	Management.

•	Cassimon, D., Essers, D. and Renard, R.	(2009)	“An	Assessment	of	Debt-for-education	
Swaps.	Case	Studies	on	Swap	Initiatives	between	Germany	and	Indonesia	and	between	
Spain	and	El	Salvador”,	Working Paper 2009-03,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	
and	Management.

Discussion Papers en Working Papers andere instituten

•	Vaessen, J. and Van Hecken,	G.	(2009)	“Assessing	the	Potential	for	Experimental	Evaluation	
of	Intervention	Effects:	The	Case	of	the	Regional	Integrated	Silvopastoral	Approaches	to	
Ecosystem	Management	Project	(RISEMP)”,	Impact Evaluation Information Document No. 15,	
Washington	D.C	.,	World	Bank,	GEF	Evaluation	Office.	

	 	
Rapporten en verslagen

•	Holvoet, N. (2009)	“Gender	budgeting:	for	a	better	use	of	resources	and	a	more	efficient	
economy”,	in:	Council	of	Europe	(ed.)	State Budgets: a Key Factor in real Equality between 
Women and Men,	Strasbourg,	Gender	Equality	Division,	Directorate	General	of	Human	Rights	
and	Legal	Affairs.

•	Holvoet, N. and Inberg, L. (2009)	“Gender	Equality	and	Donor	Entry	Points	under	the	New	
Aid	Modalities:	Operationalisation	of	the	Gender	Dimension	in	the	Instructions	of	the	
Belgian	Indicative	Cooperation	Programmes	and	Joint	Commissions,	Report	for	the	Belgian	
Directorate	General	for	Development	Cooperation”,	Antwerp,	Institute	of	Development	
Policy	and	Management.		
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•	Holvoet, N. (2009)	“Gender	budgeting:	for	a	better	use	of	resources	and	a	more	efficient	
economy”,	in:	Council	of	Europe	(ed.)	State Budgets: a Key Factor in real Equality between 
Women and Men,	Strasbourg,	Gender	Equality	Division,	Directorate	General	of	Human	Rights	
and	Legal	Affairs.

•	Holvoet, N.	and	Inberg, L.	(2009)	“Gender	Equality	and	Donor	Entry	Points	under	the	New	
Aid	Modalities:	Operationalisation	of	the	Gender	Dimension	in	the	Instructions	of	the	
Belgian	Indicative	Cooperation	Programmes	and	Joint	Commissions”,	Report	for	the	Belgian	
Directorate	General	for	Development	Cooperation”,	Antwerp,	Institute	of	Development	
Policy	and	Management.		

•	Holvoet, N.	and		Inberg, L.	(2009)	“The	Gender	Equality	Marker	within	Europeaid”,	Report	
for	the	Europeaid	Gender	Help	Desk”,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Ma-
nagement.	

•	Holvoet, N.	and	Inberg, L.	(2009)	“Gender	Budgeting	in	Europeaid”,	Report	for	the	Europe-
aid	Gender	Help	Desk”,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.	

•	Leeuw, F.L. and Vaessen, J.	(2009)	“Impact	Evaluations	and	Development.	NONIE	Guidan-
ce	on	Impact	Evaluation”,	Washington	D.C.,	World	Bank	Network	of	Networks	on	Impact	
Evaluation.	

•	Cassimon, D. and Verbeke, K.	(2009)	“Case	Study:	Democratic	Republic	of	the	Congo.	
Development	Cooperation	Assises:	The	Impact	of	the	Financial	and	Economic	Crisis	on	Low-
income	African	Countries”,	Brussels		

•	Cassimon, D., Faye, O., Paul, E. and Verbeke, K.	(2009)	“Synthesis	Report	based	on	the	
Case	Studies	in	Senegal,	DR	Congo	and	Tanzania.	Development	Cooperation	Assises:	the	
Impact	of	the	Financial	and	Economic	Crisis	on	Low-income	African	Countries”,	Brussels.

•	Cassimon, D. and Verbeke, K.	(2009)	“Debt	Relief	Initiatives.	Do	they	provide	an	Opportu-
nity	to	scale	up	Health	and	Immunization	Financing	in	the	Democratic	Republic	of	the	
Congo?”	Geneva,	World	Health	Organisation.

Gert Van Hecken in 
gesprek met een 
lokale landbouwer in 
de context van een 
‘silvopastoral project’ 
in Matiguás-Río 
Blanco, Nicaragua
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•	Renard, R. and Verbeke, K.	(2009)	“Vlaanderen	en	de	Parijs	Verklaring:	uitdagingen	voor	een	
kleine	subnationale	donor.	Eindrapport	voor	de	Vlaamse	overheid”,	Antwerpen:	Steunpunt	
Buitenlands	Beleid,	Departement	Internationaal	Vlaanderen.

•	Cordero, M., Molenaers, N. and Nijs, L.	(2009)	“Evaluation	of	Capacity	Development	
within	the	Partnership	Relations	between	a	Belgian	NGO	and	their	Partners	in	the	South.	
Mission	Peru:	evaluation	report”,	Special	Evaluation	Office	Directorate	General	Development	
Cooperation	Belgium,	HIVA,	Ace-Europe,	Antwerp,	Institute	of	Development		Policy	and	
Management.

•	Cassimon, D., Essers, D. and Renard, R	(2009)”What	Potential	for	Debt-for-education	
Swaps	in	financing	Education	for	all”,	Paris,	UNESCO.

	
Artikelen op websites

•	Renard, R. (2009)	Desperately seeking searchers: Easterly on foreign aid	(book	review),
	 		

3.2.1.3. TG AP Interne IOB seminaries in 2009

•	Liesbeth Inberg and Nathalie Holvoet,	"Experiences	from	JSRs	in	the	Education	Sectors	of	
Burkina	Faso,	Mali	and	Niger	and	the	Health	Sector	of	Rwanda”,		(20	januari	2009).

3.2.1.4. TG AP externe opdrachten in 2009 

•	“O*Platform”,	VLIRUOS/DGOS	(Brussel),	BOS,	1	januari-31	december	2009.	Budget in 2009	
(exclusief	reizen):	1�0.000€	(Promotoren:	R.	Renard,	D.	Cassimon,	N.	Holvoet	en	N.	Mole-
naers).

•	“PRSP Challenges and Opportunities for Development Actors”,	VLIRUOS/DGOS	(Brussel),	
International	Training	Programme	(ITP),	16	april-18	mei	2008.	Budget in 2009: 20.940€	
(Promotoren:	N.	Molenaers	en	R.	Renard).

•	“Vormingstraject over evaluatie in de context van ontwikkeling”,	Coprogram	(Brussel),	4	tot	23	
juni	2009.	Budget in 2009: 2.300€	(Promotor:	N.	Holvoet).	

•	“Note on DAC Gender Marker and how to apply it to Budget Support”,	Europeaid	Gender	
Advisory	Services.	Budget in 2009: 3.�00€	(Promotor:	N.	Holvoet).

•	“Evaluatie van de NGO-partnerships op het vlak van capaciteitsversterking – Deel 2 van het 
onderzoeksproject”,	Hoger	Instituut	voor	de	Arbeid	(HIVA)	(Leuven).	Budget in 2009: 4.62�€	
(Promotor:	N.	Molenaers).	

•	“Impact van de financiële en economische crisis op partnerlanden – gevalstudie DRC”,	Directo-
raat-generaal	Ontwikkelingssamenwerking,	FOD	Buitenlandse	Zaken	(DGOS)	(Brussel).		
Budget in 2009: 20.463€	(Promotoren:	D.	Cassimon,	S.	Marysse,	R.	Renard	en	K.	Verbeke).

•	“Inventarisatie van evaluaties als onderdeel van het onderzoek ‘Leren van evaluaties’ ”.,	Neder-
landse	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	(Den	Haag,	Nederland).	Budget in 2009: �.�00€	
(Promotor:	R.	Renard).

•	“Cursus ten behoeve van nieuwe BTC ResReps (Bolivia, Algerije, Rwanda, Niger, Palestijnse 
Gebieden) en logistieke verantwoordelijken binnen BTC. Onderwerp: Inleiding in ontwikkelings-
samenwerking vanuit Belgisch perspectief”,	Belgische	Technische	Operatie	(BTC)	(Brussel).	
Budget in 2009: 3.891,42€	(Promotor:	N.	Molenaers).

•	“Debt-for-education Swaps”,	UNESCO	(Parijs,	Frankrijk).	Budget in 2009: 3.�00 US$	(Promo-
tor:	D.	Cassimon).

•	“On Track with Gender”,	Centre	for	International	Development	Issues	i(Nijmegen,	Neder-
land).	Budget in 2009: 4.�00€	(Promotor:	N.	Holvoet).
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•	“Evaluatie van NGO-partnerships op het vlak van capaciteitsversterking”,	Dienst	Bijzondere	
Evaluatie	(DBE),	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamen-
werking	(Brussel).	Budget in 2009: 4.26�€	(Promotor:	N.	Molenaers).

•	“Assessement BTC landenvertegenwoordigers”,	Belgische	Technische	Cooperatie	(BTC)	
(Brussel),	1	januari-31	maart	2009.	Budget in 2009: ���€	(Promotor:	R.	Renard).

3.2.1.�. BOS-gerelateerde opdrachten 

Politieke	economie	van	de	hulp
	

•	Molenaers, N.	(2009)	"De vierde pijler en ontwikkelingssamenwerking",	Debat	Stad	Antwer-
pen	over	de	Vierde	Pijler,	Antwerpen,	28	oktober	2009.	

•	Molenaers, N. en Renard, R.	(2009)	"The Role of Policy Dialogue in Development Co-opera-
tion",	Joint	DGDC-BTC	Indicative	Co-operation	Programme	(ISP/PIC)	training,	Brussel,	9	
september		2009.	

•	Molenaers, N. en Renard, R.	(2009)	"The Evolution in Aid Thinking and Practice",	BTC	Staff	
Training	Seminar,	Brussel,	1	september	2009.	

•	Molenaers, N. en Renard, R.	(2009)	"Policy Dialogue under the New Aid Approach",	BTC	
Budget	Support	Staff	Training	Seminar,	Brussel,	27	augustus			2009.	

•	Molenaers, N.	(2009)	"Dealing with Governance: the Sase of the EC Governance Incentive 
Tranche",	FRIDE,	Madrid,	6	juli	2009.	

•	Molenaers, N. en Nijs, L.	(2009)	"De nieuwe hulpbenadering: de uitdagingen en mogelijkheden 
voor Belgische NGOs",	11.11.11/Copogram,		Brussel,	5	maart	2009.	

•	Molenaers, N. en Renard, R.	(2009)	"Policy Dialogue",	DGCD	Training	Seminar	in	prepara-
tion	of	the	Mixed	Commissions	2009,	Brussel,	15	january		2009.	

•	Nijs, L. en Renard, R.	(2009)	"Réforme du cofinancement des ONG dans huit pays européens",	
Presentation	for	DGOS	D3,	Brussel,	26	mei		2009.	

M&E	(inclusief	gender	budgeting)	

•	Holvoet, N. en Inberg, L.	(2009)	"Experiences du S&E dans une époque de modalités de l'aide 
changeantes. Expériences des revues sectorielles conjointes (RSC) dans le secteur de l'éducation 
au Burkina Faso, Mali et Niger”,	Joint	DGDC-BTC	Indicative	Co-operation	Programme	(ISP/
PIC)	training,	Brussel,	9	september	2009.	

•	Holvoet, N. en Inberg, L.	(2009)	"Integration of the Gender Dimension in the ICP",	Joint	
DGDC-BTC	Indicative	Co-operation	Programme	(ISP/PIC)	training,	Brussel,	8	september		
2009.	

•	Holvoet, N. en Inberg, L.	(2009)	"Expériences du S&E dans une époque de modalités de l'aide 
changeantes. Expériences des revues sectorielles conjointes (RSC) dans le secteur de l'éducation 
au Burkina Faso, Mali et Niger",	DGCD	Training	Seminar	in	preparation	of	the	Mixed	Commis-
sions	2009,	Brussel,	16	january		2009.	

Macroeconomische		aspecten	van	de	hulp	

•	Cassimon, D.	(2009)	"The Impact of the Financial and Economic Crisis in Low-income African 
Countries",	Session	for	Daystar	University	Students,	IOB,	Antwerpen,	18	mei	2009.	

•	Cassimon, D.	(2009)	"Development Cooperation Addresses the Impact of the Financial and 
Economic Crisis in Low-income African Countries: Case Study Democratic Republic of Congo",	
Assisen	van	de	Belgische	ontwikkelingsamenwerking	Brussel,	5	mei	2009.
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3.2.2. the tg “Impact of gloBalIsatIon” (tg Ig).

De	 leden	van	de	TG	“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	glo-
balisatiegolf	een	reeks	nieuwe	opportuniteiten	schept	voor	deze	landen	en	hun	armere	bevol-
kingsgroepen	in	de	strijd	voor	verdere	ontwikkeling	en	armoedevermindering.		Maar	tegelijker-
tijd	houdt	die	ook	een	reeks	gevaren	in.	De	onderzoeksinteresse	van	de	groep	spitst	zich	dan	ook	
vooral	toe	op	de	vraag	hoe	deze	landen		opportuniteiten	het	best	kunnen	aanwenden	en	zich		
tegelijkertijd	indekken	tegen	de	mogelijke	nadelige	gevolgen	ervan	vooral	voor	hun	armste	be-
volkingsgroepen.	Dit	gebeurt	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	de	volledige	cyclus	van	transmissiemechanismen	in	
acht	nemen,	tot	op	het	niveau	van	de	impact	op	gezinsinkomen	en	gezinswelzijn	(microniveau).	

De	TG	profileerde	zich	tot	hiertoe	vooral	op	het	verband	met	de	ontwikkeling	van	drie	belangrij-
ke	functionele	dimensies	van	het	globalisatiefenomeen,	met	name	de	globalisatie	van	financiële	
stromen,	deze	van	handels-	en	productiestromen	en	de	globalisatie	van	de	arbeid	en	migratie.	
Vooral	door	het	aantrekken	van	M.	Prowse	werd	het	onderzoeksdomein	dit	jaar	ook	uitgebreid	
met	vraagstukken	gerelateerd	aan	globale	klimaatsveranderingen.
	
Stafmedewerkers	(in	alfabetische	volgorde):	Geovanna	Benedictis,	German	Calfat,	Danny	Cas-
simon	 (convenor,	 halftijds),	 Ben	 D’Exelle	 (deeltijds,	 20%,	 tot	 september	 2009),	 Dennis	 Essers	
(vanaf	1	november	2009),	Renato	Flôres	(deeltijds,	20%,	tot	april	2009),	Martin	Prowse	(vanaf	
mei	2009),	Bjorn	Van	Campenhout	(voltijds	tot	september	2009;	deeltijds,	20%,	vanaf	oktober	
2009).

PhD studenten	(in	alfabetische	volgorde):	Geovanna	Benedictis	(TEW-UA),	María	Cecilia	Gána-
me	(TEW-UA),	María	Florencia	Granato	(TEW-UA),	Adriana	Peluffo	Geronazzo	(TEW-UA),		Ana	
Rivas	(TEW-UA),	Seydina	Aboubacar	Sadik	Ndiaye	(TEW-UA).

3.2.2.1. TG IG overzicht van de werking en realisaties in 2009

In	de	loop	van	2009	verdiepte	de	TG	zich	verder	in	vier	dimensies	van	het	globalisatiefenomeen,	
met	name	de	internationale	handelsstromen	en	regionale	integratie,	internationale	migratie	en	
internationale	 arbeidsverdeling,	 de	 globale	 financiële	 integratievraagstukken	 en	 het	 globale	
klimaatbeleid.	Voor	elk	van	deze	dimensies	waren	leden	van	de	TG	betrokken	in	internationale	
onderzoeksnetwerken.	

