
 Naam evaluatie Exit-poll Wetenschapsfeest 

 Volledige naam Uitvoeren en analyseren exit-poll Wetenschapsfeest en onderzoek bij niet-deelnemers Wetenschapsfeest 

 Aanleiding evaluatie De Vlaamse Wetenschapsweek was één van de eerste initiatieven die in het kader van het Actieplan 
  Wetenschapscommunicatie werden georganiseerd. De eerste Vlaamse Wetenschapsweek vond in 1994 plaats en 
  sindsdien wordt ze om de twee jaar georganiseerd.  
 De Vlaamse Wetenschapsweek bestaat uit twee grote delen: 
 - Het Wetenschapsfeest: happening voor het gehele gezin met een "wetenschapsmarkt" (i.e. stands waar de actoren  
 wetenschap interactief aan de man brengen), animatie, podiumactiviteiten, enz. 
 - "Wetenschap in de kijker": een activiteitenprogramma aan de Vlaamse universiteiten, hogescholen en  
 wetenschappelijke instellingen waar jongeren van de derde en vierde graad van het secundair onderwijs voor een  
 halve of een hele dag in de huid van een wetenschapper kunnen kruipen.  
  
 De Wetenschapsweek wordt om de twee jaar georganiseerd (even jaren) en werd in 2004 uitgebreid met een  
 Scholendag. Dit is een extra dag Wetenschapsfeest die alleen open staat voor jongeren uit het vijfde en zesde  
 leerjaar lager onderwijs en voor jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs. 

 Beleidscontext algemeen De popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie (WTTI) wordt al sinds 1993 als een  
 belangrijk onderdeel van het globale wetenchaps- en innovatiebeleid beschouwd. 
 Belangrijkste doelstellingen zijn het informeren over en het sensibiliseren van het grote publiek voor het belang van  
 WTTI en het aanmoedigen van jongeren om een wetenschappelijke en/of technologische opleiding te volgen.  
   
 Om het beleid op het vlak van de popularisering van WTTI te implementeren wordt sinds 1995 een jaarlijks actieplan  
 opgesteld dat de beleidsdoelstellingen verder verfijnt en ook de acties definieert die in het betreffende jaar zullen  
 worden opgestart. Het actieplan wordt uitgevoerd onder het motto "Wetenschap maakt knap". 

 Beleidscontext evolutie De afdeling werkt elk jaar verschillende initiatieven uit voor alle doelgroepen. Dat gebeurt samen met heel wat  
 partners: universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen, het departement Onderwijs (TOS21),  

Flanders Technology International vzw (F.T.I vzw die het doe-centrum Technopolis uitbaat), de Roger van Overstraeten 
Society, de wetenschappelijke Olympiades, de Vlaamse volkssterrenwachten, jeugdverenigingen, VRT,… Een van de 
bekendste activiteiten van het actieplan is ongetwijfeld de (tweejaarlijkse) Vlaamse Wetenschapsweek. 



 Te verwachten evoluties In 2001 werd een eerste keer een evaluatie doorgevoerd met betrekking tot (het effect en de impact van) het  
 gevoerde beleid en de acties op het vlak van de popularisering van wetenschap, techniek en technologische  
 innovatie. Dit is het zogeheten "Startonderzoek Wetenschapsinformatie", beschikbaar op  
 www.wetenschapmaaktknap.be.  
  
 N.a.v. het einde van een regeerperiode en de bijdrage die de Vlaamse administratie dan opstelt t.a.v. het nieuwe  
 regeerakkoord, zal in 2009 een studie worden uitgevoerd die tot doel heeft beleidsscenario's m.b.t. de popularisering 
 van WTTI op te stellen en dit o.m. gebaseerd op een evaluatie van het verleden. 

 Beoogde doelstellingen Bij de deelnemers aan het Wetenschapsfeest:  
 - Een inzicht krijgen in het effect van een actie als het Wetenschapsfeest (op de interesse voor en de attitude t.a.v.  
 wetenschap en technologie van de deelnemers); 
 - Een inzicht krijgen in het profiel van de deelnemers; 
 - peiling naar de redenen van hun bezoek en de wijze waarop ze het initiatief hebben leren kennen; 
 - de evaluatie van de activiteiten. 
  
 Bij de niet-deelnemers aan het Wetenschapsfeest (met name een representatief staal van de Vlaamse bevolking)  
 wordt onder andere gepeild naar de kennis van en attitude tegenover het Wetenschapsfeest, het profiel en de attitude 
 t.o.v. wetenschap en technologie. 

 Belangrijkste evaluatievragen Zie resultaten en beoogd resultaat. 

 Onderdelen evaluatie Exit-poll Wetenschapsfeest en onderzoek bij niet-deelnemers Wetenschapsfeest 



 Methodologie De deelnemers werden via een exitpoll bevraagd aan de uitgangen van de lokatie van het Wetenschapsfeest met  
 behulp van pen en papier. De vragenlijst duurde ongeveer 15 minuten. 
 De niet-deelnemers werden random via de telefonische omnibus bevraagd met behulp van CATI (Computer Assisted 
 Telephone Interviewing). Om vertekening te vermijden werd niet enkel naar mensen met een vaste lijn gebeld, maar  
 eveneens naar mensen die exclusief via GSM bereikbaar zijn. Er is bewust NIET gekozen voor een bevraging via het  
 internet omdat 37% van de Vlamingen thuis geen internettoegang heeft. Deze vragenlijst duurde ongeveer 5 minuten. 
  
 In 2000 werd de laatste keer de bevraging bij niet-deelnemers uitgevoerd. Deze meting gebeurde eveneens via een  
 random telefonische bevraging. Door dezelfde methode aan te bieden kunnen de resultaten van beide metingen  
 optimaal vergeleken worden. 

 Overlegmomenten Niet van toepassing. 

 Wijze van uitvoering - Het enquêtebureau heeft de exitpoll ter plaatse uitgevoerd (18 en 19 oktober 2008).  
 - De telefonische bevraging van de niet-deelnemers vond plaats tussen 22 en 28 oktober 2008.  
 - Het eindrapport werd opgeleverd eind november 2008. 

Externe expertise ingeschakeld? Ja 

Resultaten evaluatie Rapport bevragingen. 


