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Onderzoek naar de langetermijneffecten van acties
op het vlak van popularisering van wetenschap,
techniek en technologische innovatie

Wetenschapsfeest en Wetenschap in de kijker 2008
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Algemeen kader en doelstellingen

1. In het kader van het opstellen van beleidsscenario’s met het oog op de popularisering
van wetenschap, techniek en technologische innovatie voor de Vlaamse overheid, dep.
Economie, Wetenschap en Innovatie, vraagt Resource Analysis in opdracht van de
Vlaamse overheid aan Ipsos tot een grondige analyse te komen van acties zoals
‘Wetenschapsfeest 2008’ en ‘Wetenschap in de kijker 2008’ als aanloop naar de
ontwikkeling van een kwantitatieve effectmonitor.

2. Via enerzijds een bevraging van het groot publiek van deelnemers aan het
Wetenschapsfeest (2008) en anderzijds een bevraging van leerlingen die deelnamen
aan activiteiten in het kader van Wetenschap in de kijker (2008), wordt gepeild naar de
outcome van het beleid als gevolg van de getroffen maatregelen/acties m.a.w.
Wat zijn de langetermijneffecten van populariseringsacties inzake:

de kennis t.a.v. wetenschap en techniek
de houding t.a.v. wetenschap en techniek
het gedrag t.a.v. wetenschap en techniek



Nobody’s Unpredictable

Client’s logo

I. Bevraging van het grote publiek
Langetermijneffecten van het Wetenschapsfeest
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1. Methodologie
Wetenschapsfeest

1.1. Onderzoekspopulatie
Bezoekers van het Wetenschapsfeest voor het ‘grote publiek’ in de Nekkerhal te Mechelen.
In totaal waren er op de publieksdagen 18 en 19 oktober 2008 zo’n 14.000 bezoekers aanwezig.

1.2. Onderzoeksmethode
De bezoekers van het Wetenschapsfeest - die reeds deelnamen aan de exit poll in oktober 2008 -
werden circa 7 maanden na hun bezoek (29 mei 2009) voor een eerste maal uitgenodigd om deel te
nemen aan een online onderzoek op basis van een bestand van 141 bruikbare e-mailadressen. In
totaal werden 3 reminders verstuurd alsook een incentive verloot (i-pod touch) ten einde een zo hoog
mogelijke respons te bekomen. Het veldwerk werd afgerond op 15 juni.

1.3. Steekproef
De studie werd gerealiseerd a.d.h.v. een staal van 58 respondenten.
De maximale foutenmarge* bij deze steekproefgrootte bedraagt 12.9%. De resultaten van deze
enquête zijn dan ook eerder indicatief te noemen dan wel representatief daar slechts 0.4% van de
populatie werd bevraagd.

Er werden geen quota opgelegd, noch een weging toegepast op de verkregen data.
Voor deze bevraging werd een respons van 41% gehaald.

1.4. Vragenlijst
De vragenlijst werd opgemaakt in samenspraak met Resource Analysis en de Vlaamse overheid.
De gemiddelde duur van de vragenlijst bedroeg 13 minuten.

*Zie bijlage voor interpretatie en berekening foutenmarge*Zie bijlage voor interpretatie en berekening foutenmarge
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2. Onderzoeksvariabelen
Wetenschapsfeest

Naast dit onderzoeksrapport waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat ontvangt de
opdrachtgever ook alle onderzoekstabellen waarin de volgende variabelen kunnen onderscheiden
worden:

VARIABELEN

TOTAAL Totaal aantal respondenten

LEEFTIJD

15-18

18-34

34-44

45+

GESLACHT
Man

Vrouw

SOCIALE
KLASSE*

Hoog, sociale klasse 1-2

Midden, sociale klasse 3-5

Laag, sociale klasse 6-8

VARIABELEN

OPLEIDINGS-
NIVEAU

Lager

Secundair

Hoger

REGIO

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

*Sociale*Sociale klasseklasse volgensvolgens CIMCIM definitiedefinitie:: combinatiecombinatie vanvan hethet opleidingsniveauopleidingsniveau enen beroepberoep van devan de voornaamstevoornaamste verantwoordelijkeverantwoordelijke vanvan hethet gezinsinkomengezinsinkomen
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3. Steekproefprofiel

