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Samenvatting 
 

De Vlaamse Volkssterrenwachten 

Volkssterrenwachten zijn verenigingen die het grote publiek in contact brengen met 
sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. Met behulp van een specifieke 
infrastructuur en uitrusting, organiseren zij waarnemingen, sterrenkijkdagen, 
lezingen, en educatieve activiteiten op maat voor specifieke doelgroepen en voor het 
grote publiek. De Vlaamse overheid ondersteunt de volgende zes 
Volkssterrenwachten: 

• Volkssterrenwacht MIRA 

• UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien  

• Volkssterrenwacht AstroLAB Iris 

• Europlanetarium 

• Volkssterrenwacht Beisbroek 

• Volkssterrenwacht Urania 

In de periode 2003-2007  werd op basis van een lijst van selectiecriteria in combinatie 
met het principe  één Volkssterrenwacht per provincie ervoor gekozen om volgende 5 
volkssterrenwachten te erkennen: Urania voor de provincie Antwerpen, MIRA voor de 
provincie Vlaams Brabant, het Europlanetarium voor Limburg, Armand Pien voor 
Oost-Vlaanderen en Beisbroek voor West-Vlaanderen. In het Actieplan 
Wetenschapscommunicatie 2007 is het uitgangspunt van één Volkssterrenwacht per 
provincie vervangen voor het principe van een werkingsgebied waarbij er binnen een 
straal van 40 kilometer een Volkssterrenwacht erkend kan worden. Dit betekende dat 
AstroLAB Iris als zesde Volkssterrenwacht werd erkend. 

De Volkssterrenwachten vervullen enerzijds een regionale rol. De 
Volkssterrenwachten zijn evenwichtig verspreid over Vlaanderen. Anderzijds hebben 
ze ook een nationale rol. Elke sterrenwacht heeft een eigen specialisme waardoor ze 
samen een complementair geheel vormen.  

Vlaamse Volkssterrenwachten behoren sinds 1999 tot de structurele partners van de 
Vlaamse Overheid in het kader van het actieplan Wetenschapscommunicatie. Als 
structurele partner ondersteunen de Volkssterrenwachten de beleidsdoelstellingen van 
de Vlaamse overheid. In die hoedanigheid worden de Volkssterrenwachten ook 
financieel door de Vlaamse overheid ondersteund. Deze subsidie is vastgelegd in een 
overeenkomst. De huidige, vijfjarige beheersovereenkomst tussen de Vlaamse 
overheid en zes Volkssterrenwachten is in 2007 afgesloten, als onderdeel van het 
actieplan wetenschapsinformatie en innovatie uit 2007. Met een addendum aan de 
overeenkomst (d.d. 16 juni 2009) werd de eenmalige investeringssubsidie, die in 
principe aan alle sterrenwachten zou worden toegekend, vervangen door een 
bijkomend gedeelte van de jaarlijkse werkingsmiddelen.  

 

Opzet en doel van de evaluatie van de Volkssterrenwachten 

De overeenkomst met de Volkssterrenwachten bepaalt dat “de uitvoering van deze 
overeenkomst door externe experts wordt geëvalueerd”. Door het Departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) is de Technopolis Group geselecteerd om 
deze evaluatie uit te voeren na een aanbestedingsprocedure. In het bestek zijn diverse 
evaluatievragen benoemd die te clusteren zijn in een aantal thema’s: 
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• Samenhang en consistentie (o.a. over vertaling van missie en doelstellingen in 
voorziene acties en realisatie van de voorgestelde plannen). 

• Bekendheid en bereik (o.a. over bekendheid, evolutie van bezoekersaantallen, 
profiel bezoekers, type doelgroepen dat bereikt wordt, etc.) 

• Effect en tevredenheid (o.a. effect en impact van de activiteiten t.a.v. de 
doelgroepen, mate van tevredenheid van de doelgroepen, mate van afstemming op 
specifieke doelgroepen) 

• Financiering en monitoring (o.a. wijze van monitoring, werking van de 
performantie-indicatoren, evolutie in kostprijs, afhankelijk van 
overheidssubsidies, etc.) 

• Positionering in het beleid (o.a. synergie met algemeen beleid t.a.v. 
wetenschapscommunicatie, bereik van de hoofddoelstellingen, sterke en zwakke 
punten, etc.) 

• Samenwerking en afstemming met actoren (o.a. plaats in het 
beleidsdomein, overlap en samenwerking met andere organisaties, 
opportuniteiten voor synergie, etc.)  

 

De evaluatie heeft als doel om na te gaan: 

• in hoeverre de zes Volkssterrenwachten hun eigen doelstellingen hebben behaald; 

• in hoeverre de Vlaamse overheid haar doelstellingen die ze met de ondersteuning 
van de Volkssterrenwacht nastreeft, heeft bereikt; 

• in welke mate dit initiatief past in het algemene beleid betreffende 
wetenschapscommunicatie. 

