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Inga Verhaert, Bestendig 
Gedeputeerde Provincie 
Antwerpen, Robrecht 
Renard, Voorzitter IOB.



1. InleIDIng

Begin 2010 werd door een externe commissie de uitvoering van de tweede beheersovereen-
komst 2007-2011 geëvalueerd. In het eindrapport dat in mei werd bekend gemaakt, gaf de eva-
luatiecommissie een positief advies, waarop de Vlaamse administratie in het najaar van 2010 
aan de Minister een nieuwe beheersovereenkomst heeft voorgesteld voor de periode 2012-2017.

Het rapport van de evaluatiecommissie bevat een aantal interessante commentaren die de in-
terne reflectie, ondermeer over de inhoud en de organisatie van de themagroepen binnen het 
IOB, hebben gestimuleerd en gevoed. De aanbevelingen van de commissie lagen mee aan de 
basis van het tweedaags ‘extra muros’ seminarie van november 2010. Onder leiding van een ex-
terne expert werd gereflecteerd over hoe het IOB zich best voorbereidt op een snel veranderen-
de wereld en over de grote uitdagingen inzake internationale samenwerking in de 21ste eeuw.

Het IOB heeft inzake ontwikkeling een expertise opgebouwd en een eigen niche verworven in 
de internationale markt van onderwijs en onderzoek. Maar het is nodig om het instituut te po-
sitioneren ten opzichte van veranderende internationale onderzoeksagenda’s, en om erover te 
waken dat samenstelling en titels van Master opleidingen aantrekkelijk blijven op een erg com-
petitieve markt. 

Themagroepen werden ter discussie gesteld en er werd gezocht naar een duidelijker IOB pro-
fiel dat vernieuwde themagroepen beter zou overspannen dan nu het geval is. De oefening 
leidde niet tot een onmiddellijke beslissing maar vormde wel de basis voor verder intern over-
leg waardoor in 2011 wellicht een aantal ingrijpende aanpassingen zullen worden gerealiseerd. 
Wat alleszins niet mag verloren gaan, is de expertise van het IOB inzake de problematiek van de 
zogenaamde fragiele staten. Het betreft  landen die ondermaats scoren op ontwikkelingsindi-
catoren om redenen die te maken hebben met de zwakke instituties van de moderne staat. De 
regio Grote Meren in Centraal-Afrika heeft daarin onze bijzondere aandacht. Momenteel is de 
werking van één themagroep op deze regio gericht, maar tijdens het seminarie bleek dat ook de 
andere themagroepen de facto  heel wat onderzoek in de landen van die regio verrichten en dat 
zij daarbij eveneens aandacht besteden aan de problematiek van staatsfragiliteit.

2010 was ook het jaar dat het IOB besliste om het alumni-beleid pro-actiever te voeren. Daartoe 
werd het adressenbestand grondig geactualiseerd, wat geen eenvoudige klus was met een po-
pulatie van oud-studenten die wereldwijd verspreid  en bovendien professioneel zeer mobiel is. 
Aansluitend werd een enquête georganiseerd waaraan 290 oud-studenten uit 55 landen deel-
namen. Verder in dit rapport wordt de enquête en de interessante inzichten die ze opleverde, 
meer in detail toegelicht. Op basis van de resultaten van de enquête werd een meerjarig actie-
plan opgesteld dat sindsdien werd opgestart.

Minder vlot verliep de zoektocht naar een betere huisvesting voor de IOB studenten. Ondanks 
vele inspanningen en jarenlang onderhandelen bleek het niet mogelijk om een goed vergelijk te 
vinden tussen het IOB, de UA, en de gespecialiseerde vzw  “het Internationaal Huis voor Bui-
tenlandse Studenten” rond een behuizingproject in de onmiddellijke nabijheid van het IOB. De 
zoektocht gaat voort. 

De financiële toestand van het IOB is gezond. Een beperkt deficit wordt bewust aangehouden, 
en op deze wijze worden de historische reserves langzaam afgebouwd.

Robrecht Renard

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 7



Sociale netwerking 
(cursusonderdeel 
Module II “From 
Conflict to Inclusive 
Development”).



2. onDerwIJs IoB
2.1. Master-opleIDIngen (acaDeMIeJaar 2009-2010)

Het IOB richt drie Engelstalige Master-Programma’s van 12 maanden in:

 �Development Evaluation and Management
 �Globalisation and Development
 �Governance and Development

Sinds het academiejaar 2007-2008 worden de drie Master-Programma’s in de huidige versie 
aangeboden. Dit  is het eindresultaat van een lange hervormingsfase in antwoord op het rap-
port van een evaluatiecommissie die in 2004 in opdracht van het Vlaamse Ministerie van On-
derwijs het IOB heeft  bezocht. Deze commissie suggereerde onder meer om enerzijds de on-
derzoeksactiviteiten 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-Master-Programma’s in functie van een zestal logische “tracks” of “leerlijnen” voor stu-
dentgericht onderwijs. De geleding van de Master-Programma’s ziet eruit  als volgt:

Theories of Development - Research Methods I and IIModule I

Governance for
DevelopmentModule II

Module III

DissertationModule IV

Globalisation &
Development

Master of
Governance &
Development

Master of
Development
Evaluation &
Management

Master of
Globalisation &

Development

Evaluating
Development
Effectiveness

From Violent Conflict
to State

Reconstruction

Local Institutions  &
Poverty R eduction

National Institutions,
Poverty Reduction
Strategies & Aid

TRACK 2

TR
A

C
K 

1

TR
A

CK
 1

TRACK 2

TR
A

CK
 1

Elk van deze “leerlijnen” heeft als algemeen doel “better professionals” op te leiden. De Mas-
ter-Programma’s brengen mensen bij elkaar uit overheidsinstellingen, niet-gouvernementele 
organisaties en universiteiten die actief zijn of aantoonbare interesse hebben in ontwikkelings-
werk 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 reiken om actuele wetenschappelijke bevindingen te bestuderen, te interpreteren en toe te 
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passen op een concrete ontwikkelingscontext. Een en ander wordt geoperationaliseerd in ter-
men van drie competenties,  geïnspireerd  door een analyse van Michael Woolcock die verbon-
den is aan de Wereldbank en de Universiteit van Manchester in het Verenigd Koninkrijk. 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. Bovendien zijn het ook goede diplomaten die erin slagen alli-
anties te smeden voor verandering. Deze competenties vormen een rode draad doorheen de op-
leiding. Ze zijn ook een aandachtspunt om de inhoud en de logica van de Master-Programma’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 
traject, vanaf de selectie van de studenten tot en met de deliberatie en de proclamatie, voor 
haar of zijn rekening. Voor de academiejaren 2009-2010 en 2010-2011 is Nathalie Holvoet pro-
grammadirecteur. 

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 
Master-Programma’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 2009-2010 en 
2010-2011. 

Het intern kwaliteitsmanagement  wordt ondersteund door Marleen Baetens,  medewerker in-
novatie en kwaliteitszorg van het onderwijs (CIKO). Elk opleidingsonderdeel wordt minstens 
driejaarlijks schriftelijk geëvalueerd door de studenten. Daarnaast wordt elke module bespro-
ken in een focusgroep. Tot slot registreren enkele studenten hun studietijd om zicht te krijgen op 
de werklast. Naast het evaluatiewerk ondersteunt de CIKO ook de aanpassingen van het cur-
susmateriaal, de uitwerking van het masterproefproject en de verbetering van feedbackproces-
sen. Zo zorgt de CIKO ervoor, samen met de programmadirecteur, dat resultaten uit vorige eva-
luatierondes en focusgroepgesprekken ingeploegd worden in de Master-Programma’s van het 
daaropvolgende academiejaar. De evaluatieresultaten voor het onderwijs werden voorgesteld 
en bediscussieerd tijdens de onderwijscommissie op 15 november 2010. Belangrijke thema’s wa-
ren de werklast van de studenten, het masterproeftraject en feedbackprocessen. 

De doelgroep van de Master-opleidingen 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 2009-2010. 
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 Basisdiploma inkomende studenten - Academiejaar 2009-2010

Master Economie en 
Management

Politieke en  Sociale 
Wetenschappen en 

Administratie

Ontwikkeling en 
landbouw

Andere
basisdiploma’s

Development  Evalua-
tion and Management

12 4 3 4

Governance and
Developlment

2 5 4 6

Globalisation and
Economic Development

5 3 3 4

 
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 Master-Programma’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 Master-Programma’s is zeker 
ook de grotere focus dan voorheen op het schrijven en presenteren van de dissertatie. Hiermee 
wordt 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  2009-2010 werden net zoals tijdens 2008-2009 vijf dissertaties  geselecteerd om 
hetzij  als IOB “Discussion Paper” hetzij als bijdrage in een wetenschappelijk tijdschrift gevalo-
riseerd te worden. Per 31 december 2010 werden 2 eindwerken gepubliceerd als discussion paper 
en 2 als working paper.

Het IOB wil zijn positie op het kruispunt van de Angelsaksische en de francofone academische- 
en onderwijstradities blijven valoriseren. Terwijl in het verleden de Master-Programma’s alter-
nerend georganiseerd werden in het Frans en het Engels, wordt sinds het academiejaar 2007-
2008 uitsluitend het 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 studen-
ten  kunnen bovendien beroep doen op extra taalfaciliteiten. Zo kunnen onder meer de disser-
taties of artikels  in het Frans geschreven worden. In totaal volgden 7 studenten een intensieve 
taalcursus die door Linguapolis, het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit 
Antwerpen, werd georganiseerd in de maand augustus voor het begin van het academiejaar.

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 Master-Programma’s. Dat heeft de transactiekosten 
van overleg en coördinatie aanzienlijk verhoogd. 2009-2010 was het derde academiejaar van 
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het hervormde curriculum. De situatie  was al merkelijk beter dan de voorgaande academieja-
ren,  al ziet het er niet naar uit dat de programmahervorming op termijn tot nog lagere transac-
tiekosten zal leiden dan het oude curriculum. 

Uit de studentenevaluaties die in de loop van 2010 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.

Alumni-werking 2010

Zowel studenten, alumni als externe evaluatie commissies hebben het IOB in het verleden 
meermaals gewezen op de noodzaak van een uitgebreid alumnibeleid. Het is erg belangrijk voor 
het IOB om te investeren in het aanknopen en onderhouden van goede relaties met haar alumni 
en het stimuleren van uitwisseling tussen de alumni onderling. 

Daarom werd in 2010 beslist om een bevraging te organiseren onder de alumni om zo beter zicht 
te krijgen op het profiel van de IOB-alumnus, hoe de reeds bestaande initiatieven geëvalueerd 
werden door de alumni en wat de desiderata van de alumni voor toekomstige activiteiten zijn. 
Op basis van deze informatie kan dan het alumni beleid verder uitgebouwd worden. Een online 
survey werd georganiseerd waaraan 290 alumni deelnamen.

Profiel van de IOB alumnus/a

De ratio vrouw/man bedraagt 40/60 onder de alumni die deelnamen aan het onderzoek, met 
echter een aantal kleine verschillen naar gelang de gevolgde programma’s. Een grote meerder-
heid van de respondenten is getrouwd ( 70 percent) en heeft één of meer kinderen (64 percent). 
De mediaan leeftijd is 34 jaar, met een range van 24 tot 59 jaar. De deelnemende alumni zijn af-
komstig uit 55 verschillende landen, waarvan Ethiopië, Kameroen, België, Oeganda en Vietnam 
de IOB ’darlings’ lijken te zijn.

Onderwijs en carrière 

Het in kaart brengen van het onderwijstraject van de IOB alumni toont aan dat de meeste 
alumni een 4 jaar durende Bachelor opleiding volgden vooraleer aan het IOB te komen stude-
ren. De meest voorkomende vooropleidingen zijn Economie, Ontwikkelingsstudies, Landbouw 
en Politieke Wetenschappen. Na de opleiding aan het IOB studeert 42 procent van de alumni 
verder. Ook hier blijken Ontwikkelingsstudies en Economie de favoriete studierichtingen te zijn.

Het onderzoek peilde ook naar de tevredenheid van de alumni over de gevolgde opleiding aan 
het IOB. Een overgrote meerderheid van de alumni (95 percent) is tevreden over het onderwijs 
aan het IOB, waarvan 51 percent zelfs heel tevreden is. Tachtig procent van de alumni zou het 
IOB zeker aanraden om te studeren aan anderen.  Zo’n negentig percent van de respondenten 
stelden dat het IOB hen voldoende had voorbereid voor hun toekomstige carrière. Veertig pro-
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cent onder hen vond zelfs dat ze zeer goed voorbereid werden. Zeventig procent bevestigde dat 
ze zichzelf met betrekking tot hun carrière hadden kunnen verbeteren na een opleiding aan het 
IOB gevolgd te hebben.

De carrière van de IOB-alumnus/a lijkt zich vooral te concentreren in een aantal sectoren, met 
name de overheid, internationale organisaties, NGO’s en hoger onderwijs/onderzoeksinstitu-
ten. Ongeveer de helft van de respondenten werkte als middenkader vooraleer te studeren aan 
het IOB. Na de opleiding worden alumni veelal gepromoveerd naar hogere kaders. 

Toekomstige alumni-activiteiten…

Het onderzoek naar de interesse in toekomstige alumni-activiteiten geeft in de eerste plaats 
aan dat er een erg grote interesse is onder de alumni. Een overtuigende 97.1 procent van de res-
pondenten gaven aan deel te willen nemen aan toekomstige IOB alumni-activiteiten.

De activiteiten die de meeste bijval oogstten waren de activiteiten die in hun eigen land georga-
niseerd worden (meeting IOB staff, a conference, a refresher course, social event, face-to-face 
meetings with alumni) zowel als activiteiten in Antwerpen (attending an Antwerp based confe-
rence/refresher course). Toegang tot een digitale bibliotheek is ook erg populair bij de alumni. 
Een aantal e-activiteiten (refresher courses & recorded seminars) en activiteiten die een eigen 
inbreng van de alumnus/a vereisen (being a contact person for IOB promotion, alumni networks 
or IOB students’ fieldwork) kunnen ook rekenen op grote interesse (80 procent van de alumni).

Op basis van het onderzoek werd een rapport uitgewerkt (raadpleegbaar op de alumni-websi-
te: http://www.ua.ac.be/iob/alumni). In het rapport wordt op basis van de desiderata van de 
alumni en de duurzaamheid en haalbaarheid van de activiteiten een lijst van toekomstige ac-
tiviteiten uitgewerkt. In 2011 zal een aantal van de aanbevelingen van dit rapport geïmplemen-
teerd worden en zal een aantal activiteiten georganiseerd worden. Op basis van de evaluatie 
van deze pilootactiviteiten kan dan verder het toekomstige alumni-beleid uitgewerkt worden. 
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Prijs Ontwikkelingssamenwerking Provincie Antwerpen 2010

Aan drie masterstudenten werd in 2010 de Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking van de Pro-
vincie Antwerpen toegekend :
Aynul Islam (Bangladesh) voor het eindwerk “Inside Violence in Mindanao, the Philippines: A Mi-
cro Level Conflict Analysis“. Promotor: Stef Vandeginste.
Zerihun Berhane Weldegebriel (Ethiopië) voor het eindwerk “Climate Change Adaptation in 
Ethiopia. To What Extent Does Social Protection Influence Livelihood Diversification Strategies?”. 
Promotoren: Martin Prowse en Ruslan Lukach.
Thanh Tu Mai (Vietnam) voor het eindwerk “Evaluation of Policy on Allocation of Farming and 
Housing. Land  for Ethnic Minorities using Vietnam Household Standard Surveys”. Promotor: Ger-
mán Calfat. 

Travel grants academiejaar 2009-2010 (toegekend in juni 2010)
 
Op het advies van de selectiecommissie heeft het IOB travel grants toegekend voor het acade-
miejaar 2009-2010 aan de volgende MA-studenten: Kirsten Van Camp, Ayana Birhanu, Nguyen 
Thi Hoai Tu, Sohag Tanvir Mahmud en Gemechu Adimassu Abeshu. Deze travel grants 2010, 
ten belope van 5.056,27€, stellen de studenten in staat om in het kader van hun eindwerken 
veldwerk te verrichten.

Valorisatie eindwerken MA-studenten 2010

In 2010 werden opnieuw vijf MA-studenten geselecteerd om  hun eindwerken te valoriseren tot 
een IOB discussion of working paper of een artikel in een wetenschappelijk, peer-reviewed tijd-
schrift. Alle eindwerken behaalden een resultaat hoger dan 15/20. In totaal bedraagt de goed-
gekeurde financiering 20.628€. 
Abniel Hamidu Tusiime (Oeganda, promotor: R. Renard), “Extended Research on the Impact of 
Food Aid on Household Expenditure Patterns, Food Consumption and Assets of Internally Dis-
placed People (IDPS) in Northern Uganda”. Budget: 4.000€. 
Thanh Tu Mai (Vietnam, promotor: G. Calfat), “Evaluation on Policy on Allocation of Farming 
and Housing. Land for Ethnic  Minorities in Vietnam”. Budget: 3.606€.
Pierre Merlet (Nicaragua, promotor: J. Bastiaensen), “Using Legal Pluralism to Analyze Interna-
tional Land Rights Transfers. Study of the Cases of Ghana and Madagascar”. Budget: 4.400€.
Deresse Fekadu Nigussie (Ethiopië, promotor: G. Calfat), “The impact of PSNP-PLUS Program-
me and its Linkages”. Budget: 3.622€.
Monica Niño (promotor: W. Pelupessy), “The Impact of Competitiveness Strategies of Colom-
bian Coffee on the Livelihoods of Small Growers. A Value Chain Analysis”. Budget: 5.000€. 

Werkbezoeken MA studenten in 2010

15-18 april 2010, workshops, Development Centre, OECD en Sciences-Po, Parijs (Frankrijk).
20-24 september 2010, introductieweek voor MA-studenten.
16 en 17 oktober 2010, welkomstweekend MA-studenten, Brugge.
5 november 2010, conferentie “The Implications of Climate Change for Sustainable and Equi-
table Development in Africa, Asia and Latin America”, International Development  Studies pro-
gramma, Universiteit Utrecht, Utrecht (Nederland).
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Studentenstatistieken

Academiejaar 2009-2010

Op een totaal  van 55 ingeschreven studenten  behaalden 48 studenten  het Master-diploma, 
waarvan 15 in Governance and Development (G&D), 13 in Globalisation and Development (GD) 
en 20 in Development Evaluation and Management (DEM). Eén student behaalde grootste on-
derscheiding, 8 studenten behaalden grote onderscheiding, 29 studenten behaalden een on-
derscheiding en 10 studenten behaalden een voldoening. De gediplomeerden kwamen uit 20 
landen: Bangladesh, België, Burundi, Colombia, Ecuador, Ethiopië, Filippijnen, Frankrijk, Gua-
temala, Haïti, Indonesië, Kameroen, Nicaragua, Oeganda, Peru, Rwanda, Sierra Leone, Spanje, 
Vietnam en Zambia.

Vier studenten werden uitgesloten van verdere deelname aan het Master-Programma wegens 
diplomafraude. Deze 4 studenten zijn niet opgenomen in de statistieken.

Volledigheidshalve worden hier ook de studenten vermeld die één of meerdere programmaon-
derdelen moesten hernemen nadat zij niet geslaagd waren voor het academiejaar 2008-2009. 
Het merendeel hiervan diende enkel het eindwerk te hernemen. Het betreft 10 studenten waar-
van telkens 1 uit België, Bolivia, Ethiopië, Ghana, Kameroen, Oeganda, Roemenië, Rwanda, Se-
negal en Zambia. Deze studenten worden evenmin opgenomen in de studentenstatistieken in 
deel 2.

Meer gedetailleerde studentenstatistieken 2009-2010 worden weergegeven in deel 2. Het be-
treft hier enkel studenten die een volledig jaarprogramma volgen en voor de eerste keer zijn 
ingeschreven.