Verschillende	leden	van	de	TG	(G.	Calfat,	R.	Flôres,	A.	Rivas)	verrichtten	onderzoek	over	de	re-
latie	 tussen	 interventies	 van	 handelsliberalisering	 en	 armoede.	 Gegevens	 op	 microniveau	 af-
komstig	van	gezinsbudgetenquêtes	in	onder	meer	Argentinië,	Guatemala	en	Indonesië	werden	
onderzocht.	Het	onderzoek	in	deze	laatste	twee	landen	spitste	zich	toe	op	het	verband	tussen	
handel	en	inkomensongelijkheid,	met	speciale	aandacht	voor	de	rol	van	gender.	Verder	werd	ook	
onderzoek	afgerond	over	beleidsbeslissingen	in	asymmetrische	regionale	integratievormen	en	
de	rol	van	grote	infrastructuurwerken	om	achtergestelde	regio’s	te	helpen.

Daarnaast	waren	deze	leden	actief	op	het	domein	van	de	globale	productienetwerken,	de	me-
ting	van	de	mate	van	“fragmentatie”	en	de	kansen	die	dit	biedt	aan	kleinere	en	armere	ontwik-
kelingslanden	om	beter	ingeschakeld	te	worden	in	deze	globale	productienetwerken.	Dit	onder-
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zoek	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	2009	werd	hierover	een	boek	gepubliceerd.

In	verband	met	de	financiële	globalisatiedimensie	waren	leden	van	de	TG	(D.	Cassimon,	B.	Van	
Campenhout)	in	2009	betrokken	bij	een	internationaal	en	interdisciplinair	onderzoeksprogram-
ma	 “World	 Economy	 and	 Finance”	 (subproject:	 National	 and	 International	 Aspects	 of	 Finan-
cial	Development;	hoofdonderzoeker:	P.	Demetriades,	Leicester	University,	Verenigd	Koninkrijk)	
in	samenwerking	met	onderzoekers	uit	verschillende	universiteiten	in	het	Verenigd	Koninkrijk,	
Nederland	en	de	Verenigde	Staten.	Het	onderzoek	wordt	gefinancierd	door	het	Economic	and	
Social	Research	Council	(ESRC)	in	het	Verenigd	Koninkrijk.	Naast	onderzoek	over	de	relatie	tus-
sen	financiële	globalisatie	en	economische	ontwikkeling	werd	in	het	kader	van	dit	netwerk	ook	
onderzoek	verricht	betreffende	de	effecten	van	hulp	en	schuldverlichting	als	één	van	de	vormen	
van	internationale	financiering.	Deze	laatste	onderzoekslijn	ligt	op	de	snijlijn	met	de	activiteiten	
van	D.	Cassimon	in	de	TG	Aid	Policies.	In	dit	kader	werden	twee	onderzoeksactiviteiten	afge-
rond.	Deze	worden	als	hoofdstukken	opgenomen	in	een	boek	dat	door	één	van	de	promotoren	
van	het	ESRC-project,	met	name	G.	Underhill	(Universiteit	van	Amsterdam,	Nederland),	wordt	
uitgegeven	bij	de	Cambridge	University	Press	in	2010.

Het	onderzoek	 in	verband	met	migratiethema’s	 (G.	Calfat,	G.	Benedictis)	 focust	op	de	 impact	
van	transfers	van	migranten	op	het	gezinsinkomen	en	de	armoedesituatie	 in	de	ontvangende	
landen	waarbij	casestudies	uitgevoerd	werden	in	Ecuador	en	de	Filippijnen.	Wat	de	internatio-
nale	 netwerking	 van	 het	 project	 betreft,	 is	 German	 Calfat	promotor	 van	 het	 deelproject	 “Mi-
gration	 and	 Local	 Development”	 in	 het	 VLIRUOS	 IUS-programma	 met	 de	 Universidad	 van	
Cuenca	 (Ecuador).	 In	 2009,	 tevens	 het	 eerste	 werkjaar	 van	 het	 project,	 werden	 gezamenlijke	
onderzoeksactiviteiten	met	stafmedewerkers	van	deze	universiteit	ontwikkeld.	Deze	betreffen	
de	impact	van	migratie	op	de	accumulatie	van	menselijk	kapitaal	(vooral	onderwijs),	de	rol	van	
“extended	family”	structuren	in	de	migratiebeslissing	in	de	Austro	Regio	in	Ecuador,	alsook	een	
comparatieve	studie	over	migratiebeleid	in	Mexico	en	Ecuador.	Twee	leden	van	de	TG	(G.	Bene-
dictis	en	A.	Rivas)	waren	ook	in	deze	context	actief	op	het	gebied	van	capaciteitsopbouw	via	het	
doceren	van	een	“Training	Course	on	Migration	Theory	and	Data	Management”	aan	de	Univer-
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siteit	van	Cuenca.	In	het	project	omvat	ook	een	reeks	nieuwe	onderzoeksactiviteiten	die	verder	
uitwerkt	worden	in	2010.	

Met	betrekking	tot	het	klimaatbeleid	werd	in	2009	gewerkt	op	synergieën	tussen	de	huidige	le-
den	van	de	TG	en	de	nieuwe	onderzoeksmedewerker	M.	Prowse.	Ook	dit	onderzoek	bevindt	zich	
op	de	snijlijn	met	de	onderzoeksagenda	van	de	TG	Aid	Policies.	

Ten	slotte	hebben	andere	leden	van	de	TG	(B.	D’Exelle,	B.	van	Campenhout)	verder	onderzoek	
verricht	in	verband	met	het	verbeteren	van	integratie	van	lokale	markten	in	regionale	centra	en	
uiteindelijk	de	globale	markt	via	hun	veldonderzoek	in	Tanzania.	

Naar	het	einde	van	2009	toe	was	de	TG	ook	gastheer	voor	een	Haïtiaanse	“scholar	in	residence’”	
(SIR),	 Sergot	 Jacob,	 die	 werkte	 rond	 het	 thema	 “Social	 Capital	 and	 Livelihood	 Diversification	
Strategies	under	weak	Public	Institutions.	An	Empirical	Investigation	from	Rural	Haiti”.	Tevens	
verrichtte	M.	Prowse	via	externe	financiering	van	het	Agence	française	de	développement	(AFD)	
onderzoek	 over	 contractlandbouw.	 Beide	 onderzoeksactiviteiten	 bevinden	 zich	 op	 de	 snijlijn	
met	de	onderzoeksagenda	van	de	TG	PIP.

Daarnaast	 is	de	 TG	actief	bij	de	 begeleiding	 van	 doctoraatsstudenten.	 In	2009	 werden	 in	to-
taal	8	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).	Twee	doctoraatsprojecten	werden	 in	de	 loop	van	2009	
succesvol	afgerond,	met	name	A.	Barraud	en	B.	Van	Campenhout.

3.2.2.2. TG IG Publicaties in 2009

Artikels

•	Berlage, L.	and	Cassimon, D.	(2009)	“Internationale	kapitaalstromen:	controleren	of	
liberaliseren?”,	Wereldbeeld	33	(151):	56-62.	

•	Claessens, S., Cassimon, D.	and	Van Campenhout, B.	(2009)	“Evidence	of	Changes	in	Aid	
Alliocation	Criteria”,	World Bank Economic Review	23	(2):	185-208.

•	Prowse, M.	(2009)	“The	Chronic	Poverty	Report	2008/09:	Escaping	Poverty	Traps”,	European 
Journal of Development Research	21	(2):	160-168.		

•	Prowse, M.	(2009)	“Becoming	a	Bwana	and	Burley	Tobacco	in	the	Central	Region	of	Malawi”,	
Journal of Modern African Studies	47	(4):	1-29.

•	Prowse, M., Grist, N. and Sourang, C.	(2009)	“Closing	the	Gap	between	Climate	Adapta-
tion	and	Poverty	Reduction	Frameworks”,	ODI Project Briefing	21	(June):	1-4.

Boek

•	Calfat, G. and Flôres Jr., R.	(2009)	The Insertion of MERCOSUR into the World’s Fragmentation 
Trade,	Paris,	Chaire	Mercosur	de	Sciences	Po.

Hoofdstuk in boek	

•	Bird, K. and Prowse, M. (2009)		“Vulnerability,	Poverty	and	Coping	in	Zimbabwe”,	in:	Naudé	
W.,	Santos-Paulino	A.U.	and	McGillvray	M.	(eds.)	Vulnerability in Developing Countries,	Tokyo,	
United	Nations	University	Press.	
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IOB Discussion Papers en IOB Working Papers	

•	Cassimon, D., Prowse M. and Essers, D. (2009),	“The	Pitfalls	and	Potential	of	Debt-for-
nature	swaps.	A	US-Indonesian	Case	Study”,	Working paper 2009:07,	Antwerp,	Institute	of	
Development	Policy	and	Management.

•	Prowse, M.	(2009)	“Becoming	a	Bwana	and	Burley	Tobacco	in	the	Central	Region	of	Malawi”,	
Working paper 2009:04,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.

•	Prowse, M. and Camfield, L.	(2009)	“What	Role	for	Qualitative	Methods	in	randomized	
Experiments?”,	Working paper 2009:05,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	
Management.

Discussion Papers en Working Papers andere instituten

•	Bird, K. and Prowse, M.	(2009)	“Vulnerability,	Poverty	and	Coping	in	Zimbabwe”,	Working 
Paper 136,	Manchester,	Chronic	Poverty	Research	Centre	(CPRC),

Rapporten en verslagen

•	Prowse, M. and Snilstveite B.	(2009)	
“Impact Evaluation and Interventions to 
address Climate Change: A scoping Study”,	
Delhi,	International	Initiative	for	Impact	
Evaluation.

3.2.2.3. TG IG Interne IOB seminaries in 2009

•	Geovanna Benedictis,	“Unfolding the Benefits of Remittances/Migration: Reported Benefits in 
Education and Income versus Observed Changes in Living Conditions”,	(7	mei	2009).	

•	Sergot Jacob,	“Social Capital and Livelihood Diversification Strategies under Weak Public 
Institutions: an Empirical Investigation from Rural Haiti”,	(10	december	2009).

3.2.2.4. TG IG extern-gefinancierd onderzoek in 2009

•	“Migration and Local Development”,	VLIRUOS	IUS	met	de	Universiteit	van	Cuenca	in	Ecuador	
(Brussel).	Budget in 2009: 62.2�3€	(Promotor	G.	Calfat).

•	“Literature Review on Contract Farming”,	Agence	française	de	développement	(AFD)	(Parijs,	
Frankrijk).	Budget in 2009: 2�.1�0€	(Promotor	M.	Prowse).

•	“Impact de la libéralisation commerciale sur les énages au Sénégal”,	VLIRUOS/DGOS	(Brussel),	
ICP	beurs,	1	oktober	2009-30	september	2013.	Budget in 2009: 2.�41€	(Promotor:	G.	Calfat;	
doctoraatstoelage:	Seydina	Aboubacar	Sadikh	Ndiaje).

3.2.2.�. TG IG betrokkenheid bij programma’s overzee in 2009

German Calfat	(Ecuador)

•	October-december	2009,	VLIRUOS,	Brussel,	onderzoekscomponent	IUS	project	“Migration 
and Local Development”,	Universidad	de	Cuenca,	Ecuador.
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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	 TG	 “Political	
Economy	of	the	Great	Lakes	Region”	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	ken-
merken	van	de	TG	zijn	de	interdisciplinaire	benadering	en	de	geografische	gerichtheid,	en	deze	
leveren	vele	mogelijkheden	op	voor	de	studie	van	transformatieprocessen	op	verschillende	ni-
veaus:	van	lokale	ontwikkelingsprocessen	over	regionale	conflicten	tot	aspecten	van	mondiaal	
belang.	De	landen	uit	het	gebied	van	de	grote	meren	bevinden	zich	in	verschillende	stadia	van	
conflict	tot	heropbouw.	De	onderzoeksagenda	van	de	TG		laat	zich	dan	ook	goed	samenvatten	
in	de	titel	“Van	Conflict	tot	Inclusieve	Ontwikkeling”.

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

PhD studenten	(in	alfabetische	volgorde):	Andrew	Ainomugisha	(PSW-UA),	Sara	Geenen	(IOB),	
Bert	Ingelaere	(IOB),	Wim	Marivoet	(TEW-UA).	

3.2.3.1. TG PEGL overzicht van de werking en realisaties in 2009

De	 onderzoeksagenda	 die	 de	 TG	 	 de	 voorbije	 jaren	 ontwikkelde	 heeft	 in	 2009	 internationaal	
zichtbare	resultaten	neergezet.	Deze	agenda	heeft	zich	ontplooid	 langs	vijf	onderzoekslijnen.	
De	eerste	betreft	de	politieke	economie	van	armoede,	ruraal	en	landbeleid,	en	ongelijkheid	in	
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Midden-Afrika,	zoals	blijkt	uit	de	publicaties	van	A.	Ansoms,	T.	De	Herdt,	W.	Marivoet	en	S.	Ma-
rysse.	Een	tweede	lijn	onderzoekt	de	band	tussen	(plunder)economie	en	conflict.	Dit	onderzoek	
vindt	zijn	neerslag	in	publicaties	van	S.	Geenen,	S.	Marysse	en	K.	Titeca.	Processen	van	justitie	
na	conflict	op	micro-	en	macroniveau	in	Rwanda	en	Burundi	werden	onderzocht	door	B.	Inge-
laere	 en	 S.	 Vandeginste.	 Een	 vierde	 onderzoekslijn	 betreft	 de	 onmiddellijke	 geschiedenis	 (his-
toire immédiate) van	politieke	transities	in	de	regio	van	de	grote	meren	(S.	Mararo,	F.	Reyntjens,	
S.	Vandeginste).	S.	Geenen	en	S.	Marysse	onderzochten	de	impact	van	globale	evoluties	op	de	
ontwikkeling	 van	 de	 DR	 Congo.	 Naast	 “Discussion	 Papers”	 en	 hoofdstukken	 in	 verzamelwer-
ken	heeft	dit	onderzoek	zijn	neerslag	gevonden	in	internationale	peer-gerefereerde	tijdschriften	
als	 African Affairs, Journal of Modern African Studies, Afrique et développement, Economics History 
Review en Journal of Eastern African Studies.	Reeds	voor	de	dertiende	keer	publiceerde	de	TG	zijn	
jaarboek	over	de	regio	van	de	grote	meren:	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-2009	(Parijs,	
L’Harmattan),	dat	tot	een	internationaal	erkend	standaardwerk	is	uitgegroeid.

Het	sabbatsjaar	in	2007-2008	van	F.	Reyntjens	heeft	geleid	tot	twee	boeken:	“The Great Afrcan 
War. Congo and Regional Geopolitics 1996-2006” (Nederlandse	vertaling:	“De Grote Afrikaanse Oor-
log. Congo in de Regionale Geopolitiek 1996-2006”)	en	“Les risques du métier. Trois décennies comme 
‘chercheur-acteur’ au Rwanda et au Burundi”.	In	2009	heeft	het	onderzoek	van	de	TG	ook	geleid	
tot	twee	verdedigde	doctoraten,	met	name	A.	Ansoms	en	S.	Vandeginste.

De	TG	heeft	in	2009	zijn	institutionele	samenwerking	verdergezet	met	de	Université	Catholique	
de	Kinshasa	en	de	Université	Catholique	de	Bukavu	(DR	Congo),	de	University	of	Western	Cape	
(Zuid-Afrika)	en	de	Faculty	of	Development	Studies	van	de	Mbarara	University	of	Science	and	
Technology	(Oeganda),	via	financiering	van	VLIRUOS	voor	de	eerste	en	NUFFIC	voor	de	laatste.	
Bovendien	werden	vier	consultancy-opdrachten	uitgevoerd:	“Strategic	Conflict	Assessment	Bu-
rundi”	(DFID,	Londen,	Verenigd	Koninkrijk),	“Grassroots	Component	La	Benevolencija	Rwanda”	
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(La	 Benevolencija,	 Amsterdam,	 Nederland),	 “Guidance	 of	 Researchers	 in	 the	 Field	 to	 investi-
gate	 the	 Attitudes	 of	 Repatriated	 FDLR	 Fighters”	 (La	 Benevolencija,	 Amsterdam,	 Nederland)	
en	“Development	of	a	Joint	Country	Strategy-Rwanda”	(Oxfam,	Londen,	VK).	Op	de	leden	van	
de	TG	wordt	veelvuldig	beroep	gedaan	voor	ad	hoc	advies	onder	meer	door	NGO’s,	immigratie-	
en	asielagentschappen	wereldwijd	en	gerechtelijke	instanties	zoals	nationale	rechtbanken,	het	
Rwandatribunaal	in	Arusha	en	het	Internationaal	Strafhof	in	Den	Haag.	