 

Voor de evaluatie zijn diverse methoden en technieken gebruikt. Zo is er desk research 
verricht, zijn relevante data zoals financiële gegevens, bezoekersaantallen, 
klantentevredenheidsenquêtes, et cetera geanalyseerd en zijn er doelenbomen 
gemaakt van alle Volkssterrenwachten om de missie, doelstellingen, activiteiten en 
doelgroepen in kaart te brengen. Verder zijn er interviews gehouden met de 
Volkssterrenwachten zelf, vertegenwoordigers van de overheid en is er een 
groepsinterview georganiseerd met een achttal mensen die betrokken zijn bij de 
Volkssterrenwachten (stakeholders). Alle bestaande informatie is gebundeld in een 
tussentijdse rapportage. Die rapportage is samen met de zelfevaluaties van de 
Volkssterrenwachten naar vier experten gestuurd. Die experten hebben op 1 juni 2011 
een  peer review uitgevoerd. Naar aanleiding van de peer review hebben de experten 
een eigen rapport opgesteld. De bevindingen van het expertpanel zijn ten slotte 
verwerkt in de finale eindrapportage. Door het Departement EWI (de opdrachtgevers) 
is een stuurgroep samengesteld met als taak het bewaken van de voortgang en de 
kwaliteit van de evaluatie.  

 

Samenhang en consistentie 

Een van de evaluatievragen betreft de samenhang en consistentie van de 
Volkssterrenwachten. Het gaat daarbij om de vraag of de missie en doelstellingen op 
een goede manier zijn vertaald in activiteiten en of de activiteiten in voldoende mate 
zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen. Om dit te analyseren is van alle 
Volkssterrenwachten een doelenboom gemaakt en op basis daarvan is een 
geïntegreerde doelenboom voor alle Volkssterrenwachten samen gemaakt. 

De missie van de Volkssterrenwachten is de popularisatie van sterrenkunde, 
weerkunde en aanverwante wetenschappen. Popularisatie, het promoten of 
toegankelijk maken van de betreffende wetenschappen komt in de missie van alle 
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Volkssterrenwachten terug. De missie van de Volkssterrenwachten worden vervolgens 
vertaald in een drietal doelstellingen: 

• Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap, techniek en 
technologische innovatie. 

• Het vergroten van de (basis)kennis van sterrenkunde en aanverwante 
wetenschappen. 

• Het toegankelijk maken van het instrumentarium voor (niet professionele) 
belangstellenden. 

 

De Volkssterrenwachten ondernemen een scala aan activiteiten om invulling te geven 
aan de verschillende doelstellingen. Er is een grote mate van overlap in het aanbod van 
activiteiten tussen de Volkssterrenwachten, al heeft elke sterrenwacht wel een aantal 
specifieke activiteiten al naar gelang de specialisatie. De activiteiten zijn samen te 
brengen in een drietal clusters: 

• Openstelling en events: daarbij valt te denken aan de vaste tentoonstelling, 
thematentoonstellingen, rondleidingen, waarnemingsavonden, films en 
multimediale voorstellingen, opendeurdagen, deelname aan manifestaties, het 
beschikbaar stellen van de infrastructuur voor verenigingen, bedrijven, etc.  

• Communicatie: dit betreft onder meer het beheer van de eigen website, de 
bijdrage aan de gezamenlijke website, het uitgeven van een tijdschrift, andere 
publicaties en het verstrekken van informatie aan de media. 

• Educatieve modules: hierbij gaat het onder meer om cursussen, workshops, 
(educatieve) shows, voordrachten, het documentatiecentrum, de werkgroepen, 
ledenavonden en de ondersteuning van verenigingen.  

 

De activiteiten zijn gericht op diverse doelgroepen. In eerste instantie richten de 
Volkssterrenwachten zich op het brede publiek.1 Het gaat hierbij zowel om 
individuele bezoekers als om groepen. Binnen deze doelgroep worden senioren (door 
de toenemende vergrijzing) steeds belangrijker. De tweede belangrijke doelgroep 
betreft jongeren en scholen. De jongeren komen veelal binnen via een 
schoolbezoek, maar kunnen ook via de jeugdwerking van de Volkssterrenwachten aan 
activiteiten deelnemen. De derde doelgroep betreft (amateur) astronomen en 
verenigingen. Deze doelgroep wordt aangesproken via de wetenschappelijke 
werking van de Volkssterrenwachten. Naast doelgroep zijn zij ook vaak medewerker 
(vrijwilliger). De laatste doelgroep ten slotte is bedrijven. Bedrijven maken gebruik 
van de faciliteiten van de Volkssterrenwachten, bijvoorbeeld door huur van 
vergaderzalen. Een aantal Volkssterrenwachten heeft ook specifieke doelgroepen 
benoemd die nog in onvoldoende mate worden bereikt, zoals vrouwen (meisjes), 
allochtonen en gehandicapten. Door de Volkssterrenwachten wordt de media tevens 
als een doelgroep aangemerkt. De media maakt immers veelvuldig gebruik van de 
kennis van de Volkssterrenwachten om ontwikkelingen te duiden of toe te lichten. De 
media is echter geen aparte doelgroep, maar een middel om het brede publiek te 
bereiken.  

De missie en doelstellingen van de Volkssterrenwachten sluiten nauw aan bij die van 
het wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse overheid. De Volks-
sterrenwachten hebben de missie en doelstellingen op een goede wijze vertaald in 
activiteiten. De hele set van missie, doelstellingen en activiteiten hangt goed met 
elkaar samen. De Volkssterrenwachten hebben ook diverse doelgroepen benoemd, van 

 
 

1 Het brede publiek bestaat uit volwassenen, jongeren en gezinnen en overlapt voor een deel met andere 
doelgroepen. 
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het algemene publiek tot jongeren en amateur astronomen. Het zwaartepunt is in de 
loop der tijd meer bij jongeren (in schoolverband) komen te liggen (deze doelgroep 
heeft aan belang gewonnen voor de Volkssterrenwachten). De activiteiten worden ook 
zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke doelgroep, zij worden waar mogelijk op 
maat bediend. Voor heel specifieke doelgroepen, zoals allochtonen, gehandicapten en 
in mindere mate meisjes zijn tevens activiteiten georganiseerd en faciliteiten 
ontwikkeld.  