Academiejaar 2010-2011

1095 aanvragen werden ontvangen waarvan 30 dossiers onvolledig waren en/of te laat werden 
ingeleverd en bijgevolg niet aan de selectiecommissie werden voorgelegd. Van de volledige kan-
didaturen werden 319 (30 %) studenten toegelaten; hiervan schreven 56 studenten (18 % van de 
aanvaarde kandidaturen) zich uiteindelijk in, het merendeel dankzij een beurs die via het IOB 
werd verkregen. 

Per programma zijn dat 22 studenten voor Development Evaluation and Management, 19 stu-
denten voor Governance and Development en 15 studenten voor Globalisation and Develop-
ment. De ingeschreven studenten  komen uit 28 verschillende landen: Bangladesh (2) - België 
(2) – Bulgarije – Burundi – China – Colombia - DR Congo (4) – Ecuador - Ethiopië (5) - Filippijnen 
(7) – Ghana - Guatemala (2) – Ierland – India - Indonesië (2) - Kameroen (3) - Kenia (2) - Mexico 
(2) – Nigeria - Oeganda (5) – Oezbekistan – Peru - Rwanda (2) – Tanzania – Thailand – Vietnam 
- Zambia (3) – Zimbabwe.

Inschrijvingsgelden en kosten t.b.v. studenten

Het normale inschrijvingsgeld voor de Master-Programma’s bedraagt 1.000€. Studenten uit 
ontwikkelingslanden (OESO-DAC lijst) betalen slechts 80€, evenals de beursstudenten. Het to-
taal bedrag aan inschrijvingsgelden bedroeg in 2010: 7.996€.
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Het IOB neemt - geheel of gedeeltelijk - de kost van een aantal activiteiten ten behoeve van 
de studenten zoals taalcursussen (22.162€), studiereizen (5.628,12€)  en  recreatieve activiteiten 
(2.115€) op zich. In 2010 was hiermee een bedrag gemoeid van 29.905,12€. 

Daarnaast voorziet het IOB een financiële tussenkomst voor hulpbehoevende studenten. Hier-
mee was in 2010 een bedrag gemoeid van 2.466,39€.

2.2. Itp-prograMMa’s 2010

In 2010 organiseerde het IOB voor het zevende opeenvolgende jaar een internationaal trainings-
programma (ITP) rond de nieuwe hulpbenadering.  De inhoud werd voor de editie 2010 aange-
past aan de evoluerende omstandigheden. De titel werd opnieuw aangepast:  “Governing for 
Development: Evolving Opportunities and Challenges for Development Actors under the 
Paris Declaration” (6 ECTS). Dit programma werd gefinancierd  door de VLIRUOS. Het vond 
plaats van 14  januari  tot 17 februari  2010. Het ITP beoogt professionals uit het Zuiden ver-
trouwd te maken met de opportuniteiten en uitdagingen van de nieuwe hulpbenadering  voor 
de drie hoofdspelers, met name de regering van het ontvangende land, de civiele maatschappij 
en de internationale donoren. Vijftien deelnemers werden geselecteerd (11 nationaliteiten). De 
deelnemers hadden aanzienlijke werkervaring met het onderwerp van de training, opgebouwd 
onder meer in diverse ministeries, het parlement, onderzoeksinstituten, nationale en interna-
tionale niet-gouvernementele organisaties en donoragentschappen. Daardoor 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. Het curriculum was opgebouwd rond de vol-
gende themata: The Evolution of Aid; Situating the Paris Declaration, Assessing Actors, Asses-
sing Processes and Results.

In 2010 organiseerde het IOB voor de tweede keer een ITP rond “Political Economy of the 
Great Lakes: Towards Inclusive Development” (6 ECTS). Ook dit  ITP werd gefinancierd  door 
VLIRUOS. Het vond plaats van 19 april tot 21 mei 2010. Het ITP beoogt professionals en scho-
lars uit het Zuiden 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 gezet door de organisatie van een heus simulatiespel waarbij de deelnemers in de huid 
kropen van de voornaamste actoren betrokken bij het conflict. 15 kandidaten (7 nationaliteiten) 
werden geselecteerd. De diversiteit van deze groep werd verder verruimd met studenten uit het 
reguliere masterprogramma “Governance and Development”. Een van de modules van dit mas-
terprogamma spoorde grotendeels gelijk met het ITP. Het ITP werd door alle deelnemers als 
leerrijk, relevant en coherent ervaren. Het curriculum was opgebouwd rond de volgende the-
mata: Historical and Anthropological Trajectories: Setting the Stage, In the Eye of the Storm: 
External and Internal Shocks, Policies and Conditions for Inclusive Development, Lessons Lea-
rned: an Interface Seminar between Practitionersand Scholars.

In samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen werd 
de workshop “Antwerp Short Course on Health and Aid Policy 2010” (3 ECTS) ingericht voor 
11 “senior health and development aid professionals”, werkzaam bij “donor agencies” of de “ci-
vil society” in Mali, Mozambique, Rwanda of Oeganda. De workshop vond plaats van 15 tot 26 
maart 2010. Zes modules: Introduction on Health Sector and Challenges and Opportunities 
provided by a New Aid Approach for the various Development Actors; Actors and institutional 
Arrangements in Development; The Health System: Performance, Implementation and Actors, 
Aid: Why, How and Where Donors intervene; Health Sector Reform for Performance Strategies 
for the Use of Aid for Global and Health Development.
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2.3. IoB Doctoraat In ontwIkkelIngsstuDIes 2010

Tijdens het jaar 2010 werden er aan het IOB drie doctoraten succesvol afgerond, twee aan de fa-
culteit Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) van de Universiteit Antwerpen en één 
aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht. Omdat het eigen 
doctorale programma pas in 2009 werd opgestart, werden nog geen doctoraten in de ontwik-
kelingsstudies afgeleverd. 

Zoals in het jaarverslag 2009 reeds werd vermeld, startte het IOB tijdens het academiejaar 
2009-2010 formeel met een doctoraat in ontwikkelingsstudies naast de bestaande formules 
van gezamenlijk doctoraat met de zusterfaculteiten TEW en Politieke en Sociale Wetenschap-
pen (PSW) of van een extern doctoraat met co-promotorschap vanuit het IOB. Naast de vier 
kandidaten die vorig jaar rechtstreeks tot het nieuwe programma werden toegelaten, maakten 
vijf studenten in 2010 gebruik van de mogelijkheid om over te stappen naar het IOB doctoraat in 
ontwikkelingstudies. Vanuit het TEW-doctoraat: G. Van Hecken; vanuit het PSW-doctoraat: I. 
Wagemakers, S. Geenen, S. Flores en R. Mendoza. 

In november 2010 evalueerde de Doctoraatscommissie  de voortgangsrapporten en  de nieuwe 
aanvragen tot toelating van in totaal 23 doctoraatsstudenten:

Doctoraat in ontwikkelingsstudies (10):
 � IOB mandaatassistenten : I. Wagemakers, S. Geenen,  M. Gildemyn, N. Winters en B. Jacobs.
 � IOB BAP medewerkers: B. Ingelaere {beurs VLIR VLADOC}, G. Van Hecken {beurs VLIR 
VLADOC}. 
 �  IOB andere doctoraatsstudenten: Minh Tri Ha {beurs BTC},  S. Flores {beurs IOB TG PIP}, R. 
Mendoza {aanvullende beurs IOB TG PIP}.  

Doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen (12):
 � IOB mandaatassistenten: W. Marivoet, G. Benedictis, L. Smets en D. Essers. 
 � IOB andere doctoraatsstudenten: N. Seydina {beurs VLIR}, F. Sinaba {beurs Vlaamse 
Gemeenschap}, Cl. Tshimanga, K. Kamavu {beurs BTC}, J.C. Polvorosa, F. Granato, C. Ganame 
en Mulubrhan Amare Reda. 

 
Doctoraat in de politieke en sociale wetenschappen (1):

 � IOB andere doctoraatsstudenten: A. Ainomugishu {beurs NUFFIC}.

Externe doctoraten (0). 

Zie deel 2 voor de individuele fiches van de IOB-doctoraatsstudenten 2010.

Aanvang nieuwe en stopzetting lopende doctoraten: B. Jacobs werd in het academiejaar 2010-
11 toegelaten tot het doctoraat in ontwikkelingsstudies, D. Essers en Reda Mulubrhan tot het 
doctoraat in de TEW. Wegens een probeem betreffende financiering besliste C. Famerée, in on-
derling overleg met de promotor, om haar doctoraatsonderzoek aan het IOB in 2010 voortijdig 
stop te zetten. 

Het IOB deed ook in 2010 inspanningen om bijkomende financiering voor doctoraatsbeurzen te 
verwerven. Kelbesa Megersa genoot in 2010 van een beurs voor een voorbereidend jaar op het 
doctoraat vanwege het Fonds Bruyns. Hij heeft vervolgens een aanvraag ingediend voor een 

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 17



VLIRUOS ICP-beurs. Er werden ook drie bijkomende dossiers voorbereid in het kader van FWO 
en VLIRUOS VLADOC & ICP-beurzen. Er waren in 2010 ook contacten met verschillende kandi-
daten in verband met hun doctoraten en die over eigen financiering beschikken. 

Tot slot werd in 2010 ook de administratieve procedure met betrekking tot het financiële regle-
ment voor het nieuwe doctoraat goedgekeurd. Ook de procedures betreffende het proces van 
voor- en publieke verdediging van het doctoraat in ontwikkelingsstudies werden verder uitge-
werkt en uiteindelijk ook goedgekeurd. 

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. Omwille van het 
emeritaat van Stefaan Marysse diende ook de doctoraatscommissie te worden aangepast. Hij 
werd vervangen door Tom De Herdt. Tijdens 2010-2011 bestaat de commissie uit  J. Bastiaensen  
(voorzitter), G. Calfat, S. Geenen (doctoraatsstudente), N. Holvoet en T. De Herdt. 

Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010): “Wat betreft het aantal doctoraten doet het IOB veel méér 

dan in de beheersovereenkomst staat. De laatste jaren zijn er jaarlijks gemiddeld 4,2 nieuwe kandidaten bij geko-

men, terwijl dat er minimaal twee moeten zijn. Op dit moment zijn er 30 doctoraatsstudenten. Deze worden binnen 

de themagroepen begeleid. Het lijkt wel of de kleine themagroepen (in termen van ZAP) relatief meer doctoraats-

studenten hebben dan de grote. Alle leden van het ZAP hebben te maken met een hoge begeleidingslast. Er is veel 

druk vanuit de UA om meer doctoraten af te leveren. Er zou naar meer synergie moeten worden gestreefd in de 

vorm van meer gezamenlijke publicaties met de kandidaten”. 

 
Doctoraatsverdedigingen in 2010:

Adriana Peluffo “Trade liberalization and manufacturing performance : the Uruguayan Case” 
Faculteit: TEW UA
Promotor : prof. dr. Germán Calfat 
Datum publieke verdediging: 13 september 2010 

Abstract:

The research conducted in this thesis aims at improving the knowledge of the effects, and the mechanisms, of trade 

liberalization and regional integration on the manufacturing sector at a disaggregate level for a small developing 

country. Furthermore, the country specific focus solves the shortcomings of cross-country comparison empirical 

works. Using various methodologies, each empirical chapter analyzes the impact of trade liberalization on key va-

riables postulated by the theoretical literature. The analysis of dynamic gains and testing new-new trade models 

at the micro level, using also novel methodologies –such as matching and double differences- in trade empirical 

works, for a small developing country are the main contributions to the existing empirical literature on trade ana-

lysis. Our three applied studies seem to indicate that trade liberalization could enhance the manufacturing perfor-

mance of Uruguay, through the various channels analyzed. Moreover, results will depend on the characteristics of 

plants, firms and industries, such as their technological capabilities and its trade orientation. Technological capa-

bilities proxied by training of workers and R&D activities seem to be important in order to be able to benefit from 

external knowledge. Further, trade orientation also plays a role in determining the net impact of increased trade 

openness. Thus, in order to foresight the impacts and design policies aimed at taking advantage of increased open-

ness; these variables should be also taken into account.
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Jos Vaessen “Methodological and Conceptual Challenges of Evaluating the Impact of Development 
Interventions”
Faculteit: Economische Wetenschappen, Universiteit Maastricht (Nederland).
Promotor: prof. dr. Frans Leeuw (Universiteit Maastricht). Co-promotor: prof. dr. Robrecht 
Renard
Datum publieke verdediging: 16 september 2010

Abstract:

Randomized experiments have become the rage in impact evaluation of development interventions. The techniques 

are not new, but were not being applied in this context to any significant extent before. The reasons were manifold, 

but the lack of interest of donor agencies in rigorous impact measurement stands out. Donor agencies were more 

interested in process, and in output than in impact. This has changed under the influence a group of economists 

from MIT and elsewhere, but also because donor agencies are being pressured by skeptical tax payers to provide 

better answers to the question whether aid works or not. The acceptance of this new gold standard in evaluation is 

however far from general, and many in the ‘aid industry’ remain skeptical. This controversy about the applicability 

and usefulness of randomized experiments serves as a  background for this series of essays on the methodology of 

impact evaluation. Some of the essays are empirical and report real-life evaluations undertaken by the researcher, 

often using mixed methods. They form the basis for more theoretical essays on the nature and purpose of evaluation 

in development settings. Although in principle positive about randomized experiments, the author argues that their 

applicability remains limited for a number of practical reasons. More important, the range of potential challenges 

to be addressed in an empirical exercise of assessing what works and why in development is too broad to be ade-

quately addressed by randomized experiments only. 

Ana Rivas “Gender, Wages and Globalisation of Production in Developing Countries”
Faculteit: TEW UA
Promotor: prof. dr. Germán Calfat
Datum publieke verdediging: 22 december 2010

Abstract:

This dissertation focuses on the relationship of trade wages and gender. Specifically it examines the impact of trade 

on wage disparities and its implication in terms of gender. Three country-cases were selected for this purpose. 

The case of Peru explores the impact of trade on wages taking into account the regional dimension. The cases of 

Guatemala and Indonesia concentrate more on the gender wage’s effects of export-led growth as both countries 

participate into fragmented chains of production such garments. Additionally, a cross-country study examines to 

what extent four Latin American economies are involved into global chain of production.  The evidence of Peru 

shows that trade liberalization has slightly contributed to increase wage inequality while education and informality 

have remained as the major contributors of increasing wage inequality across Peruvian regions. These findings can 

be explained somehow by the simultaneously deregulation of the labour legislation that accompanied the trade 

liberalization reform.  In the case of Guatemala and Indonesia we examined the effects that the growth of the as-

sembly garment has had on gender wage differentials. The evidence suggests that fragmentation impact differently 

depending on the institutional framework. Our findings lend support to those advocating that the growth of export-

oriented industries benefits workers as they get higher wages. These results are encouraging, however, it does not 

imply that worker’s welfare improve overall. As the case of Guatemala shows, the existence of a weak institutional 

framework lead to perpetuate the gender wage gap and the detriment of working conditions On the contrary, the 

existence of an adequate institutional framework as in the case of Indonesia provides the preconditions (e.g. enfor-

cement of the law, promoting education) to reduce the gender wage gap.
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2.4. onDerwIJs aan De unIversIteIt antwerpen

Het IOB heeft in 2010 cursussen georganiseerd die gericht zijn op studenten uit  faculteiten van 
de Universiteit Antwerpen: 

 �Debattencyclus, 3 ECTS, “Debating Development. Revisiting the Millennium Development 
Goals. Counting down to 2015”, financiering VLIRUOS, Brussel. Het opleidingsonderdeel 
loopt gedurende het 1ste  trimester van het academiejaar in samenwerking met de Universi-
taire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking  (USOS). Coördinator: D. Cassimon. De 
financiering door VLIRUOS laat toe om een aantal internationale sprekers uit te nodigen. 
Studenten van de Universiteit Antwerpen, voornamelijk uit de faculteiten TEW en PSW 
volgden de cyclus als keuzevak. In de hierna volgende tabel wordt de evolutie van het aantal 
deelnemers weergegeven van 2003 tot 2010. 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Studenten

Personeel

Extern

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UA totaal 76 108 118 94 83 160 186 170

Studenten 62 76 100 81 76 141 156 145

PSW 33 28 37 41 35 27 55 43

TEW 3 26 23 7 20 35 51 46

L&W 4 6 10 4 2 4 10 11

Rechten 7 10 5 3 3 1 3 5

Geneeskunde 8 0 5 5 5 2 2 3

Wetenschappen 3 2 5 1 0 9 34 24

Andere 4 4 15 20 11 63 0 13

Personeel, (ZAP, AAP, BAP, ATP) 14 32 18 13 7 19 30 25

Extern 25 39 73 36 15 25 125 145

TOTAAL 101 147 191 130 98 185 311 315

 �Cursus, 3 ECTS, “Inleiding tot Ontwikkelingsstudies”- voor Erasmusstudenten: “Introduc-
tion to Development Studies”, TEW en PSW, 3Ba. Docent: S. Marysse.
 �Cursus, 1 ECTS, “Globalisatie en levensbeschouwing”, 3BA. Docent: S. Marysse. Deze cursus 
wordt ingericht door het Centrum Pieter Gilis van de Universiteit Antwerpen.
 �Cursus, 6 ECTS, “International Economics and International Economic Organisations”, PSW, 
MA Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Docenten: G. Calfat en D. Cassimon.
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Ook in 2010 hebben verschillende IOB-stafleden gefungeerd als promotoren van Master-thesis-
sen in de faculteiten PSW en TEW.  

Debattencyclus, “4x4 ontwikkelingssamenwerking anders bekeken”. Coördinator: R. Renard.  
In samenwerking met de Dienst Noord-Zuidbeleid van de Provincie Antwerpen, 11.11.11 en het 
Wereldculturencentrum werden in 2010 opnieuw vier debatavonden georganiseerd. Gemiddeld 
trok elke debatavond circa 80 belangstellenden. Zowel studenten van de Universiteit Antwer-
pen als het grote publiek namen hier actief aan deel. 

Ook in 2010 doceerden IOB-stafleden cursussen in de IOB-partnerinstellingen in het Zuiden en 
in het kader van verschillende  lopende samenwerkingsovereenkomsten met Zuid-universitei-
ten: 

 �Universidad Centroamericana, Managua (Nicaragua): Diplomado ‘Territorio, actores y 
estrategias de desarrollo’ (parallel programma in Muy Muy en Matiguás): “Enfoque territo-
rial y desarrollo Socio-económico”, “Cadenas de valor y acceso a mercados”, “Estrategias de 
vida: marco conceptual, racionalidad económica”, 2 ECTS, (docenten: J. Bastiaensen, G. 
Steel).
 �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. Mari-
voet).
 �University of the Western Cape, School of Government, Kaapstad (Zuid-Afrika): “Capita 
Selecta in Development”, 1 ECTS, (docent: S. Marysse).
 �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

Johan Bastiaensen
 �Cursus, 1,5 ECTS,  Brussel, Université Libre de Bruxelles, European Master of Microfinance, 
1ste semester 2010, “Introduction to Rural Development. Part II”.

Robrecht Renard
 �Cursus, 1 ECTS, Antwerpen, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Master in Public Health 
(MPH), Health Systems Management and Policy (HSMP), 1ste semester 2010, “The Role of 
the State”.

Stef Vandeginste
 �  Cursus, 1 ECTS, Mechelen, Katholieke Hogeschool, postgraduaat Centrum voor Intercultu-
reel Management en Communicatie (BaNaBa), 2de semester 2010, “Waarheid, gerechtig-
heid en verzoening na gewapend conflict”.

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 21



Sara Geenen en Bert 
Ingelaere: veldwerk 
respectievelijk in 
Zuid-Kivu (DR Congo) 
en Rwanda.



3. onDerzoek en BeleIDsonDersteunIng 
IoB In 2010

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 onderzoeksinstel-
lingen in het Zuiden waarmee het een partnerrelatie heeft opgebouwd. Deze samenwerking uit 
zich onder meer in gezamenlijke activiteiten van toegepast onderzoek en beleidsondersteuning. 
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-gouvernementele 
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 Master-Programma’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. 

Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010):

“De realisering van de missie komt voor een belangrijk deel van de in 2005 opgerichte vier themagroepen, Aid 

Policy, Impact of Globalization, Political Economy of the Great Lakes Region, en Poverty & Well-Being as a (local) 

Institutional Process. De themagroepen bepalen de identiteit van het IOB. Ze hebben goed gewerkt bij het bevor-

deren van samenhang binnen het onderzoek en ook voor de samenhang tussen onderzoek, onderwijs en dienstver-

lening. Maar de verschillen tussen de groepen worden wel eens te groot aangezet. De indeling in deze groepen was 

voor vijf jaar en staat dus weer ter discussie. Mede gezien de mogelijk zes vacatures voor ZAP die de komende jaren 

zullen ontstaan lijkt het IOB geconfronteerd te worden met een soort “identiteitstransitie”. Dit biedt kansen voor 

het IOB om nieuwe paden in te slaan. die aansluiten bij thema’s van de toekomst”. 

Transversale onderzoeksgerelateerde activiteiten in 2010

Enkele activiteiten van onderzoek en beleidsondersteuning van 2010 overstijgen de TG en wor-
den daarom hier vooraf vermeld:

 �“Renforcement des capacités académiques en économie et développement humain”, VLIRUOS 
(Brussel), Eigen Initiatief, 1 mei 2005-30 april 2011, Université Catholique du Congo, Faculté 
d’économie du développement. Budget in 2010: 62.180€ (Promotor: T. De Herdt).
 �“4x4 ontwikkelingssamenwerking anders bekeken”, Provincie Antwerpen, Dienst Noord- Zuid-
beleid (Antwerpen), 1 januari-30 april 2010, debatavonden. Budget in 2010 : 8.000€ (Coördi-
nator: R. Renard).
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 �“Debating Development. Revisiting the Millennium Development  Goals. Counting down to 2015”, 
VLIRUOS (Brussel),  1 oktober-31 december 2010, debattencyclus. Budget in 2010: 10.000€ 
(Coördinator: D. Cassimon).

IOB onderzoeksfonds 2010

Het IOB stelt ter aanvulling van externe onderzoeksfondsen jaarlijks een beperkt budget ter 
beschikking als zaaigeld voor het onderzoek van de TG. In 2010 werden in totaal 4 onderzoeks-
projecten gefinancierd:

 �Marie Gildemyn “Monitoring and Evaluation under the New Aid Approach: Role and 
Influence of Civil Society Organisations“ (3.455€), 
 �Wim Marivoet “Desk-study Institut National de la Statistique in Kinshasa”, RD Congo” 
(7.744€), 
 �Nanneke Winters “Huishoudelijke organisatie van migrantenfamilies in Muy Muy (Nicara-
gua) en Costa Rica” (6.285€). 
 �Martin Prowse “Smallholder Tobacco Production and Food Security in Zimbabwe. A scoping 
Study” (2.580€).

Vooraleer de activiteiten van de TG te overlopen voor het jaar 2010, wordt eerst een algemeen 
beeld geschetst van de onderzoeksoutput van het IOB als geheel.

Meting van de onderzoeksoutput

In de tabel wordt op basis van de gegevens uit de academische bibliografie de onderzoeksout-
put van IOB-stafmedewerkers weergegeven voor 2010. 
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Ter vergelijking worden ook gegevens voor de vorige jaren  getoond. Alle gegevens uit  de aca-
demische  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 onderzoeksschool in het domein van de ontwikkelingsstudies die dit rating-
systeem heeft ontwikkeld voor zijn leden. Het IOB werkt mee met CERES. Het CERES-systeem 
krijgt ook de steun van de “European Association of Development Research and Training Insti-
tutes” (EADI). Zie http://ceres. fss.uu.nl/ > valuation system.
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Voor tijdschriften worden door CERES de volgende vijf categorieën gebruikt:
 �A: Door ISI opgenomen tijdschriften met de hoogste impact in hun domein (1/3) 
 �B: Andere door ISI opgenomen tijdschriften (2/3)
 �C: Tijdschriften met refereesysteem die niet zijn opgenomen door ISI 
 �D: Academische tijdschriften zonder refereesysteem
 �E: Niet-academische tijdschriften

Indien een tijdschrift of een uitgeverij niet in de CERES-lijst voorkomt, wordt de rating door de 
IOB-bibliothecaris op basis van Google Scholar bepaald, in overeenstemming met de door CE-
RES gehanteerde principes. 

Voor boeken heeft  CERES zijn eigen  ratingsysteem ontwikkeld op basis van de zichtbaarheid 
van een uitgever 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 onduidelijk.

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. 

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 dus niet opgenomen.

 CERES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A  (tijdschriftartikels) 2 3 2 7 7 4

A  (boeken, hoofdstukken in boek) 0 0 0 1 1 3

B  (tijdschriftartikels) 4 3 4 5 6 6

B  (boeken, hoofdstukken in boek) 15 3 1 2 4 3

C  (tijdschriftartikels) 2 5 9 0 5 5

C  (boeken, hoofdstukken in boek, papers) 10 13 13 16 18 20

D  (tijdschriftartikels) 3 4 2 2 3 2

D  (boeken, hoofdstukken in boek) 3 7 9 2 2 3

D  (working, discussion en conference papers) 10 22 8 16 17 21

E  (tijdschrift- en krantenartikels) 14 2 9 16 13 16

E  (boeken, hoofdstukken in boek) 4 2 2 1 10 7

P  (doctoraatsthesissen) 0 0 0 0 2 0

R  (rapporten, verslagen, + hoofdstukken in rapporten) 8 12 6 9 17 20

Totaal 75 76 65 77 105 110

Noot: book reviews in tijdschriften worden niet meegeteld.
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Door IOB ondersteunde publicaties 

In 2010 heeft het IOB publicaties ondersteund, ofwel logistiek ofwel financiëel:

Boek

 �Mbwebwa Kalala, J.-P. (2010) Institutions politiques de la République Démocratique du Congo, 
Kinshasa, Editions Universitaires Africaines. 

Hoofdstuk in boek 

 �Egboki, L. et Iwewe Kpongo, A.C. (2010) “Fixation et utilisation des frais scolaires dans la 
province de l’Equateur“, in : De Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la 
réduction des frais scolaires en RDC, Rapport final, Glasgow, DFID, 168-179. 
 �Hendriks, T., Kabuyaya, N., Ngoy, B., Trefon, T. (2010) ”L’économie politique de la filière du 
charbon de bois à Kinshasa et à Lubumbashi”, in: De Herdt T. (ed.) Quelle Reconstruction? 
Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC, Brussel, Federaal Wetenschapsbe-
leid (BELSPO), 45-78 
 �Kabuya Kalala, F. et Thiunza Mbiye, O. (2010) “Communautés économiques régionales: 
quelle stratégie d’intégration en RDC?”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) 
L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 327-342
 �Midende, G. (2010), “Les exploitations minières artisanales du Burundi”, in: Marysse S., 
Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, 
Harmattan, 45-66 

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers

 �Hasmin De los Reyes, J. and Pelupessy, W. (2009) Agrarian Reform in the Philippine Banana 
Chain, Discussion Paper 2009-03, Institute of Development Policy and Management, Antwerp 
(gepubliceerd in 2010).
 �Samuel Samson, O. (2010) Community-Based Initiatives in Enhancing OVC Service Delivery: 
Prospects and Challenges in Post Conflict North Central Uganda, Working Paper 2010-09, 
Institute of Development Policy and Management, Antwerp.
 �Trefon, Th., Hendriks, Th., Kabuyaya, N., Ngoy, N. (2010) L’économie politique de la filière 
du charbon de bois à Kinshasa et à Lubumbashi, Working Paper 2010-03, Institute of Develop-
ment Policy and Management, Antwerp.

3.2. De theMagroepen

3.2.1. theMagroep “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 het 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 ze 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 
praktijken van de nieuwe hulpbenadering tegenover de inzichten van de wetenschappelijke lite-
atuur 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 2010 (in alfabetische volgorde): Danny Cassimon (halftijds), Linas Cepinskas 
(vanaf 15 februari 2010), Marie Gildemyn, Nathalie  Holvoet, Liesbeth  Inberg, Bert  Jacobs , Na-
dia Molenaers (convenor), Robrecht Renard, Ines Rothman (vrij assistente), Lodewijk Smets, Jos 
Vaessen (deeltijds, 20%), Karel Verbeke.

Doctoraatsstudenten 2010 (in alfabetische  volgorde): Marie Gildemyn (IOB), Bert  Jacobs  (IOB), 
Lodewijk Smets (TEW-UA), Ha Minh Tri (IOB). 

Scholar in Residence in 2010: Sebastian Dellepiane.

3.2.1.1. TG AP overzicht van de werking en realisaties in 2010

De TG-werking werd ook dit jaar in grote mate gevoed en bepaald door het VLIRUOS gefinan-
cierde Onderzoeksplatform ‘Effectiviteit van de Hulp’ dat sinds 2004 loopt. Dit platform verge-
makkelijkt aanzienlijk het onderzoek van de TG naar het gedrag van donoragentschappen en 
ontvangende overheden. Het platform geeft de groep toegang tot de realiteit van de hulp zo-
wel in de hoofdzetels als op het terrein. Via het platform ondersteunt de TG de aanpassing van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking aan de uitdagingen en mogelijkheden van de nieuwe 
hulparchitectuur. Sinds 2004 worden 3 onderzoekers bijna volledig op het BOS gefinancierd. In 
2010 waren dat: L. Cepinskas, L. Inberg en K. Verbeke. De beleidsondersteuning richt zich op de 
verschillende diensten binnen het Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) - bila-
terale, multilaterale en indirecte actoren - en concentreert zich inhoudelijk op een drietal exper-
tisedomeinen. Deze werden van bij de aanvang van de samenwerking met het DGD afgespro-
ken, met gender als een additioneel transversaal thema. De verschillende expertisedomeinen 
sluiten goed aan bij de eigen interesses van het team. Drie ZAP-leden nemen elk een domein 
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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 het kader van het platform vonden er in 2010 een aantal missies plaats (Rwanda, DRC) en 
werden er verschillende presentaties en vormingen gegeven aan DGD en BTC (Belgische Techni-
sche Cooperatie). In totaal leverde de groep 53 trekkingsdagen aan DGD. 
De groep slaagt erin om voldoende autonomie te behouden tegenover de opdrachtgever, wat 
zich onder meer vertaalt in het eigen academische onderzoek en publicaties. Naast het DGD 
werkte de themagroep in 2010 ook voor andere actoren zoals EADI (European Association for 
Development Institutes, Bonn), de Radboud Universiteit (Nijmegen) en HIVA (KU Leuven). 
De TG zette dit jaar dubbel in op korte onderwijsprogramma’s. Eén van deze kortlopende trai-
ningsprogramma’s (Governing for Development: Evolving Opportunities and Challenges for De-
velopment Actors under the Paris Declaration) ging dit jaar zijn 7de en laatste editie in. Ondanks 
het succes van deze opleiding, kon de VLIR toekomstige financiering niet garanderen, zodat de 
TG besloot om in de loop van 2011 te reflecteren over toekomstige kortlopende onderwijspro-
gramma’s en alternatieve financieringsbronnen. Het tweede kortlopende programma kwam er 
na zeer intense en intensieve overlegmomenten met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 
De ITG-IOB joint venture kristalliseerde in een 2 weken durende opleiding, de  “Antwerp Short 
Course on Health and Aid Policy 2010”. De experimentele opzet, de zeer korte maar intensieve 
training, en de samenwerking met het ITG werd door alle betrokkenen als zeer leerrijk, maar 
ook zeer zwaar beschouwd, met name omdat de transactie-kosten zeer hoog oplopen. Er werd 
daarom besloten om dit niet elk jaar te organiseren, maar om de samenwerking tussen de TG en 
het ITG te organiseren via de reguliere programma’s van het ITG. 
 

3.2.1.2. TG AP publicaties in 2010

Artikels

 �Holvoet, N. (2010) “Gender Equality and New Aid Modalities: Is Love Really in the Air?”, 
European Journal of Development Research 22 (1): 97-117. 

Boek

 �Vaessen, J. and Leeuw, F. L. (eds.) (2010) Mind the Gap: Perspectives on Policy Evaluation and 
the Social Sciences, Londen, Transaction Books.

Hoofdstuk in boek 

 �Holvoet, N. (2010) “Gendergevoeligheid van de Belgische ontwikkelingssamen wer king: 
bevindingen, analyse en aanbevelingen”, in: Wiercx J. (ed.) Grenzen, geweld en gender: 
internationale betrekkingen feministisch bekeken, Brussel, VUB Press, 85-109.
 �Holvoet, N. and Renard, R.(2010) “Monitoring and Evaluation Reform under Changing Aid 
Modalities”, in: Mavratos G. (ed.) Foreign Aid for Development Issues. Challenges and the New 
Agenda, Oxford, Oxford University Press, 222-247
 �Vaessen, J. and Leeuw, F. L. (2010) “Introduction: Mind the Gap”, in: Vaessen J. and Leeuw 
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F. L. (eds.) Mind the Gap: Perspectives on Policy Evaluation and the Social Sciences, Londen, 
Transaction Books, 1-28. 
 �Vaessen, J. and Leeuw, F. L. (2010) “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, Londen, Transaction Books, 141-170. 

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers

 �De Koster, K. and Holvoet, N. (2010) Managing Multilaterals’ Effectiveness: Which Way 
forward?, Discussion Paper 2010-03, Institute of Development Policy and Management 
,Antwerp. 
 � Inberg, L. (2010) Sector Monitoring and Evaluation Systems in the Context of Changing Aid 
Modalities.The Case of Rwanda’s Health Sector, Working Paper 2010-11, Institute of Develop-
ment Policy and Management, Antwerp.
 �Molenaers, M., Cepinskas, L. and Jacobs, B. (2010) Budget Support and Policy/Political 
Dialogue - Donor Practices in handling (Political) Crises, Discussion Paper 2010-06, Institute of 
Development Policy and Management, Antwerp. 
 �Pinyol Puig, G., Molenaers, N. and Cepinskas, L. (2010) Nicaraguan Civil Society Caught in 
the Pendulum’s Swing? Shifting Roles from Service Delivery to Lobbying and Back, Working 
Paper 2010-10, Institute of Development Policy and Management, Antwerp.
 �Vaessen, J. (2010) Challenges in Impact Evaluation of Development Interventions: Opportu-
nities and Limitations for randomized Experiments, Discussion Paper 2010-01,  Institute of 
Development Policy and Management, Antwerp. 

Discussion Papers en Working Papers andere instituten

 �Verbeke, K. and Waeterloos, E. (2010) Sub National Donors and the International Quest for 
Aid Effectiveness: Case-study Flanders. EADI Policy Paper Series, Bonn, EADI. 

Rapporten en verslagen

 �Holvoet, N. and Inberg, L. (2010) Gender Equality and changing Aid Modalities: Case Study 
Tanzania, Antwerpen, IOB (Institute of Development Policy and Management), 64 blz.
 �Holvoet, N. and Inberg, L. (2010) Gender Equality and Donor Entry Points under the New 
Aid Modalities: Towards a better Integration of the Gender Dimension in the Belgian 
indicative Cooperation Programme (health sector, energy sector, forestry sector) with 
Rwanda (2010-2014), Antwerpen, IOB (Institute of Development Policy and Management), 37 
blz. 
 �Holvoet, N. and Inberg, L. (2010) Gender Equality and Donor Points under the New Aid 
Modalities: Towards a better Integration of the Gender Dimension in the Belgian indicative 
Cooperation Programme (agricultural sector) with the Democratic Republic of Congo 
(2009-2013), Antwerpen, IOB (Institute of Development Policy and Management), 54 blz. 
 �Molenaers, N., Cepinskas, L. and Jacobs, B. (2010) Budget Support and Policy/Political 
Dialogue: Donor Practices in handling Political Crisis, DGD, 57 blz.
 �Renard, R. and Verbeke, K. (2010) The Representation of Belgian Development Cooperation 
in Partner Countries, IOB (Institute of Development Policy and Management), Antwerpen, 21 
blz.
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Artikelen op websites

 � Inberg, L. and Holvoet, N. (2010) “What happened to the Dutch Ambition for Gender 
Equality?” The Broker Online. 

3.2.1.3. TG AP externe opdrachten in 2010

 �“O*Platform”, VLIRUOS/DGOS (Brussel), BOS, 15 maart 2009-14 maart 2013. Budget in 2010 
(exclusief reizen): 150.000€ (Promotoren: R. Renard, D. Cassimon, N. Holvoet en N. Mole-
naers).
 �“Governing for Development: Evolving Opportunities and Challenges for Development Actors 
under the Paris Declaration”, VLIRUOS/DGOS (Brussel), International Training Programme 
(ITP),  14 januari-17 februari 2010. Budget in 2010: 20.940€ (Promotoren: N. Molenaers en R. 
Renard).
 �“Cursus ten behoeve van nieuwe BTC ResReps (Bolivia, Algerije, Rwanda, Niger, Palestijnse 
Gebieden) en logistieke verantwoordelijken binnen BTC. Onderwerp: Inleiding in ontwikke-
lingssamenwerking vanuit Belgisch perspectief”, Belgische Technische Operatie (BTC) 
(Brussel), 1-21 september 2010; Budget in 2010: 4.034,75€ (Promotor: N. Molenaers).
 �  “Paris Declaration and Accra Agenda for Action through a Gender Lens. Case-study Tanza-
nia”, DPRN Utrecht en Radboud Universiteit CIDIN Nijmegen (Nederland), 10 mei-1 oktober 
2010. Budget in 2010: 11.500€ (Promotor: N. Holvoet).
 �“Workshop Paris Declaration”, European Association for Development and Training Institu-
tes, Bonn (Duitsland), 15-16 april 2010. Budget in 2010: 1.250€ (Promotor: N. Molenaers).
 �“Joint Evaluatie Schuldverlichting DR Congo”, ACE Europe (Brussel), 1 augustus 2010-31 
maart 2011. Budget in 2010: 49.750€ (Promotor: D. Cassimon).

3.2.1.4. BOS-gerelateerde opdrachten

Political Economy of Aid, Reform and Governance 
 �Holvoet Nathalie (2010) “The Implementation of the Paris Declaration on Aid Effectiveness: 
Where do we stand and how to move forward”, Brussel, EADI-IOB Seminar, 15-16 april 2010. 
 �Huyse, H. (HIVA), Molenaers, N. and Bossuyt, J. (ECDPM) (2010) “Evaluatie van de NGO-
partnerschappen op het vlak van capaciteitsversterking”, “Evaluation des partenariats ONG 
orientés vers le renforcement de capacités”, Seminar, 16 juni 2010. 
 �Molenaers, N and Renard, R. (2010) “The Evolution in Aid Thinking and Practice”, Brussel, 
BTC Staff Training Seminar, 1 september  2010. 
 �Molenaers, N. (2010) “The Implementation of the Paris Declaration on Aid Effectiveness: 
Where do we stand and how to move forward”, Brussel, EADI-IOB Seminar, 15-16 April 2010.
 �Renard, R. (2010) “Belgian TA and the Paris Declaration”, Brussel, BTC TA 2010 Summer 
Seminar, 24 augustus 2010.  
 �Renard, R. (2010) “The Implementation of the Paris Declaration on Aid Effectiveness: Where 
do we stand and how to move forward”, Brussel, EADI-IOB Seminar, 15-16 April 2010. 

M&E (Including Gender Budgeting)
 �Holvoet, N. and Inberg, L. (2010) “Sector Monitoring and Evaluation Systems in the 
Context of Changing Aid Modalities: The Case of Rwanda’s Health Sector”, Prague, EES 
Conference, 8 oktober 2010. 
 �Holvoet, N. and Inberg, L. (2010) “Paris Declaration and Accra Agenda for Action through a 
Gender Lens. Case Study Tanzania. Preliminary Findings”, Dar Es Salaam, DPRN Gender On 
Track, 4 juni 2010. 
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 �Holvoet, N. (2010) “Impactevaluatie. Mogelijkheden en aandachtspunten”, Brussel, DGOS, 1 
april 2010. 
 �Holvoet, N. (2010) “Integration of the Gender Dimension in the ICP: General Approach and 
Case Study for RDC”, Brussel, DGOS, Commissie Vrouw en Ontwikkeling, 28 januari 2010.