De	African	Studies	Association	heeft	B.	Ingelaere	de	“Graduate	Student	Paper	Prize	2009”	toe-
gekend	voor	zijn	publicatie	“Peasants,	Power,	and	Ethnicity:	Centre	and	Periphery	in	the	Know-
ledge	 Construction	 in/on	 Post-Genocide	 Rwanda”.	 Deze	 prijs	 werd	 uitgereikt	 op	 19	 november	
2009	in	New	Orleans	(VSA).

(Waar een * vermeld wordt, betekent het dat dit deel uitmaakt van de overlappende TG PEGL en TG PIP 
agenda “Reële economie, staat en samenleving in Congo”. Voor een beschrijving: zie de rapportering 
over de activiteiten 2009 van de TG PIP).
	

3.2.3.2. TG PEGL Publicaties in 2009

Artikels 

•	Ansoms, A.	(2009)	“Reengineering	Rural	Society.	The	Visions	and	Ambitions	of	the	Rwandan	
Elite”,	African Affairs	108	(431):	1-21.

•	Buelens, F.	and	Marysse, S.	(2009)	“Returns	on	Investments	during	the	Colonial	Era:	the	
Case	of	the	Belgian	Congo”,	The Economics History Review	62	(S1):	135-166.

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Living	the	Transition.	Inside	Rwanda’s	Conflict	Cycle	at	the	Grass-
roots”,	Journal of Eastern African Studies	3	(3):	438-463.

•	Ingelaere, B.	(2009)	‘“Does	the	Truth	Pass	Across	the	Fire	Without	Burning?	Locating	the	

Sara Geenen steekt 
een handje toe bij het 
verpulveren van erts.

38 - Juni 2010  IOB Jaarverslag 2009



Short	Circuit	in	Rwanda’s	Gacaca	Courts’,	Journal of Modern African Studies	47	(4):	1-22.

•	Marysse, S.	and	Geenen,	S.	(2009)	“Win-Win	or	Unequal	Exchange?	The	Case	of	the	Sino-
Congolese	Cooperation	Agreements”,	Journal of Modern African Studies	47	(3):	371–396.	

•	Reyntjens, F.	(2009)	“Crónica	política	de	Ruanda	2008-2009”,	Cuadernos Fundación Sur	4	
(Julio-Agosto):	1-23.

•	*Titeca, K.	(2009)	“The	‘Masai’	and	‘Miraa’.	Public	Authority,	Vigilance	and	Criminality	in	a	
Ugandan	Border	Town”,	Journal of Modern African Studies	47	(2):	291–317.

•	Vandeginste S. (2009)	“Power-Sharing,	Conflict	and	Transition	in	Burundi:	Twenty	Years	of	
Trial	and	Error”,	Africa Spectrum	44	(3):	63-86.

•	Vandeginste, S.	(2009)	“De	Verenigde	Naties,	Burundi	en	de	last	van	het	verleden”,		Wereld-
beeld: tijdschrift voor de Verenigde Naties	33	(152):	8-14.

•	Vandeginste, S.	(2009)	“Le	Burundi	à	la	veille	des	élections”,	Dialogue	246:	3-13.

•	Vandeginste, S.	(2009)	“Le	processus	de	justice	transitionnelle	au	Burundi	à	l’épreuve	de	son	
contexte	politique”,	Droit et société: revue internationale de théorie du droit et de sociologie	73	
(3):	591-611.

Boeken

•	Ansoms, A.	(2009)	Faces of Rural Poverty in Contemporary Rwanda: Linking Livelihood Profiles 
and Institutional Processes	(gezichten	van	armoede	in	hedendaags	Rwanda),	PhD	Thesis,	
Antwerpen,	Faculteit	Toegepaste	Economische	Wetenschappen,	Universiteit	Antwerpen.

•	Reyntjens, F. (2009)	The great African war. Congo and regional geopolitics, 1996-2006,	New	
York,	Cambridge	University	Press.

•	Reyntjens, F.	(2009)	De grote Afrikaanse oorlog. Congo in de regionale geopolitiek 1996-2006,	
Antwerpen,	Meulenhoff/Manteau.

•	Reyntjens, F.	(2009)	Les risques du métier. Trois décennies comme ‘chercheur-acteur’ au Rwanda 
et au Burundi,	Paris,	L’Harmattan.

•	Vandeginste, S.	(2009)	Law as a Source and Instrument of Transitional Justice in Burundi,	PhD	
Thesis,	Antwerpen,	Faculteit	Rechten,	Universiteit	Antwerpen.

An Ansoms op bezoek 
in Rwanda voor haar 
onderzoeksproject
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Annuaire ‘L’Afrique des Grands lacs’ 

•	Marysse, S., Reyntjens, F. et Vandeginste, S.	(2009)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 
2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.

Hoofdstuk in boek	

•	Ansoms, A.	(2009)	"Privatisation’s	bitter	fruit:	the	case	of	Kabuye	sugar	works	in	Rwanda",	
in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.) L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-
2009,	Paris,	L’Harmattan.

•	Cassimon, D., Marysse S. et Verbeke, K.	(2009)	"L’impact	de	la	crise	sur	le	développement	
en	RDC",	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.) L’Afrique des grands lacs. 
Annuaire 2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.

•	Geenen, S. et Kamundala Byemba, G.	(2009)	"Qui	cherche,	trouve.	Opportunités,	défis	et	
espoirs	dans	le	secteur	de	l’or	à	Kamituga",	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	
(eds.)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.	

•	Ingelaere, B.	(2009)	"Mille	collines,	mille	gacaca.	La	vie	en	marge	du	processus	Gacaca",	in	:	
Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.) L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-
2009,	Paris,	L’Harmattan.

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Les	uridictions	Gacacas	au	Rwanda”	[The	Gacaca	in	Rwanda]	in:	
Huyse	L.	et	Salter	M.	(eds.)	Justice traditionnelle et reconciliation après un conflit violent: la 
richesse des expériences africaines,	Stockholm:	International	Idea.

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Peasants,	power	and	the	past.	Political	transition	and	transitional	
justice	in	Rwanda	and	Burundi.	A	view	from	below”	in:	Schürings	H.,	Günther	S.	and	Pabst	A.,	
(eds.)	No Future Without the Past. Perspectives of Democratisation and Promotion of Peace in the 
Great Lakes Region, Central Afrika,	Marburg:	Tectum	Verlag.

•	Bucyalimwe Mararo, S.	(2009)		"Le	‘noko’	vu	par	son	‘neveu’.	Une	vue	congolaise	sur	les	
relations	Belgo-congolaises.	Commentaires	sur	l’article	de	Jean-Claude	Willame",	in:	
Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.)	L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-
2009,	Paris,	L’Harmattan.	

•	Bucyalimwe Mararo, S. (2009)	"Au	finish?	Paix,	sécurité	et	élections	locales	toujours	en	
question	au	Nord-Kivu	(RDC)",	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.)	L’Afrique 
des grands lacs. Annuaire 2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.			

•	*Marivoet, W.	(2009)	"Decentralizing	the	challenges	of	poverty	reduction	in	the	DRC",	in:	
Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.) L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-
2009,	Paris,	L’Harmattan.	

•	Parqué, V. et Reyntjens, F.	(2009)	"Le	rôle	de	la	Belgique	au	Rwanda	et	au	Burundi",	in:	
Remacle	E.	and	Winand	P.	(eds.)	L’Amérique, l’Europe, L’Afrique,	Brussel,	P.I.E.	Peter	Lang.

•	Reyntjens, F.	(2009)	"Chronique	politique	du	Rwanda,	2008-2009,	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	
F.	and	Vandeginste	S.	(eds.) L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-2009,	Paris,	
L’Harmattan.

•	Vandeginste, S.	(2009)	"Le	Burundi	à	la	veille	des	élections	de	2010:	entre	la	voie	du	dialogue	
et	celle	de	la	violence	politique",	in:	Marysse	S.,	Reyntjens	F.	and	Vandeginste	S.	(eds.)	
L’Afrique des grands lacs. Annuaire 2008-2009,	Paris,	L’Harmattan.

• Vandeginste, S.	(2009)	“Burundi”,	in:	Mehler	A.,	Melber	H.	and	van	Walraven	K.	(eds.)	Africa 
Yearbook. Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2008,	Leiden,	Boston,	Brill.
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IOB Discussion Papers en IOB Working Papers 

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

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Do	We	Understand	Life	after	Genocide?	Centre	and	Periphery	in	the	
Knowledge	Construction	in/on	Rwanda”,	Working Paper 2009:01,	Antwerp,	Institute	of	
Development	Policy	and	Management.

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Living	Together	Again.	The	Expectation	of	Transitional	Justice	in	
Burundi	.	A	View	from	Below”,	Working Paper 2009:06,	Antwerp,	Institute	of	Development	
Policy	and	Management.

Discussion Papers en Working Papers andere instituten

•	*Titeca, K.	(2009)	“The	changing	Cross-border	Trade	Dynamics	between	North-western	
Uganda,	North-eastern	Congo	and	Southern	Sudan”,	Working Paper 63 series 2,	London,	
London	School	of	Economcis	and	Political	Science,	Crisis	States	Research	Centre.

Rapporten en verslagen

•	Ingelaere, B.	(2009)	“The	Gacaca	Courts	in	Rwanda.	History,	Procedures,	Features,	Functio-
ning	and	Trends	and	Opinion	on	the	Case	of	Prosecutor	v.	Ephrem	Setako,	ICTR-2004-81-T,	
and	its	Relation	to	the	Gacaca	Process”,	Expert	Report,	International	Criminal	Tribunal	for	
Rwanda.

•	Ingelaere, B.	(2009)	“Living	Together	Again.	The	Expectation	of	Transitional	Justice	in	
Burundi	–	A	View	from	Below”,	Report,	Brussel,	Belgian	FOD	Foreign	Affairs,	Department	of	
Peacebuilding.

• Ingelaere, B., Havugimana, J.B. and Ndushabandi, S	(2009)	“La	Benevolencija	Rwanda:	
Grassroots	Project”,	Evaluation	Report,	Amsterdam,	La	Benevolencija,	Humanitarian	Tools	
Foundation.

•	Ingelaere, B., Havugimana, J.B. and Ndushabandi, S	(2009)	“Musekeweya	in	Congo.	Radio	
listening	habits	of	FDLR	combatants	in	Eastern	Congo”,	Report,	Amsterdam,	La	Benevolen-
cija,	Humanitarian	Tools	Foundation.

•	Vandeginste, S., Bigirumwami, J. and Nijs L. (2009)	“Burundi	2010:	the	Elections	no	one	
can	affort	to	lose”,	Burundi	Strategic	Conflit	Assessement,	Antwerp,	Institute	of	Develop-
ment	Policy	and	Management.

Artikels in kranten en tijdschriften	

•	*Titeca, K., Van Puijenbroek, J. en Vlassenroot, K.	(2009)	“Vergeet	het	vergeten	conflict	
niet”,	De Standaard,	30	juli	2009:	3.

3.2.3.3. TG PEGL Interne IOB seminaries in 2009

•	Sara Geenen,	“Introductie	bij	Thierry	Michel’s	film	Katanga	Business”	(4	mei	2009)	(USOS	
vzw	Awarenessweek	over	Ecology	and	the	South).

•	Bert Ingelaere,	“Opening	Spaces	of	Togetherness.	The	Expectation	of	Transitional	Justice	in	
Burundi”,	(11	juni	2009).

•	*Wim Marivoet,	“Practical	Introduction	to	the	use	of	Quantum	GIS	&	GRASS”,	(30	januari	2009).

•	Filip Reyntjens,	“A	risky	Job:	30	years	as	‘Actor-researcher’	in	Rwanda	and	Burundi”	,
	 (15	januari	2009).
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3.2.3.4. TG PEGL externe opdrachten in 2009 

•	“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 2009: 42.681€	
(Promotoren:	S.	Marysse	en	F.	Reyntjens).

•	“Gouvernance	locale	et	développement	post-conflit”,	VLIRUOS	(Brussel),	microprojecten
	 DR	Congo	2007,	6	maart	2007-5	maart	2009.	Budget in 2009: 38.902,60€	(Promotor:
	 S.	Marysse).

•	“Evaluation	Grassroots	Component	La	Benevolencija	-	Rwanda”,	La	Benevolencija	HFT	
(Amsterdam,	Nederland).	Budget in 2009: 6.000€	(Promotor:	B.	Ingelaere).

•	“Guidance	of	Researchers	in	the	Field	to	Investigate	the	Attitudes	of	Pepatriated	FDLR	
Fighters”,	La	Benevolencija	HFT	(Amsterdam,	Nederland).	Budget in 2009:  1.��0€	(Promo-
tor:	B.	Ingelaere).

•	“Strategic	Conflict	Assessment	-	Burundi”,	Department	for	International	Development	
(DFID)	(Glasgow,	Verenigd	Koninkrijk).	Budget in 2009: 39.048€ (£3�.1�8)	(Promotor:

	 R.	Renard	en	S.	Vandeginste).

•	*“Informeel	publiek	bestuur:	focus	op	basisonderwijs	en	urbane	landbouw	in	peri-urbaan	
Kinshasa”,	Bijzonder	Onderzoeksfonds	(BOF)	(Universiteit	Antwerpen).	Budget in 2009: 
6.000€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

•	“Development	of	a	Joint	Country	Strategy	-	Rwanda”,	Oxfam	Rwanda	Programme	(London,	
Verenigd	Koninkrijk).	Budget in 2009: 3.200€	(Promotor:	A.	Ansoms).

•	“Empowering	the	Poor	or	Protecting	the	Powerful?	Externally	enduced	Reforms	and	Agency	
of	Local	Actors.	A	Case	Study	on	Land	Dynamics	in	Rwanda	and	Burundi”,	Geconcerteerde	
Onderzoeksacties	(GOA)	(Universiteit	Antwerpen).	Budget in 2009: 2.989€	(Promotoren:

	 F.	Reyntjens,	J.	Bastiaensen,	W.	Vandenhole,	J.	Vranken).	

•	“Peasants,	Power,	Identity	and	the	Past.	An	Anthropological	and	Micro-Level	Exploration	of	
Rwanda’s	Conflict	Cycle”,	VLIRUOS/DGOS	(Brussel),	1	januari	2009-31	december	2012.	
Budget in 2009: 42.282€	(Promotor:	F.	Reyntjens;	doctoraatstoelage	B.	Ingelaere).

•	“Recherches	et	formation	en	développement	post-conflits	et	gouvernance	locale/regionale”,	
VLIRUOS	(Brussel),	microprojecten	DR	Congo	2009,	1	maart	2009-10	maart	2012.	Budget in 
2009: 69.480,40€	(Promotor:	F.	Reyntjens).

3.2.3.�. TG PEGL betrokkenheid bij programma’s overzee in 2009

Tom De Herdt en Stefaan Marysse	(RD	Congo)

•	*Januari-december	2009,	IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking,	Facultés	Catho-
liques	du	Congo,	Faculté	d’économie	du	développement,	Kinshasa,	RD	Congo.

•	*Januari-december	2009,	VLIRUOS,	Brussel,	Eigen Initiatief “Renforcement des capacités 
académiques en Economie et Développement Humain”,	Université	Catholique	du	Congo,	
Faculté	d’économie	du	développement,	Kinshasa,	RD	Congo.

Stefaan Marysse en Filip Reyntjens	(Oeganda)

•	Januari-december	2009,	NUFFIC-project	in	samenwerking	met	het	Instituut	voor	Ontwikke-
lingsvraagstukken	(IVO),	Universiteit	van	Tilburg	(Nederland), “Institutionele ondersteuning 
van de Faculty of Development Studies van de Mbarara University of Science and Technology”,	
MUST,	Mbarara,	Oeganda.
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Stefaan Marysse	(Zuid-Afrika	en	RD	Congo)

•	Januari-december	2009,	VLIRUOS,	Brussel,	onderzoekscomponent	IUS	project	“Poverty 
Alleviation and Service Delivery in the Western Cape”,	University	of	Western	Cape,	Kaapstad,	
Zuid-Afrika.