 

Bereik van de Volkssterrenwachten 

De Volkssterrenwachten bereiken een groot aantal mensen met relatief weinig 
middelen. De jeugd en het brede publiek zijn de belangrijkste doelgroepen en die 
worden uitstekend bereikt. Het bereik van schoolgroepen wordt gehinderd door de 
invoering van de zogenaamde ‘maximumfactuur’ enkele jaren geleden. De hobbyisten 
zijn een minder omvangrijke doelgroep, maar wel heel erg belangrijk omdat zij veelal 
optreden als vrijwilliger.  

Door het expertpanel en in het groepsinterview zijn enkele suggesties gedaan om het 
bereik nog verder te vergroten: 

• Een nog bredere inzet van sociale media om met name jongeren te bereiken.  

• Meer pro-actief inzetten op de onderwijswereld als doelgroep, bijvoorbeeld door 
zich specifiek tot scholen en leerkrachten te richten. 

• Verhoog de aantrekkelijkheid van een bezoek aan de Volkssterrenwachten door 
opname in een gecombineerd pakket met andere science centra en musea in de 
regio. 

• Specifieke aandacht van de overheid is nodig om een meer gestructureerde aanpak 
voor het onderwijs te bewerkstelligen. Dit aspect valt onder de bevoegdheid van 
verschillende ministeries. 

• Inzet van ambassadeurs (bekende personen die in de media optreden) werkt 
stimulerend. Zo wordt de actieve betrokkenheid van weerman Frank Deboosere 
van MIRA door het publiek zeer gewaardeerd.  

• Meer aandacht in de media voor sterrenkunde, bijvoorbeeld via populair 
wetenschappelijke programma’s.  

• Beter vindbaar op internet, bijvoorbeeld door te investeren in betere zoektermen. 

• Verbeteren van kwaliteit van de website van sommige Volkssterrenwachten. Er 
zijn grote onderlinge verschillen in kwaliteit. 

• Interesseren van bedrijven voor bedrijfspresentaties in full dome. 

• Verhogen van het marketingbudget binnen het bestaande budget. Met meer geld 
voor reclame en marketing zouden mogelijk ook meer mensen bereikt kunnen 
worden. 

 

Klantentevredenheid van de Volkssterrenwachten 

In de beheersovereenkomst is vastgelegd dat de Volkssterrenwachten elke twee jaar 
een klantbevraging door middel van een survey uitvoeren. Voor de afgelopen 
beheersperiode was dat in 2008 en 2010. In het kader van deze evaluatie zijn de 
gegevens van de surveys nader geanalyseerd. Op basis daarvan zijn de volgende 
conclusies te trekken: 

• De belangrijkste redenen om de Volkssterrenwachten te bezoeken, zijn een eerste 
kennismaking, het krijgen van een rondleiding of het volgen van een cursus.  
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• Via klassieke media (krant, tijdschriften, radio en TV), internet, school en 
vrienden zijn de meeste bezoekers in aanraking gekomen met de 
Volkssterrenwachten, waarbij internet aan belang wint. 

• Voor alle Volkssterrenwachten tezamen heeft het merendeel (64%) van de 
respondenten van het klanttevredenheidsonderzoek een hogere niet-universitaire 
of universitaire opleiding gevolgd. De respondenten van Beisbroek en het 
Europlanetarium waren in 2010 bijna uitsluitend hoger opgeleiden (ruim 85%).   

• Van de respondenten van de tevredenheidsonderzoeken is ongeveer een derde 
vrouwelijk en tweederde mannelijk. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers 
varieert per sterrenwacht, van 27 jaar (AstroLAB Iris in 2008) tot 46,2 jaar 
(Urania in 2010). 

• Nagenoeg alle respondenten geven aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in wetenschap 
en technologie. Desalniettemin heeft het bezoek aan de sterrenwacht voor een 
aanzienlijk gedeelte (variërend van 60% tot 85%) toch tot toename van die 
interesse geleid volgens de survey. 

• De belangrijkste verwachtingen die de bezoekers in het algemeen hebben van 
wetenschap en technologie zijn een hoger kennispeil, een schoner milieu en een 
betere gezondheid. 

• Zowel over de organisatie als de inhoud zijn de bezoekers uitermate positief. De 
oordelen over de organisatie van de activiteiten door de Volkssterrenwachten 
variëren van 7,9 (AstroLAB Iris in 2008 en het Europlanetarium in 2010) tot 9,0 
(Armand Pien in 2008).  

• De activiteiten worden in het algemeen ook met een 8 of hoger gewaardeerd, 
evenals de inhoud van de activiteiten (veelal 8 of hoger). De bezoekers zijn tevens 
heel positief over de dienstverlening (waarderingen van 8,4 voor de openingsuren 
en de huisvesting van de sterrenwacht tot 8,8 voor de begeleiding van het 
personeel). 

• Ten slotte staat ruim 80% van de bezoekers van de Volkssterrenwachten positief 
tegenover de rol en de inspanningen van de Vlaamse Overheid met betrekking tot 
(de communicatie over) wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Dit betreft 
inspanningen in het algemeen en niet specifiek voor de sterrenkunde. 