PROFIEL (%)

TOTAAL N = 57

LEEFTIJD

15-17 5%

18-34 7%

35-44

44+

54%

33%

GESLACHT
Man 54%

Vrouw 46%

SOCIALE
KLASSE

Laag 9%

Midden 33%

Hoog 58%

OPLEIDING
Lager

Secundair

Hoger

25%

14%

61%

REGIO

Antwerpen

Brussel

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

53%

2%

23%

7%

12%

4%

Het bezoekersprofiel laat zich
voornamelijk kenmerken door 35+,
hogeropgeleiden en de hogere
sociale klasse. Het
wetenschapsfeest lijkt ook iets meer
mannelijke dan vrouwelijke
bezoekers aan te trekken.

Meer dan helft van de
respondenten komt uit Antwerpen.
Het Wetenschapsfeest 2008 vond
dan ook plaats in Mechelen.
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4. Presentatie van de resultaten

De resultaten van het onderzoek worden op de volgende wijze gepresenteerd :

de resultaten van de diverse vragen worden gegroepeerd op basis van eenzelfde thematiek:

Bezoek aan het Wetenschapsfeest
– A. Bezoekfrequentie

– B. Bezoekmotief

Wetenschap en techniek in het algemeen
– A. Kennis t.a.v. wetenschap en techniek

– C. Houding t.a.v. wetenschap en techniek

– D. Gedrag t.a.v. wetenschap en techniek

Langetermijneffecten van deelname aan Wetenschap in de Kijker
– A. Invloed op kennis t.a.v. wetenschap en techniek

– B. Invloed op kennis t.a.v. Wetenschapsfeest

– C. Invloed op houding t.a.v. wetenschap en techniek

– D. Invloed op houding t.a.v. Wetenschapsfeest

– E. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek

de resultaten zijn percentages berekend op de totale basis of een specifieke doelgroep
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67%

21%

11%
2%

2 keer 1 keer

4 keer
3 keer

1 op 3 bezoekers van het Wetenschapsfeest bezocht dit evenement al meermaals.

5.1. Bezoek aan het Wetenschapsfeest
A. Bezoekfrequentie (1)

Q5. “Het Wetenschapfeest is een onderdeel van de Vlaamse Wetenschapsweek. Hoeveel keer bent u al naar het
Wetenschapsfeest geweest?”

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009
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5.1. Bezoek aan het Wetenschapsfeest
A. Bezoekfrequentie (2)

96% van de respondenten bezocht het Wetenschapsfeest voor het laatst in oktober 2008.

Q6. “Wanneer was uw laatste bezoek aan het Wetenschapsfeest?”

96%

4%

Oktober 2008

2006

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009
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5.1. Bezoek aan het Wetenschapsfeest
A. Bezoekfrequentie (3)

Maar liefst 86% van de bezoekers is van plan om 7 maanden na hun bezoek aan het
Wetenschapsfeest naar de volgende editie te gaan. 14% is hierover nog onbeslist.

Q15. “Bent u van plan om volgende keer weer naar het Wetenschapsfeest te gaan?”

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Ja

Weet nog niet

86%

14%
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5.1. Bezoek aan het Wetenschapsfeest
B. Bezoekmotief

Haast 6 op 10 bezoekers van het Wetenschapsfeest bezocht dit evenement voornamelijk
voor de kinderen; deze motivatie is nog sterker onder 35-44 jarigen en hogeropgeleiden.

Q7. “Denken we nu aan uw laatste bezoek aan het Wetenschapsfeest. Wat was uw belangrijkste reden van uw bezoek?”
Meerdere antwoorden mogelijk.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

2%

2%

9%

30%

58%Voor de kinderen

Interesse voor wetenschap en/of techniek

Uit nieuwsgierigheid

In het kader van mijn studies/job

Andere

35-44j .       71%
Hogeropg.  69%
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5.2. Wetenschap en techniek in het algemeen
A. Kennis (1)

16%

19%

40%

51%

12%

9%

25%

16%

7%

5%

Veel kennis Eerder wel kennis
Noch kennis, noch geen kennis Eerder weinig kennis
Helemaal geen kennis

70%

56%

21%

32%

TOP 2 BOT 2

Wetenschap

Techniek

Bezoekers van het Wetenschapsfeest hebben meer kennis over wetenschap dan over techniek.
7 op 10 bezoekers meent (veel) kennis over wetenschap te hebben, daar waar 1 op 3 bezoekers
(helemaal) geen kennis meent te hebben over techniek.