•	Januari-december	2009,	VLIRUOS,	Brussel,	Microprojecten	“Gouvernance locale et dévelop-
pement  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	“Poverty	&	Well-Being	as	a	(local)	Institutional	Process”	vertrekt	van	
een	actor-geöriënteerde	theoretische	visie.	Deze	visie	conceptualiseert	het	ontwikkelingspro-
ces	 als	 de	 evoluerende	 uitkomst	 van	 de	 strategieën	 en	 sociale	 praktijken	 van	 diverse	 sociale	
actoren	 in	 een	 conditionerende	 socio-institutionele	 context.	 Enerzijds	 genereert	 die	 	 (collec-
tieve)	inspiratie	en	mogelijkheden	tot	samenwerkingmaar		anderzijds	bepalen	expliciete	en	im-
pliciete	verdelings-	en	uitsluitingsmechanismen	in	een	diversiteit	van	politieke	arena’s	in	grote	
mate		wie	meer	of	minder	arm	is.	De	focus	op	(arme)	actoren	uit	zich	in	een	prioritaire	aandacht	
voor	lokale	institutionele	processen	en	hun	vertaling	naar	capaciteitsmogelijkheden	en	–beper-
kingen.	Dit	 impliceert	onvermijdelijk	ook	ruime	aandacht	voor	de	samenhang	van	deze	 lokale	
processen	met	meso-	en	macro-evoluties	en	-beleid.		Van	hieruit	is	het	onderzoek	ook	beleids-
gericht	aangezien	de	analyse	van	“actoren	in	institutionele	context”	ook	onmiddellijk	aankno-
pingspunten	biedt	voor	algemeen	beleid	en	ontwikkelingsinterventies	die	kunnen	bijdragen	tot	
het	verminderen	van	uitsluiting	en	het	verhogen	van	de	economische,	sociale,	politieke	en	cul-
turele	capaciteiten	van	arme	actoren.	

Naast	het	bijdragen	aan	de	algemene,	theoretische	discussie	met	betrekking	tot	ontwikkeling	
en	 	armoede,	spitst	het	onderzoek	van	de	TG	zich	toe	op	een	aantal	thema’s	en	geografische	
concentratieregio’s.	Omwille	van	de	voordelen	van	lokale	verankering	gebeurt	veel	van	het	on-
derzoek	in	coördinatie	met	de	huidige	LTIS-partners	in	de	DR	Congo	en	Nicaragua.	Belangrijke	
lange	 termijn	 onderzoeksthema’s	 zijn	 het	 (gebrek	 aan)	 rekenschap	 van	 publieke	 diensten,	 de	
institutionele	voorwaarden	voor	een	(beter)	functioneren	van	en	een	betere	toegang	tot	mark-
ten	(microfinanciering,	waardeketens)	en	problemen	van	lokale	organisatie	en	collectieve	actie.	
Recent	is	er	ook	meer	aandacht	voor	het	beheer	van	en	de	strijd	om	landrechten	en	natuurlijke	
hulpbronnen,	al	dan	niet	in	de	context	van	energie-	en	klimaatcrisis,	én	de	opgang	van	trans-
lokale	 “livelihood”-strategieën,	 (inter)nationale	 migratie	 en	 geografische	 mobiliteit.	 In	 de	 sa-
menwerking	met	de	TG	“Political	Economy	of	the	Great	Lakes	Region”	groeide	ook	een	nieuwe	
articulatie	van	het	onderzoek	rond	het	thema	“reële	economie,	staat	en	samenleving”.	Naast	
de	algemene	theoretische	aanpak	komen	hier	verschillende	thematische	onderzoekslijnen	sa-
men,	onder	meer	(gebrek	aan)	rekenschap	voor	publieke	diensten,	markten	en	waardeketens	en	
toegang	tot	land.

Stafmedewerkers	 (in	 alfabetische	 volgorde):	 Johan	 Bastiaensen	 (convenor),	 Tom	 De	 Herdt	
(halftijds),	 Cecile	 Famerée	 (tot	 januari	 2009),	 Sonia	 Mrsic-Garac	 (vanaf	 februari	 2009),	 Griet	
Steel,	Kristof	Titeca	(halftijds),	Inge	Wagemakers,	Nanneke	Winters	(vanaf	februari	2009).	

PhD studenten	(in	alfabetische	volgorde):	Cécile	Famérée	(TEW-UA),	Selmira	Flores	(PSW-UA),	
René	Mendoza	(PSW-UA),	Juan	Carlos	Polvorosa	(TEW-UA)	),	Famory	Sinaba	(TEW-UA),	Gert	
Van	Hecken	(TEW-UA),	Inge	Wagemakers	(PSW-UA),	Nanneke	Winters	(IOB)
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3.2.4.1. TG PIP overzicht van de werking en realisaties in 2009

De	TG	was	in	2009	actief	in	het	theoretisch	onderzoek	betreffende	armoede	als	een	lokaal	insti-
tutioneel	proces.	In	dit	kader	werden	drie	internationale	publicaties	gerealiseerd.	Twee	daarvan	
betreffen	valorisaties	in	het	kader	van	het	doctoraat	van	B.	D’Exelle.

Lange	termijn	partnerschappen

De	 TG	 investeerde	 in	 2009	 opnieuw	 substantieel	 in	 de	 LTIS-partnerschappen	 met	 RD	 Congo	
en	Nicaragua.	In	Nicaragua	werd	het	nieuwe	VLIRUOS	Eigen	Initiatief		“Generating	Knowledge	
and	Synergy	for	Inclusive	Rural	Development.	A	pilot	Project	in	Muy	Muy-Matiguas”	opgestart.	
Tijdens	 de	eerste	 maanden	 lag	de	klemtoon	hoofdzakelijk	 op	de	organisatie	van	de	opleiding	
“Territorio,	actores	y	estrategias	de	desarrollo”	in	de	rurale	gemeenten	van	Muy	Muy	en	Mati-
guás,	gericht	op	lokale	“ontwikkelingskaders”	van	de	gemeentebesturen,	NGO’s,	microfinancie-
ringsorganisaties,	coöperatieven,	ministeries	en	lokale	“leiders”.	In	totaal	namen	45	personen	
deel,	20	in	Muy	Muy	en	25	in	Matiguas.	Het	doel	is	om	hen	een	basisvorming	over	“actoren	in	de	
concrete	lokale	institutionele	context”	te	geven	en	die	te	vermengen	met	een	proces	van	partici-
patieve	analyse	en	reflectie	op	de	diversiteit	van	lokale	“livelihood”-strategieën	en	de	effectivi-
teit	van	de	lopende	en	mogelijke	nieuwe		ontwikkelingsacties	in	het	territorium.	In	de	volgende	
fase	is	het	de	bedoeling	de	deelnemers	ook	te	betrekken	bij	de	uitwerking	en/of	aanpassing	van	
lokale	ontwikkelingsacties.	Daarbij		vertrekt	men		van	de	acties	van	de	LTIS-partner	Nitlapan	
en	de	geassocieerde	microfinancieringsorganisatie	Fondo	de	Desarrollo	Local,		maar	werkt	men	
ook	samen	met	andere	actoren	zoals	lokale	boerenorganisaties,	cacao-	en	melkcoöperatieven	
en	andere	microfinancieringsorganisaties.	Daarnaast	wenst	men	ook	de	onderzoeksagenda	van	
het	project	te	koppelen	aan	deze,	hopelijk	beter	geconcerteerde	en	gecoördineerde,	acties.

Microfinanciering	en	waardeketens	

Vanuit	het	VLIRUOS	project	werd	ook	actief	meegewerkt	aan	de	organisatie	in	Nicaragua	van	
het	 “IV	 Seminario	 Centroamericano	 de	 microfinanzas	 rurales	 y	 ambiente.	 De	 las	 crisis	 a	 las	
oportunidades”	in	opdracht	van	Centraal-Amerikaanse	en	Nicaraguaanse	microfinancierings-
associaties,	respectievelijk	Redcamif	en	Asomif.	J.	Bastiaensen	presenteerde	een	bijdrage	over	
“Microfinanzas	rurales	y	transformación	de	cadenas	de	valor	agropecuarios.	Hacia	un	enfoque	
de	‘Finanzas	Plus”.	Rond	het	thema	microfinanciering	was	J.	Bastiaensen	ook	betrokken	bij	de	
organisatie	 van	 de	 “1st	 European	 Microfinance	 Conference”	 ingericht	 door	 het	 Center	 for	 Eu-
ropean	 Microfinance	 Research	 (CERMI)	 van	 de	 Solvay	 Business	 School	 (Université	 Libre	 de	
Bruxelles).	 	Hij	was	lid	van	het	wetenschappelijk	comité,	panellid	en	presenteerde	de	bijdrage	
over	 “Microfinance	 for	 Inclusive	 and	 Sustainable	 Rural	 Development”	 in	 de	 sessie	 “Rural	 Mi-
crofinance”.	Aan	het	CERMI	verzorgde	hij	een	gastseminarie	rond	rurale	microfinanciering.	Eind	
2009	participeerde	J.	Bastiaensen	in	een	evaluatie	van	de	Nederlandse	ontwikkelingshulp	aan	
de	Nicaraguaanse	microfinancieringsindustrie	in	opdracht	van	de	Nederlandse	evaluatiedienst.	
In	dit	kader	nam	hij	ook	deel	aan	een	workshop	 in	Costa	Rica.	Tenslotte	werd	ook	punctuele	
ondersteuning	verleend	aan	het	reviewonderzoek	over	de	impact	van	microfinanciering	onder	
leiding	van	J.	Vaessen.	

Complementair	aan	het	onderzoek	over	microfinanciering	voor	rurale	ontwikkeling	werd	in	Ni-
caragua	ook	verder	onderzoek	verricht	naar	de	waardeketens	 in	de	zuivelindustrie	en	de	vee-
teelt.	 S.	 Flores	 bekijkt	 dit	 vanuit	 een	 genderperspectief,	 terwijl	 J.C.	 Polvorosa	 inzoomt	 op	 de	
keuze	tussen	verschillende	concurrerende	ketens	,”contract	choice”.	R.	Mendoza	is	in	de	eind-
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fase	van	zijn	monografie	over	de	rurale	ontwikkeling	in	Nueva	Segovia	(Nicaragua)	waarin	hij	de	
globaal-lokale	politieke	arena’s	rond	koffie,	hout	en	artisanale	waardeketens	en	de	substantiële	
Finse	ontwikkelingshulp	aan	de	regio	bestudeert.	F.	Sinaba	heeft	in	Mali	reeds	een	eerste	fase	
van	empirisch	onderzoek	afgerond	betreffende	de	waardeketens	van	bio	vs	gewone	sesam	en	
katoen.	G.	Steel	leverde	verschillende	bijdragen	om	haar	doctoraat	over	toerisme	en	straatver-
kopers	in	Peru	te	valoriseren.	Ze	heeft	onder	meer	een	workshop	gegeven	op	het	IDS-congres	
“Knowledge	 for	Development”	 in	Utrecht	 (Nederland).	 In	deze	workshop	“The	Impact	of	 the	
Economic	Crisis	on	Opportunities	to	Benefit	International	Tourism”	kwam	zeer	sterk	naar	voor	
dat	toerisme	als	een	erg	kwetsbare	waardeketen	kan	beschouwd	worden.	In	het	kader	van	het	
gezamenlijk	TG	PEGL-PIP-onderzoek	betreffende	de	DR	Congo	werd	door	K.	Titeca	onderzoek	
verricht	omtrent	de	“illegale”	internationale	handel	in	het	conflictgebied	aan	de	noordoostelijke	
grens	van	de	DR	Congo.

Land	en	natuurlijke	hulpbronnen

Rond	het	thema	“beheer	van	en	de	strijd	om	de	rechten	op	 land	en	natuurlijke	hulpbronnen”	
hebben	T.	De	Herdt	en	I.	Wagemakers	onderzoek	verricht	rond	de	strijd	voor	landrechten	in	Kin-
shasa	(RD	Congo).	Zij	namen	in	dit	kader	ook	deel	aan	internationale	conferenties	in	Leipzig	en	
Leiden.	G.	Van	Hecken	bestudeerde	de	(in)effectiviteit	van	een	markt	in	milieudiensten	met	be-
talingen	voor	milieurelevante	veranderingen	voor	het	beheer	en	herstel	van	rurale	landschap-
pen	 in	 het	 algemeen	 en	 in	 functie	 van	 de	 lokale	 waterbevoorrading.	 C.	 Famérée	 rondde	 haar	
studiegedeelte	 van	 de	 doctoraatsopleiding	 af	 en	 ging	 verder	 met	 het	 literatuuronderzoek	 in	
functie	van	haar	doctoraatsvoorstel	betreffende	“Land	Grabbing”	in	Peru	en	Nicaragua.	Dit	on-
derzoek	werd,	in	samenwerking	met	K.	De	Feyter	(Faculteit	Rechten,	Universiteit	Antwerpen),	
ingediend	 met	 het	 oog	 op	 een	 interdisciplinaire	 doctoraatsbeurs	 aan	 de	 Universiteit	 Antwer-
pen.	 Een	 sterk	 gerelateerd	 doctoraatsvoorstel	 “Mining	 and	 Development.	 An	 Analysis	 of	 the	
‘Political	Arenas’	around	Mining	Conflicts	in	Peru”	betreffende	conflicten	rond	open	mijnbouw	
in	Peru	werd	in	samenwerking	met	E.	Dedeckere	(Instituut	voor	Milieukunde	en	Duurzame	Ont-
wikkeling,	Universiteit	Antwerpen)		ingediend	bij	VLIRUOS	voor	een	VLADOC-beurs	voor	IOB-
alumnus	K.	Houtman.	

Translokale	livelihoods,	migratie	en	mobiliteit

Rond	het	thema	“translokale	livelihoods,	migratie	en	mobiliteit”	heeft	N.	Winters	haar	docto-
rale	onderzoek	aangevat	over	“Migration,	Transnational	Family	Life	and	Local	Development	in	
Nicaragua”.	 In	 dit	 kader	 nam	 ze	 actief	 deel	 aan	 drie	 internationale	 conferenties	 (Maastricht,	
Tenerife,	Mexico).	Haar	thema	heeft	sterke	dwarsverbanden	met	de	onderzoeksagenda	over	ru-
rale	ontwikkeling	en	microfinanciering	in	Nicaragua.	G.	Steel	verrichtte	in	dit	kader	onderzoek	
naar	 translokale	 bestaansstrategieën	 van	 jongeren	 op	 het	 Nicaraguaanse	 platteland.	 In	 de	
context	van	het	VLIRUOS	Eigen	Initiatief	kijkt	zij	naar	de	initiatieven	van	rurale	jongeren	om	de	
cirkel	van	armoede	te	doorbreken.	Verder	gaat	zij	na	hoe	ontwikkelingsprogramma’s	dergelijke	
initiatieven	beter	zouden	kunnen	ondersteunen.		Dit	onderzoek	gebeurt	in	samenwerking	met	
lokale	 onderzoekers	 van	 Nitlapan	 maar	 bouwt	 ook	 voort	 op	 haar	 doctoraatsonderzoek	 over	
straatverkopers	en	toerisme	in	Cusco	(Peru).	In	dit	kader	heeft	zij	een	postdoc	onderzoeksvoor-
stel	 ingediend	“Moving	out	of	Poverty.	Dream	or	Reality	 for	young	Peruvians”.	 	Zij	heeft	haar	
doctoraat	ook	gevaloriseerd	aan	de	hand	van	een	aantal	internationale	peer-reviewed	publica-
ties.	Ze	presenteerde	papers	op	internationale	conferenties	in	Liverpool,	Leiden	en	Lima.	In	de	
context	van	het	thema	“migratie”	heeft	IOB-alumnus	K.	Jara	twee	maanden	veldwerk	verricht	
in	Muy	Muy	(Nicaragua)	over	de	band	tussen	migratie,	onderwijs	en	investeringen	in	vorming.	
Zij	ontving	hiervoor	een	VLIRUOS	Zuid-Zuid	beurs.	
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Reële	economie,	staat	en	samenleving	in	Congo

Wat	het	onderzoek	in	de	DR	Congo	betreft,	streeft	de	TG	naar	de	uitbouw	van	een	coherente	
onderzoekslijn	op	de	dwarsdoorsnede	van	de	TG	PIP	en	PEGL.	Dit	onderzoek	richt	zich	op	de	
“real	economy”	(MacGaffey)	en	“real	statehood”	(de	Sardan),	voorbij	de	officiële	gegevens	en	
indicatoren	 van	 armoede,	 ontwikkeling	 en	 publieke	 dienstverlening.	 Het	 is	 gebaseerd	 op	 een	
methodologisch	kader	in	de	driehoek	“actor-oriented”-benadering	van	de	politieke	antropolo-
gie,	“livelihoods”-benadering	van	de	sociologie	en	de	“capability”-benadering	van	de	economie	
en	de	samenwerking	met	lokale	onderzoekspartners.		En	het	gaat	op	zoek	naar	momenten	van	
verandering	in	sociale	praktijken	voorbij	veranderingen	in	formele	structuren	en	beleid.	Eén	van	
de	 methodologische	 hoekstenen	 is	 de	 samenwerking	 met	 een	 lokale	 langetermijn	 institutio-
nele	partner,	in	casu	de	Faculté	d’Economie	et	Développement	van	de	Université	Catholique	du	
Congo.	De	partnerwerking	wordt	gedragen	door	een	basisfinanciering	vanwege	de	Universitaire	
Stichting	voor	Ontwikkelingssamenwerking	(USOS)	en	het	IOB.	