 

Financiële analyse 

Voor de evaluatie is een financiële analyse gemaakt waarbij de financiële gegevens van 
de verschillende Volkssterrenwachten met elkaar zijn vergeleken. Uit de financiële 
analyse blijkt dat er op vele terreinen grote verschillen bestaan tussen de 
Volkssterrenwachten. Er zijn grote verschillen in de omvang van het budget, in 
uitgaven, in verdeling van de financieringsbronnen en derhalve ook in de kostprijs per 
bezoeker. Uit deze verschillen kunnen echter niet zonder meer conclusies worden 
getrokken. Nog afgezien van de grote verschillen in de aangeleverde data, wat noopt 
tot voorzichtigheid, zijn er vaak goede redenen die de verschillen kunnen verklaren. Zo 
zijn er Volkssterrenwachten die geen of nauwelijks huisvestingskosten hebben zoals 
Armand Pien of het Europlanetarium, terwijl andere Volkssterrenwachten daarvoor 
wel hoge kosten (moeten) maken. Tevens zijn er Volkssterrenwachten (Beisbroek, 
Armand Pien, en Europlanetarium) die de afgelopen periode aanzienlijke 
investeringen hebben gedaan, waardoor de kosten (en de inkomsten) enorm zijn 
gestegen. Andere Volkssterrenwachten hebben een meer stabiel uitgavenpatroon. 
Soms zijn er ook budgetten voor eenmalige gebeurtenissen (zoals een Chinareis bij het 
Europlanetarium) in de jaarlijkse totaalbudgetten verwerkt, waardoor een vertekend 
beeld ontstaat. Ten slotte bestaan er ook qua opzet grote verschillen tussen de 
Volkssterrenwachten. Het Europlanetarium is de toegangspoort tot een nationaal 
park, heeft geïnvesteerd in een full dome en kan op ruime financiële steun rekenen van 
de stad Genk, terwijl er ook Volkssterrenwachten zijn die minder uitgebreid zijn 
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geëquipeerd en niet of minder kunnen bogen op de steun van de plaatselijke stad of 
gemeente. Al deze specifieke omstandigheden zorgen ervoor dat de financiën van de 
Volkssterrenwachten niet zonder meer met elkaar vergeleken kunnen worden.  

Wat uit de financiële analyse wel blijkt is dat de Volkssterrenwachten voor een relatief 
zeer gering budget een groot bereik hebben. De inzet van de vele vrijwilligers is in dit 
opzicht een sterke troef van de Volkssterrenwachten. Het expertpanel benadrukt in 
zijn rapport ook de grote meerwaarde van de inzet van de vrijwilligers. De 
Volkssterrenwachten weten met een relatief klein budget veel toegevoegde waarde te 
creëren. In die context stelt het panel eveneens dat de subsidiëring van de Vlaamse 
overheid van groot belang is. Dergelijke middelen voor de werking van de 
Volkssterrenwachten zijn van cruciaal belang, omdat daarvoor uit andere bronnen 
vaak niet of heel moeilijk financiering is te vinden. Betaald personeel is noodzakelijk 
om alle vrijwilligers te begeleiden en het geheel in goede banen te leiden. De 
Volkssterrenwachten zelf onderstrepen in hun zelfevaluatie ook het belang van 
overheidsfinanciering. Als (een belangrijk deel van) de subsidie zou wegvallen, dan 
zouden de Volkssterrenwachten het niveau van bezoeken (zowel wat aantal als wat de 
kwaliteit betreft) niet kunnen handhaven, waardoor het bereik drastisch zou 
teruglopen. Men zou dan weer terugvallen op het ‘niveau van een hobbyclub’, aldus de 
Volkssterrenwachten. Het gevolg zou ook zijn dat veel kennis en (specifieke) expertise 
verloren gaat.   

Uitbreiding van de subsidie zoals gevraagd door de Volkssterrenwachten, wordt door 
het expertpanel gesteund.  Als de Vlaamse overheid besluit om extra middelen aan de 
Volkssterrenwachten ter beschikking te stellen, dan zou wel goed gekeken moeten 
worden op welke manier die middelen het meest efficiënt ingezet kunnen worden. 
Afstemming over de inzet van extra (didactisch personeel), werving via detachering 
vanuit het onderwijs, et cetera zouden onderwerp van gesprek moeten zijn.  

 

Het systeem van performantie-indicatoren (PI’s). 

De performantie van de Volkssterrenwachten wordt gemonitord aan de hand van 
performantie-indicatoren (PI’s). De Volkssterrenwachten dienen jaarlijks aan een 
aantal PI’s te voldoen om de werkingstoelage te ontvangen. Er zijn (in de 
overeenkomst) in totaal 14 PI’s benoemd voor de Volkssterrenwachten.  

De set van performantie-indicatoren heeft de afgelopen jaren goed gewerkt in de zin 
dat ze gekoppeld was aan de doelstellingen van de overeenkomst. Daarnaast 
onderstrepen de Volkssterrenwachten dat het goed is dat het een exhaustieve lijst van 
indicatoren is (in een poging om alle activiteiten mee te nemen), maar dat 
tegelijkertijd de administratieve lasten niet te groot zijn. Ten opzichte van het oude 
regime wordt deze manier van monitoren als een verbetering ervaren. Feit blijft wel 
dat het soms moeite kost (van vrijwilligers) om de benodigde data boven tafel te 
krijgen. 