Q2. “In welke mate bent u op de hoogte/ hebt u kennis over “wetenschap en/of techniek*”?

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009 (*) zie bijlage voor definities
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7%

26%

37%

46%

63%

70%

72%De media

Internet/PC

Studie en opleiding

Boeken

Werkgerelateerde informatie

Vrienden, familie

Club(s)/vereniging

5.2. Wetenschap en techniek in het algemeen
A. Kennis - Kennisbronnen (2)

Respondenten raadplegen voornamelijk tijdschriften, kranten, radio en televisie (72%) en
internet (70%) om hun kennis over wetenschap en/of techniek uit te breiden.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q3. “Wat zijn uw belangrijkste kennisbronnen over wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.

Man          58%
Vrouw       88%

35-44                          48%
Lager onderwijs          14%
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5.2. Wetenschap en techniek in het algemeen
B. Houding

49%

60%

44%

35%

7%

5%

Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd

Weinig geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd

95%

93%

5%

7%

TOP 2 BOT 2

Wetenschap

Techniek

De interesse van bezoekers aan het Wetenschapsfeest voor wetenschap en techniek is
zeer sterk, hoewel in sterkere mate interesse bestaat voor wetenschap.

Q1. “In welke mate bent u geïnteresseerd in “wetenschap en/of techniek”?

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Mannen hebben significant meer interesse voor techniek dan vrouwen (96% vs. 89%).
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5.2. Wetenschap en techniek in het algemeen
C. Gedrag

4%

5%

28%

42%

44%Ja, mijn job heeft te maken met
wetenschap en/of techniek

Nee, maar ik zou er wel meer mee
willen bezig zijn

Ja, in mijn vrije tijd ben ik bezig met
wetenschap en/of techniek

Ja, ik studeer een
wetenschappelijke/ technische

richting

Ja, ik ben lid van een
wetenschappelijke vereniging

Maar liefst 4 op 10 bezoekers van het Wetenschapsfeest beoefent een job die te maken heeft met
wetenschap en/of techniek. Evenveel bezoekers zijn er in hun dagelijks leven niet mee bezig maar zou
dat wel meer willen; dit geldt des te meer voor vrouwen.

Q4. “Bent u in uw dagelijks leven bezig met wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Man                        58%
Vrouw                     27%
Hogerop.                54%
Lager opg.              21%

Vrouw                     58%
Man                        29%
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5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
A. Invloed op kennis t.a.v. wetenschap en techniek

8 op 10 bezoekers meent 7 maanden na het bezoek aan het Wetenschapsfeest over een
hoger kennispeil t.o.v. wetenschap en techniek te beschikken dan vóór het bezoek.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q13. “Dankzij mijn bezoek aan het Wetenschapsfeest heb ik nu meer kennis over wetenschap en/of techniek”

79% 21%9% 70% 18%

Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord Weet niet

3%
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5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
B. Invloed op kennis t.a.v. het Wetenschapsfeest (1)

Ongeveer 9 op 10 bezoekers herinnert zich 6 maanden na zijn/haar bezoek aan het
Wetenschapsfeest nog aan welke activiteiten werd deelgenomen.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009 N: 41 deelnemers aan het WF 2008; juni 2009

Q9a. “Weet u nog aan welke activiteiten u op het Wetenschapsfeest hebt deelgenomen?” Q9b. Indien ja, aan de welke?