Begin	2009	organiseerde	de	TG	een	cruciale	“collectieve	onderzoeksfase”	in	het	onderzoek	“Ap-
pui	stratégique	à	la	réconstruction	post-conflit	en	RD	Congo”,	gefinancierd	door	het	Federaal	
Wetenschapsbeleid	(BELSPO).	Het	onderzoek	richt	zich	op	het	functioneren	van	de	staat	binnen	
twee		domeinen,	namelijk	lager	onderwijs	en	het	beheer	van	natuurlijke	hulpbronnen.	Een	ploeg	
van	24	leden	onderzocht	tijdens	de	collectieve	onderzoeksfase	de	verschillende	“stakeholders”	
betrokken	in	een	conflict	over	bescherming	van	landrechten	in	het	kader	van	een	project	voor	
stedelijke	landbouw.	Tevens	werd	onderzocht	hoe	deze	belanghebbenden	te	betrekken	bij	het	
beleid	 van	 vermindering	 van	 schoolkosten.	 In	 Kinshasa	 werd	 deze	 onderzoeksfase	 georgani-
seerd	door	de	partneruniversiteit	onder	leiding	van	J.-P.	O.	de	Sardan	en	A.	Diarra,	verbonden	
aan	LASDEL	(Niamey,	Niger).	Nadien	splitste	het	onderzoeksteam	zich	op		en	werd	de	oefening	
overgedaan	in	Kikwit,	met	VLIRUOS	EI-steun	en	in	Lubumbashi.	Deze	tweede	fase	was	een	ge-
legenheid	om	een	onderzoeksequipe	te	vormen	voor	kwalitatief	onderzoek,	de	agenda	van	het	
onderzoeksproject	duidelijker	af	te	lijnen	en	een	aantal	hypotheses	aan	te	scherpen	voor	verder	
onderzoek.	Het	onderdeel”	land	en	stedelijke	landbouw”	in	Kinshasa	en	Kikwit	werd	uitgewerkt	
door	 I.	 Wagemakers	 en	 O.	 Makangu	 Diki	 (Université	 Catholique	 du	 Congo)	 met	 financiering	
via	 een	 BOF-project	 van	 de	 Universiteit	 Antwerpen.	 Het	 onderwijsgedeelte	 werd	 in	 Kinshasa	
door	K.	Titeca,	D.	Imbongo,	I.	Wagemakers	en	T.	De	Herdt	verder	uitgewerkt.	Voor	de	provincies	
Equateur,	Bandundu,	Kasayi-Ouest,	Kasayi-Est,	Katanga,	Kikwit	en	Lubumbashizorgde	een	on-
derzoeksploeg	van	de	universiteiten	van	Kinshasa	(UCC),	Lubumbashi	(UNILU)	en	Luik,	onder	
leiding	van	M.	Poncelet.	Verder	onderzocht	een	team	van	onderzoekers	van	Tervuren	(KMMA),	
Kinshasa	(UNIKIN)	en	Lubumbashi	(UNILU)		de	houtskoolketen	in	het	kader	van	het	BELSPO	
project.		.	Het	geheel	wordt	door	het	IOB	(T.	De	Herdt)	gecoördineerd.	Extra	financiering	kwam	
van	DFID-Kinshasa,	waardoor	ook	in	het	binnenland	van	een	aantal	provincies	veldonderzoek	
kon	verricht	worden	door	S.	Mrsic-Garac.	Alles	bij	elkaar	zal	dit	onderzoek	leiden	tot	een	boek	
over	“Enjeux	et	acteurs	dans	 la	 réduction	des	 frais	scolaires”.	Het	 is	echter	ook	belangrijk	de	
onderzoeksresultaten	van	de	onderwijssector	en	het	probleem	van	bescherming	van	landrech-
ten	samen	te	brengen	en	met	elkaar	te	confronteren.	Samen	kunnen	beide	een	“praktisch”	licht	
werpen	op	de	lokale	realiteit	van	“statelijkheid”	in	de	DR	Congo.	De	eerste	resultaten	werden	in	
2009	voorgesteld	tijdens	de	“European	Conference	of	African	Studies”	(ECAS)	in	Leipzig,	op	een	
workshop	over	“Urban	Governance”	ingericht	door	het	Afrika	Studiecentrum	in	Leiden,	tijdens	
een	seminarie	in	Luik	en	tijdens	een	conferentie	ingericht	door	LASDEL	in	Niamey	(Niger).	An-
dere	terugkoppelingsmomenten	worden	gepland	in	de	loop	van	het	voorjaar	van	2010.	
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Het	 postdoctoraal	 onderzoek	 ingediend	 door	 K.	 Titeca	 werd	 goedgekeurd	 door	 het	 FWO.	 Dit	
postdoctoraal	 onderzoek	 over	 de	 “Grensoverschrijdende	 informele	 economie	 in	 Sub-Sahara	
Afrika:	case	study	het	Grensgebied	tussen	Oeganda,	DR	Congo	en	Soedan”	bevindt	zich	ook	op	
het	raakvlak	tussen	TG	PIP	en	TG	PEGL.	Enerzijds	wordt	bestudeerd	hoe	actoren	zich	organi-
seren	in	een	socio-institutionele	context	gekenmerkt	door	extralegaliteit.		Hierbij	gaat	de	aan-
dacht	naar		verschillende	aspecten	met	als	ultieme	doel	het	beschrijven	van	de	‘real	economy’	
in	deze	regio:	(i)	betreft	het	hier	een	overlevingsoptie	voor	de	armen	dan	wel	een	criminalisering	
van	de	economie?;	(ii)	hoe	verhouden	de	handelaren	zich	onderling	en	tot	de	politieke	actoren,	
met	andere	woorden	waar	situeert	‘macht’	zich	in	deze	handel?;	(iii)	aandacht	voor	de	verschil-
lende	specifieke	smokkelgoederen	zoals	sigaretten	en	benzine;	(iv)	specifieke	aandacht	voor	de	
interactie	met	rebelgroeperingen	 in	het	gebied,	meer	specifiek	aan	de	Congolese	kant	van	de	
grens.	Anderzijds,	wordt	nagegaan	wat	de	gevolgen	van	deze	processen	zijn	voor	postconflict	
reconstructie	in	dit	gebied	met	specifieke	aandacht	voor	staatsopbouw	aan	de	Oegandees-Soe-
danees-Congolese	grens.	Hoe	verhoudt	deze	“illegale”	handel	zich	tot	processen	van	staatsvor-
ming?	Verschillende	papers	werden	hierover	voorgesteld	op	 internationale	 fora	en	 ingestuurd	
naar	peer-reviewed	wetenschappelijke	tijdschriften.		

De	gegevens	van	gezinsbudgetenquête	in	DR	Congo	werden	verder	verwerkt;	met	name	de	“ca-
pability”	benadering	voor	prijsdeflators	werd	uitgewerkt.	Deze	methodologie	is	van	groot	be-
lang	voor	zowel	vergelijkingen	over	de	tijd	als	over	ruimte.	Eén	artikel	werd	geaccepteerd	voor	
publicatie	in	een	peergerefereerde	wetenschappelijk	tijdschrift	en	zal	 in	2010	verschijnen.	On-
derzoek	 over	 “community-based	 care”	 en	 sociaal	 kapitaal	 werd	 door	 I.	 Wagemakers	 voorge-
steld	op	een	internationale	conferentie	in	Zuid-Afrika.

Het	VLIRUOS	Eigen	Initiatief	voor	academische	capaciteitsopbouw	in	humane	ontwikkeling	is	
in	2009	zijn	 laatste	fase	 ingegaan.	Het	project	bood	de	mogelijkheid	basiscapaciteit	te	finan-
cieren,	onder	meer	op	het	gebied	van	ICT,	onderwijsinnovatie,	actualisering	van	syllabi,	recy-
clagemomenten	voor	academisch	personeel,	doctoraatsbeurzen	en	onderzoeksseminaries.	In	
het	kader	daarvan	kon	J.	Siku	een	masteropleiding	volgen	aan	IOB.	Hij	bereidt	een	doctoraats-
voorstel	voor	over	fiscale	decentralisatie	in	DR	Congo	en	zal	in	2010	aangesteld	worden	als	vrij	
assistent	bij	de	TG	PIP.

In	het	kader	van	de	samenwerking	met	PAIDECO	in	DR	Congo	heeft	O.	Palata	met	een	studie-
beurs	van	de	Belgisch	Technische	Coöperatie	een	IOB-masterprogramma	gevolgd.	Momenteel	
bereidt	hij	een	doctoraatsvoorstel	voor.

Andere	beleidsondersteuning

Wat	beleidsondersteuning	betreft,	werd	in	het	verlengde	van	het	werk	rond	rurale	ontwikkeling	
feedback	gegeven	op	het	beleidsdocument	ter	zake	van	Broederlijk	Delen.		G.	Steel	werd	ook	lid	
van	de	commissie	Latijns-Amerika	van	de	partnerdienst	van	Broederlijk	Delen.	

(Waar een * vermeld wordt, betekent het dat dit deel uitmaakt van de overlappende TG PEGL en TG PIP 
agenda “Reële economie, staat en samenleving in Congo”. Voor een beschrijving: zie de rapportering 
hierboven over de activiteiten 2009 van de TG PIP).
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3.2.4.2. TG PIP Publicaties in 2009

Artikels	

•	*De Herdt, T., Bakafwa Tshipamba, R. en Kuatshila Musasa, R.	(2008)			“Au-delà	de	la	
corruption	à	Kinshasa:	l’éducation	comme	marchandise”,	Afrique et Développement	26:	38-53	
(gepubliceerd	in	2009).	

•	*De Herdt, T en Bastiaensen, J.	(2008)	“The	Circumstances	of	Agency.	A	Relational	View	of	
Poverty”,	International Development Planning Review	30	(4):	339-357	(gepubliceerd	in	2009).

•	D’Exelle, B.	(2009)	“Excluded	Again:	Village	Politics	at	the	Aid	Interface”,	Journal of Develop-
ment Studies	45	(9):	1453-1471.	

•	*De Herdt, T.		et	Bastiaensen, J.		(2009)		“L’agencéité	relationnelle”,	Revue Tiers Monde	198	
(2):	317-333.

•	*De Herdt, T.  en Wagemakers, I.	(2009)		“Politiek	judo	en	andere	deconstructies	van	de	
Congolese	staat”,	Streven	76	(9):	833-837.

•	*De Herdt, T., Bakafwa Tshipamba, R. en Kuatshila Musasa, R.	(2008)		“Au-delà	de	la	
corruption	à	Kinshasa:	l’éducation	comme	marchandise”,	Afrique et Développement	26:	38-53	
(verschenen	in	2009).	

•	De Herdt, T en Bastiaensen, J.	(2008)	“The	Circumstances	of	Agency.	A	Relational	View	of	
Poverty”,	International Development Planning Review	30	(4):	339-357	(gepubliceerd	in	2009).

•	Kuhnekath, K. y Mendoza, R.	(2009)	“Ayuda	externa:	¿reduce	o	produce	pobreza?	Una	
aproximación	conceptual	a	los	estudios	de	impacto”,	Encuentro	XLI	(83):	49-63.		

•	Kuhnekath, K. et Mendoza, R.	(2009)	“Nicaragua	:	exploiter	la	forêt	pour	qu’elle	vive“	
Alternatives Sud	XV	(3)	:	111-122.	

•	Steel, G. and Zoomers, A.	(2009)	“Social	Mobility	in	the	Central	Andes	of	Peru	and	Bolivia:	
Towards	a	more	Dynamic	and	Multi-Local	Vision	of	Poverty	Alleviation”,	International 
Development Planning Review	31	(4):	377-398.

•	*Titeca, K.	(2009)	“Kenyan	khat.	The	Social	Life	of	a	Stimulant	by	N.	Carrier”,	Social Anthro-
pology 17	(1):	120-121.

•	Vaessen, J., Leeuw, F.L., Bonilla, S., Lukach, R. and J. Bastiaensen, J.	(2009)	“Protocol	for	
Synthetic	Review	of	the	Impact	of	Microcredit”,	Journal of development effectiveness	1	(3):	285-
294.

•	Winters, N.	(2009)	“No	vine	para	acompañarme,	vine	para	trabajar.	O	cómo	las	mujeres	
centroamericanas	organizan	sus	hogares	transnacionales	en	Belice	City”,	Encuentro	XLI	(83):		
6-20.

•	*Mrsic-Garac, S.	(2009)	“Les	parents	d’élèves	face	à	la	déliquescence	du	système	éducatif	
congolais	(RDC).	Une	illustration	des	limites	du	modèle	participatif”,	Cahiers de la recherche 
sur l’éducation et les savoirs	8:	137-152.

Boeken

•	Abéga, S.C.	(2009) Le retour de la société civile en Afrique,	Yaoundé:	Presses	de	l’Université	
catholique	d’Afrique	centrale.

•	*De Herdt, T. et	Okana N’Siawi, J. (2007)		Lutte contre la pauvreté en RDC: bilan et perspec-
tive,	Kinshasa,	Facultés	Catholiques	du	Congo	(gepubliceerd	in	2009).

Hoofdstuk in boek 

•	De Herdt, T.  and D’Exelle, B.		(2009)		“Fairness”,	in:	Peil	J.	and	Van	Staveren	I.	(eds.)	Hand-
book of Economics and Ethics,		Cheltenham/Northampton,	Edward	Elgar.
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•	Steel, G. (2009)	“Dishing	up	the	city:	tourism	and	street	vendors	in	Cuzco”,	in:	Baud	M.	and	
Ypeij	A.	(eds.)	Cultural Tourism in Latin America, the Politics of Space and Imagery,	Leiden-
Boston,	Brill.

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers 

•	Van Hecken, G. and Bastiaensen, J. (2009)	“The	Potential	and	Limitations	of	Markets	and	
Payments	for	Ecosystem	Services	in	Agricultural	Landscape	Restoration.	Critical	Reflections	
Inspired	by	an	Assessment	of	the	RISEMP	Program	in	Matiguás-Rió	Blanco,	Nicaragua”,	
Discussion Paper 2009-2,	Antwerp,	Institute	of	Development	Policy	and	Management.	