3.2.2. theMagroep “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 hij 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 kunnen indekken tegen de mogelijke nadelige gevolgen ervan vooral voor hun 
armste bevolkingsgroepen. Dit gebeurt via de evaluatie van de impact van concrete interven-
ties gelieerd aan het globalisatiefenomeen. Sommige leden van de TG analyseren deze impact 
vooral op het macro-economische niveau terwijl anderen de volledige cyclus van transmissie-
mechanismen in acht nemen, tot op het niveau van de impact op gezinsinkomen en gezinswel-
zijn (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 mondiale klimaatsveranderingen.

Stafmedewerkers 2010 (in alfabetische volgorde): Geovanna Benedictis, Germán Calfat, Danny 
Cassimon  (convenor, halftijds), Dennis Essers, Martin  Prowse, Bjorn Van Campenhout (deel-
tijds, 20%).

Doctoraatsstudenten 2010 (in alfabetische volgorde): Geovanna Benedictis (TEW-UA), Dennis 
Essers (TEW-UA), María Cecilia Gáname (TEW-UA), María Florencia Granato (TEW-UA), Mulu-
brhan Amare Reda (TEW-UA), Seydina Aboubacar Sadik Ndiaye (TEW-UA).

3.2.2.1. TG IG overzicht van de werking en realisaties in 2010

In de loop van 2010 verdiepte de TG zich verder in de impact van vier dimensies van het globa-
lisatiefenomeen op ontwikkeling en armoedebestrijding, met name handel en regionale inte-
gratie, internationale migratie, mondiale financiële stromen, en klimaatveranderingen. Voor elk 
van deze dimensies bleven leden van de TG verder betrokken in (internationale) onderzoeksnet-
werken.
 
Het lopende onderzoek over de relatie tussen interventies van handelsliberalisatie en armoede 
leidde onder meer tot de afwerking en verdediging van twee doctoraten van groepsleden, met 
name van Adriana Peluffo (“Trade liberalization and manufacturing performance: the Urugu-
ayan Case”) en van Ana Rivas (“Gender, Wages and Globalisation of Production in Developing 
Countries”), beide verdedigd aan de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen, onder het 
promotorschap van G. Calfat. Verder besliste de TG om in 2010 een deel van haar reserve aan 
te wenden voor het onderzoeksproject “Assessing the Effects of the E(conomic) P(artnership) 
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A(greement)’s between the European Union and the African Region: Burundi, Rwanda and 
Senegal”. Dit onderzoek kadert binnen de doctorale werkzaamheden van de IOB-doctorandi 
Ndiaye Seydina en Mulubrhan Amare Reda. Ana Rivas werd aangesteld als de ondersteunende 
onderzoekscoördinator.
 
In het kader van de onderzoekslijn rond mondiale financiële vraagstukken werd de deelname 
aan het internationale en interdisciplinaire onderzoeksprogramma “World Economy and Finan-
ce” (subproject: National and International Aspects of Financial Development; hoofdonderzoe-
ker: P. Demetriades, University of Leicester,Verenigd Koninkrijk), gefinancierd door het Economic 
and Social Research Council (ESRC) in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van dit onderzoek  
werden in boekvorm gepubliceerd door de Cambridge University Press in 2010. Leden van de TG 
tezamen met internationale co-auteurs  verzorgden twee hoofdstukken. Er werd medewerking 
verleend aan een internationaal onderzoek, dat gecoördineerd werd door het Overseas Deve-
lopment Institute (London, Verenigd Koninkrijk), rond de impact van de mondiale financiële cri-
sis op een reeks van ontwikkelingslanden. Concreet werd de landenstudie DR Congo uitgevoerd.
 
De onderzoekslijn met betrekking tot migratie werd versterkt via de deelname van G. Calfat 
als projectleider aan de uitvoering van het subproject “Migration and Local Development” dat 
kadert binnen het VLIRUOS IUS met de Universidad de Cuenca in Ecuador. Naast het afwer-
ken van een onderzoek over de impact van ”Remittances” in Ecuador werd op 25 maart 2010 
in Antwerpen de eerste workshop ingericht rond het onderwerp “Migration in Ecuador: Under-
standing the Links between Migration and Local Development”. Het thema van de workshop 
betrof: “Improving the Institutional Capacity of the Partners in the South to produce Scientific 
Research in Topics related to the Analysis of the Migratory Process in the Ecuadorian Austro 
Region and its Consequences and Effects of Migration and Remittances for Local Development 
or Human Capital Accumulation”.
 
Tenslotte werd de onderzoekslijn in verband met de impact van klimaatvraagstukken, opge-
start in 2009, verder uitgewerkt. Er werden methodologische bijdragen afgerond in verband 
met de evaluatie van klimaatinterventies en er werd onderzoek verricht rond de wisselwerking 
tussen klimaatveranderingen en kwetsbaarheid (“vulnerability”) van armere bevolkingsgroe-
pen en rond adequate adaptatiemechanismen inclusief de optimale financiering ervan. 

3.2.2.2. TG IG Publicaties in 2010

Artikels

 �Prowse, M. and Snilstveit, B. (2010) “Impact Evaluation and Interventions to address 
Climate Change: a scoping Study”, Journal of Development Effectiveness 2 (2): 228-262. 
 �Prowse, M. (2010) “Integrating Reflexivity in Livelihoods Research”, Progress in Development 
Studies 10 (3): 211-231. 
 �Prowse, M. and Cabral, L. (2010) “Counterfactual Aid Evaluation: when what you see may 
not be what you’re getting”, Europe’s World 2010 (14): 140-143. 

Hoofdstuk in boek 

 �Cassimon, D., Demetriades, P. and Van Campenhout, B. (2010) “Finance, globalisation and 
economic development: the role of institutions”, in: Underhill G. R. D. (ed.) Global Financial 
Integration Thirty Years on: from Reform to Crisis, Cambridge; Cambridge University Press, 
74-92.
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 �Claessens, S., Cassimon, D. and Van Campenhout, B. (2010) “Empirical evidence on the 
new international aid architecture”, in: Underhill G. R. D. (ed.) Global Financial Integration 
Thirty Years on: from Reform to Crisis, Cambridge; Cambridge University Press, 150-171.

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers

 �Amare Reda, M.and Calfat, G. (2010) Food Aid Impact on Poverty Reduction: Empirical 
Evidence from Rural Households in Ethiopia, Discussion Paper 2010-05, Institute of Develop-
ment Policy and Management, Antwerp.
 �Benedictis, G., Calfat, G. and Jara, K. (2010) Assessing the Impact of Remittances on Child 
Education in Ecuador: The Role of Educational Suppy Constraints, Working Paper 2010-06, 
Institute of Development Policy and Management, Antwerp. 
 �Calfat, G., Flôres, R.G., Rivas, A. and Granato, M. (2010) Policy Making in Asymmetric 
Regional Integrations: a Methodology for Allocating Cohesion Fund Resources, Working 
Paper 2010-05, Institute of Development Policy and Management, Antwerp. 

Discussion Papers en Working Papers andere instituten

 �Cassimon, D. and Kabuya Kalala, F. (2010) Democratic Republic of Congo phase 2, Global 
Financial Crisis Discussion Series, London, Overseas Development Institute.
 �Prowse, M. and Snilstveite, B. (2010) Impact evaluation and interventions to address 
climate change: a scoping study, IIIE Working papers, Delhi, International Initiative for 
Impact Evaluation. 

Rapporten en verslagen

 �Prowse, M. (2010) Contract Farming and Donor Interventions in Developing Countries: a 
Review, Parijs, Agence Française de Développement, 116 blz. 

Artikelen op websites

 �Cassimon, D, Prowse, M. and Essers, D. (2010) “The Pitfalls and Potential of Debt-for-natu-
re Swaps: a US-Indonesian Case Study”, Global Environmental Change.

3.2.2.3. TG IG Interne IOB seminaries in 2010

 �Ana Rivas “Export-led Growth, Gender and Income Differentials. Evidence from the Apparel 
Industry in Guatemala and Indonesia” (27 april 2010).
 �Seydina Aboubacar Sadikh Ndaiye “Implications économiques potentielles de l’accord de 
partenariat économique (APE) en cours de négociation entre l’Union européenne et la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur l’économie 
sénégalaise : le cas d’un pays moins avancé (PMA)” (19 mei 2010).

3.2.2.4. TG IG extern-gefinancierd onderzoek in 2010

 �“Migration and Local Development”, VLIRUOS IUS (Brussel), IUS programma met de 
Universiteit van Cuenca (Ecuador). Budget in 2010: 62.253€ (Promotor G. Calfat).
 �“Impact de la libéralisation commerciale sur les énages au Sénégal”, VLIRUOS/DGOS 
(Brussel), ICP beurs, 1 oktober 2009-30 september 2013. Budget in 2010: 2.741€  (Promotor: 
G. Calfat; doctoraatstoelage: Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaje).
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3.2.2.5. TG IG betrokkenheid bij programma’s overzee in 2010

Germán Calfat (Ecuador)
 � Januari-december 2010, VLIRUOS, Brussel,  IUS programma, subproject “Migration and 
Local Development”, Universidad de Cuenca, Cuenca.

3.2.3. theMagrep “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 2010 (in alfabetische  volgorde): An Ansoms (tot 30 september 2010), Stanislas  
Mararo Bucyalimwe (vrij doctor-assistent),  Tom De Herdt (halftijds), Sara Geenen, Marc-Olivier 
Herman (vrij assistent), Bert  Ingelaere, J. Siku Kasereka  (vrij assistent), Dominik Kohlhagen, 
Stefaan Marysse, Wim Marivoet, Jude Murison, Filip Reyntjens (convenor), Kristof Titeca (half-
tijds), Stef Vandeginste (tot 30 september 2010).

Doctoraatsstudenten 2010 (in alfabetische volgorde): Andrew Ainomugisha (PSW-UA), Sara 
Geenen (IOB), Bert Ingelaere (IOB), Wim Marivoet (TEW-UA). 

Scholars in Residence in 2010: Luc Reydams, Gilbert Midende, Arthur Syahuku-Muhindo, Ka-
buya Kalala, Tshiunza Mbiye.

3.2.3.1. TG PEGL overzicht van de werking en realisaties in 2010

De onderzoeksagenda die de TG de voorbije jaren ontwikkelde heeft in 2010 verder internatio-
naal zichtbare resultaten neergezet. Deze agenda heeft zich ontplooid langs vijf onderzoekslij-
nen:

• De eerste betreft de politieke economie van armoede, ruraal en landbeleid, en ongelijkheid in 
Midden-Afrika, zoals blijkt uit de publicaties van A. Ansoms, T. De Herdt, W. Marivoet, J. Muri-
son en S. Marysse.

• 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. Ingelaere, D. Kohlhagen en S. Vandeginste.

• Een vierde onderzoekslijn betreft de onmiddellijke geschiedenis (histoire immédiate) van poli-
tieke transities in de regio van de grote meren (S. Mararo, F. Reyntjens, S. Vandeginste).

• S. Geenen en S. Marysse onderzochten de impact van mondiale evoluties op de ontwikkeling 
van de DR Congo.
Naast “Discussion Papers” en hoofdstukken in verzamelwerken heeft dit onderzoek zijn neer-
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slag gevonden in internationale peer-gerefereerde tijdschriften als African Affairs, Journal of 
Modern African Studies, African Studies Review, Africa, Anthropos, Africa Spectrum en Food 
Policy. Reeds voor de veertiende 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 inter-
nationaal erkend standaardwerk is uitgegroeid.
 
De TG heeft in 2010 zijn institutionele samenwerking verdergezet met de Université Catholique 
du Congo 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 VLIR-UOS voor de eerste en NUFFIC voor de laat-
ste. In 2010 werd F. Reyntjens aangesteld als coördinator van VLIRUOS Institutionele Universi-
taire Samenwerkingsprogramma (IUS) met de Université du Burundi. Dit programma loopt over 
een periode van tien jaar en geniet van een financiering van 4,5 miljoen euro.
 
Op 17-18 september 2010 werd een internationale conferentie georganiseerd over het thema 
“Great Lakes: People and Power in Transition”. Het thema van de conferentie betrof: “The 
people living in Central African Countries are facing key development challenges related to the 
transition of power structures in response to local, national and global pressures: is this a tran-
sition towards more representative, inclusive and accountable governance? How to promote re-
presentative and accountable governing structures (political legitimacy and accountability and 
how elections can contribute), in order for the country to be able to deal with a legacy of past 
human rights abuses in a way that promotes justice, reconciliation and the rule of law, to deliver 
public services, and to conduct inclusive and pro-poor development processes?  These are com-
mon key development challenges which Burundi, the Democratic Republic of the Congo (DRC), 
Rwanda and Uganda are facing. The Conference will zoom in on the way in which these proces-
ses are currently taking shape, on the basis of a number of research projects recently conducted 
at IOB and nearing completion. The conference also addresses an underrepresented domain 
in academic circles, namely the methodological and ethical challenges of doing research in the 
Great Lakes Region”.
 
Op 17 november 2010 werd in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen en de vereniging Eco-
nomen voor Vrede en Veiligheid de conferentie “De NATO en de nieuwe nucleaire spelers” inge-
richt n.a.v. het emeritaat van Philip Nauwelaerts. 
 
Op 9 december 2010 vond de conferentie “Contradictions of Local Government in Post Apart-
heid South Africa” plaats n.a.v. het emeritaat van Stefaan Marysse. Het thema van deze con-
ferentie was gebaseerd op het in 2002 verschenen boek van Gillian Hart “Disabling Globaliza-
tion”. G. Hart identificeerde het lokale bestuursniveau als de centrale arena van contradicties 
gedurende de eerste fase (1994-2000) van de post-apartheidperiode in Zuid-Afrika. Sedert 2001 
probeert de ANC-regering ongehoorzame lokale besturen en de ontevredenheid van de bevol-
king onder controle te krijgen. Tijdens dit seminar nam G. Hart het waterbeleid in twee gemeen-
ten als casus om lokale dynamieken te analyseren. Zij stelt vast dat maatregelen die de regering 
neemt om mistevredenheid te bestrijden wel eens het tegengestelde resultaat kunnen hebben. 
Prof. Chris Tapscott (University of Capetown, School of Government en editor van het boek “Ci-
tizenship and Social Movements”, 2010) reageerde vanuit zijn ervaring met protest van de basis.
 
Op 1 oktober 2010 werd aan An Ansoms de Prijs Prof. dr. em. Albert Beken toegekend voor haar 
in 2009 verdedigd doctoraal proefschrift over “Faces of Rural Poverty in Contemporary Rwanda: 
Linking Livelihood Profiles and Institutional Processes”.
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3.2.3.2. TG PEGL Publicaties in 2010

Artikels

 �Ansoms, A. (2010) “A quantitative Analysis of Poverty and Livelihood Profiles: The case of 
rural Rwanda”, Food Policy 35 (6): 584-598. 
 �Ansoms, A. (2010) “Views from Below on the Pro-poor Growth Challenge: The Case of Rural 
Rwanda”, African Studies Review  53 (2): 97-123 
 �De Herdt, T. and Titeca, K. (2010) “Regulation, Cross-border Trade and practical Norms in 
West Nile, Northwestern Uganda”, Africa 80 (4): 573-594. 
 � Ingelaere, B. (2010) “Christianity and Genocide in Rwanda by Timothy Longman”, The 
Journal of Modern African Studies 48 (4): 669-671. 
 � Ingelaere, B. (2010) “Peasants, Power and Ethnicity: A Bottom-up Perspective on Rwanda’s 
political transition”, African Affairs 109 (435): 273-292. 
 � Ingelaere, B. (2010) “Do We Understand Life After Genocide? Center and Periphery in the 
Construction of Knowledge in Postgenocide Rwanda”, African Studies Review 53 (1): 41-59. 
 �Geenen, S. (2010) “Isolatie en connectie van een mijnstad”, Agora, Magazine voor sociaal-
ruimtelijke vraagstukken 26 (1): 38-41. 
 �Kohlhagen, D. (2010) “Review of Verlorenes Land? Indigene (Land)Rechte der San in 
Botswana”, Anthropos 105 (2): 698. 
 �Kohlhagen, D. (2010) “Review of F. and K. von Benda-Beckmann Gesellschaftliche Wirkung 
von Recht. Rechtsethnologische Perspektiven“, Anthropos 105 (1): 263-264. 
 �Newbury, D. and Reyntjens, F. (2010) “Alison Des Forges and Rwanda: From Engaged 
Scholarship to Informed Activism”, Canadian Journal of African Studies 44 (1): 35-74. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Auf die Anklagebank statt auf den roten Teppich”, Weltsichten 2010 (11): 
8-9. 
 �Reyntjens, F. y Vandeginste, S. (2010) “Crónica política de Ruanda y Burundi 2009-2010”, 
Cuadernos Fundación Sur 24 (4-5): 1-35. 
 �Vandeginste, S. (2009) “Power-sharing, Conflict and Transition in Burundi: Twenty Years of 
Trial and Error”, Africa Spectrum 44 (3): 63-86. 

Boeken

 �Bucyalimwe, M.S. (2010) Masisi et Rutshuru (Nord-Kivu, RD Congo) 1993-2009: Géopolitique 
nationale et régionale, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes. 
 �Bucyalimwe, M.S. (ed.) (2010) Leadership et responsabilité. Hommage à l’Honorable Balthazar 
Rugenera Mucyo Bwiru, Brussel, Association Isoko-Kivu. 
 �Vandeginste, S. (2010) Stones Left Unturned. Law and Transitional Justice in Burundi, Mortsel, 
Intersentia. 

Annuaire ‘L’Afrique des grands lacs’

 �Marysse, S., Reyntjens, F. et Vandeginste, S. (eds.) (2010) L’Afrique des grands lacs: annuaire 
2009-2010, Paris, Harmattan. 

Hoofdstuk in boek 

 �Ansoms, A. et Marivoet, W. (2010), “Profil socio-économique du sud-Kivu et futures pistes 
de recherche”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: 
annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 259-272. 
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 �Bucyalimwe, M.S. (2010) “Balthazar Rugenera Mucyo Bwiru, la „voix des transplantés‟ : 
au-delà de la polémique“, in : Bucyalimwe M.S. (ed.) Leadership et Responsabilité. Hommage à 
l’Honorable Balthazar Rugenera Mucyo Bwiru, Brussel, Association Isoko-Kivu, 142-190. 
 �Bucyalimwe, M.S. (2010) “La guerre de 1993 dans l‟axe Walikale-Masisi-Bwito/Rutshuru : 
Prises de position à chaud“, in : Bucyalimwe M.S. (ed.)  Leadership et Responsabilité. Hommage 
à l’Honorable Balthazar Rugenera Mucyo Bwiru, Brussel, Association Isoko-Kivu, 243-278. 
 �Bucyalimwe, S. M. (2010) “La question de la réintégration des déplacés et des réfugiés dans 
le Programme de stabilisation et de reconstruction en zones post-conflit au Kivu”, in: 
Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, 
Paris, Harmattan, 201-231. 
 �De Herdt, T., Ghysels, J., Marivoet, W., Michielsen, J., Verbist, G. and Verrelst, J. (2010) 
“De grote USOS-enquête: over de veranderende USOS-er en de invloed van USOS op het 
leven”, in: Verbist G., Ghysels J. en Verrelst  J. (eds.) De smalle weg naar het Zuiden: over 25 jaar 
Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, Antwerpen, USOS, 99-128. 
 �Geenen, S. et Custers, R. (2010) “Tiraillements autour du secteur minier de l’ouest de la 
RDC”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 
2009-2010, Paris, Harmattan, 231-258.
 � Ingelaere, B. (2010 “Les attentes envers la justice transitionnelle au Burundi vues par le 
bas”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 
2009-2010, Paris, Harmattan, 33-44. 
 �Kohlhagen, D. (2010) “Les Bashingantahe écartés de la loi: la place de la justice traditionelle 
burundaise après la loi communale de 2010”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. 
(eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 19-32. 
 �Kohlhagen, D. (2010) “Vers un nouveau code foncier au Burundi?”, in: Marysse S., Reyntjens 
F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 
67-97. 
 �Kohlhagen, D. (2010) “Le bushingantahe au Burundi: transformations et réminiscences d’un 
concept judiciaire ancien”, in: Laboratoire d’ anthropologie juridique de Paris (ed.) Dire le 
droit, rendre la justice, Cahiers d’Anthropologie du droit, Paris, Karthala, 131-150. 
 �Marysse, S. (2010) “Le bras de fer entre la Chine, la RDC et le FMI: la révision des contrats 
chinois en RDC”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: 
annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 131-150
 �Marysse, S. (2010) “USOS en de ‘pretentie van een universiteit’”, in: Verbist G., Ghysels J. en 
Verrelst J. (eds.) De smalle weg naar het Zuiden. Over 25 jaar Universitaire Stichting voor 
Ontwikkelingssamenwerking (USOS), Antwerpen, Universitaire Stichting voor Ontwikkelings-
samenwerking, 23-34.
 �Reyntjens, F. (2010) “Chronique politique du Rwanda, 2009-2010”, in: Marysse S., Reyntjens 
F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 
273-298. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Une enquête faussée sur un événement majeur. Analyse du rapport 
Mutsinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel rwandais”, in: Marysse S., 
Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, 
Harmattan, 299-326.
 �Titeca, K. (2010) “Pouvoir et commerce: l’Ouganda et le commerce transfrontralier avec la 
RDC et le Soudan”, in: Reyntjens F., Marysse S. and Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands 
Lacs: Annuaire 2009-2010, Paris, L’Harmattan, 371-404. 
 �Titeca, K. (2010) “The spiritual Order of the LRA”, in: Allen T. and Vlassenroot K. (eds.) The 
Lord’s Resistance Army: Myth and Reality, London, Zed Books, 59-73. 
 �Vandeginste, S. (2010) “Chronique politique du Burundi, 2009-2010”, in: Marysse S., Reyn-
tjens F. et Vandeginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmat-
tan, 1-18.
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 �Vandeginste, S. (2010) “Burundi”, in: Mehler A., Melber H. and van Walraven K. (eds.) Africa 
Yearbook 2009: Politics, Economy and Society South of the Sahara in 2009, Leiden, Brill Publis-
hers, 293-300. 