88%

12%Ja Nee

JA

WETENSCHAP                                                                 90%

Erfelijkheid, genetica (DNA, stamcellen,…) 17%

Biologie 7%

Celstructuur waarnemen met microscoop

Ontleding (muizen,…)

10%

5%

Kunststoffen produceren (nylon, piepschuim,
aspirine) 17%

Alternatieve energie (biobrandstoffen, energie
opwekken met fiets,…) 15%

Fysica, sterkteleer, geluidsgolven 12%

Topografie (landschappen, hoogtemetingen) 5%

Wiskunde 2%

TALEN, MUSEA                                                               10%

TECHNIEK                                                                        27%

Engineering, bouwkunde (bouwen van bruggen,
spaghettibruggen, raketten bouwen….)

Electronica, informatica (robots bouwen,…)

20%

7%
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5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
B. Invloed op kennis t.a.v. het Wetenschapsfeest (2)

3 op 10 bezoekers is 7 maanden na afloop niet in staat om een instelling die aanwezig was op het
Wetenschapsfeest te noemen. De meest vernoemde instelling is de organisator van het evenement,
Technopolis gevolgd door universiteiten en hogescholen.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q10. “Kan u een aantal instellingen (max. 5) noemen die aanwezig waren op het Wetenschapsfeest?

Weet het niet 30%

Technopolis 26%

KUL 23%

Alle universiteiten 12%

Universiteit Gent 10%

Universiteit Antwerpen 9%

VUB 5%

Alle hogescholen 21%

Hogeschool Mechelen 4%

Jeugd, Cultuur en Wetenschap 5%

Aquafin 5%

Instituut voor tropische geneeskunde 4%

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) 4%

Andere 18%
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5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
B. Invloed op kennis t.a.v. het Wetenschapsfeest (3)

2 op 3 bezoekers meent te weten wie het Wetenschapsfeest organiseert; 95% onder hen
heeft het bij het rechte eind: de Vlaamse overheid (84%) en Technopolis (26%).

Q16a. “Heeft u enig idee wie het
Wetenschapsfeest organiseert?

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009 N: 39 deelnemers aan het Wetenschapsfeest; juni 2009

68%

32%
Ja Nee

JA

Q16b. “Wie organiseert volgens u het
Wetenschapsfeest?”

84%

26%

5%

Vlaamse overheid Technopolis Andere
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5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
C. Invloed op houding t.a.v. wetenschap en techniek

51% 47% 2%

Zeer interessant Interessant Niet interessant

98% 2%

TOP 2 BOT 2

98% van de bezoekers vond het bezoek aan het Wetenschapsfeest interessant. 2 op 3 meent zelfs, 7 maanden later, meer
interesse te hebben voor wetenschap en techniek; voor de helft van de bezoekers heeft het WF geleid tot niet meer maar
ook niet minder interesse. Voor een even groot aandeel heeft het Wetenschapsfeest hun interesse wel vergroot.

Q8. “In welke mate vond u uw laatste bezoek aan het “Wetenschapsfeest” interessant?”

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q13. “Dankzij mijn bezoek aan het Wetenschapsfeest ben ik nu meer geïnteresseerd in wetenschap en techniek”

65% 25%

51% 49%4% 47% 49%

Veel meer interesse Meer interesse Niet meer en niet minder

Q14. “In welke mate heeft het bezoeken van het Wetenschapsfeest uw interesse voor wetenschap en techniek
gewijzigd?”

4% 61% 21%

Helemaal akkoord Akkoord
Niet akkoord Helemaal niet akkoord
Weet niet

4% 11%
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93% van de bezoekers vindt dat het Wetenschapsfeest erin slaagt de bevolking te informeren over
wetenschap en techniek. Waar zij minder in slaagt naar de mening van 1 op 5 bezoekers is meer meisjes
aan te moedigen om een wetenschappelijke of technische studierichting te kiezen.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q12. “In welke mate slaagt het Wetenschapsfeest erin om volgende doelstellingen te bereiken?