Voor een toekomstige overeenkomst zal de set van indicatoren moeten worden 
aangepast. Daarvoor zijn concrete suggesties opgenomen. Dit betreft vooral het 
inspelen op de verdergaande digitalisering en meer maatwerk om de specialismen van 
de Volkssterrenwachten beter tot uiting te laten komen. Kortom, het systeem met de 
performatie-indicatoren lijkt over het algemeen goed te werken en kan met wat 
inhoudelijke aanpassingen voor de volgende periode worden voortgezet. 

Deze evaluatie heeft wel nog een ander punt aan het licht gebracht, namelijk dat 
dataverzameling en rapportage heel verschillend is. Dit maakt de vergelijkbaarheid 
tussen de Volkssterrenwachten nagenoeg onmogelijk. Voor de toekomst zouden 
afspraken gemaakt kunnen worden over de manier van rapporteren (met name 
doelgroepen en financiële posten). 

 



 

 

Evaluatie Vlaamse Volkssterrenwachten 7 

De plaats van de Volkssterrenwachten en het beleidsdomein  

De Volkssterrenwachten nemen een unieke positie in op het vlak van 
wetenschapspopularisering.  De Volkssterrenwachten zijn een betrouwbare partner 
wiens doelstellingen naadloos aansluiten op die van het 
wetenschapscommunicatiebeleid. Sterke punten van de Volkssterrenwachten zijn 
onder meer de regionale spreiding, het grote bereik, de inschakeling van vele 
vrijwilligers, de binding met het onderwijsveld (schoolbezoeken) en een onderwerp dat 
velen tot de verbeelding spreekt.  

Hoewel de Volkssterrenwachten een sterke positie hebben, kan hun werking volgens 
het expertpanel nog verder geoptimaliseerd worden. Daarvoor is met name een 
verdergaande professionalisering op het educatieve vlak noodzakelijk. Een ander punt 
is dat de Volkssterrenwachten nog beter ingebed kunnen worden in andere 
beleidsdomeinen, zoals het onderwijs- en het mediabeleid. Het Departement EWI kan 
hierbij een belangrijke rol spelen, in de zin dat het contacten kan leggen en partijen bij 
elkaar kan brengen.  

 

Samenwerking en afstemming 

De Volkssterrenwachten hebben zich organisch ontwikkeld, met elk hun eigen 
specialisme. Aan de ene kant vervullen zij heel duidelijk een regionale rol en aan de 
andere kant hebben zij ook een nationale rol op basis van die specialismen. Hoewel er 
duidelijke verschillen zijn, werken de Volkssterrenwachten goed met elkaar samen en 
dat geldt eveneens voor andere organisaties in de sterrenkunde. Men ziet elkaar niet 
als concurrenten, maar als (goede) collega’s.  

De samenwerking kan nog verder worden geoptimaliseerd, waarbij het de kunst is om 
een goede balans te bewaren tussen gelijkgestemdheid en eigenheid. Concrete 
verbeterpunten voor de onderlinge samenwerking zijn: 

• Het gezamenlijk ontwikkelen van educatieve middelen en projecten en de 
uitwisseling daarvan. 

• Gezamenlijk optreden naar externe partijen. 

• Intensiveren van de strategische samenwerking (over efficiënte inzet van 
eventuele extra middelen). 

• Verbetering van de bijdrage aan de gezamenlijke website. 

• Verder kan ook de samenwerking met ander partijen worden geoptimaliseerd. Het 
gaat daarbij om de volgende zaken: 

 Opzetten van een meer structurele en strategischer samenwerking met het 
onderwijsveld. 

 Intensiveren van de samenwerking met de ruimtevaartindustrie in 
Vlaanderen. 

 Uitbreiden van de samenwerking met andere instellingen voor 
wetenschapscommunicatie (met name organisaties die een interactieve 
benadering hebben). 

 Contacten leggen met buitenlandse voorbeelden, onder meer om te leren van 
good practices daar. 

 

Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) 

Hieronder worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) van de 
Volkssterrenwachten gezamenlijk weergegeven. Deze SWOT is door zowel door 
Technopolis als het expertpanel gevalideerd. 
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Sterktes: 

• Expertise: de Vlaamse Volkssterrenwachten beschikken over unieke en erkende 
expertise op het vlak van sterrenkunde en aanzienlijke ervaring ten aanzien van 
wetenschapscommunicatie.  

• Communicatie: de Vlaamse Volkssterrenwachten maken gebruik van diverse 
kanalen om bekendheid te geven aan hun activiteiten en de Volkssterrenwachten 
in het algemeen. Hiervoor hebben zij sterke contacten met de media die de weg 
naar de Volkssterrenwachten goed weten te vinden en spelen zij in op 
actualiteiten. 

• Activiteiten: de Vlaamse Volkssterrenwachten hebben een groot en divers aanbod 
van activiteiten die uiteenlopende doelgroepen bedienen. De activiteiten houden 
onder meer rekening met de leeftijd en de voorkennis van deelnemers om zoveel 
mogelijk ‘custom-made’ te werk te gaan. 

• Doelgroepen: de Vlaamse Volkssterrenwachten bedienen uiteenlopende 
doelgroepen met een grote sociografische spreiding. Denk hierbij aan jongeren, 
scholieren, hobbyisten/amateurastronomen en gezinnen. De Volkssterrenwachten 
zijn laagdrempelig qua kosten en stellen zich open naar iedereen die om hun 
diensten verzoekt. 