Discussion paper en working papers andere instituten

•	*Titeca, K.	(2009)	“The	Changing	Cross-border	Trade	Dynamics	Between	North-western	
Uganda,	North-eastern	Congo	and	Southern	Sudan”,	Working Paper 63 series 2,	London,	
London	School	of	Economics	and	Political	Science,	Crisis	States	Research	Centre.

Artikelen op websites

•	Vaessen, J. and Van Hecken, G.	(2009)	“Assessing	the	Potential	for	Experimental	Evaluation	
of	Intervention	Effects:	The	Case	of	the	Regional	Integrated	Silvopastoral	Approaches	to	
Ecosystem	Management	Project	(RISEMP)”,	Impact Evaluation Information Document No. 15,	
Washington	D.C	.,	World	Bank,	GEF	Evaluation	Office.	

Artikels in kranten en tijdschriften	

•	*Titeca, K., Adam, J. and Doom, R.	(2008)	“Music	for	Life	of	de	ver-van-ons-glazen-
huisshow’”,	De Morgen,	18	december	2008:17.

3.2.4.3. TG PIP Interne IOB seminaries in 2009

•	Inge Wagemakers	“Urban	Governance	of	Kand:	Urban	Vegetable	Gardeners	struggling	for/
with	‘their’	Land.	Case	Studies:	Kinshasa	and	Kikwit”,	(17	december	2009)

3.2.4.4. TG PIP extern-gefinancierd onderzoek in 2009

•	“Duurzaam	waterbeheer	in	Centraal-Amerika”,	VLIRUOS	(Brussel),	doctoraatsbeurzen,	1	
november	2006-31	oktober	2010.	Budget in 2009: 32.06�€	(Promotor:	J.	Bastiaensen;	
doctoraatstoelage	G.	Van	Hecken).

•	“Strategische	beleidssteun	aan	post-conflict	reconstructie	in	Democratische	Republiek	
Congo”,	Federaal	Wetenschapsbeleid	(Brussel),	1	februari	2008-31	januari	2010.	Budget in 
2009: 69.022€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

•	“Qualitative	Survey	on	Educational	Services	in	the	DR	Congo”,	Department	for	International	
Development	(DFID)	(Glasgow,	Verenigd	Koninkrijk).	Budget in 2009: 84.484€	(Promotor:	T.	
De	Herdt).

•	“Evaluatie	van	de	bijdragen	van	de	Nederlandse	ontwikkelingssamenwerking	aan	de	
ontwikkeling	van	de	microfinancieringsector	in	Nicaragua	en	Costa	Rica”,	Centro	de	Desar-
rollo	Rural	(Costa	Rica).	Budget in 2009: �.68�€	(Promotor:	J.	Bastiaensen).
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•	“Informeel	publiek	bestuur:	focus	op	basisonderwijs	en	urbane	landbouw	in	peri-urbaan	
Kinshasa”,	Bijzonder	Onderzoeksfonds	(BOF)	(Universiteit	Antwerpen).	Budget in 2009: 
6.000€	(Promotor:	T.	De	Herdt).

•	“Generating	Knowledge	and	Strengthening	Synergies	for	Rural	Development.	Pilot	Project	for	
an	innovative	Approach	to	social	Learing	in	Muy	Muy	and	Matiguás”,	VLIRUOS	(Brussel),	
Eigen	Initiatief,	11	maart	2009-10	maart	2013.	Budget in 2009: 104.022€	(Promotor:	J.	
Bastiaensen;	co-promotor:	M.	Craps,	Hogeschool-Universiteit	Brussel).

•	“Zuid-Zuid	mobiliteitsbeurzen”,	VLIRUOS	(Brussel),	1	september-31	december	2009,	beur-
zentoekenningsprogramma.	Budget in 2009: �.��8€	(Promotor:	J.	Bastiaensen;	beurstoe-
lage	aan	K.	Jara).

3.2.4.�. TG PIP betrokkenheid bij programma’s overzee in 2009

Johan Bastiaensen	(Nicaragua)

•	Januari-december	2009,	IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking,	Nitlapán,	
Managua,	Nicaragua.

•	1	october	2009-30	april	2010,	VLIRUOS	Eigen	Initiatief	en	IOB	“Diplomado profesional 
‘Territorio, actores y estrategias de desarrollo”,	Universidad	Centroamericana,	Nitlapan,	
Managua,	Nicaragua	(parallel	programma	in	Muy	Muy	én	Matiguas).

•	Januari-december	2009,	“Maestria de desarrollo rural”	(Module	Value	Chains),	Universi-
dad	Centroamericana,	Managua,	Nicaragua.

Het  IOB voetbalteam speelt een match ten voordele van Haiti.
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4. IoB organIsatIe en Bestuur

4.1. uItvoerIng van het BeleIDsplan 2007-2011

4.1.1. onDerwIJs 

4.1.1.1. De IOB MA-programma’s 

Premisse:	de		Master-programma’s,	articulatie	tussen	onderwijs	en	onderzoek.	

Realisaties	in	2009:

•	Het	in	2007	vernieuwde	curriculum	van	de	masterprogramma’s	bleef	in	2009	onveranderd.

•	Het	voortraject	ten	behoeve	van	Franstalige	studenten	met	taalbad	en	inleiding	tot	weten-
schappelijke	literatuur	betreffende	ontwikkeling	werd	verdergezet	in	samenwerking	met	
Linguapolis,	Universiteit	Antwerpen	Zes	studenten	namen	deel	aan	deze	opleiding	bij	het	
begin	van	het	academiejaar	2008-2009.

•	Franstalige	studenten	hebben	ook	in	2009	hun	“end-of-module	papers”	en	hun	eindverhan-
delingen	in	het	Frans	geschreven.	

•	Stages	en	reisbeurzen	in	het	kader	van	thesisonderzoek	werden	ook	in	2009	gefinancierd:	5	
studenten	ontvingen	een	reisbeurs.	

•	De	valorisatie	van	de	eindwerken	van	de	masterstudenten,	opgestart	in	2008,	werd	verder-
gezet	in	2009.	In	totaal	werden	5	eindwerken	geselecteerd	voor	een	budget		van	19.282€.

•	Van	de	5	geselecteerde	eindwerken	2008	hebben	2	hun	eindwerk	herwerkt	in	het	kader	van	
de	valorisatie.	Eén	herwerkte	thesis	werd	in	2009	als	IOB	“Discussion	Paper”	gepubliceerd;	
de	tweede	volgt	begin	2010.

4.1.1.2. Kwaliteitszorg 

Premisse:	de	organisatie	van	de	interne	kwaliteitszorg	naar	aanleiding	van	de	modulaire	opbouw	
van	de	masterprogramma’s.	Bewaking	van	de	kwaliteit	van	de	instroom	door	de	selectiecommis-
sies.	

Realisaties	in	2009:

•	De	onderwijscommissie	was	actief	in	2009.	

•	De	oorspronkelijke	taak	van	programmadirecteur	werd	in	2009	opgesplitst	in	twee	functies:	
(i)	programmadirecteur	en	(ii)	voorzitter	van	de	onderwijscommissie.

•	In	2009	werd	een	nieuwe	voorzitter	van	de	onderwijscommissie	aangesteld.

•	Een	nieuwe	programmadirecteur	voor	de	drie	masterprogramma’s	werd	benoemd.

•	De	halftijdse	CIKO-medewerker,	die	onder	meer	instaat	voor	de	focusgroepsbegeleiding,	
werd	aangesteld	in	vast	dienstverband.

•	De	ombudspersonen	per	masterprogramma	werden	aangesteld.	

•	De	selectiecriteria	werden	in	2009	verder	verfijnd.	De	beoordeling	gebeurde	op	grond	van	
gedetailleerde	dossiers	en	naast	de	intrinsieke	academische	waarde	van	de	kandidaten	werd	
eveneens	rekening	gehouden	met	de	nuttige	ervaring,	de	beroepsperspectieven	en	de	
“matching”	tussen	de	verwachtingen	van	de	kandidaten	en	wat	het	IOB	te	bieden	heeft.	
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Opnieuw	werden	gemiddeld	circa	25%	van	de	kandidaten	aanvaard,	wat	wijst	op	de	selectivi-
teit	en	de	ernst	van	de	gehanteerde	selectieprocedure.

•	In	2009	werd	verder	nagegaan	hoe	een	waterdicht	selectiesysteem	per	dossier	kan	gegaran-
deerd	worden.	Intakegesprekken	om	dit	euvel	te	verhelpen	werden	niet	georganiseerd	omdat	
dit	in	de	praktijk	quasi	onrealiseerbaar	is,	gelet	op	het	grote	aantal	kandidaten	uit	tientallen	
verschillende	landen.	

•	De	gegevens	over	de	uitstroom	van	het	academiejaar	2008-2009	bewezen	opnieuw	de	
voldoende	kwaliteit	van	de	instroombewaking.	Sinds	de	invoering	van	de	nieuwe	masterpro-
gramma’s	in	2002	lagen	de	slaagcijfers	ook	in	2009	tussen	de	80	en	90%,	ondanks	een	
heterogene	studentenpopulatie.

	
4.1.1.3. In- en uitstroom van studenten 

Premisse:	 minimaal	 30	 masterdiploma’s	 worden	 afgeleverd	 per	 academiejaar.	 Minimaal	 twee	
nieuwe	studenten	vatten	een	doctoraatsopleiding	aan.	

Realisaties	in	2009:

•	43	Master-diploma’s	werden	afgeleverd	op	het	einde	van	het	academiejaar	2008-2009.	(Ter	
vergelijking:	op	einde	van	het	academiejaar	2007-2008	werden	35	diploma’s	uitgereikt).

•	4	studenten	hebben	in	2009	hun	doctoraatsopleiding	aangevat.

4.1.1.4. Alumni-werking 

Premisse:	De	uitbouw	van	een	alumni-werking.	

Realisaties	in	2009:

•	Het	alumnitijdschrift	“Exchange	to	Change”	werd	tweemaal	gepubliceerd:	in	het	voorjaar	en	
het	najaar	2009.	

•	De	elektronische	verspreiding	van	het	alumnitijdschrift	werd	verdergezet.

•	De	2-maandelijkse	elektronische	nieuwsbrief	werd	ook	in	2009	rondgestuurd	naar	het	e-mail	
adressenbestand	van	de	alumnidatabank.

•	Er	werd	verder	gewerkt	aan	de	opbouw	van	een	elektronische	alumnidatabank.

4.1.1.�. Kortlopende opleidingsprogramma’s

Premisse:	 de	 organisatie	van	 jaarlijks	 minimaal	 drie	 kortlopende	 internationale	 opleidingspro-
gramma’s.	

Realisaties	in	2009:

•	ITP	“Governing	for	Development	:	Opportunities	and	Challenges	under	the	New	Aid	Para-
digm”	werd	in	2009	voor	de	zesde	maal	georganiseerd.	In	totaal	namen	13	personen	hieraan	
deel.

•	Het	ITP	“Political	Economy	of	the	Great	Lakes:	Towards	Inclusive	Development”	werd	in	
2009	voor	een	eerste	maal	ingericht.	In	totaal	namen	6	personen	en	enkele	studenten	van	de	
reguliere	masterprogramma’s	deel	aan	dit	ITP.

•	De	organisatie	van	de	debattencyclus	“Debating	Development”	werd	voortgezet	in	2009.	
Hieraan	namen	in	totaal	82	personen	op	een	intensieve	manier	deel.
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•	In	samenwerking	met	de	Provincie	Antwerpen,	Dienst	Noord-Zuidbeleid,	werden	4	debat-
avonden	voor	studenten	en	het	grote	publiek	georganiseerd.	Gemiddeld	namen	een	100-tal	
personen	deel	aan	deze	debatavonden.

4.1.1.6. Internationale onderwijsprogramma’s 

Premisse:	twee	soorten	internationale	onderwijsprogramma’s	worden	onderscheiden:
1.	 MA-opleidingen	in	Europa,	deels	in	Antwerpen,	in	samenwerking	met	Europese	partners.
2.	 MA-opleidingen	overzee	in	samenwerking	met	één	of	meer	partners	in	het	Zuiden.	

Realisaties	in	2009:

•	Het	“Maestría	en	desarrollo	rural”	van	het	Nitlapan	in	Nicaragua	werd	in	2009	verder	
ondersteund	en	de	bijdrage	door	IOB	docenten	gerealiseerd.

•	De	“Maîtrise	en	économie	et	développement”	van	de	Université	Catholique	du	Congo	werd	
in	2009	verder	ondersteund	en	de	bijdrage	door	IOB-docenten	gerealiseerd	met	financiële	
steun	van	USOS	vzw.

•	Met	het	“Institute	of	Social	Studies”	in	Den	Haag	(Nederland)	werd	in	2009	een	overeen-
komst	afgesloten	betreffende	de	uitwisseling	van	masterstudenten.	Eén	uitwisseling	vond	
plaats		op	28-29	mei	2009.	15	ISS	masterstudenten	verbleven	gedurende	2	dagen	op	het	IOB,	
stelden	hun	onderzoeksagenda’s	voor	en	participeerden	in	de	presentatie	van	papers	door	3	
IOB-masterstudenten.	Wegens	logistieke	problemen	kon	in	2009	echter	geen	tegenbezoek	
aan	het	ISS	georganiseerd	worden.

IOB	Masterstudenten	presentaties:

•	K. Houtman:	"The	Impact	of	the	Land	Acquisition	Project	of	Minera	Yanacocha	on	Rural	
Livelihoods	in	Cajamarca,	Peru	-	A	Livelihood	Approach	with	an	Institutional	Focus".

•	Al Hassan Cissé:	"Impact	of	the	Privatisation	on	the	Groundnut	Chain	in	Senegal".

•	V. Shaka:	"The	Promotion	of	Burundian	Tea	in	the	Global	Value	Chain".

ISS	Masterstudenten	presentaties:

•	E.  Kofi Ablordey	(Ghana)	“Redeeming	the	Vulnerable	and	the	Disadvantaged:	Social	
Security	and	Social	Protection	for	Informal	Sector	Workers	in	Accra”.

•	S. Ramadhani Omary Makalamangi	(Tanzania)	“Effect	of	minimum	Wage	in	Tanzania:	Case	
of	Textile	Industries	in	Kinondoni	Dar	es	Salaam”.

•	Mwalim Omar Haji (Tanzania)	“Making	Decent	Work	a	Reality	in	SMEs:	Workers	and	Social	
Dialogue	in	Food	and	Beverages	Enterprises	in	Zanzibar”.

•	Hrity Aregawi Berhe	(Ethiopia)	“Evaluation	of	the	Role/Intervention	of	BDS	provided	by	
Local	Government	from	a	Sustainable	Development	Perspective:	SME	in	Addis	Ababa	City”.

•	M. Wakasugi	(Japan)	“Global	Value	Chain	Analysis:	Improving	Labour	Rights	and	Upgrading	
of	Female	Informal	Economy”.

•	E. Moreno i. Sabaté	(Spanje)	”Reaching	vulnerable	Workers:	Local	Multi-	Stakeholder	
Initiatives	as	an	Alternative	to	Top-down	Corporate	Codes	of	Conduct”.

•	Deepak Singh	(Indië)	“Social	Security	of	Informal	Workers	in	India:	Challenges	&	Prospects	
for	Dalit	Workers	Under	Social	Security	Act	2007”.

•	R. M. Harbaugh	(VSA)	“Private	Sector	Governance:	Civil	Society’s	Relationship	with	CSR.	A	
Case	Study	of	Hivos,	Oxfam	Novib	and	the	Transnational	Institute”.
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•	Sarita Agrawal	(Indië)	“Labour	Economics,	Informal	Sector	and	Human	Resource	Develop-
ment”.

•	J. Amankwaah Fempong	(Ghana)	“How	Effective	are	the	OECD	Guidelines	as	a	Mechanism	
to	Protect	Against	Labour	Rights	Violations?”.

•	M. Banyenzaki Kabyemera	(Tanzania)	“The	Impact	of	Multinational	Enterprises	Invest-
ment	in	Developing	Countries:	A	Literature	Review	on	Social	Dimensions”.

•	Manuggal Kusuma Wardaya	(Indonesia)	“Labour	Rights:	The	Role	of	International	Organi-
sations	and	NGOs	to	Protect	Labour	Rights”.