5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
D. Invloed op houding t.a.v. het Wetenschapsfeest (1)

2%

2%

2%

4%

11%

9%

16%

67%

65%

46%

40%

26%

25%

40%

32%

2%

4%

11%

De bevolking informeren over wetenschap en techniek

De bevolking wijzen op het belang van wetenschap en
techniek

Jongeren aanmoedigen om een opleiding te kiezen in
een wetenschappelijke of technische richting

Meer meisjes aanmoedigen om een opleiding te kiezen in
een wetenschappelijke of technische richting

Helemaal niet goed Niet zo goed Goed Zeer goed WN/Geen mening
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Voor de bezoekers van het Wetenschapsfeest geldt dat zij 100% akkoord gaan met de investeringen die
de Vlaamse overheid doet in wetenschap en techniek, dat overigens als essentieel gezien wordt voor de
evolutie van de maatschappij en geen saai imago toegeschreven krijgt.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q17. “De Vlaamse overheid investeert elk jaar in “wetenschap, techniek en technologische innovatie”. In welke mate gaat u
akkoord met volgende uitspraken?”

5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
D. Invloed op houding t.a.v. het Wetenschapsfeest (2)

53% 44%

35%

2%

32%

42%

65%

68%

58%

2%

Wetenschap, techniek en technologische innovatie zijn
belangrijk voor de maatschappij en haar evolutie

Wetenschap, techniek en technologische innovatie zijn
saai

Ik vind het een goede zaak dat de Vlaamse overheid
investeert in wetenschappelijk en technologisch

onderzoek
Ik vind het een goede zaak dat de Vlaamse overheid via

initiatieven zoals het Wetenschapsfeest de bevolking
informeert over het wetenschappelijk en technologisch

onderzoek in Vlaanderen

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord WN/Geen mening



Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest en Wetenschap in de kijker 2008 (ISIS 09-011532-01)

©
 2

00
9 

Ip
so

s

24

1 op 5 bezoekers heeft 7 maanden na afloop van het Wetenschapsfeest  nog andere activiteiten rond
wetenschap en techniek bijgewoond zoals een bezoek aan Technopolis, Earth Explorer,...

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009 N: 11 deelnemers WF 2008; juni 2009

5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
E. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek (1)

Q11a. “Heeft u sinds uw bezoek aan het Wetenschapsfeest nog andere
activiteiten specifiek rond wetenschap en techniek bijgewoond? %

81%

19%Nee Ja

Q11b. “Aan welke andere activiteiten rond
wetenschap en techniek nam u dan deel?     N

JA

Bezoek aan Technopolis 3

Bezoek aan Earth Explorer 2

Astrofest Duitsland 1

Communicatiebeurs 1

Museum Oostende 1

Eureka Wetenschapsexpo 1

Wetenschapsbeurs 1

Belgische kristalgroeicompetitie 1

Kinderuniversiteit 1

Andere 3

Weet niet/Geen antwoord 1
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Voor  1 op 4 respondenten heeft het bezoek aan het Wetenschapsfeest invloed gehad op zijn/haar hobby’s; voor 1 op 3 op
zijn/haar job. Voor 6 op 10 zette het bezoek niet aan tot het zoeken naar een wetenschappelijke, technische studierichting.
Het zette de helft van de bezoekers echter wel aan om informatie over wetenschap en techniek op te zoeken.

N: 57 deelnemers aan het Wetenschapsfeest 2008, juni 2009

Q13. “In welke mate gaat u akkoord met volgende uitspraken? (Dankzij) mijn bezoek aan het Wetenschapsfeest...

5.3. LT-effecten van bezoek aan het Wetenschapsfeest
E. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek (2)

5%

7%

5%

16%

11%

19%

21%

42%

53%

54%

61%

49%

35%

42%

11%

5%

4%

16%

25%

4%

12%

32%

25%

25%

12%

11%

heeft geen invloed op mijn hobby’s gehad

heeft geen invloed op mijn job gehad

heeft me ertoe aangezet om informatie op te zoeken over
wetenschap en/of techniek

ben ik op zoek gegaan naar een studie/ opleiding over
wetenschap en/of techniek

ben ik op zoek gegaan naar een andere job

ben ik op zoek gegaan naar een vereniging/ club die
wetenschap en/of techniek als hoofdthema heeft

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord WN/Geen mening



Nobody’s Unpredictable

Client’s logo

II. Bevraging van leerlingen
Langetermijneffecten van Wetenschap in de kijker
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1. Methodologie
Wetenschap in de kijker

1.1. Onderzoekspopulatie
Leerlingen die via hun school hebben deelgenomen aan een activiteit in het kader van ‘Wetenschap in
de kijker’ (WIK) tussen 20 en 24 oktober 2008 georganiseerd in één van de deelnemende
universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen.