• Complementariteit: de Vlaamse Volkssterrenwachten kennen een grote mate van 
complementariteit op verschillende vlakken:  

− op inhoudelijk vlak in termen van hun specialismen en core activiteiten mede 
gebaseerd op de verschillend aanwezige infrastructuur; 

− op het vlak van geografische spreiding en hun sterke regionale werking;  

− op het vlak van het type gebied waar ze zich bevinden (stedelijk, verstedelijkt, 
landelijk). 

• Infrastructuur: de Vlaamse Volkssterrenwachten beschikken over unieke en state-
of-the-art infrastructuur: planetaria, waarnemingskoepels met waarnemings-
instrumenten, didactische hulpmiddelen, etc. 

 

Zwaktes: 

• Personeel: de Vlaamse Volkssterrenwachten hebben weinig vast personeel in 
dienst hetgeen hen kwetsbaar maakt. Indien het bezoldigd personeel wegvalt, 
verliest de sterrenwacht meteen een groot deel van de werkkracht en expertise 
over het dagelijkse reilen en zeilen van de sterrenwacht. De Volkssterrenwachten 
kunnen terugvallen op een grote groep vrijwilligers, maar deze vrijwilligers zijn 
beperkt inzetbaar zowel in termen van tijd als in termen van tijdstippen in de week 
(bijvoorbeeld buiten kantooruren).  

• Door een gebrek aan personeel stoelt de veelheid aan activiteiten op een soms erg 
smalle basis, wat een goede opvolging soms bemoeilijkt. De relatieve beperktheid 
van het aantal medewerkers (personeel en vrijwilligers) in vergelijking met het 
grote activiteitenaanbod maakt het moeilijker om arbeidsintensieve grote publieke 
evenementen te organiseren. 

• Expertise: de beperkte beschikbaarheid van educatief personeel bij de Vlaamse 
Volkssterrenwachten dwingt tot het maken van keuzes, waardoor kwaliteitszorg 
naar de vrijwilligers toe soms te intuïtief is en kadervorming onvoldoende 
systematisch. Er moeten ook keuzes gemaakt worden m.b.t. de activiteiten 
waaraan voorrang wordt gegeven. 

• Communicatie: in het algemeen is marktonderzoek nog te beperkt. De websites 
zijn niet allemaal even overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 
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• Doelgroepen: sommige bijzondere doelgroepen worden nog onvoldoende bereikt 
(vrouwen/meisjes en allochtonen). Het ontbreekt vaak aan de middelen om 
hiervoor een apart beleid te ontwikkelen.  

• Kosten/financieringsstructuur: door belangrijke investeringen in de voorbije 
jaren, zijn ook de onderhoudskosten van de Vlaamse Volkssterrenwachten sterk 
gestegen, als ook de werkingskosten nodig om deze investeringen te doen 
renderen.  

• De Vlaamse Volkssterrenwachten zijn voor hun werking in belangrijke mate 
afhankelijk zijn van de subsidies van EWI. Gelden voor de werking zijn cruciaal en 
er zijn daarvoor niet of nauwelijks andere bronnen voorhanden. 

 

Kansen: 

• Expertise: er is nog ruimte voor meer (structurele) samenwerking met andere 
partners om de inhoudelijke expertise te vergroten (denk aan het onderwijsveld, 
andere verenigingen en organisaties die werken rond natuur en wetenschap en de 
(ruimtevaart)industrie). Er is ook nog ruimte voor samenwerking om de expertise 
op het gebied van de wetenschapscommunicatie te vergroten. 

• Communicatie: meer inspelen op nieuwe media (Facebook, Twitter), meer 
gerichte communicatie naar bepaalde doelgroepen en meer inspelen op de steeds 
groter wordende behoefte aan duiding bij de veelheid aan — niet altijd even 
betrouwbare en niet altijd even toegankelijke — informatie. 

• Activiteiten:  

− Meer gebruik maken van nieuwe media om ook virtuele informatie in te 
bouwen in de programma’s (bijvoorbeeld inloggen op een telescoop op een 
plek waar het helder is, gebruik maken van digitale media voor 
afstandsonderwijs, etc.).  

− Bijkomende investeringen doen die leiden tot een meerwaarde van de 
activiteiten.  

− Inspelen op maatschappelijke tendensen (bijvoorbeeld de zapcultuur, 
toenemende vraag naar ‘unieke’ speciale arrangementen met een combinatie-
formule) om een publiek aan te boren dat momenteel moeilijk bereikt wordt. 

• Doelgroepen: 

− Assertiever inspelen op de vrijetijdsbesteding van de jeugd door hen duidelijke 
trajecten aan te bieden voor beoefening van sterrenkunde als hobby. 

− Producten ontwikkelen die appelleren aan bijzondere doelgroepen 
(vrouwen/meisjes, allochtonen, kansarmen, etc.). 

− Inspelen op de vergrijzing en activiteiten ontwikkelen om senioren up-to-date 
te houden van wetenschappelijke evoluties; langs deze weg ook proberen om 
de kleinkinderen te bereiken. 

 

Bedreigingen: 

• Expertise: een vrijwilligerswerking kent zijn grenzen. Doordat een steeds groter 
aantal personen verscheidene vrijetijdsbestedingen aanhoudt, is er een tendens 
naar een beperkter engagement van individuele medewerkers. 

• Communicatie: door gewenning aan de nieuwe media dreigt het moeilijker te 
worden voor de Vlaamse Volkssterrenwachten om hun boodschap over te brengen. 