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers

 � Ingelaere, B. (2010) Vivre a nouveau ensemble. Les attentes envers la justice transitionnelle 
au Burundi vues par le bas, Working Paper 2010-04, Institute of Development Policy and 
Management, Antwerp. 
 �Marivoet, W. (2010) Poverty Lines as Context Deflators in the DRC. A Methodology to 
Account for Contextual Differences, Working Paper 2010-08, Institute of Development Policy 
and Management, Antwerp.
 �Reyntjens, F. (2010) Analyse du rapport Mutsinzi sur l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion 
présidentiel rwandais, Working Paper 2010:01, Institute of Development Policy and Manage-
ment, Antwerp. 
 �Reyntjens, F. (2010) A Fake Inquiry on a Major Event. Analysis of the Mutsinzi Report on the 
6th April 1994 Attack on the Rwandan President’s Aeroplane, Working Paper 2010-07, Institute 
of Development Policy and Management, Antwerp.

Rapporten en verslagen

 �Ansoms, A. (2010) Rwanda: Poverty, Inequality worsen despite GDP Growth, Oxford, Oxford 
Analytica.
 � Ingelaere, B., Havugimana, J.B. and Ndushabandi, S. (2010) All Congolese Women Are 
Ready ... To Be Raped. Ex-FDLR Combatants on Sexual Violence in Eastern DRC, Amsterdam, 
Humanitarian Tools Foundation.
 �Kohlhagen, D. (2010) Burundi: la justice en milieu rural, Bruxelles, RCN Justice & Démocratie, 
174 blz.
 �Kohlhagen, D. (2010) Statistiques judiciaires burundaises. Rendement, délais et typologie 
des litiges dans les tribunaux de résidence, Bruxelles, RCN Justice & Démocratie, 150 blz. 

Artikels in kranten en tijdschriften 
 �Bucyalimwe Mararo, S. (2010) “De Belgen en Congo: een kijk door een Congolese bril”, 
Koerier-dossier 3: 15. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Aanzet voor een Belgisch Congobeleid”, De Tijd, 3 april 2010: 18. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Affaire Mushayidi: la realpolitik au détriment de l’état de droit”, Iwacu 
Burundi, 12 maart 2010: 1. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Auf die Anklagebank statt auf den roten Teppich”, Weltsichten: 
Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit: 8-9. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Gbagbo, Loukachenko, Kagame: cherchez la différence “, Le Soir, 22 
december 2010: 14. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Publiceren of ten onder gaan”, De Standaard, 9 maart 2010: 38. 
 �Reyntjens, F. (2010) “The UN Report on Congo’s Atrocities: the End of Impunity?”, Internatio-
nal Justice Tribune 114, 6 October 2010: 6-7. 
 �Reyntjens, F. (2010) “Wellicht een genocide”, De Standaard, 2 oktober 2010: 62. 
 �Titeca, K. (2010) “Cigarette smuggling and fraudulent practices in sub-Sahara Africa”, 
Framework Convention Alliance Bulletin, Issue 97, 14 March 2010: 6. 
 �Titeca, K. and Vlassenroot, K. (2010) “Stop het LRA”, De Standaard, 3 april 2010: 70.
 �Vandeginste S. (2010) “Burundi’s unturned Stones”, International Justice Tribune 114, 6 
October 2010: 2-3. 
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 �Vandeginste, S. (2010) “Nous ne sommes pas des Hutus et des Tutsis”, Courrier internatio-
nal, 7 oktober 2010: 11. 
 �Vandeginste, S. (2010) “Wij zijn geen Hutu’s en Tutsi’s, maar het is nog niet te laat om het te 
worden”, De Standaard, 27 september 2010: 24. 

Artikelen op websites

 �Buelens, F. and Marysse, S. 2010) “Returns on Investments during the Colonial Era: The 
Case of the Belgian Congo”, in: Riciardi V. (ed.) History of Finance (editor’s choice) Abstracts 1 
(2),

3.2.3.3. TG PEGL Interne IOB seminaries in 2010

 �Sara Geenen “The Golden Rule of Gold Trade. Personal Relationships between Miners en 
Traders in Kamituga, South Kivu” (4 maart 2010).
 �Dominik Kohlhagen “Beyond the Clash of Legal Cultures - Integrating Judicial Institutions 
with Social Reality in Burundi” (30 september 2010)
 �Wim Marivoet “Deepening the Geographical Poverty Profile of the DRC. An Application of an 
Asset-based Approach” (16 december 2010).

3.2.3.4. TG PEGL externe opdrachten in 2010

 �“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 Ontwikkelings-
vraagstukken, Universiteit Tilburg (Nederland), 1 januari 2007-31 december 2010. Budget in 
2010: 42.681€ (Promotoren: S. Marysse en F. Reyntjens).
 �“The Role and the Impact of the Media during the Elections in Burundi”, La Benevolen-
cija HFT (Amsterdam, Nederland). Budget in 2010: 4.329€ (Promotor: B. Ingelaere).
 �“Impact Evaluation Study: POOL PACAM Project Burundi”, La Benevolencija HFT 
(Amsterdam, Nederland), 1 januari 2010-30 september 2010. Budget in 2010: 2.500€ 
(Promotor: B. Ingelaere).
 �“Les systèmes non-étatiques de la justice et de la sécurité locale en RDC (Provinces du 
Bas-Congo, du Kasaï Occidental et du Sud-Kivu”, RCN Justice & Démocratie. Budget in 
2010: 1.237€ (Promotor: D. Kohlhagen).
 �“Minerals and Conflict Research”, International Alert, IPIS (Antwerpen), 20 juni-13 
septemùber 2010. Budget in 2010: 11.200€ (Promotor: S. Geenen).
 �  “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), 1 januari 2009-31 
december 2012. Budget in 2010: 130.000 € (Promotoren: F. Reyntjens, J. Bastiaensen, W. 
Vandenhole, J. Vranken). 
 �“Peasants, Power, Identity and the Past. An Anthropological and Micro-Level Explora-
tion of Rwanda’s Conflict Cycle with a Focus on shifting Cleavages and changing 
Identities” (1980-2010), VLIRUOS (Brussel), 1 januari 2009-31 december 2010. Budget in 
2010: 42.282€ (Promotor: F. Reyntjens, doctoraatstoelage B. Ingelaere).
 �“Recherches et formation en développement post-conflits et gouvernance locale/
regionale”, VLIRUOS (Brussel),  microprojecten DR Congo, 1 januari 2010-10 maart 2012. 
Budget in 2010: 69.480,40€ (Promotor: F. Reyntjens).
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 �“The Political Economy of the Great Lakes Region. Towards Inclusive Development”, 
VLIRUOS/DGOS (Brussel), International Training Programme (ITP),  19 april-21 mei 2010. 
Budget in 2010: 20.940€ (Promotoren: F. Reyntjens en S. Marysse). 
 �“Programme pre-partenaire pour la coopération universitaire institutionelle entre 
l’Université du Burundi et les universités flamandes (Fase I: voorbereiding en formule-
ring)”, VLIRUOS (Brussel),  IUS programma Burundi, 1 april 2010-31 maart 2011. Budget in 
2010: 140.000€ (Promotor: F. Reyntjens). 
 �  “The Crossborder Informal Economy in Sub-Saharan Africa: Crinalisation or Survival? 
Case-study West Nile Region”, FWO - Research Foundation Flanders, postdoctoral 
fellowship (Brussel), 1 oktober 2009-30 september 2012. Budget in 2010: 55.000€ (Promotor: 
T. De Herdt, doctoraatstoelage K. Titeca). 

3.2.3.5.  TG PEGL betrokkenheid bij programma’s overzee in 2010

Tom De Herdt (DR Congo)
 �April-december 2010, VLIRUOS, Brussel,  IUS programma “Renforcement des capacités 
académiques en économie et développement humain”, Université Catholique du Congo, 
Faculté d’économie du développement, Kinshasa.

Tom De Herdt en Stefaan Marysse (DR Congo)
 � Januari-december 2010, IOB Lange-termijn Institutionele Samenwerking, Université 
Catholique du Congo, Faculté d’économie du développement, Kinshasa.
 � Januari-december 2010, VLIRUOS, Brussel,  Eigen Initiatief “Renforcement des capacités 
académiques en économie et développement humain”, Université Catholique du Congo, 
Faculté d’économie du développement, Kinshasa.

Stefaan Marysse (Zuid-Afrika)
 � Januari-december 2010, VLIRUOS, Brussel,  IUS programma, subproject “Poverty Alleviation 
and Service Delivery in the Western Cape”, University of Western Cape, Kaapstad.

Stefaan Marysse en Filip Reyntjens (Oeganda)
 � Januari-december 2010, NUFFIC-project in samenwerking met het Instituut voor Ontwikke-
lingsvraagstukken (IVO), Universiteit van Tilburg (Nederland), “Institutnal Strengthening of 
the Faculty of Development Studies”, Mbarara University of Science and Technology, Faculty 
of Development Studies, Mbarara.

Filip Reyntjens (Kenia en Burundi)
 � 17-23 juli 2010, opleidingscursus “1st Great Lakes Field Course” in samenwerking het Rift 
Valley Institute-East Africa, Nairobi. 
 � 1 april-31 december 2010, VLIRUOS, Brussel,  IUS programma “Renforcement des capacités 
académiques en économie et développement humain”, Université de Burundi, Bujumbura.
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3.2.4. theMagroep “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 ac-
toren in een conditionerende socio-institutionele context. Enerzijds genereert die (collectieve) 
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 –beperkin-
gen. 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 2010 (in alfabetische  volgorde): Géraldine André (april-mei 2010), Johan  Bas-
tiaensen  (convenor), Tom De Herdt (halftijds), Sonia Mrsic-Garac (tot februari 2010), Griet Steel, 
Kristof Titeca (halftijds), Inge Wagemakers, Nanneke Winters. 

Doctoraatsstudenten  2010 (in alfabetische volgorde): Selmira Flores (PSW-UA), René Mendo-
za (PSW-UA), Juan Carlos Polvorosa (TEW-UA) ), Famory Sinaba  (TEW-UA), Gert Van Hecken 
(TEW-UA), Inge Wagemakers (PSW-UA), Nanneke Winters (IOB)

3.2.4.1. TG PIP overzicht van de werking en realisaties in 2010

Lange termijn partnerschappen

De TG investeerde ook in 2010 substantieel in de LTIS-partnerschappen met DR Congo en Ni-
caragua. Begin 2010 bereidden we in DR Congo een project van Institutionele Universitaire Sa-
menwerking (IUS) voor, in samenwerking met de UCC, ter financiering bij VLIRUOS. Dit project 
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werd ook effectief toegewezen. T. De Herdt fungeert als coördinator, K. Titeca is één van pro-
jectleiders. Het is de bedoeling om een expertisecentrum over “decentralisatie en lokale ont-
wikkeling” uit te bouwen bij onze partner in Kinshasa. Het project heeft een looptijd van 12 jaar 
en is opgebouwd rond drie subprojecten, in samenwerking met collega’s uit Leuven en Gent. Via 
één van de projecten kunnen we onze agenda inzake onderzoek over publieke diensten verder 
uitbouwen. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om de andere luiken verder te cultiveren. In Ni-
caragua werd het VLIRUOS Eigen Initiatief (EI) project ‘Generating Knowledge and Synergy for 
Inclusive Rural Development: a Pilot-project in Muy Muy – Matiguás, Nicaragua’ voortgezet. 
In april 2010 werd de eerste versie van het lokale diplomado ‘Territorio, Actores y Estrategias 
de Desarrollo’ in de rurale gemeenten Muy Muy en Matiguás afgerond met een promotie van 
34 studenten, allen lokale kaders van overheids-, microfinancierings- of ontwikkelingsorganisa-
ties. Het programma werd o.a. opgevolgd door een forum rond melkveeteelt in Matiguás, ver-
der onderzoek rond de zuivelketens en cacao, betalingen voor milieudiensten (doctoraat G. Van 
Hecken) en de participatieve uitwerking van een regionaal ontwikkelingsproject in Matiguás 
gefocust op de noden van kleine landbouwproducenten en vrouwen (500.000 USD, gefinancierd 
door de Zwitserse ontwikkelingssamenwerking). Ook het specifieke thema van rurale jongeren 
kreeg verder aandacht. Verder werd na een grondige evaluatie eveneens een tweede versie van 
het diplomado voorbereid. Deze tweede versie zal worden ingericht in de rurale gemeente Rio 
Blanco, onmiddellijk verbonden met een ontwikkelingsinterventie (600.000 USD, gefinancierd 
door de Spaanse ontwikkelingssamenwerking). 

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Universitaire Stichting voor Ontwikkelings-
samenwerking (USOS), die als stabiele financierder en drijvende kracht een erg belangrijke rol 
speelde in de lange termijn institutionele partnerschappen van het IOB, werden twee publi-
caties gerealiseerd. Één over de samenwerking met Nicaragua en één over de impact van de 
USOS-exposurereizen. 

Microfinanciering en waardeketens (in de context van rurale ontwikkeling)

Het onderzoek rond rurale microfinanciering i.s.m. het Fondo de Desarrollo Local in Nicaragua 
leidde tot de publicatie van een hoofdstuk in het Handbook of Microfinance rond het thema 
‘Microfinance and Agricultural Value Chains’ en een Spaanstalige working paper over hetzelfde 
thema. In opvolging van de deelname aan een evaluatie van de Nederlandse ontwikkelings-
hulp aan de Nicaraguaanse microfinanciering werd in opdracht van de Nederlandse evaluatie-
dienst een consultancyrapport afgerond. Veel aandacht ging ook naar onderzoek over de zware 
Nicaraguaanse microfinancieringscrisis in 2009-2010, en de dikwijls moeizame relaties van de 
microfinancieringssector met de regeringen van ‘Nieuw Links’ in Latijns-Amerika. Hierover wer-
den verschillende publicaties voorbereid die in 2011 zullen verschijnen. J. Bastiaensen verzorgde 
ook verschillende voordrachten over de (Nicaraguaanse) crisis van de microfinanciering op het 
IOB, op de CERES-Summer School in Den Haag, op de directors meeting van de internationale 
sociale investeerdermaatschappij Oikocredit in Noordwijk en op de debatavond n.a.v. 25 jaar 
Oikocredit Vlaanderen. J. Bastiaensen verzorgde ook dit jaar de cursus ‘Introduction to Rural 
Development’ in de European Master of Microfinance, ULB, Brussel. 

Complementair aan het onderzoek over microfinanciering voor rurale ontwikkeling werd in Ni-
caragua ook verder onderzoek gedaan naar de waardeketens in de zuivelindustrie en de vee-
teelt, in 2010 onmiddellijk gekoppeld aan het VLIR EI project. S. Flores bekijkt dit vanuit een 
gender-perspectief, terwijl J.C. Polvorosa inzoomt op de keuze tussen verschillende concurre-
rende ketens (contract choice). R. Mendoza heeft in 2010 quasi definitief zijn doctoraatsonder-
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zoek afgerond over de rurale ontwikkeling in Nueva Segovia, Nicaragua, waarin hij de globaal-
lokale politieke arena’s rond de koffie, hout en artisanale waardeketens onderzoekt. Ondanks 
enige vertraging heeft F. Sinaba in Mali zijn onderzoek naar de rol van bio- en fairtrade certifië-
ring in de waardeketens van sesam en katoen verder gezet.  In het PEGL-PIP Congo-onderzoek 
werd door K. Titeca onderzoek gedaan omtrent de ‘illegale’ internationale handel in het con-
flictgebied aan de noord-oostelijke grens van het land.

Rond rurale ontwikkeling realiseerde J. Bastiaensen i.s.m. de Spaanse onderzoeker M. Ambrosio 
Albalá een IOB Discussion Paper over ‘het territoriale paradigma van rurale ontwikkeling’. Aan-
sluitend bij dit onderzoek en de ervaringen in het VLIRUOS EI verzorgde hij ook de voordracht  
over “Fomento de cambios institucionales favorables para grupos vulnerables en territorios ru-
rales. Una reflexión sobre los desafíos de Nitlapan y la experiencia piloto del diplomado “Ter-
ritorio, Actores y estrategias de desarrollo” en Muy Muy y Matiguás op het congres ‘Desarrollo 
Económico: Territorio’, georganiseerd n.a.v. de 40ste verjaardag van de Universidad Centroame-
ricana, Managua, Nicaragua (19-20 Augustus 2010). 

Land en natuurlijke hulpbronnen

Wat het onderzoek naar landconflicten in Kinshasa betreft, heeft I. Wagemakers haar werk 
gevaloriseerd in enkele publicaties, waaronder bijdragen in twee boeken gepubliceerd door 
l’Harmattan en in één boek gepubliceerd door Palgrave. Zij presenteerde de onderzoeksbevin-
dingen ook tijdens enkele lezingen, o.a. op het IOB en op de UCL in het kader van het vak ‘Ac-
teurs et régulations des sociétés contemporaines: approches spatiales et temporelles’. In het 
verlengde van de Master-thesis werkten P. Merlet en J. Bastiaensen ook aan een Discussion 
Paper onder de voorlopige titel: “Proposal for a Framework to Study Struggles over Land in the 
Context of Transnational Large Scale Land Acquisitions: Using Legal Pluralism to Re-politicize 
the Debate. Study of the Malagasy and Ghanaian cases (te verschijnen 2011).

Rond het thema ‘betalingen voor milieudiensten’ werden in het kader van het doctoraat van 
G. Van Hecken verschillende publicaties gerealiseerd. G. Van Hecken verzorgde ook een voor-
dracht over betalingen voor milieudiensten op de CERES Summer School Conference on “Glo-
bal Governance, the Crisis and Development”. Hij legde in 2010 ook de laatste hand aan zijn 
doctoraat, dat in 2011 publiek wordt verdedigd. In dat kader nam G. Van Hecken ook deel aan 
een Oxford-CERMI Workshop rond “Informal and Formal Financing of Ecosystem Services for 
Poverty Alleviation” aan de Universiteit van Oxford (9-10 december 2010). Rond het thema van 
deze conferentie, nl. de mogelijke link tussen (micro)financiering en betalingen voor milieudien-
sten werd een doctoraatsvoorstel voorbereid in het kader van een VLIRUOS-VLADOC beurs.  