In totaal waren er anno 2008 circa 25.000 deelnemers.

1.2. Onderzoeksmethode
De leerlingen werden via de leerkrachten, die hun leerlingen hebben begeleid naar de activiteiten van
WIK, bereikt. In totaal werden 209 leerkrachten schriftelijk aangeschreven met telkens het
overeenkomstig aantal uitnodigingen met unieke toegangscode voor de leerlingen opdat zij zouden
kunnen deelnemen aan een online enquête. Op deze manier heeft iedere aangeschreven leerkracht
de kans gekregen om 7 maanden na hun deelname aan de WIK-activiteiten zijn/haar leerlingen (in
totaal 5.286) uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek. In het midden van de
veldwerkperiode (29/05-15/06) werd enerzijds per mail aan de leerkrachten een reminder verstuurd en
anderzijds aan het einde van het veldwerk een incentive verloot (i-pod touch) onder de leerlingen ten
einde een zo hoog mogelijke respons te bekomen.
Voor deze bevraging werd een respons van 8.6% gehaald aan de hand van een vragenlijst met
gemiddelde duurtijd van 11 minuten.

1.3. Steekproef
De studie werd gerealiseerd a.d.h.v. een staal van 457 leerlingen.
De maximale foutenmarge* bij deze steekproefgrootte bedraagt 4.6%.

Er werden bij aanvang geen quota opgelegd; een weging werd toegepast op de verkregen data.
*Zie bijlage voor interpretatie en berekening foutenmarge*Zie bijlage voor interpretatie en berekening foutenmarge
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2. Onderzoeksvariabelen
Wetenschap in de kijker

Naast dit onderzoeksrapport waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat ontvangt de
opdrachtgever ook alle onderzoekstabellen waarin de volgende variabelen kunnen onderscheiden
worden:

VARIABELEN

TOTAAL Totaal aantal respondenten

LEEFTIJD
15-16

17-18

19+

GESLACHT
Jongens

Meisjes

SOCIALE
KLASSE*

Hoog, sociale klasse 1-2

Midden, sociale klasse 3-5

Laag, sociale klasse 6-8

REGIO
SCHOOL

Antwerpen

Brussel

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

VARIABELEN

ONDERWIJSNET

Gemeenschap

Provinciaal

Stedelijk of gemeentelijk

Vrij-katholiek

Vrij-niet katholiek

ONDERWIJSTYPE

ASO

TSO

BSO

KSO

Andere

STUDIERICHTING
ASO, Positief-wet.

ASO, Niet-wet.

STUDIEJAAR
5de jaar

6de jaar

7de jaar

*Sociale*Sociale klasseklasse volgensvolgens CIMCIM definitiedefinitie;; combinatiecombinatie vanvan hethet opleidingsniveauopleidingsniveau enen beroepberoep van devan de voornaamstevoornaamste verantwoordelijkeverantwoordelijke vanvan hethet gezinsinkomengezinsinkomen
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3. Steekproefprofiel (1)

PROFIEL (%)

TOTAAL N= 457

LEEFTIJD
15-16 18%

17-18 75%

19+ 7%

GESLACHT
Jongens 58%

Meisjes 42%

SOCIALE
KLASSE*

Hoog

Midden

Laag

52%

35%

13%

REGIO
SCHOOL

Antwerpen                        28%

Brussel                               3%

Vlaams-Brabant                 9%

Limburg                              8%

Oost-Vlaanderen              36%

West-Vlaanderen              15%

26%

2%

18%

10%

23%

21%

PROFIEL (%)

TOTAAL N = 457

ONDERWIJS-
NET

Gemeenschap

Provinciaal

Stedelijk of gemeentelijk

Vrij-katholiek

Vrij-niet katholiek

15%

2%

7%

71%

1%

ONDERWIJS-
TYPE

ASO                             68%

TSO                             31%

44%

56%

STUDIE-
RICHTING

ASO, Positief-wet.