•	B. A. Campillo Carrete	(Mexico)	“Forms	of	Collaboration	between	Northern	Workers	
Organisations	and	Southern	NGOs	and	Trade	Unions;	Migration	Processes	-	Return	Migra-
tion”.

•	S. Ferraqut	(Uruguay)	“Formalisation	of	Informal	Street	Vendors	in	Quito”,	I.	Turcotte	
(Canada)	“Scavengers	and	Government	Intervention:	Colombia”.

4.1.1.�. Doctoraat 

Premisse:	internationaal	ijking	IOB	Doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies.
Het	IOB	onderscheidt	3	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.	

3.	Het	eigen	IOB	doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies.

Realisaties	in	2009:

•	Het	multidisciplinair	IOB-doctoraat	in	ontwikkelingsstudies	werd	officieel	geïmplementeerd	
en	het	specifiek	doctoraatsreglement	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Bestuur	van	de	
Universiteit	Antwerpen.

•	De	TG	fungeerden	ook	in	2009	als	filter	inzake	de	organisatie	van	het	doctoraatsonderzoek.

•	De	beslissing	dat	het	doctoraatsonderzoek	moet	aansluiten	bij	onderzoeksagenda’s	TG	werd	
in	2009	herbevestigd.	

•	Het	gezamenlijk	doctoraat	met	de	zusterfaculteiten	TEW	en	PSW	van	de	Universiteit	
Antwerpen	werd	verdergezet.

•	Het	extern	door	een	AAP-lid	uitgevoerde	doctoraat	aan	een	andere	Belgische	of	buitenland-
se	universiteit	bleef	ook	in	2009	mogelijk.

•	4	doctoraten	werden	succesvol	verdedigd.

•	4	nieuwe	studenten	hebben	hun	doctoraatsopleiding	aangevat.	De	doctoraatscommissie	
beoordeelde	in	november	2009	de	voortgangsrapporten	van	23	IOB-doctoraatsstudenten.	
De	rapporten	van	deze	doctoraatsstudenten	werden	gunstig	beoordeeld.
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4.1.2. onDerzoek 

Premisse:	continuering	van	het	onderzoeksbeleid	op	basis	van	de	TG	structuur.

Realisaties	in	2009:

•	De	voorbereidingen	met	betrekking	tot	de	onderzoeksaudit	in	2010	werden	in	2009	verderge-
zet.

•	4	onderzoeksvoorstellen	in	het	kader	van	het	IOB-onderzoeksfonds	werden	in	2009	gefinan-
cierd	en	uitgevoerd	voor	een	bedrag	van	19.282€.

•	3	extern	gerefereerde	IOB	“Discussion	Papers”	werden	gepubliceerd.	Kopieën	zijn	te	down-
loaden	via	de	IOB-website;	gedrukte	exemplaren	werden	ook	in	2009	verstuurd	naar	
ontwikkelingsinstituten	en	universiteitsbibliotheken.

•	12	Working	Papers”	werden	gepubliceerd:	7	IOB-werkdocumenten,	die	enkel	verspreid	
worden	als	download	via	de	IOB-website,	en	5	werkdocumenten	gepubliceerd	door	andere	
instituten.

•	De	“Annuaire	2008-2009	L’Afrique	des	Grands	Lacs”	werd	gepubliceerd.

•	36	Artikels	verschenen	in	peergerefereerde	internationale	tijdschriften.

•	24	hoofdstukken	in	boeken	werden	gepubliceerd.

•	12	boeken	werden	gepubliceerd.

•	17	rapporten	werden	opgesteld	in	het	kader	van	consultancyopdrachten.

•	2	artikelen	verschenen	in	kranten	en	2	artikelen	werden	op	websites	gepubliceerd.
	

4.1.3. DIenstverlenIng en consultancy

Premisse:	activiteiten	van	dienstverlening	en	consultancy	die	passen	binnen	de	agenda’s	van	de	
vier	TG,	die	het	onderwijs	en	het	onderzoek	van	elke	TG	versterken	en	de	TG	financieel	ondersteu-
nen	via	de	opbrengsten.	

Realisaties	in	2009:

•	35	extern	gefinancierde	onderzoeksopdrachten	van	beleidsondersteuning	vonden	plaats	in	
2009.	Opdrachtgevers:	Universiteit	Antwerpen,	Federaal	Wetenschapsbeleid	(BELSPO),	FOD	
Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking,	Directoraat-
generaal	Ontwikkelingssamenwerking	(DGOS),Dienst	Bijzondere	Evaluatie,	de	Belgische	
Technische	Coöperatie,	Vlaamse	Interuniversitaire	Raad	Ontwikkelingssamenwerking,	
EuropeAid,	Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	Den	Haag	(Nederland),	NUFFIC	en	Universi-
teit	Tilburg	(Nederland),	Universiteit	Maastricht	(Nederland),	Center	for	International	
Development	Issues	Nijmegen	(Nederland),	La	Benevolencija	Amsterdam	(Nederland),	
OXFAM	London	(Verenigd	Koninkrijk),	Department	for	International	Development	DFID	
Glasgow	(Verenigd	Koninkrijk),	UNESCO	Parijs	(Frankrijk),	Agence	française	de	développe-
ment	AFD	Parijs	(Frankrijk),	Centro	de	desarrollo	Rural	(Costa	Rica),	Coprogram	Vlaanderen,	
Hoger	Instituut	voor	de	Arbeid	HIVA	(KULeuven).

•	Totaal	budget	extern	gefinancierd	onderzoek	bedroeg	in	2009	960.201€.	Per	TG	bedraagt	de	
externe	financiering:	TG	AP	226.259€;	TG	IG	90.144€;	TG	PEGL	252.333€;	TG	PIP	306.858€;	
andere	(transversale	projecten)	84.607€.	In	een	beperkt	aantal	gevallen	betreft	het	fondsen	
die	bestemd	zijn	voor	partnerinstellingen	in	het	Zuiden	waarbij	het	IOB	alleen	recht	heeft	op	
administratiekosten.
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4.1.4. InternatIonalIserIng en InternatIonale samenwerkIng 

Premisses:	de	internationale	samenwerking	via	een	twee	sporenbeleid:
1.	Eigen	financiering	via	de	kredietlijn	IOB-Lange	Termijn	Institutionele	Samenwerkingen	(LTIS)	

met	de	Universidad	Centroamericana	(UCA	Managua,	Nicaragua),	de	Facultés	Catholiques	de	
Kinshasa	van	de	Université	Catholique	du	Congo	(DR	Congo)	en	de	universiteiten	van	Ngozi	
(Burundi)	en	Bukavu	(DR	Congo).

2.	Externe	financiering	van	de	internationale	samenwerking	met	de	University	of	Western	Cape	
(Zuid-Afrika)	en	de	Universidad	de	Cuenca	(Ecuador),	de	Faculty	of	Development	Studies	(FDS)	
van	de	Mbarara	University	of	Science	and	Technology	(Oeganda),	de	Université	Catholique	du	
Congo	en	de	Université	de	Bukavu.

Realisaties	in	2009:

•	De	“Maîtrise	en	économie	et	développement”	werd	ook	in	2009	georganiseerd	in	samenwer-
king	met	de	Université	Catholiques	du	Congo	(UCC)	in	Kinshasa.	De	cursus	”Analyse	socio-
économique	des	pays	en	développement”	(3	ECTS)	werd	gedoceerd.

•	Het	VLIRUOS	Eigen	Initiatief	over	“Menselijke	Ontwikkeling”	in	Kinshasa	werd	in	2009	
verder	versterkt	door	de	verworven	expertise	zowel	internationaal	als	lokaal	verder	uit	te	
bouwen	en	beter	te	benutten.		Stafleden	van	FCK	verbleven	gedurende	een	korte	periode	op	
het	IOB.	In	2009	werd	een	conferentie	over	“Les	opportunités	et	les	défis	de	la	décentralisa-
tion	en	RDC”	ingericht.	De	informatisering	van	de	campus	werd	verdergezet	en	strategieën		
voor	kwaliteitscontrole	betreffende	onderwijs	uitgewerkt.	Tenslotte	werden	ook	3	doctora-
ten	gefaciliteerd.	Naast	samenwerking	op	het	vlak	van	academische	capaciteitsopbouw	in	
brede	zin	werden	in	2009	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	Ontwikkelingssamenwer-
king	(USOS)	en	IOB.

•	De	samenwerking	met	de	Université	de	Bukavu	werd	versterkt	via	een	financiering	vanuit	de	
VLIRUOS	kredietlijn	“Microprojecten	Congo”.	Door	VLIRUOS	en	DGOS	werd	het	Eigen	
Initiatief	Recherches	et	formation	en	développement	post-conflits	et	gouvernance	locale/
régionale	met	de	Université	de	Bukavu	goedgekeurd	en	eind	2009	geïmplementeerd.

•	In	het	kader	van	de	LTIS	met	de	Universidad	Centroamericana	werd	in	2009	de	toekenning	
van	twee	studiebeurzen	voortgezet	(R.	Mendoza	en	S.	Flores).	

•	Samenwerking	met	het	Instituut	voor	Ontwikkelingsvraagstukken	(IVO),	Universiteit	van	
Tilburg	(Nederland)	in	het	kader	van	de	samenwerking	met	de	Mbarara	University	of	Science	
and	Technology	betreffende	masterprogramma’s	en	studentenuitwisseling	werd	verderge-
zet.	De	samenwerking	behelsde	in	2009	institutionele	ondersteuning,	curriculumontwikke-
ling,	versterking	van	de	lokale	staf	en	van	de	onderzoekscapaciteit	en	activiteiten	van	
disseminatie	en	netwerking	in	de	regio.	Ook	in	2009	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	doctoraatsopleidingen	en	de	organisatie	van	korte,	op	maat	gesne-
den	programma’s.	Verschillende	stafleden	van	MUST	verbleven	in	2009	tijdens	korte	
periodes	op	het	IOB.

•	In	2009	zette	men	de	samenwerking	met	de	University	of	Western	Cape	(Zuid-Afrika)	in	het	
kader	van	een	VLIRUOS	IUS	verder	en	werden	stafleden	uitgewisseld.	

•	In	2009	werd	de	samenwerking	met	de	Universidad	de	Cuenca	(Ecuador)	opgestart	in	het	
kader	van	een	VLIRUOS	IUS.
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4.1.5. personeelsBeleID 

Realisaties	in	2009 (aantal maanden vermeld tussen haakjes verwijzen naar periode in 2009):

•	De	(halftijdse)	CIKO-medewerker,	M.	Baetens,	werd	in	vast	dienstverband	aangesteld	voor	
onderwijsondersteuning.

•	De	nieuwe	IOB-bibliothecaris,	H.	de	Backer,	werd	aangesteld.

•	Een	nieuwe	ATP-medewerker,	K.	van	Pellicom,	werd	aangesteld.

•	Drie	nieuwe	AAP-mandaatassistenten,	N.	Winters,	B.	Jacobs	en	S.	Essers,	werden	aange-
steld.

•	Twee	vrij	assistenten	werden	aangesteld:	I.	Rothman	bij	de	TG	AP	en	J.	Siku	Kasereka	bij	de	
TG	PIP.

•	Twee	doctorassistenten	werden	aangesteld:	A.	Ansoms	bij	de	TG	PEGL	(3	maanden	100%)	en	
M.	Prowse	bij	de	TG	IG	(7,5	maanden	100%).

•	Verschillende	BAP-medewerkers	werden	in	2009	aangesteld	voor	onderwijs-	en	onderzoeks-
ondersteuning	via	eigen	IOB	financiering:	B.	D’Exelle	(9	maanden	20%),	J.	Vaessen	(12	
maanden	20%),	B.	Van	Campenhout	(2	maanden	100%	en	1	maand	20%),	E.	Vergaelen	(2	
maanden	100%),	P.	Van	Everbroeck	(2	maanden	100%),	B.	Jacobs	(1	maand	100%),	D.	Essers	(1	
maand	100%),	S.	Mrsic-Garac	(9	maanden	100%).

•	Een	FWO	gefinancierd	postdoc	medewerker	werd	aangesteld:	K.	Titeca	(3	maanden	100%).

•	De	aanstelling	van	een	ZAP	mislukte	door	een	meningsverschil	tussen	de	selectiecommissie	
en	de	Raad	van	het	IOB	enerzijds,	en	de	Raad	van	Bestuur	van	de	UA	anderzijds.

Wat	het	administratief	en	technisch	personeel	(ATP)	betreft	zijn	er	in	2009	enkele	veranderingen	
te	melden.	Er	zijn	in	totaal	7.6	FTE	ATP	voor	de	ondersteuning	van	het	onderwijs,	de	activiteiten	
van	de	TG	en	de	ondersteuning	van	het	beleid.	Binnen	dit	contingent	financiert	het	IOB	onder	
meer	één	bibliothecaris	die	de	boeken-	en	tijdschriftencollectie	van	het	IOB	opvolgt	binnen	de	
bibliotheek	 van	 de	 Universiteit	 Antwerpen	 op	 de	 stadscampus	 en	 de	 IOB-masterstudenten	
en	IOB-staf	bijstaat.	Een	halftijdse	medewerker	kwaliteitszorg	onderwijs	(CIKO),	gefinancierd	
door	de	Universiteit	Antwerpen,	werd	vanaf	juli	2008	aangesteld	op	het	IOB	en	eind	2009	aan-
gesteld	in	vast	dienstverband.	De	halftijdse	tewerkstelling	van	een	BAP-medewerker,	die	in	ok-
tober	2008	aangesteld	werd	ter	ondersteuning	van	de	masterprogramma’s,	werd	in	2009	verder	
in	dienst	gehouden.

Per	 eind	 2009	 beschikte	 het	 IOB	 over	 11	 FTE-mandaatassistenten.	 Het	 contract	 van	 drie	 van	
deze	 AAP-medewerkers	 eindigde	 op	 30	 september	 2009.	 Twee	 werden	 vervangen;	 het	 derde	
AAP-lid	werd	per	1	oktober	2009	aangesteld	als	doctorassistent	en	kon	daarom	niet	vervangen	
worden.	

Het	 IOB	 had	 eind	 2009	 ook	 9,4	 FTE	 BAP-medewerkers	 in	 dienst	 waarvan	 7	 FTE	 gefinancierd	
werden	via	externe	onderzoekscontracten.

Het	personeelskader	van	het	IOB	voorziet	12	ZAP,	waarvan	eind	2009	9	FTE	is	ingevuld.	De	po-
gingen	om	in	2009	de	3	overblijvende	FTE	ZAP	in	te	vullen,	bleek	echter	moeilijk	vooral	wat	de	
internationalisering	van	de	staf	betreft.	Na	intern	overleg	werd	beslist	om	goede	externe	kan-
didaten	aan	te	trekken	via	kortere	kennismakingen	met	het	IOB	via	gastcolleges	en/of	via	op-
drachten	van	korte	duur	als	postdoctoraal	medewerker.	Wat	de	eerste	categorie	betreft,	slaagt	
het	IOB	erin	om	op	zeer	hoog	internationaal	niveau	te	rekruteren	voor	korte	onderwijsopdrach-
ten.	Wat	de	tweede	categorie	betreft,	waren	eind	2009	drie	tijdelijke	voltijdse	medewerkers	op	
het	IOB	werkzaam,	waarvan	één	via	externe	financiering.
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4.1.6. BuDgettaIr BeleID 

Financiële	middelen:

•	Basistoelage	vanwege	de	Vlaamse	overheid:	circa	€2	miljoen	per	jaar.	

•	Bijdrage	vanwege	de	Universiteit	Antwerpen:	circa	€330.000	per	jaar.

•	Verwerving	van	financiële	middelen	via	dienstverlening	en	consultancy	(zie	supra).

•	IOB-reserve:	circa	€2,5	miljoen.
	Het	IOB	beleid	ter	zake	betreft	de	afbouw	van	een	substantieel	deel	van	de	reserve	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.	

•	Adequate	huisvesting	van	de	masterstudenten.

Realisaties	in	2009:

•	De	basistoelage	van	de	Vlaamse	overheid	werd	ontvangen.