Een voorstel in het kader van VLIRUOS EI over mijnbouw en de uitdagingen voor duurzame re-
gionale ontwikkeling in Cajamarca-Peru, van G. Steel en E. De Deckere (Instituut voor Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling, Universiteit  Antwerpen) werd in de eerste selectieronde weerhouden 
maar haalde het net niet. 

Translokale livelihoods, migratie en mobiliteit

N. Winters heeft haar onderzoek over translokale livelihoods, mobiliteit en lokale ontwikkeling 
aangevuld met een studie van “Financial Diaries” (oktober 2010 - september 2011). Deze Finan-
cial Diaries bestaan uit interviews met 16 families over hun inkomsten, uitgaven, leningen en 
spaartegoeden. De interviews worden een jaar lang, elke twee weken uitgevoerd door een spe-
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ciaal hiervoor opgeleid lokaal onderzoeksteam en dienen om a) een beter inzicht te krijgen in de 
multi-lokaliteit van hun livelihood strategieën, en b) ideeën te genereren voor de verbetering 
van de lokale financiële dienstverlening. In het kader van haar onderzoek heeft N. Winters een 
paper gepresenteerd op de American Anthropological Associaton Annual Meeting in New Orle-
ans. 

G. Steel verrichtte onderzoek naar translokale bestaansstrategieën van jongeren op het plat-
teland in Nicaragua. In de context van het VLIRUOS EI verrichtte ze 6 weken veldwerk met de 
lokale onderzoekspartner C. Sosa naar bestaanstrategieën van rurale jongeren in Matiguas en 
Muy Muy. Er werden in dit kader 7 participatieve workshops georganiseerd, waarin werd ge-
experimenteerd met (innovatieve) kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals schrijfoefeningen, 
groepsdiscussies, mapping en  fotoelicitatie. Bovendien werden ook 30 diepte-interviews afge-
nomen met jongeren in de lokale gemeenschappen. Het doel van dit veldwerk was zoveel mo-
gelijk informatie te vergaren over de ontwikkelingspaden die de jongeren in deze zone (wensen 
te) bewandelen. De eerste resultaten zijn verwerkt in een onderzoeksverslag voor Nitlapan 
“Rutas de desarrollo: perspectivas y estrategias de vida de los jovenes rurales en Matiguas y 
Muy Muy”. Verdere publicaties zijn gepland, o.a. het International Development Policy Review 
in 2011.

Gekoppeld aan haar onderzoek over toerisme, straatkinderen en ruraal-urbane mobiliteit 
schreef G. Steel ook een paper met Dr. C. Klaufus (Centrum voor Studie en Documentatie van 
Latijns Amerika, Universiteit Amsterdam) over de strijd over de controle van de publieke ruimte 
in neo-liberale steden in Latijns-Amerika. Deze paper “Displacement by/for Development in 
Two Andean Cities” werd gepresenteerd op de Latin American Studies Association conferentie 
“Crisis-response-recovery” en dient als basis voor verdere samenwerking met CEDLA over on-
derzoek naar mobiliteit, sociale uitsluiting en urbanisatie in Latijns Amerikaanse steden.

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. Op basis van een methodolo-
gisch kader, dat zich situeert in de driehoek van de “actor-oriented”-benadering van de politieke 
antropologie, de “livelihoods”-benadering van de sociologie en de “capability”-benadering van 
de economie, focust dit onderzoek zich op de “Real Economy” (MacGaffey) en “Real Statehood” 
(de Sardan). Het onderzoek dat zich uitstrekt voorbij officiële gegevens en indicatoren van ar-
moede, ontwikkeling en publieke dienstverlening en dat peilt naar momenten van verandering 
in sociale praktijken, voorbij veranderingen in formele structuren en beleid. Eén van de me-
thodologische hoekstenen van dit onderzoek betreft de samenwerking met een lokale lange-
termijn institutionele partner, in casu de Faculté d’Economie et Développement van de Univer-
sité Catholique du Congo (UCC). De partnerwerking wordt gedragen door een basisfinanciering 
vanwege de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS) en het IOB.
 
Een belangrijke realisatie voor 2010 was de goedkeuring van het een VLIRUOS IUS  met de UCC. 
T. De Herdt werd aangesteld als coördinator. Het IUS programma loopt over een peridoe van 
tien jaar met een financiering ten belope van 3,5 miljoen euro.
 
Verder was 2010 voornamelijk een jaar van valorisatie van gerealiseerde veldonderzoek zowel in 
de vorm van “stand-alone”-onderzoeksrapporten als in de vorm van hoofdstukken in boeken en 
bijdragen voor andere informatiedragers. Wat bijvoorbeeld de onderwijssector betrof, gebeurde 
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dit via een “background paper” in opdracht van UNESCO die begin 2011 zal gepubliceerd wor-
den als het  “Education For All Global Monitoring Report”.
 
I. Wagemakers werkte in Kinshasa verder aan haar doctoraatsonderzoek rond lokaal bestuur in 
de context van snelle stedelijke groei en een zwakke staat. In het kader van een post-doctoraal 
project van K. Titeca over de reële economie in het grensgebied tussen de DR Congo, Oeganda 
en Soedan verscheen in 2010 een artikel in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift naast 
enkele andere publicaties.
 
De verwerking van de gezinsbudgetenquêtegegevens in DR Congo werd gecontinueerd, met 
name de uitwerking van een “capability”-benadering voor prijsdeflators. Deze methodologie is 
belangrijk voor zowel vergelijkingen over de tijd als over de ruimte. Een artikel werd geaccep-
teerd voor publicatie een peer-gerefereerd wetenschappelijk tijdschrift en zal in 2011 verschij-
nen.
 
Het VLIRUOS EI met de UCC voor academische capaciteitsopbouw in humane ontwikkeling 
kon in 2010 met één extra jaar verlengd worden. Dit zal toelaten een aantal publicaties evenals 
2 doctoraten af te werken in de loop van 2011 alsook een brug te maken naar het VLIRUOS IUS 
dat op 1 april 2011 effectief van start zal gaan.   

Andere 

In 2010 werd i.s.m. doctoraatsstudent J. Michielsen en onderzoekers van de faculteit PSW en 
anderen een publicatie gerealiseerd op het terrein van de gezondheidssociologie.

Qua beleidsondersteuning bleef G. Steel in 2010 lid van de Latijns-Amerika-Commissie van de 
partnerdienst van Broederlijk Delen en gaf J. Bastiaensen punctuele ondersteuning bij de be-
leidsdiscussie over (micro)financiering aan de Afrika-Commissie. N. Winters werd bestuurslid 
van NALACS (Netherlands Association of Latin American and Caribbean Studies). G. Van Hec-
ken werd geselecteerd als vertegenwoordiger-Nicaragua -steunpunt van Broederlijk Delen. 

3.2.4.2. TG PIP Publicaties in 2010

Artikels

 �De Herdt, T., Poncelet, M. and André, G. (2010) “La survie de l’école primaire congolaise 
(RDC): héritage colonial, hybridité et résilience”, Autrepart 54: 23-42.
 �Michielsen, J., Meulemans, H., Soors, W., Ndiaye, P., Devadasan, N., De Herdt, T., 
Verbist, G. and Criel, B. (2010) “Social Protection in Health: the Need for a transformative 
Dimension”, Tropical Medicine and International Health 15(6): 654-58. 
 �Titeca, K. (2010) “Cigarette Smuggling and fraudulent Practices in Sub-Sahara Africa”, 
Framework Convention Alliance Bulletin 97:6. 
 �Titeca, K. and De Herdt, T. (2010) “Regulation and Cross-border Trade: the Importance of 
practical Norms in West Nile, North-Western Uganda”, Africa 80(4): 573-594. 
 �Van Hecken, G. and Bastiaensen, J. (2010) “Payments for Ecosystem Services: justified or 
not? A Political View”, Environmental Science and Policy 13 (8): 785-792. 
 �Van Hecken, G. and Bastiaensen, J. (2010) “Payments for Ecosystem Services in Nicaragua: 
Do Market-Based Approaches Work?” Development and Change 41 (3): 421-444. 
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 �Vervisch, T. and Titeca, K. (2010) “Bridging Community Associations in Post-conflict 
Burundi: The difficult Merging of Social Capital Endowments and New ‘Institutional Set-
tings’”, Journal of Modern African Studies 48 (3): 485-511. 

Hoofdstuk in boek 

 �André, G., Poncelet, M., Ndjibu, R. et Konen, A. (2010) “Le fonctionnement de l’école 
primaire à la lumière des initiatives et interventions récentes en rapport avec la ‘gratuité de 
l’enseignement primaire’“, in : De Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la 
réduction des frais scolaires en RDC, Rapport final, Glasgow, DFID, 180-203. 
 �Bastiaensen, J. (2010) “Universitaire partners voor ontwikkeling: op het snijpunt van 
academie en actie in Nicaragua”, in: Verbist G., Ghysels J. en Verrelst J. (eds.) De smalle weg 
naar het Zuiden. Over 25 jaar Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS), 
Antwerpen, Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, 55-76.. 
 �Bastiaensen, J. and Marchetti, P. (2010) “Rural Microfinance & Agriculture Value Chains: 
Strategies and Perspectives of the Fondo de Desarrollo Local in Nicaragua”, in: Armendáriz 
B. and Labie M. (eds.) The Handbook of Microfinance, Singapore, World Scientific Publishing, 
461-500.
 �De Herdt, T., Titeca, K. et Wagemakers, I. (2010) “Aider l’état à délivrer le dividende de 
paix: le cas de l’éducation en RDC”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vandeginste S. (eds.) 
L’Afrique des Grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 151-174. 
 �De Herdt, T. en Michielsen, J. (2010) “Kijken is een werkwoord: USOS-exposures doorge-
licht”, in: Verbist G., Ghysels J. en Verrelst J. (eds.) De smalle weg naar het Zuiden. Over 25 jaar 
Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS), Antwerpen, Universitaire 
Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, 77-98.
 �De Herdt, T., Ghysels, J., Marivoet, W., Michielsen, J., Verbist, G. en Verrelst, J. (2010) 
“De grote USOS-enquête: over de veranderende USOS-er en de invloed van USOS op het 
leven”, in: Verbist G., Ghysels J. en Verrelst J. (eds.) De smalle weg naar het Zuiden. Over 25 jaar 
Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS), Antwerpen, Universitaire 
Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, 99-128.
 �Mrsic-Garac, S. (2010) “Le modèle participatif à l‟épreuve du champ éducatif congolais 
(RDC)”, in: Petit P. (ed) Société Civile et Education. Le partenariat à l’épreuve du terrain, Bruxel-
les, Academia Bruylant, 75-102. 
 �Wagemakers, I., Makangu Diki, O. et De Herdt, T. (2010), “Lutte foncière dans la ville: 
gouvernance de la terre agricole urbaine à Kinshasa”, in: Marysse S., Reyntjens F. et Vande-
ginste S. (eds.) L’Afrique des grands lacs: annuaire 2009-2010, Paris, Harmattan, 175-200. 

IOB Discussion Papers en IOB Working Papers

 �Ambrosio-Albalá, M. and Bastiaensen, J. (2010) “The New Territorial Paradigm of Rural 
Development: Theoretical Foundations form Systems and Institutional Theories, Discussion 
Paper 2010-02, Institute of Development Policy and Management, Antwerp.. 
 �Bastiaensen, J. y Marchetti, P. (2010) Microfinanzas Rurales y Cadenas de Valor Agropecua-
rias, Working Paper 2010-02, Institute of Development Policy and Management, Antwerp.
 �Van Hecken, G., Bastiaensen, J. and Vásquez, W.F. (2010) “Institutional Embeddedness of 
Local Willingness to pay for Environmental Services: Evidence from Matiguás, Nicaragua”, 
Discussion Paper 2010-04, Institute of Development Policy and Management, Antwerp. 
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Rapporten en verslagen

 �Araujo, A., Bastiaensen, J., Beluche, G., van Lidth de Jeude, M., Nusselder, H., Marijs, 
C., Ramírez, A., Sanders, A., Santamaría, G., Uriza, A., Villalobos, I. y Voorend, K. (2010) 
Evaluación del Apoyo Neerlandés al Sector de Microfinanzas en Nicaragua, San José (Costa 
Rica), Centro de Estudios de Desarrollo Rural, 90 blz. 
 �De Herdt, T. (ed.) (2010) Quelle reconstruction? Acteurs et enjeux de la reconstruction 
post-conflit en RDC, Brussel, Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), Bruxelles, Politique 
scientifique fédérale, 169 blz.
 �De Herdt, T. et Poncelet, M. (eds.) (2010) Enjeux et acteurs autour de la réduction des frais 
scolaires en RDC. Rapport final, Glasgow, DFID, 167 blz.
 �Sosa, C. y Steel, G. (2010) Rutas de desarrollo : perspectivas y estrategias de vida de los 
jóvenes rurales en Matiguás y Muy Muy, Informe, Managua, Nitlapan, 14 blz. 

Hoofdstukken in rapporten

 �Andre, G., De Herdt, T., Egboki, L., Imbongo, D., Iwewe Kpongo, C., Kitshiaba, J.-M., 
Konen, A., Mrsic-Garac, S., Mundala, D., Ndjibu, R., Nlandu, H., Poncelet, M., Titeca, K. 
et Wagemakers, I. (2010) ”L’école primaire congolaise entre héritage, hybridité et résilience”, 
in: De Herdt T. (ed.) Quelle Reconstruction ? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en 
RDC, Brussel, Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), Bruxelles: Politique scientifique 
fédérale, 125-169. 
 �De Herdt, T. (2010) “Rapport de synthèse“, in : De Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et 
acteurs autour de la réduction des frais scolaires en RDC, Rapport final, Glasgow, DFID, 9-69. 
 �De Herdt, T. et Poncelet, M. (2010) “La reconstruction entre l’état et la société”, in: De 
Herdt T. (ed.) Quelle reconstruction? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC, 
Brussel, Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), Bruxelles: Politique scientifique fédérale, 
8-44.
 �Mrsic-Garac, S. et Mundala, D. (2010) “L’école au village: étude de cas à Kalemie“, in : De 
Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la réduction des frais scolaires en RDC, 
Rapport final, Glasgow, DFID, 126-146. 
 �Mrsic-Garac, S. et Mundala, D. (2010) “L’école au village: étude de cas au Kasaï Oriental et 
Occidental“, in : De Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la réduction des 
frais scolaires en RDC, Rapport final, Glasgow, DFID, 147-167. 
 �Titeca, K., Imbongo, D., De Herdt, T. et Wagemakers, I. (2010) “Rendre à César et rendre à 
Dieu : La gestion des frais scolaires dans les écoles catholiques de Kinshasa“, in : De Herdt T. 
et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la réduction des frais scolaires en RDC, Rapport 
final, Glasgow, DFID, 73-91. 
 �Titeca, K. et Kitshiaba, J.-M. (2010) “Négocier l’enseignement à Kikwit“, in : De Herdt T. et 
Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la réduction des frais scolaires en RDC, Rapport 
final, Glasgow, DFID, 92-107. 
 �Titeca, K. et Nlandu, H. (2010) “L’école au Bandundu : bricole entre le village, les églises et 
l’état“, in : De Herdt T. et Poncelet M. (eds.) Enjeux et acteurs autour de la réduction des frais 
scolaires en RDC, Rapport final, Glasgow, DFID, 108-125. 
 �Wagemakers, I., Makangu, D. O., De Herdt, T. et Kitshiaba, J.-M. (2010) “Lutte foncière 
dans la ville: gouvernance de la terre agricole urbaine à Kinshasa et à Kikwit”, in: De Herdt T. 
(ed.) Quelle reconstruction? Acteurs et enjeux de la reconstruction post-conflit en RDC, Brussel, 
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), Bruxelles: Politique scientifique fédérale, 80-124.
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Artikels in kranten en tijdschriften 

 �De Herdt, T., Wagemakers, I. en Titeca, K. (2010) “Heeft Congo kans van slagen?”, Mo* 
Paper 50: 1-21. 
 �Van Noorloos, F. (2010) “Kwestbare carrières: anthropologisch onderzoek naar straatverko-
pers in Cusco: interview met G. Steel, La Chispa, Latijns Amerika Magazine 352, juli-augus-
tus: 24-25.
 �Steel, G. (2010) “De straatverkopers van Cusco in “Te Gast” in Peru en Bolvia”, Nijmegen, 
Informatie Verre Reizen VOF: 26-32

Artikelen op websites

 �Van Hecken, G. and Bastiaensen, J. (2010) “Payments for Ecosystem Services: A Political 
View of its Justification, or the Lack of it”, Environmental Science & Policy. 

3.2.4.3. TG PIP Interne IOB seminaries in 2010

 �Kristof Titeca, “The OPEC Boys: a Quantitative Analysis of a Smuggling Group’s Activities” 
(27 mei 2010).
 �Gert Van Hecken, “Local Payments for Environmental Services: Institutional Interactions 
etween Willingness to Pay, Externalities and Entitlements. Evidence from Matiguas, Nicara-
gua” (24 juni 2010).

3.2.4.4. TG PIP extern-gefinancierd onderzoek in 2010

 �“The Role of ‘Payments for Environmental Services’ for a Sustainable Water Management in 
Central America”, VLIRUOS (Brussel), doctoraatsbeurzen, 1 oktober 2006-30 september 2010. 
Budget in 2010: 32.067€ (Promotor: J. Bastiaensen; doctoraatstoelage G. Van Hecken).
 �“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, 1 maart 2009-31 april 2013. Budget in 2010: 104.022€ (Promotor: J. Bastiaensen; 
co-promotor: M. Craps, Hogeschool-Universiteit Brussel).
 �“Fragiele Steden”, Research for Development (Den Haag, Nederland), 1 september 2010-5 
december 2010. Budget in 2010: 6.600€ (Promotoren: T. De Herdt en K. Titeca).
 �“State Building, Private Education Costs and the Role of Donors in DR Congo”, 2011 Global 
Monitoring Report, Education for All, UNESCO (Parijs, Frankrijk). Budget in 2010: 5.000€ 
(Promotor: T. De Herdt).
 �“RDCO- Strategic policy support for post-conflict reconstruction in D.R. Congo”, Long-term 
research programme “Society and Future”,  Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) 1 
december 2007-31 december 2010. Budget in 2010: 25.586,44€ (Promotor: T. De Herdt).
 �“Programme pre-partenaire pour la coopération universitaire institutionnelle entre l’Université 
Catholique du Congo et les universités flamandes (Fase I: voorbereiding en formulering)”, 
VLIRUOS (Brussel),  IUS programma Burundi, 1 april 2010-31 maart 2011. Budget in 2010: 
140.000€ (Promotor: T. De Herdt).
 �“Informal Public Governance: The Cases of Primary Education and Urban Agriculture in Peri-
Urban Kinshasa (DRC)”, Universiteit Antwerpen, Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF),  1 februari 
2009-31 december 2010. Budget in 2010 : 6.000€ (Promotor: T. De Herdt).
 �“Qualitative Survey of the Education Sector in DR Congo”, International Development DFID 
(Glasgow, Verenigd Koninkrijk), 10 februari 2009-28 februari 2010. Budget in 2010: 1.423,63 € 
(Promotor/ T. De Herdt). 
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3.2.4. 5. TG PIP betrokkenheid bij programma’s overzee in 2010

Johan Bastiaensen (Nicaragua)
 � Januari-december 2010, IOB Lange-Termijn Institutionele Samenwerking, Nitlapán, Mana-
gua.
 � Januari-december 2010, VLIRUOS Eigen Initiatief, “Generating Knowledge and Strengthe-
ning Synergies for Rural Development. Pilot Project for an innovative Approach to social 
Learing in Muy Muy and Matiguás”, Universidad Centroamericana, Nitlapan, Managua.
 � Januari-december 2010, VLIRUOS Eigen Initiatief “Diplomado profesional ‘Territorio, actores 
y estrategias de desarrollo’”, Universidad Centroamericana, Nitlapan, Managua. (Parallel 
programma in Muy Muy en Matiguás).  
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Dominik Kohlhagen:
veldwerk in Burundi.