ASO, Niet-wet.

TSO, Technisch

TSO, Niet-technisch

31%

13%

16%

40%

STUDIEJAAR
5de jaar

6de jaar

7de jaar

48%

52%

-

Vóór de weging van gegevensVóór de weging van gegevens::

SSPP

SS: Steekproef oververtegenwoordiging van lln. uit Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en het TSO
PP: Populatie

SSPP
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3. Steekproefprofiel (2)

PROFIEL (%)

TOTAAL N= 457

LEEFTIJD
15-16 20%

17-18 75%

19+ 5%

GESLACHT
Jongens 52%

Meisjes 48%

SOCIALE
KLASSE*

Hoog

Midden

Laag

56%

33%

11%

REGIO
SCHOOL

Antwerpen

Brussel

Vlaams-Brabant

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

29%

3%

7%

8%

37%

16%

PROFIEL (%)

TOTAAL N = 457

ONDERWIJS-
NET

Gemeenschap

Provinciaal

Stedelijk of gemeentelijk

Vrij-katholiek

Vrij-niet katholiek

15%

1%

3%

75%

1%

ONDERWIJS-
TYPE

ASO

TSO

69%

31%

STUDIE-
RICHTING

ASO, Positief-wet.

ASO, Niet pos.wet.

TSO, Technisch

TSO, Niet-technisch

53%

16%

7%

24%

STUDIEJAAR
5de jaar

6de jaar

7de jaar

48%

52%

-

Na de weging van gegevensNa de weging van gegevens::
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4. Presentatie van de resultaten

De resultaten van het onderzoek worden op de volgende wijze gepresenteerd :

de resultaten van de diverse vragen worden gegroepeerd op basis van eenzelfde thematiek:

Wetenschap en techniek in het algemeen
– A. Verwachtingen t.a.v. wetenschap en techniek

– B. Kennis t.a.v. wetenschap en techniek

– C. Houding t.a.v. wetenschap en techniek

– D. Gedrag t.a.v. wetenschap en techniek

Langetermijneffecten van deelname aan Wetenschap in de Kijker
– A. Invloed op studiekeuze

– B. Invloed op kennis t.a.v. wetenschap en techniek

– C. Invloed op kennis t.a.v. WIK

– D. Invloed op houding t.a.v. wetenschap en techniek

– E. Invloed op houding t.a.v. WIK

– F. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek

de resultaten zijn percentages berekend op de totale basis of een specifieke doelgroep

de resultaten vermeld in de groene (= positief) en rode (= negatief) cirkels geven significante
verschillen aan tussen subgroepen (bij een betrouwbaardheidsniveau van 95%);
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
A. Verwachtingen

66%

64%

54%

49%

43%

14%

2%

Een betere gezondheid

Een schoner milieu

Een hoger kennispeil

Meer werkgelegenheid

Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

Meer vrije tijd

Weet niet/Geen antwoord

2 op 3 leerlingen verwacht van wetenschap en techniek een betere gezondheid alsook een
schoner milieu.

Q4. “Wat verwacht je van wetenschap en/of techniek voor jouw dagelijks leven?” Meerdere antwoorden mogelijk.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
A. Verwachtingen

ASO leerlingen en de hogere sociale klasse verwachten van wetenschap en techniek in sterkere mate
een betere gezondheid en een schoner milieu. Voor TSO-lln. is meer werkgelegenheid scheppen de
grootste verwachting. Jongens verwachten meer vrije tijd van wetenschap en techniek dan meisjes.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

TOT Geslacht Sociale klasse Onderwijs-
net

Onderwijs-
type

Studiejaar

Meisje Jongen Hoog Midden Laag Geme
ensch

ap

Vrij-
kathol

iek

ASO TSO 5de jaar 6de jaar

Een betere gezondheid 66 67 64 69 62 59 73 66 70 56 70 62

Een schoner milieu 64 60 67 70 55 60 63 66 68 54 60 67

Meer werkgelegenheid 49 45 53 44 55 55 43 48 45 57 53 45

Oplossingen voor
maatschappelijke vraagstukken

43 44 42 48 35 42 54 41 45 38 43 43

Meer vrije tijd 14 9 18 12 16 16 13 13 15 12 17 10

Q4. “Wat verwacht je van wetenschap en/of techniek voor jouw dagelijks leven?” Meerdere antwoorden mogelijk.
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
B. Kennis (1)