• Financiën: na het vervangen van de eenmalige investeringssubsidie per 
volkssterrenwacht in een bijkomend gedeelte voor de werkingsmiddelen en de  
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beperking op reservevorming, laat de huidige subsidiëring weinig ruimte voor 
grotere initiatieven en grootschalige investeringen. 

• Doelgroepen: de maximumfactuur is een serieuze hinderpaal om jongeren in 
schoolverband te confronteren met een sterrenwacht.  

• Er is een bijzonder gevarieerd vrijetijdsaanbod voor jongeren gegroeid, inclusief 
de allerjongsten, waardoor astronomie slechts ‘één van de vele hobby’s’ is en het 
moeilijker wordt om een jeugdwerking uit te bouwen. 

 

Conclusies 

De Volkssterrenwachten nemen een unieke positie in op het vlak van 
wetenschapspopularisering.  De Volkssterrenwachten hebben zich organisch 
ontwikkeld, met elk hun eigen specialisme. Aan de ene kant vervullen zij heel duidelijk 
een regionale rol en aan de andere kant hebben zij ook een nationale rol op basis van 
die specialismen. Hoewel er duidelijke verschillen zijn, werken de 
Volkssterrenwachten goed met elkaar samen en dat geldt eveneens voor andere 
organisaties in de sterrenkunde. De Volkssterrenwachten zijn een betrouwbare 
partner wiens doelstellingen naadloos aansluiten op die van het 
wetenschapscommunicatiebeleid. Daarbij zijn de missie en doelstellingen op een 
goede wijze vertaald naar activiteiten en zijn er specifieke doelgroepen benoemd 
waarop die activiteiten worden gericht. Daarbij wordt zoveel mogelijk maatwerk 
geleverd. 

De Volkssterrenwachten bereiken een groot aantal mensen. De jeugd en het brede 
publiek zijn de belangrijkste doelgroepen en die worden uitstekend bereikt. Van de 
respondenten op de klantentevredenheidsenquête van de Volkssterrenwacht heeft het 
merendeel (64%) een hogere niet-universitaire of universitaire opleiding gevolgd en 
tweederde van hen in man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten varieert 
tussen de 27 en 46,2 jaar. Nagenoeg alle respondenten geven aan (zeer) geïnteresseerd 
te zijn in wetenschap en technologie. Voor een aanzienlijk deel van hen (variërend van 
60% tot 85%) heeft het bezoek toch tot toename van die interesse geleid.  

De bezoekers zijn over het algemeen heel erg tevreden over zowel de organisatie als de 
inhoud van het aanbod van activiteiten. Beide worden in het algemeen ook met een 8 
of hoger gewaardeerd. De bezoekers zijn tevens heel positief over de dienstverlening 
(eveneens waarderingen van een 8 of hoger). 

Uit de financiële analyse blijkt dat de Volkssterrenwachten voor een relatief zeer 
gering budget een groot bereik hebben. De inzet van de vele vrijwilligers is in dit 
opzicht een sterke troef van de Volkssterrenwachten. De Volkssterrenwachten weten 
met een relatief klein budget veel toegevoegde waarde te creëren. De subsidiëring van 
de Vlaamse overheid voor de werking van de Volkssterrenwachten is van groot belang 
is. Dergelijke middelen voor de werking van de Volkssterrenwachten zijn van cruciaal 
belang, omdat daarvoor uit andere bronnen vaak niet of heel moeilijk financiering is te 
vinden. Betaald personeel is noodzakelijk om alle vrijwilligers te begeleiden en het 
geheel in goede banen te leiden en een goede kwaliteit te waarborgen. Als de Vlaamse 
overheid besluit om extra middelen (voor met name didactisch personeel) aan de 
Volkssterrenwachten ter beschikking te stellen, kan het bereik nog verder worden 
vergroot. Omgekeerd geldt dat het wegvallen van de overheidssubsidie direct gevolgen 
zal hebben voor het bereik en de kwaliteit van het aanbod. 

De set van performantie-indicatoren heeft de afgelopen jaren goed gewerkt. Positief 
was dat de performantie-indicatoren duidelijk gekoppeld waren aan de doelstellingen 
en dat de administratieve lasten niet te groot zijn. Voor een toekomstige overeenkomst 
zal de set van indicatoren moeten worden aangepast. Dit betreft vooral het inspelen op 
de verdergaande digitalisering en meer maatwerk om de specialismen van de 
Volkssterrenwachten beter tot uiting te laten komen. 
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Aanbevelingen  

Op basis van deze evaluatie zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd. Ten 
aanzien van het vergroten van het bereik van de Volkssterrenwachten: 

• Een nog bredere inzet van sociale media om met name jongeren te bereiken.  

• Meer pro-actief inzetten op de onderwijswereld als doelgroep, bijvoorbeeld door 
zich specifiek tot scholen en leerkrachten te richten. 

• Verhoog de aantrekkelijkheid van een bezoek aan de Volkssterrenwachten door 
opname in een gecombineerd pakket met andere science centra en musea in de 
regio. 

• Specifieke aandacht van de overheid is nodig om een meer gestructureerde aanpak 
voor het onderwijs te bewerkstelligen. Dit aspect valt onder de bevoegdheid van 
verschillende ministeries. 

• Inzet van ambassadeurs (bekende personen die in de media optreden) werkt 
stimulerend. Zo wordt de actieve betrokkenheid van weerman Frank Deboosere 
van MIRA door het publiek zeer gewaardeerd.  

• Meer aandacht in de media voor sterrenkunde, bijvoorbeeld via populair 
wetenschappelijke programma’s.  