50 - Juni 2011  IOB Jaarverslag 2010



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 2010:

 �Het in 2007 vernieuwde curriculum van de Master-Programma’s bleef in 2010 onveranderd.
 �Het voortraject ten behoeve van Franstalige studenten met taalbad en inleiding tot weten-
schappelijke literatuur betreffende ontwikkeling werd verdergezet voor 7  studenten.
 �Franstalige studenten hebben ook in 2010 hun “end-of-module papers” en hun dissertaties 
in het Frans geschreven. 
 � 5 reisbeurzen in het kader van de dissertaties werden in 2010 gefinancierd.
 �De valorisatie van de eindwerken van de Master-studenten, opgestart in 2008, werd 
verder-gezet in 2010. 5 eindwerken werden in 2010, net zoals in 2008 en 2009, geselecteerd. 
Budget: 20.628€.
 �Van de 5 geselecteerde dissertaties 2008 werden 2 dissertatie herwerkt. Eén werd in 2009 als 
IOB Discussion Paper gepubliceerd en één in 2010. Eén werd in 2010 als working paper 
gepubliceerd. Van de vijf geselecteerde dissertaties 2009 werd in 2010 één als discussion 
paper en één als working gepubliceerd. 

4.1.1.2. Kwaliteitszorg

Premisse: de organisatie van de interne kwaliteitszorg naar aanleiding van de modulaire opbouw 
van de Master-Programma’s. Bewaking van de kwaliteit van de instroom door de selectiecom-
missies. 

Realisaties in 2010:

 �De onderwijscommissie was actief in 2010. 
 �Een nieuwe programmadirecteur voor de drie Master-Programma’s werd in 2010 benoemd 
voor de academiejaren 2011-2012 en 2012-2013.
 �De ombudspersonen per Master-Programma werden aangesteld evenals de examen- en de 
fraudecommissie. 
 �Het sociaal comité werd in 2010 nieuw samengesteld.
 �De selectiecriteria werden in 2010 verder verfijnd. Opnieuw werd gemiddeld circa 30% (in 
2009: 25%) van de kandidaten aanvaard: 319 op een totaal van 2.095 aanvragen. 56 studen-
ten werden ingeschreven of 18% van de aanvaarde kandidaten. Dit wijst op de selectiviteit en 
de ernst van de gehanteerde selectieprocedure.
 � In 2010 werd een waterdicht selectiesysteem per dossier verder verfijnd. Intakegesprekken 
om dit euvel te verhelpen werden ook in 2010 niet georganiseerd omdat dit in de praktijk 
quasi onrealiseerbaar is, gelet op het grote aantal kandidaten uit tientallen verschillende 
landen. 

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 51



 �De gegevens over de uitstroom van het academiejaar 2009-2010 bewezen opnieuw de 
voldoende kwaliteit van de instroombewaking. Sinds de invoering van de nieuwe Master-
Programma’s in 2002 lagen de slaagcijfers ook in 2010 tussen de 80 en 90%, ondanks een 
heterogene studentenpopulatie.

4.1.1.3. In- en uitstroom van studenten

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

Realisaties in 2010:

 �48 Master-diploma’s werden afgeleverd op het einde van het academiejaar 2009-2010. 
(2007-2008: 35; 2008-2009: 43).
 � 3 studenten hebben in 2010 hun doctoraatsopleiding aangevat.

4.1.1.4.  Alumni-werking

Premisse: De uitbouw van een alumni-werking. 

Realisaties in 2010:

In de loop van 2010 werden de activiteiten in het kader van een alumni-werking geïntensifieerd 
wat leidde tot volgende resultaten:

 �Het alumni-tijdschrift “Exchange to Change” werd tweemaal gepubliceerd: voor-en najaar 
2010. 
 �De elektronische verspreiding van het alumni-tijdschrift werd verdergezet.
 �De tweemaandelijkse elektronische nieuwsbrief werd ook in 2010 rondgestuurd naar het 
e-mail adressenbestand in de alumni-databank.
 �De elektronische alumni-databank werd geoptimaliseerd: 687 e-mail adressen zijn opgeno-
men in deze databank.
 �De resultaten van een enquête onder alumni werden tijdens een seminarie in december 2010 
gepresenteerd. (Voor details: zie supra).
 �Een Task Force Alumni werd eind 2010 opgericht. 
 �Het stappenplan met betrekking tot te ondernemen activiteiten in 2011 werd in 2010 goedge-
keurd.

4.1.1.5. Kortlopende opleidingsprogramma’s

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

Realisaties in 2010:

 �Het ITP “Governing for Development: Evolving Opportunities and Challenges for Develop-
ment Actors under the Paris Declaration” werd georganiseerd. In totaal namen 15 personen 
hieraan deel.
 �Het ITP “Political Economy of the Great Lakes: Towards Inclusive Development” werd 
ingericht. In totaal namen 15 personen plus enkele studenten van de reguliere Master-Pro-
gramma’s hieraan deel.
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 �Het ITP “Antwerp Short Course on Health and Aid Policy 2010” werd in 2010 in samenwer-
king met het ITG voor de eerste maal georganiseerd voor 11 personen.
 �De debattencyclus “Debating Development” werd voortgezet in 2010. Hieraan namen in 
totaal circa 350 personen, waarvan 120 UA studenten, intensief deel.
 �Aan 4 debatavonden (januari-april) voor het grote publiek namen gemiddeld 80 personen 
deel.

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 2010:

 � In 2010 werd wegens logistieke problemen geen uitwisseling gerealiseerd van MA-studenten 
met het Institute of Social Studies in Den Haag (Nederland) 
 �De bilaterale overeenkomst met de Université Catholique de Louvain  in het kader van het 
Erasmusprogramma werd hernieuwd voor 3 academiejaren met ingang van 2011-2012.
 � In het kader van het VLIRUOS EI “Generating Knowledge and Strengthening Synergies for 
Rural Development”  werden ism Nitlapan aan de Universidad Centroamericana 2 afzonder-
lijke versies van een Diplomado Professional “Territorio, Actores y Estrategias de Desarrollo” 
ingericht in 2010 (plattelandsgemeenten Muy Muy en Matiguás).
 �De “Maîtrise en économie et développement” van de Université Catholique du Congo werd 
ook in 2010 ondersteund en de bijdrage door IOB-docenten gerealiseerd met financiële steun 
van USOS vzw.

4.1.1.7. Doctoraat

Premisse: internationale 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 2010:

 �Het multidisciplinair IOB-doctoraat in Ontwikkelingsstudies, in 2009 officieel opgestart, 
werd verder uitgebouwd.
 �De TG fungeerden ook in 2010 als filter inzake de organisatie van het doctoraatsonderzoek. 
Het doctoraatsonderzoek moet aansluiten bij de onderzoeksagenda’s van de TG. Informatie 
m.b.t. het doctoraat en de samenhang met het onderzoek van de TG werd beschikbaar 
gemaakt op de IOB website.
 �Het gezamenlijk doctoraat met de zusterfaculteiten TEW en PSW van de Universiteit 
Antwerpen werd in 2010 verdergezet. 

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 53



 � 3 doctoraten werden succesvol verdedigd in 2010.
 � 3 nieuwe studenten hebben hun doctoraatsopleiding aangevat. 
 �De doctoraatscommissie beoordeelde in november 2010 de voortgangsrapporten van 23 
IOB-doctoraatsstudenten en gunstig beoordeeld.
 �Eén student heeft in 2010 de doctoraatsopleiding stopgezet.

4.1.2.  onDerzoek

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

Realisaties in 2010:

 �De voorbereidingen met betrekking tot de onderzoeksaudit in juni 2011 werden in 2010 
geïntensifieerd.
 �4 onderzoeksvoorstellen in het kader van het IOB-onderzoeksfonds werden in 2010 gefinan-
cierd en uitgevoerd voor een bedrag van 20.064 €.
 �6 extern gerefereerde IOB “Discussion Papers” werden gepubliceerd. Kopieën zijn te down-
loaden via de IOB-website; gedrukte exemplaren werden ook in 2010 verstuurd naar ontwik-
kelingsinstituten en universiteitsbibliotheken.
 � 12 Working Papers” werden gepubliceerd: 9 IOB-werkdocumenten, die enkel kunnen gedown-
load worden van de IOB-website, en 3 werkdocumenten gepubliceerd door andere instituten.
 �De “Annuaire 2009-2010 L’Afrique des Grands Lacs” werd gepubliceerd.
 �24 artikels verschenen in peergerefereerde internationale tijdschriften.
 � 5 boeken werden gepubliceerd.
 � 32 hoofdstukken in boeken werden gepubliceerd.
 � 14 rapporten werden opgesteld in het kader van consultancyopdrachten
 �9 hoofdstukken in rapporten werden gepubliceerd.
 � 17 artikelen verschenen in kranten en 4 artikelen werden op websites gepubliceerd.
 � In 2010 ondersteunde het IOB de publicatie van 1 boek, 4 hoofdstukken in boeken en 3 
Discussion/Working Papers.
 �Ter voorbereiding van een samenwerking met MUNDO-MU (Universiteit Maastricht, Centre 
for International Cooperation in Academic Development) in het kader van het Global 
Environment Facility Evaluation Office van de Wereldbank werd in 2010 een expression of 
interest ingediend.
 � In 2010 was het IOB lid van de European Association of Development and Training Institutes 
(EADI), het GEF Werelbank en het European Microfinance Platform.

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 2010:

 � 33  extern gefinancierde onderzoeksopdrachten van beleidsondersteuning vonden plaats in 
2010. Opdrachtgevers: Universiteit Antwerpen, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Directoraat- Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
(DGOS) en Vlaamse Interuniversitaire Raad Ontwikkelingssamenwerking (VLIRUOS), 
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Belgische Technische Coöperatie, IPIS, ACE Europe, RCN Justice et Démocratie, Research 
and Development Den Haag (Nederland), NUFFIC en Universiteit Tilburg (Nederland), DPRN 
Utrecht (Nederland), Center for International Development Issues Nijmegen (Nederland), La 
Benevolencija Amsterdam (Nederland), UNESCO Parijs (Frankrijk), EADI (Duitsland).
 �Totaal budget extern gefinancierd onderzoek bedroeg in totaal 1.534.686,22€. Per TG 
bedraagt de externe financiering: TG AP 237.474,75 €;  TG IG 64.994 €; TG PEGL 519.649,40 €;  
TG PIP 320.699,07€; andere (transversale projecten) 80.180€. In een beperkt aantal gevallen 
betreft het fondsen die bestemd zijn voor partnerinstellingen in het Zuiden waarbij het IOB 
alleen recht heeft op administratiekosten.

Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010): “Het IOB was in de periode 2005-2008 zeer succesvol in het 

aantrekken van 2e geldstroom middelen. … De tweede geldstroom is gestegen van €664.108 naar €978.838 en het 

aandeel van FWO en Vladoc daarbinnen van 2% naar 44%”.

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 Faculté d’économie et de 
développement van de Université Catholique du Congo in Kinshasa (DR Congo) en de universitei-
ten van Ngozi (Burundi) en Bukavu (DR Congo).
2. Externe financiering van de internationale samenwerking met de Universidad de Cuenca 
(Ecuador), de Universidad Centroamericana (Nicaragua), de Faculty of Development Studies 
(FDS) van de Mbarara University of Science and Technology (Oeganda), de University of Western 
Cape (Zuid-Afrika) en de Université du Burundi.
 
Realisaties in 2010:
 
Congo

 �Ook in 2010 werd de “Maîtrise en économie et développement” georganiseerd in samenwer-
king met de Université Catholiques du Congo in Kinshasa. De cursus ”Analyse socio-écono-
mique des pays en développement” (3 ECTS) werd gedoceerd.
 �De samenwerking met de Université Catholique du Congo kwam in 2010 een stroomversnel-
ling via een financiering via een VLIRUOS IUS met een looptijd van 10 jaar (2012-2021), plus 
een voorbereidings- en formuleringsjaar.
 �Het VLIRUOS EI “Ontwikkeling van academische capaciteit inzake menselijke ontwikkeling” 
werd in 2010 in Kinshasa verdergezet en de looptijd werd met 1 jaar verlengd tot april 2011.  
Stafleden van FCK verbleven gedurende een korte periode op het IOB. In 2010 werd onder 
meer de informatisering van de campus verdergezet en strategieën  voor kwaliteitscontrole 
betreffende onderwijs uitgewerkt. Tenslotte werden ook 3 doctoraten gefaciliteerd. Naast 
samenwerking op het vlak van academische capaciteitsopbouw in brede zin werden in 2010 
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 Ontwikkelingssamenwerking (USOS) en IOB.
 �De samenwerking met de Université Catholique de Bukavu  werd in 2010 verdergezet en 
versterkt via een financiering vanuit de VLIRUOS kredietlijn “Projecten RD Congo” (looptijd: 1 
augustus 2009-31 juli 2012).
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Burundi
 �De samenwerking met de Université du Burundi kwam in 2010 in een stroomversnelling via 
een financiering via een VLIRUOS IUS met een looptijd van 10 jaar (2012-2021), plus een 
voorbereidings- en formuleringsjaar.

 
Oeganda

 �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 in 2010 
verdergezet.

 
Zuid-Afrika

 � In 2010 werd de samenwerking met de University of Western Cape (Zuid-Afrika) verdergezet 
in het kader van het VLIRUOS IUS. Stafleden werden uitgewisseld.

 
Nicaragua

 � In samenwerking met Nitlápan werd in 2010 aan de Universidad Centroamericana een 
Diplomado Professional ‘Territorio, Actores y Estrategias de Desarrollo’ ingericht en werd 
onderzoek verricht in het kader van het VLIR EI ‘Generating Knowledge and Synergy for 
Inclusive Rural Development: a Pilot-project in Muy Muy – Matiguás, Nicaragua’ (co-promo-
tor: M. Craps, Hogeschool-Universiteit Brussel).
 � In het kader van de LTIS met de Universidad Centroamericana werden in 2010 2 studiebeur-
zen gefinancierd (R. Mendoza, tot september 2010, en S. Flores).

 
Ecuador

 � In 2010 werd de samenwerking met de Universidad de Cuenca (Ecuador) verder gezet in het 
kader van een VLIRUOS IUS. Stafleden uitgewisseld en een eerste workshop werd ingericht 
rond het thema “Migration in Ecuador: Understanding the Links between Migration and 
Local Development”.

 
Uit het verslag van evaluatiecommissie (mei 2010): “Het IOB realiseert een indrukwekkende hoeveelheid samen-

werkingsprojecten met universiteiten in het zuiden, en doet daarmee veel aan capaciteitsopbouw. Het zijn twee 

themagroepen die hier zeer actief in zijn, PEGL en PIP. De andere themagroepen zijn hierin niet actief. Daarmee 

worden deze activiteiten gezien als iets dat niet van IOB, maar van de betreffende themagroepen is. Bij het naden-

ken over een andere indeling van themagroepen zou het streven naar een breder draagvlak voor deze samenwer-

kingsprojecten een overweging kunnen zijn. Het IOB werkt incidenteel ook samen met andere universiteiten in bin-

nen- en buitenland. Er is geen sprake van gezamenlijke onderwijsprogramma’s (joint degrees) maar het is de vraag 

of dit een realistisch streven is. Zoals eerder vermeld, is de formule van het uitnodigen van “scholars in residence” 

succesvol gebleken als instrument om tot een meer internationale staf te komen”.

4.1.5.  personeelsBeleID

Realisaties in 2010:

 �Een nieuwe ATP-medewerker, S. Dewachter, werd aangesteld in het kader van de alumni-
werking.
 �Eén vrij assistent, M.-O. Herman, werd aangesteld bij de TG PEGL. De aanstelling van B. 
Mararo als vrij doctor-assistent bij de TG PEGL werd verlengd voor een periode van 2 jaar.
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 �De aanstelling van G. Steel als academische medewerker bij de TG PIP werd verlengd.
 �Verschillende BAP-medewerkers werden in 2010 aangesteld voor onderwijs- en onderzoeks-
ondersteuning via eigen IOB financiering:  B. Van Campenhout (3 maanden 100%), E. Vergae-
len (2 maanden 100%), P. Van Everbroeck (2 maanden 100%), K. De Smet (4 maanden 100%).
 �De vacature voor een deeltijds docent (20%) “Governance and Development” werd goedge-
keurd in 2010 en de selectieprocedure voor de aanstelling van een voltijds ZAP lid werd 
succesvol afgerond. Indiensttreding is voorzien in de loop van 2011.
 �De selectieprocedure voor een nieuwe AAP mandaatassistent werd in 2010 eveneens 
succesvol afgerond. Indiensttreding is voorzien voor begin 2011. 

 
Administratieve staf

 �Wat het administratief en technisch personeel (ATP) betreft zijn er in 2010 geen wezenlijke 
veranderingen te melden. Er zijn in totaal 8,3 FTE ATP voor de ondersteuning van het 
onderwijs, de activiteiten van de TG en de ondersteuning  van het beleid. Binnen dit contin-
gent financiert het IOB onder meer één bibliothecaris (sedert 2009) die de boeken- en 
tijdschriftencollectie van het IOB opvolgt binnen de bibliotheek  van de Universiteit  Antwer-
pen  op de stadscampus  en de IOB-masterstudenten en IOB-staf  bijstaat.  Een halftijdse  
medewerker kwaliteitszorg  onderwijs (CIKO) wordt gefinancierd door de Universiteit 
Antwerpen. Een voltijds medewerker werd aangesteld ter ondersteuning van de alumni-
werking.

 
AAP en BAP medewerkers

 �Per eind  2010 beschikte  het IOB over 9  FTE-mandaatassistenten.  Een AAP mandaatassi-
stent die per 1 oktober 2009 aangesteld werd als doctor-assistent nam ontslag per 30 
september 2010. De vervanging is gepland voor begin 2011.
 �Het  IOB  had  eind  2010 ook  9,2 FTE  BAP-medewerkers  in  dienst  waarvan  9  FTE  gefinan-
cierd werden via externe onderzoekscontracten. Twee FTE zijn in dienst als academisch 
medewerkers en één FTE als FWO postdoc-medewerker.

 
Zelfstandig academische personeel

 �Het personeelskader van het IOB voorziet 12 ZAP, waarvan eind 2010 9 FTE is ingevuld.  De 
pogingen om in 2010 de 3 overblijvende FTE ZAP in te vullen, bleek echter moeilijk vooral wat 
de internationalisering van de staf betreft. Eind 2010 werd de selectieprocedure voor de 
aanwerving van een nieuw ZAP lid succesvol afgerond, indiensttreding is voorzien in 2011. Na 
intern overleg werd beslist om goede externe kandidaten aan te trekken via kortere kennis-
makingen  met het IOB via gastcolleges en/of  via opdrachten van korte duur als postdocto-
raal medewerker. Wat de eerste categorie betreft, slaagt het IOB erin om op zeer hoog 
internationaal niveau te rekruteren voor korte onderwijsopdrachten. Wat de tweede catego-
rie betreft, waren eind 2010 drie tijdelijke voltijdse academisch medewerkers op het IOB 
werkzaam, waarvan één via externe financiering (zie supra).

Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010): “Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, maar de commissie 

acht het noodzakelijk dat het IOB bij de oorspronkelijke missie blijft. De ervaring van de voorbije vijf jaren heeft 

aangetoond dat complementariteit tussen de drie activiteiten essentieel is, ook voor de kwaliteit van het onderwijs 

en andere positieve spin-offs. De Vlaamse overheid zou voor een deel van de oplossing kunnen zorgen door de 

speciale rol van het IOB nog duidelijker te bevestigen in haar contact met de UA. Binnen het IOB zou aan de com-

plementariteit vastgehouden (en zelfs verder uitgediept) moeten worden, maar daarbinnen zouden verschillende 

carrièrepaden mogelijk kunnen worden gemaakt. Er zou méér personeel kunnen komen dat zich uitsluitend met 

dienstverlenende activiteiten bezig houdt, b.v. de samenwerking met universiteiten in het zuiden”. 