•	De	bijdrage	van	de	Universiteit	Antwerpen	werd	ontvangen.

•	Externe	financiering	werd		verworven	voor	consultancy	en	dienstverleningsactiviteiten	(zie	
supra)

•	Financiële	middelen	vanuit	de	IOB	reserves	werden	aan	de	TG	toegekend.	De	voorgestelde	
bestedingen	werden	goedgekeurd.	

•	Financiële	ondersteuning	met	betrekking	tot	de	huisvesting	van	de	Masterstudenten	werden	
toegekend	(tegemoetkoming	in	huisvestingskosten	en	maaltijden	in	UA	restaurant).

•	Een	pauze	werd	in	2009	ingelast	wat	betreft	de	onderhandelingen	met	de	vzw	‘Internatio-
naal	Huis	voor	Studenten’	wat	de	acute	huisvestingsproblemen	betreft.

4.1.7. management en kwalIteItszorg 

Realisaties	in	2009:

•	De	werkzaamheden	in	het	kader	van	de	ZAP	bevorderingsronde	2010	aan	de	Universiteit	Ant-
werpen	werden	uitgevoerd	in	2009.	Een	bevordering	van	hoofddocent	naar	hoogleraar	werd	
gerealiseerd.	

•	De	5-jaarlijkse	decretale	evaluatie	van	het	ATP	werd	uitgevoerd.

•	De	evaluaties	bij	een	eerste	verlenging	na	2	jaar	van	4	mandaatassistenten	werden	uitgevoerd.

•	De	studentenevaluaties	met	betrekking	tot	het	academiejaar	2008-2009	werden	gerealiseerd.	

•	Het	IOB	organiek	reglement	werd	aangepast	en	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Bestuur	van	
de	UA.

•	Het	IOB	supplement	aan	organiek	reglement	werd	aangepast.

•	Het	IOB	reglement	met	betrekking	tot	het	IOB	doctoraat	in	Ontwikkelingsstudies	werd	door	
de	Raad	van	Bestuur	van	de	UA	goedgekeurd.

De	voorzitter,	bijgestaan	door	de	ondervoorzitter	en	de	academische	secretaris,	staan	in	voor	
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het	 algemeen	 beheer	 van	 het	 IOB.	 Voor	 elke	 TG	 is	 een	 convenor	 aangeduid.	 Drie	 commissies	
staan	 in	 voor	 onderwijs,	 doctoraat	 en	 onderzoek,(inclusief	 toegepast	 beleidsondersteunend	
onderzoek.	De	Raad	van	het	IOB	blijft	het	uiteindelijke	beslissingsorgaan.

De	 administratieve	 organisatie	 in	 4	 secretariaten	 -	 beleidssecretariaat,	 studenten-	 en	 sociaal	
secretariaat,	patrimoniumsecretariaat,	secretariaat	TG	-	garandeerde	ook	in	2009	een	flexibele	
inzet	van	administratief	en	technisch	personeel	(ATP).	

Het	IOB	vindt	de	externe	kwaliteitscontroles	waaraan	het	geregeld	wordt	onderworpen	bijzon-
der	nuttig,	en	heeft	altijd	sterk	rekening	gehouden	met	de	aanbevelingen.	Het	personeel	wordt	
geëvalueerd	op	de	geijkte	voorziene	wijze.	Na	elke	module	wordt	een	studentenevaluatie	geor-
ganiseerd	over	de	gedurende	de	voorbije	periode	gedoceerde	opleidingsonderdelen.	
	

Na de IOB modeshow
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4.2. fInancIën

De	bijgevoegde	tabel	4.1.	geeft	een	beknopt	overzicht	van	de	begroting	voor	2009	en	de	beste-
ding	ervan	en	vergelijkt	dit	met	de	begroting	en	uitvoering	voor	2008.	Voor	2009	werden	de	in-
komsten	begroot	op	2.448.250	euro,	de	uitgaven	op	2.758.250	euro	-	waarvan	1.977.000	euro	op	
personeel	en	781.250	euro	op	werking	wat	zou	leiden	tot	een	begroot	tekort	van	310.000	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	consultancyactiviteiten	(NOOCI),	mede	op	initiatief	van	de	
themagroepen	(waarvoor	een	bedrag	van	225.000	werd	begroot).

Tabel	4.1:	Begrotingsuitvoering	2009	(in	vergelijking	met	2008)

2008 2009

 Begroot Uitgevoerd Begroot Uitgevoerd %

Inkomsten

Basissubsidie Vlaamse overheid 2.025.000 2.034.000 2.073.000 2.075.000 100%

Opbrengst uit beleggingen 45.000 0 32.000 0 0%

Dotatie UA 265.000 265.000 265.000 265.000 100%

Totaal diverse inkomsten 45.000 84.158 78.250 171.347 219%

 waarvan: Niet doorgestorte BV 118.534

Totale inkomsten 2.380.000 2.383.158 2.448.250 2.511.347 103%

Uitgaven    

Personeelskosten 2.010.000 1.755.671 1.977.000 1.935.783 98%

ZAP 1.140.000 961.146 935.000 877.620 94%

AAP/BAP 520.000 481.551 676.000 712.661 105%

ATP 350.000 312.975 366.000  345.501 94%

Werkingskosten 736.500 681.530 781.250  707.721 91%

waarvan: Opstart NOOCI* 225.000 64.345 225.000  115.517 51%

Overhead aan UA 90.000 90.000 90.000 90.000 100%

Totale uitgaven 2.746.500 2.437.201 2.758.250 2.643.504 96%

Netto-begrotingsresultaat - 366.500  -54.043 - 310.000  -132.157

+ netto-transitionele verrichtingen IOBBTP** 619.961 -648.239

Inkomsten IOBBTP 749.762 -242.778

Uitgaven IOBBTP 129.801 405.461

Saldo resultatenrekening 565.918 -780.396

*			NOOCI	=	uitgaven	opstart	nieuwe	initiatieven	(afbouw	reserves	volgens	beleidsplan);	
**	IOBBTP	=	IOB	beurzen	toekenning	programma.
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Zoals	blijkt	uit	tabel	4.1.	lag	deze	begroting	volledig	in	lijn	met	deze	van	2008.	Het	enige	verschil	
tussen	 beide	 betrof	 de	 vermindering	 van	 de	 begrote	 ZAP-personeeluitgaven,	 gekoppeld	 aan	
een	verhoging	van	de	begrote	personeelskosten	AAP/BAP	als	gevolg		van	de	beslissing	om	de	
voorlopig	 niet-ingevulde	 ZAP-aanstellingen	 te	 vervangen	 door	 tijdelijke	 aanstellingen	 BAP	 op	
postdoctoraal	niveau.	

Ondanks	de	lager	dan	verwachte	opbrengst	uit	belegging	van	de	historische	IOB-reserves	-	net	
zoals	in	2008	een	nulresultaat	als	gevolg	van	de	internationale	financiële	crisis	-	liggen	de	gere-
aliseerde	inkomsten	voor	het	jaar	2009	ongeveer	60.000	euro	hoger	dan	begroot	en	bedragen	
2.511.347	 euro,	 een	 bestedingscoëfficiënt	 van	 103%.	 Dit	 verschil	 tussen	 begroting	 en	 realisatie	
is	 niet	 te	 wijten	 aan	 afwijkingen	 met	 betrekking	 tot	 de	 twee	 traditionele	 inkomstenbronnen	
van	 het	 IOB,	 met	 name	 de	 basissubsidie	 van	 de	 Vlaamse	 overheid	 en	 de	 bijkomende	 dotatie	
van	de	Universiteit	Antwerpen	die	volledig	in	de	lijn	van	de	begroting	liggen.	Deze	nettomee-
rinkomsten	zijn	vooral	het	gevolg	van	een	nieuwe,	niet-begrote	 inkomstenpost,	met	name	de	
niet-doorgestorte	bedrijfsvoorheffing,	a	rato	van	ongeveer	118.000	euro.	 	Het	gaat	hierbij	niet	
om	een	nieuwe	inkomst	in	echte	zin,	maar	om	een	in	de	loop	van	2009	ingevoerde	boekhoud-
kundige	herclassificatie	van	bedragen	die	vroeger	als	minkost	werden	geboekt	in	de	(met	name	
AAP)	personeelskosten.		in	de	loop	van	2009	,	Wanneer	we	de	abstractie	maken	van	deze	boek-
houdkundige	correctie	met	betrekking	tot	de	niet-doorgestorte	BV,	zijn	de	gerealiseerde	inkom-
sten	voor	2009	sterk	vergelijkbaar	met	deze	van	het	vorig	boekjaar	2008.	

De	 totale	 gerealiseerde	 uitgaven	 in	 2009	 bedroegen	 2.643.504	 euro,een	 bestedingscoëfficiënt	
van	96%.	De	personeelskosten	bedroegen	daarbij	1.935.783	euro,	98%	van	de	begrote	middelen,	
en	de	werkingskosten	707.721	euro	of	91%	van	de	begrote	enveloppe.	In	totaal	leidt	dit	tot	een	
gerealiseerd	tekort	van	132.157	euro	(in	vergelijking	met	een	begroot	tekort	van	310.000	euro),	
te	financieren	vanuit	de	historisch	opgebouwde	reserves	van	het	IOB.	De	volgende	paragrafen	
bieden	verdere	toelichting	bij	de	verschillende	gerealiseerde	uitgavenposten.

De	gerealiseerde	personeelsuitgaven	waren	ook	dit	begrotingsjaar	lager	dan	begroot,	vooral	in	
de	categorie	ZAP	en	ATP	-beide	een	bestedingscoëfficiënt	van	94%.	Met	betrekking	tot	het	ZAP	
is	dit	vrijwel	uitsluitend	het	gevolg	van	de	niet-realisatie	in	2009	van	een	geplande	en	begrote	
ZAP-aanstelling	ter	vervanging	van	een	collega	op	emeritaat.	De	verschillen	tussen	begroting	
en	 realisatie	 2009	 met	 betrekking	 tot	 de	 categorie	 AAP/BAP	 -	 een	 bestedingscoëfficiënt	 van	
105%		zijn	niet	te	wijten	aan	eventuele	verschillen	tussen	geplande	en	uitgevoerde	aanstellin-
gen,	maar	bijna	uitsluitend	een	gevolg	van	de	reeds	vermelde	boekhoudkundige	herclassificatie	
van	de	niet-doorgestorte	BV.	In	vergelijking	met	het	begrotingsjaar	2008	zijn	de	personeelsuit-
gaven,	zoals	aangegeven	in	de	begroting	2009,		lichtjes	gestegen	maar	we	slagen	er	veel	beter	
in	om	de	geplande	begroting	uit	te	voeren.	

Wanneer	we	de	abstractie	maken	van	de	begrotingspost	nieuwe	initiatieven	(afbouw	van	reser-
ves),	waarover	in	een	volgende	paragraaf	meer,	liggen	de	uitgaven	van	de	werkingskosten	zeer	
sterk	in	lijn	met	de	begroting	en	de	toestand	in	2008.	Zoals	elk	jaar	betaalt	het	IOB	ook	aan	de	
Universiteit	Antwerpen	een	jaarlijkse	overheadkost	van	90.000	euro.	

Zoals	reeds	vermeld	in	de	inleidende	paragraaf	voorzag	de	begroting	een	voorziening	voor	niet-
recurrente	 uitgaven	 voor	 de	 opstart	 van	 nieuwe	 initiatieven,	 ter	 afbouw	 van	 een	 deel	 van	 de	
reserves.	Zoals	ook	blijkt	uit		vorige	jaarverslagen,	blijft	het	moeilijker	dan	verwacht	hierop	uit-
gaven	te	boeken.	Dit	is	niet	alleen	zo	omwille	van	de	beperkingen	die	door	de	Universiteit	Ant-
werpen	worden	opgelegd	voor	de	aanwending	van	deze	middelen;	maar	ook	het	intern	beleid	
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hanteert	strenge	regels	hieromtrent:	het	moet	gaan	om	strikt	niet-recurrente	uitgaven	voor	de	
financiering	van	nieuwe	initiatieven	in	het	kader	van	een	beleidsplan	opgesteld	door	de	indivi-
duele	 themagroepen.	 Ook	 de	 financiering	 van	 aanstellingen	 en	 dus	 de	 aanwending	 voor	 per-
soneelskosten	is	daarbij	aan	strikte	regels	gebonden.	In	de	loop	van	2009	werd	beslist	om	de	
reserves	 ook	 aan	 te	 wenden	 voor	 een	 bijkomend	 doel,	 met	 name	 voor	 het	 ondersteunen	 van	
tijdelijke	oplossingen	voor	problemen	die	onze	studenten	hebben	bij	het	vinden	van	betaalbare	
huisvesting.	Dit	kan		in	afwachting	van	een	meer	structurele	oplossing	voor	dit	probleem	waar-
voor	een	substantieel	deel	van	de	reserves	van	het	IOB	zal	worden	ingezet.	Dit	werd	trouwens	
in	de	begroting	voor	2010	geformaliseerd.	Op	een	totaal	voorzien	bedrag	van	225.000	euro	werd	
in	het	kader	van	de	afbouw	van	de	reserves	in	het	begrotingsjaar	2009	115.517	euro	daadwerke-
lijk	uitgegeven,een	bestedingscoëfficiënt	van	59%,	tegenover	29%	in	2008.
Wanneer	 we	 alle	 strikte	 begrotingsinkomsten	 en	 -uitgaven	 samentellen,	 resulteert	 dit	 in	 een	
gerealiseerd	tekort	voor	2009	van	132.157	euro,		 in	vergelijking	met	een	tekort	van	54.043	euro	
in	2008.	Net	zoals	in	2008	is	dit	gerealiseerde	tekort	in	2009	ongeveer	even	groot	als	de	wer-
kelijk	gerealiseerde	uitgaven	op	de	begrotingsposten	nieuwe	initiatieven	en	huursubsidies,	ter	
afbouw	van	de	reserves.	Zonder	deze	uitgaven	op	reserves	 in	rekening	te	nemen	zou	het	IOB	
dus	ook	in	2009	ongeveer	een	breakeven	resultaat	gerealiseerd	hebben.	

In	deel	2	van	het	 jaarverslag	wordt	een	meer	gedetailleerde	beschrijving	van	de	begroting	en	
haar	uitvoering	voorgesteld,	inclusief	de	voorstelling	ervan	in	het	wettelijk	voorziene	boekhoud-
kundige	schema	en	de	vergelijking	van	de	rekeningen	van	2009	met	deze	van	het	jaar	2008.[1]

[1] Er moet daarbij opgemerkt worden dat, naast de tot hiertoe beschreven eigenlijke begrotingsverrichtingen, net zoals in 
2008, in de officiële rekeningen van 2009 ook nog een aantal transitionele verrichtingen voorkomen, omdat het 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 aan-
leiding tot extra netto-boekhoudkundige verrichtingen in een bepaald boekjaar, die het boekhoudkundige resultaat vertekenen.
Omwille van de vertekeningen werd in 2009 beslist deze verrichtingen niet meer verder in de gewone IOB-bedrijfsvoering te in-
tegreren. Enkel de betalingen met betrekking tot de inkomsten van 2008 zouden dan in 2009 nog voor evenredige uitgaven op de 
post IOBBTP zorgen. Daar waar dit voor het boekjaar 2008 in de officiële rekeningen van het IOB aanleiding gaf tot substantiële 
netto inkomsten, en een uiteindelijk uitzonderlijk boekhoudkundig overschot van 565.918 euro (ondanks het tekort in de gewone 
begroting van 54.043 euro), leidde dit in 2009 tot gelijkaardige substantiële netto-uitgaven, die samen met het tekort op de 
gewone begrotingsvoering tot gevolg hadden dat het totale boekhoudkundig tekort uitzonderlijk opliep tot 780.396 euro. Meer 
details hierover ook in deel 2 van het jaarverslag.
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5. IoB opDrachtverklarIng

1Het	IOB-UA	heeft	als	multidisciplinair	Instituut	een	drievoudige	opdracht	van	academisch	
onderwijs,	 wetenschappelijk	 onderzoek	 en	 maatschappelijke	 dienstverlening	 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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