• Beter vindbaar op internet, bijvoorbeeld door te investeren in betere zoektermen. 

• Verbeteren van kwaliteit van de website van sommige Volkssterrenwachten. Er 
zijn grote onderlinge verschillen in kwaliteit. 

• Interesseren van bedrijven voor bedrijfspresentaties in full dome. 

• Verhogen van het marketingbudget binnen het bestaande budget. Met meer geld 
voor reclame en marketing zouden mogelijk ook meer mensen bereikt kunnen 
worden. 

 

Ten aanzien van het optimaliseren van de werking: 

• Inzetten op een verdergaande professionalisering op het educatieve vlak. 

• Een betere inbedding in andere beleidsdomeinen, zoals het onderwijs- en het 
mediabeleid. Het Departement EWI kan hierbij een belangrijke rol spelen.   

 

Ten aanzien van de (onderlinge) samenwerking: 

• Het gezamenlijk ontwikkelen van educatieve middelen en projecten en de 
uitwisseling daarvan. 

• Gezamenlijk optreden naar externe partijen. 

• Intensiveren van de strategische samenwerking (over efficiënte inzet van 
eventuele extra middelen). 

• Verbetering van de bijdrage aan de gezamenlijke website. 

• Verder kan ook de samenwerking met ander partijen worden geoptimaliseerd. Het 
gaat daarbij om de volgende zaken: 

 Opzetten van een meer structurele en strategischer samenwerking met het 
onderwijsveld. 

 Intensiveren van de samenwerking met de ruimtevaartindustrie in 
Vlaanderen. 
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 Uitbreiden van de samenwerking met andere instellingen voor 
wetenschapscommunicatie (met name organisaties die een interactieve 
benadering hebben). 

 Contacten leggen met buitenlandse voorbeelden, onder meer om te leren 
van good practices daar. 

 

Ten aanzien van suggesties ter verbetering van de bestaande indicatoren: 

• De PI educatieve en interactieve activiteiten zou opgesplitst kunnen worden. Dat 
heeft als voordeel dat scherper inzicht worden verkregen in het bereik van scholen 
(hetgeen een belangrijke doelgroep is). 

• De kwantitatieve criteria voor sommige PI’s (zoals het documentatiecentrum, 
educatief materiaal en educatieve publicaties, aanmaken van uitleenmateriaal) 
zijn onvoldoende aangepast aan de opkomst en ontwikkeling van nieuwe media. 
De PI ‘Uitleenmateriaal voor tentoonstellingen/conferenties/workshop’ is daarbij 
niet gerealiseerd in de periode 2007-2010.  

• De performantie-indicator “documentatiecentrum” zou ook rekening kunnen 
houden met andere vormen van informatieverstrekking die niet gebonden zijn aan 
een specifieke ruimte of specifieke openingsuren. 

• De performantie-indicator voor de eigen website is momenteel ofwel gerealiseerd 
ofwel niet gerealiseerd. Gezien de impact van een website, is het in de toekomst 
wellicht wenselijk meerdere eenheden van deze performantie-indicator te voorzien 
naar gelang van de uitgebreidheid van de website of de impact ervan. 

• Het gewicht van de performantie-indicator ‘audiovisuele producties’ is eerder 
klein in verhouding tot de reële kosten, vooral omdat men ook deels aangewezen is 
op externe bronnen. De vereiste duurtijd voor de audiovisuele producties is ook 
niet realistisch, omdat deze veelal ingeschakeld worden als onderdeel van een 
educatief totaalpakket. 

• Educatieve publicaties: de aanmaak van educatieve publicaties in termen van 
aantal bladzijden is achterhaald; hier wordt best de mogelijkheid geopend om iets 
rond nieuwe media te realiseren. 

• De bovengrens op het aantal happenings (individuele en gemeenschappelijke) dat 
kan worden gehonoreerd is te klein in verhouding tot het belang van dergelijke 
evenementen in het sensibiliseringsbeleid van de Vlaamse Volkssterrenwachten. 

• Het vervaardigen van een mailinglist is slechts in beperkte mate een geschikte 
performantie-indicator om gemeenschappelijk met andere Volkssterrenwachten te 
realiseren. Er ligt bovendien slechts een toegevoegde waarde in een 
gemeenschappelijke mailinglist bij het aankondigen van nationale evenementen. 
Deze indicator zou kunnen vervallen. 

 

Ten aanzien van suggesties voor aanvullende indicatoren: 

• Om de samenwerking met andere (buitenlandse) wetenschapscommunicatoren te 
stimuleren, kan worden overwogen om een PI aan deze samenwerking te 
koppelen.  

• Om het verder ontwikkelen van een eigen specialisme (art. 4 van de 
overeenkomst) en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven te stimuleren, kan 
overwogen worden in de volgende kaderovereenkomst enige flexibiliteit in het 
systeem van PI’s aan te brengen.  

• Uit de algemene doelenboom van de Volkssterrenwachten (en de meeste 
doelenbomen voor de specifieke Volkssterrenwachten) blijkt dat het beschikbaar 
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stellen van hun instrumentarium ook een van hun doelstellingen is. Hier is echter 
geen PI aan gekoppeld. 

 

Ten slotte zouden waar mogelijk afspraken gemaakt kunnen worden voor het 
standaardiseren van het aanleveren van data, zoals eenduidige categorieën voor 
financiële data, classificeren van de diverse doelgroepen en hun aantallen en de data 
van de klantentevredenheid. 
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