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 57



Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010): “In de afgelopen jaren is het om verschillende redenen niet 

gelukt om - in totaal - drie ZAP vacatures in te vullen. Bij de invulling van deze vacatures is ernaar gestreefd om de 

staf te internationaliseren via het aantrekken van goede buitenlandse kandidaten. In één geval is zo’n buitenlandse 

kandidaat begonnen maar heeft zich later terug getrokken. De commissie raadt aan te erkennen dat de arbeids-

voorwaarden niet van zódanig hoog niveau zijn dat het gemakkelijk is om topwetenschappers uit het buitenland 

aan te trekken. Wel is het mogelijk gebleken om buitenlandse gastdocenten aan te trekken, die in die periode ook 

een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek, de “scholars in residence”. Ook de geledingen van het AAP en het 

BAP zijn deels geïnternationaliseerd. Voor het invullen van de permanente ZAP plaatsen zal toch vooral gezocht 

moeten worden naar goede kandidaten uit België en wellicht Nederland. Ook bij aanstelling van het ZAP speelt de 

kloof tussen de missie van het IOB enerzijds en de criteria van de UA anderzijds. Er dient voor gewaakt te worden 

dat de criteria van de UA niet gaan overheersen, in het bijzonder de ISI publicaties en het afleveren van doctoraten. 

Het IOB is gebaat met medewerkers die onderzoek goed kunnen combineren met onderwijs en met wetenschap-

pelijke dienstverlening. Ook is het belangrijk dat bij de aanstelling van nieuw ZAP met een brede IOB blik wordt 

besloten. Gewaakt moet worden voor het invullen van deze plekken uitsluitend binnen de bestaande themagroe-

pen. Het is daarom goed dat de voorzitter IOB sinds kort altijd voorzitter is van de benoemingsadviescommissie.  

De komende jaren komen er wegens verwachte (vervroegde) pensionering waarschijnlijk nog drie ZAP vacatures 

bij. Het is daarom belangrijk dat er een open discussie op gang komt over de toekomst van het IOB. Besproken 

moet worden welke nieuwe uitdagingen er zijn in de drie kerntaken, en hoe daar zo goed mogelijk mee kan wor-

den omgegaan. De commissie beveelt aan deze discussie niet uitsluitend met de huidige ZAP te voeren, maar daar 

zeker ook  het BAP en het AAP bij te betrekken. Het verdient ook aanbeveling om een inventarisatie te doen van 

de focus van andere middelgrote onderzoeksinstituten in ontwikkelingsstudies, om daarmee eigen prioriteiten en 

complementariteiten te bepalen. De discussie zou niet over personen moeten gaan, maar over algemene criteria en 

prioriteiten zoals strategische meerwaarde, internationale zichtbaarheid, financieringsmogelijkheden, en potenti-

eel tot verhoogde coherentie van diverse IOB-taken. Bij die discussie zal het ook gaan over de toekomstige indeling 

van de themagroepen. De huidige themagroepen hebben soms een regionale en soms een thematische focus. De 

combinatie is wat vreemd. Het ligt voor de hand een nieuwe indeling te maken waarbij vooral voor thema’s wordt 

gekozen. Hierbij zal, mede op basis van eerder vastgestelde criteria zoals gekozen moeten worden voor thema’s 

van de toekomst. Vanwege het streven naar een kritische massa en naar méér samenwerking binnen IOB, valt het 

aan te bevelen te streven naar minder en dus grotere groepen. “Less is more”. Op dit moment is er discussie over de 

mogelijke keuze van één regio voor het hele IOB, en dan wordt gedacht aan Sub Sahara Afrika of, daarbinnen, het 

Grote Merengebied. De commissie is echter van mening dat daarmee veel expertise over andere regio’s verloren 

zou gaan. Bovendien is het zowel voor onderzoek als onderwijs heel stimulerend om regio’s met elkaar te kunnen 

vergelijken. Nu er in het onderwijs voor gekozen is geen Franstalige opleiding meer aan te bieden, ligt een speciali-

satie voor het Grote Merengebied zeker niet voor de hand”. 

4.1.6.  BuDgettaIr BeleID

Realisaties in 2010:

 �  De basistoelage van de Vlaamse overheid werd ontvangen: circa 2 miljoen euro.
 �De bijdrage van de Universiteit Antwerpen werd ontvangen: 265.000 euro.
 �Diverse inkomsten: 267.000 euro.
 �Externe financiering werd  verworven via  consultancy en dienstverleningsactiviteiten: circa 
1,5 miljoen euro.  (Voor details: zie supra).
 �Financiële middelen vanuit de IOB reserves werden aan de TG toegekend. De voorgestelde 
bestedingen werden goedgekeurd.  IOB-reserve: de historische reserves IOB bedroegen 
2.065.756 euro bij het begin van het boekjaar 2010. Als gevolg van het gerealiseerde tekort op 
de begroting van 89.344 euro verminderden de reserves van IOB tot 1.976.412 euro einde 
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boekjaar 2010. Het IOB beleid ter zake betreft de afbouw van een substantieel deel van de 
reserve in de loop van de periode 2007-2011 via: (i) 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; en, (ii) adequate huisvesting van de masterstudenten.
 �Financiële ondersteuning met betrekking tot de huisvesting van de Master-studenten 
werden toegekend, onder meer tegemoetkoming in huisvestingskosten en maaltijden in UA 
restaurant. (Meer informatie: zie supra).
 �De pauze, ingelast in 2009, wat betreft de onderhandelingen met de vzw “Internationaal 
Huis voor Studenten” betreffende de acute huisvestingsproblemen werd in 2010 gehand-
haafd.

4.1.7.  ManageMent en kwalIteItszorg

Realisaties in 2010:

 �De verkiezingen voor de voorzitter, ondervoorzitter en academisch secretaris werden in 2010 
gehouden. De Raad van Bestuur UA heeft de mandaten goedgekeurd voor een ambtsperiode 
van 3 jaar (2011-2014).
 �De 5-jaarlijkse decretale evaluatie van drie ZAP-leden werd uitgevoerd.
 �De evaluaties van mandaatassistenten bij een eerste of tweede verlenging respectievelijk na 
2 jaar en 4 jaar werden uitgevoerd.
 �Voor vrijwel alle personeel van het IOB zijn functioneringsgesprekken ingevoerd. De functio-
neringsgesprekken met AAP en BAP werden in 2010 binnen de themagroepen gehouden. Tot 
nu toe zijn er nog geen functioneringsgesprekken met ZAP. 
 �Alle personeelsgeledingen zijn vertegenwoordigd in de Raad en de commissies van het IOB. 
 �De studentenevaluaties met betrekking tot het academiejaar 2009-2010 werden gereali-
seerd. 
 �Het IOB supplement aan het Organiek Reglement werd aangepast. 

De  voorzitter,  bijgestaan  door  de  ondervoorzitter  en  de  academische  secretaris,  staan  in  
voor het algemeen beheer van het IOB. Voor elke TG is een convenor aangeduid. Drie commis-
sies staan  in voor onderwijs, doctoraat  en onderzoek, (inclusief toegepast  beleidsondersteu-
nend 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 2010 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. 
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Uit het verslag van de evaluatiecommissie (mei 2010): “Er wordt erg veel overlegd in het IOB. Dit consensusmo-

del heeft voordelen, maar ook nadelen. Naast de Raad IOB waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd en die 

maandelijks bijeenkomt, is er regelmatig informeel overleg van alle ZAP en een maandelijkse vergadering van het 

ATP met de voorzitter. Het management van het IOB wordt uitgevoerd door de voorzitter, door een Bureau IOB 

bestaande uit de voorzitter, een ondervoorzitter en een academische secretaris, terwijl veel van de dagelijkse co-

ordinatie gebeurt binnen de themagroepen die ook elk een convenor hebben. Daarnaast is er een onderwijs-, een 

onderzoekscommissie en een doctoraatscommissie. De Masteropleiding heeft een directeur. Al deze zaken samen 

geven een hoge vergaderdruk, vooral voor het ZAP, en ook hoger dan in vergelijkbare instituten. Het valt te over-

wegen om enkele taken samen te voegen en daarmee organen op te heffen. Ook zou de positie van de voorzitter 

kunnen worden versterkt, mede om ervoor te zorgen dat de participatieve cultuur in het IOB gepaard gaat met de 

nodige strategische aansturing en besluitvormingskracht. 

De rol van het Bureau IOB is niet helemaal duidelijk. Het management team (Bureau) van IOB zou naast de voor-

zitter uit de directeuren onderzoek en onderwijs kunnen bestaan, die dan tevens voorzitters zijn van onderwijs- en 

onderzoekscommissie. Wellicht kunnen de taken van de doctoraatcommissie ook door de onderzoekscommissie 

worden uitgevoerd, zeker nu het reglement is ontwikkeld. En het lijkt erop dat er erg veel in commissies wordt 

besproken. Een voorbeeld is dat de OWC niet alleen praat over de belasting van studenten maar ook over die van 

docenten. Die zou heel goed door een onderwijsdirecteur, of door de voorzitter IOB bewaakt kunnen worden.  Het 

IOB was van plan gedurende de evaluatieperiode een Wetenschappelijke Raad van Advies in te stellen om het IOB 

bij te staan met strategische keuzes. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Dit biedt de kans om zo’n adviesraad wat 

breder te definiëren. Gezocht kan worden naar een extern klankbord waarin niet uitsluitend binnenlandse en bui-

tenlandse wetenschappers deelnemen, maar ook vertegenwoordigers van klanten (opdrachtgevers op het gebied 

van dienstverlening, potentiële werkgevers van studenten). Zo’n adviesraad zou heel goed kunnen helpen bij het 

nadenken over de strategische (lange termijn-) positionering en niche van het IOB, over de meerwaarde van het 

IOB als “groot-klein” instituut ten opzichte van de concurrentie en over de beleidskeuzes die nu aan de orde zijn, 

zoals de spanning tussen de missie van het IOB en de beoordelingscriteria die de UA oplegt, en het nadenken over 

de toekomstige thema’s en themagroepen van het IOB”. 

4.2. fInancIën

De bijgevoegde tabel 4.1. geeft een beknopt overzicht van de begroting voor 2010, en de beste-
ding ervan, dit in vergelijking met de begroting en uitvoering voor 2009. Voor 2010 werden de in-
komsten begroot op 2.477.000 euro, de uitgaven op 2.849.750 euro (waarvan 2.047.000 euro op 
personeel en 802.750 euro op werking), wat zou leiden tot een begroot tekort van 372.750 euro. 
Zoals vorige jaren was het begroot tekort grotendeels een weerspiegeling van de beleidspriori-
teit om een deel van de historisch opgebouwde reserves af te bouwen via niet-recurrente uit-
gaven voor de opstart van nieuwe onderzoeks-, onderwijs- en consulting activiteiten (NOOCI), 
mede op initiatief van de themagroepen (waarvoor ook in 2010 een bedrag van 225.000 euro 
werd begroot).
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Tabel 4.1 Begrotingsuitvoering 2010 (in vergelijking met 2009; bedragen in euro)

2009 2010

 Begroot Uitgevoerd Begroot Uitgevoerd %

Inkomsten

Basissubsidie Vlaamse overheid 2.073.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 100%

Opbrengst uit beleggingen 32.000 0 10.000 4.369 44%

Dotatie UA 265.000 265.000 265.000 265.000 100%

Totaal diverse inkomsten 78.250 171.347 127.000 267.027 219%

 waarvan: Niet doorgestorte BV 118.534 40.000 135.658 339%

 vergoeding IOBBTP* 57.000 94.307 165%

Totale inkomsten 2.448.250 2.511.347 2.477.000 2.611.396 105%

Uitgaven    

Personeelskosten 1.977.000 1.935.783 2.047.000 2.030.195 99%

ZAP 935.000 877.620 942.000 888.335 94%

AAP/BAP 676.000 712.661 741.000 786.376 106%

ATP 366.000  345.501 364.000  355.484 98%

Werkingskosten 781.250  707.721 802.750 670.545 84%

waarvan: NOOCI* huursubsidie 225.000  115.517 225.000  123.309 55%

Overhead aan UA 90.000 90.000 90.000 90.000 100%

Totale uitgaven 2.758.250 2.643.504 2.849.750 2.700.740 95%

Netto-begrotingsresultaat - 310.000  -132.157 - 372.750  -89.344

+ netto-transitionele verrichtingen IOBBTP** -648.239 -648.239

Inkomsten IOBBTP -242.778 -242.778

Uitgaven IOBBTP 405.461 405.461

Saldo resultatenrekening -780.396 -780.396

Noot:  * IOBBTP = VlIR beurzentoekenningsprogramma (BTP) voor IOB studenten; NOOCI = uitgaven opstart nieu-
we initiatieven (afbouw reserves volgens beleidsplan). 

Zoals blijkt uit tabel 4.1. lag de begroting in lijn met deze van 2009. Het enige verschil tussen 
beide betreft langs de inkomstenzijde een aantal hoger dan begrote diverse inkomsten. Net zo-
als in 2009 is er langs de uitgavenzijde een vermindering van de begrote ZAP-personeelsuitga-
ven, gekoppeld aan een verhoging van de begrote personeelskosten AAP/BAP, dit tengevolge 
van de beslissing om de voorlopig niet-ingevulde ZAP-aanstellingen te vervangen door tijdelijke 
aanstellingen BAP, op post-doctoraal niveau. 
Ondanks de lager dan verwachte opbrengst uit belegging van de historische IOB reserves, lig-
gen de gerealiseerde inkomsten voor het jaar 2010 ongeveer 130.000 euro hoger dan begroot, 
en bedragen 2.611.396 euro (een realisatiecoëfficiënt van 105%). Dit verschil tussen begroting en 
realisatie is niet te wijten aan afwijkingen met betrekking tot de twee traditionele inkomsten-
bronnen van het IOB, met name de basissubsidie van de Vlaamse overheid en de bijkomende 
UA dotatie, die volledig in de lijn van de begroting liggen. Deze netto-meerinkomsten zijn vooral 
het gevolg van hoger dan verwachte realisaties in een aantal diverse inkomsten. Ten eerste be-
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droeg de gerealiseerde niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing ongeveer 135.000 euro, terwijl ze 
maar op 40.000 euro werd begroot[1]. Daarnaast was ook de gerealiseerde vergoeding voor ad-
ministratiekosten van het beurzenprogramma (IOBBTP) hoger dan voorzien (ongeveer 94.000 
euro in plaats van de begrote 57.000 euro)[2]. 

De totale gerealiseerde uitgaven in 2010 bedroegen 2.700.740 euro (een bestedingscoëfficiënt 
van 95%). De personeelskosten bedroegen daarbij 2.030.195 euro (99% van de begrote mid-
delen) en de werkingskosten 670.545 euro (84% van de begrote enveloppe). In totaal leidt dit 
tot een gerealiseerd tekort van 89.344 euro (in vergelijking met een begroot tekort van 372.750 
euro), te financieren vanuit de historisch opgebouwde reserves van het IOB. De volgende para-
grafen bieden verdere toelichting bij de verschillende gerealiseerde uitgavenposten.
Het totaal van de gerealiseerde personeelsuitgaven benaderde zeer sterk de begroting (een be-
stedingscoëfficiënt van 99%); er was enkel een verschuiving van een deel van de begrote per-
soneelskosten van het ZAP naar het AAP/BAP als gevolg van de niet-realisatie in 2010 van een 
geplande en begrote ZAP-aanstelling ter vervanging van een collega op emeritaat, die verder 
door tijdelijk BAP werd opgevangen. In vergelijking met het begrotingsjaar 2009 zijn de perso-
neelsuitgaven lichtjes gestegen, zoals aangegeven in de begroting 2010, maar slaagt het IOB er 
vooral veel beter in om de geplande begroting uit te voeren. 

Ook de evolutie van de gerealiseerde werkingskosten ligt in de lijn van de resultaten van het 
boekjaar 2009. De gerealiseerde uitgaven voor werkingskosten, en de afwijking van de begrote 
middelen, worden in eerste instantie veroorzaakt door de evolutie van de begrotingspost nieu-
we initiatieven (afbouw van reserves, NOOIC). Identiek aan de vorige jaren blijft het moeilijk het 
begrote bedrag volledig te besteden omwille van de beperkingen die door de UA worden opge-
legd aan de aanwending van deze middelen, alsook door het strikte intern IOB-beleid: het moet 
immers gaan om strikt niet-recurrente uitgaven, voor de financiering van nieuwe initiatieven, in 
het kader van een beleidsplan opgesteld door de individuele themagroepen. Ook de financiering 
van aanstellingen, en dus de aanwending voor personeelskosten, is daarbij aan strikte regels 
gebonden. Net zoals in 2009 werd ook dit jaar beslist om de reserves ook aan te wenden voor 
een bijkomend doel, met name voor het ondersteunen van tijdelijke oplossingen voor proble-
men die onze studenten hebben bij het vinden van betaalbare huisvesting, dit in afwachting 
van een meer structurele oplossing van dit probleem, waarvoor een substantieel deel van de re-
serves van het IOB zal worden ingezet. Op een totaal voorzien bedrag van 225.000 euro werd in 
het kader van de afbouw van de reserves in het begrotingsjaar 2009 123.309 euro daadwerkelijk 
uitgegeven (een bestedingscoëfficiënt van 55%, iets hoger dan in 2009). Dit verklaart voor een 
groot deel de afwijking tussen de begrote en gerealiseerde werkingskosten. 

Een andere traditionele component van de werkingskosten is de jaarlijkse vergoeding die het 
IOB aan de Universiteit Antwerpen betaalt als jaarlijkse overhead kost; ook dit jaar bedroeg 
deze betaling 90.000 euro. De rest van de afwijking tussen begrote en gerealiseerde uitgaven 
voor werkingsmiddelen ligt vooral in het zuinig beheer van deze middelen door het IOB, en het 
niet doorgaan van een aantal geplande activiteiten, waarvoor een budget was voorzien[3]. 

[1]  Het gaat hierbij niet om een inkomst in echte zin, maar om een vereiste boekhoudkundige herclassificatie, die in de loop van 
2009 werd doorgevoerd, van bedragen die vroeger als minkost werden geboekt in de (met name AAP) personeelskosten.
[2]  IOB doet 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. Zoals reeds aangegeven in vorige jaarverslagen werd in 2009 beslist 
deze verrichtingen niet meer verder in de gewone IOB-bedrijfsvoering te integreren. Enkel de jaarlijkse vergoeding die IOB ont-
vangt voor de administratie van het beurzenprogramma wordt als een inkomst in de gewone IOB begroting vermeld.
[3]  Zoals bijvoorbeeld de ‘Antwerp Short Course on Health and Aid Policies’ (ASC-HAP), een korte termijn trainingsprogramma 
in samenwerking met het ITG.
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Wanneer we alle begrotingsinkomsten en -uitgaven samen nemen, resulteert dit in een gere-
aliseerd tekort voor 2010 van 89.344 euro, dit in vergelijking met een tekort van 132.157 euro in 
2009. Ten gevolge van enerzijds de hoger dan begrote inkomsten en anderzijds het niet volledig 
realiseren van de geplande uitgaven NOOIC is het gerealiseerde tekort substantieel kleiner dan 
begroot. Dit gerealiseerde tekort is tevens kleiner dan de werkelijk gerealiseerde uitgaven op de 
begrotingsposten nieuwe initiatieven en huursubsidies, ter afbouw van de reserves. Als dusda-
nig is de financiële situatie van IOB, los van het gebruik van de historische reserves, op de lange 
termijn gezond en duurzaam. 
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 boek-
houdkundige schema. 
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Afscheidsvieringen in 
2010 (van boven naar 
onder): An Ansoms, 
Stefaan Marysse,
Stef Vandeginste en
Jos Vaessen.
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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 over-

heden, 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 com-

municatie. Het bevordert een gezinsvriendelijk klimaat. Bij aanwerving en promotie van mede-
werkers 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.

 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 65



66 - Juni 2011  IOB Jaarverslag 2010



 IOB Jaarverslag 2010 Juni 2011 - 67



Pr
in

te
d 

in
 B

el
gi

um
, J

un
e 

20
11

Gr
ap

hi
c d

es
ig

n:
 w

w
w

.v
isu

al
-d

es
ig

n.
be