6%

18%

39%

57%

27%

13%

24%

11%

5%

Veel kennis Eerder wel kennis
Noch kennis, noch geen kennis Eerder weinig kennis
Helemaal geen kennis

76%

45%

11%

28%

TOP 2 BOT 2

Wetenschap

Techniek

Leerlingen die deelnamen aan WIK hebben meer kennis over wetenschap dan over
techniek. Leerlingen schatten hun kennis over wetenschap en techniek eerder hoog in.

Q2. “In welke mate ben je op de hoogte/ heb je kennis over “wetenschap en/of techniek*”?

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009 (*) zie bijlage voor definities

Leerlingen uit het ASO hebben significant meer kennis over wetenschap dan leerlingen uit het
TSO (79% vs. 68%; het omgekeerde geldt  in nog sterkere mate voor techniek (38% vs. 61%).
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2%

30%

35%

38%

60%

65%

93%Studiemateriaal via school

Internet/PC

De media

Via experimenten, praktijkoefeningen

Vrienden, familie

Boeken, gespecialiseerde vaktijdschriften

Club(s)/vereniging

5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
B. Kennis (2)

9 op 10 leerlingen richten zich voornamelijk tot studiemateriaal via school om hun kennis over
wetenschap en/of techniek bij te schaven. 2 op 3 leerlingen raadpleegt hiervoor het World Wide Web.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q3. “Wat zijn je belangrijkste kennisbronnen over wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
B. Kennis (3)

Jongens raadplegen vaker het Internet alsook boeken over wetenschap en techniek in vergelijking met meisjes die het
vaker houden op het studiemateriaal van school om hun kennis uit te breiden. De hogere sociale klasse rekent in sterkere
mate op media, boeken. Lln. uit het Gemeenschapsonderwijs gaan vaker te rade bij vrienden, familie om hun kennis over
wetenschap en techniek uit te breiden. Lln. uit het TSO leren vaker via experimenten en praktijkoefeningen dan ASO lln.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q3. “Wat zijn je belangrijkste kennisbronnen over wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.

TOT Geslacht Sociale klasse Onderwijs-
net

Onderwijs-
type

Regio

Meisje Jongen Hoog Midden Laag Geme
ensch

ap

Vrij-
kathol

iek

ASO TSO A’pen Oost-VL Limburg

Studiemateriaal via school 93 99 88 94 93 93 92 93 95 88 94 95 85

Internet/PC 65 52 77 66 63 65 65 64 64 68 62 71 62

Media 60 58 62 65 56 50 61 61 64 51 58 60 62

Experimenten/praktijkoefeningen 38 39 37 37 43 30 45 37 29 58 26 47 35

Vrienden, familie 35 31 38 34 33 41 61 29 36 31 29 44 19

Boeken,
gespecialiseerde vaktijdschriften

30 24 36 35 24 24 35 29 31 29 34 30 28
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
C. Houding

1

21%

35%

50%

50%

26%

14%

4%

Zeer geïnteresseerd Geïnteresseerd

Weinig geïnteresseerd Helemaal niet geïnteresseerd

85%

71%

15%

29%

TOP 2 BOT 2

Wetenschap

Techniek

In het algemeen hebben leerlingen meer interesse voor wetenschap dan voor techniek.
De interesse in wetenschap en techniek is groot.

Q1. “In welke mate ben je geïnteresseerd in “wetenschap en/of techniek*”?

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009 (*) zie bijlage voor definities

Leerlingen uit het TSO hebben significant meer interesse voor techniek dan hun collega’s
uit het ASO (82% vs. 66%; het zelfde geldt  voor jongens en meisjes (87% vs. 53%).
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
D. Gedrag

78%

19%

12%

7%

2%

Ja, ik studeer een
wetenschappelijke/ technische

richting

Ja, in mijn vrije tijd ben ik bezig met
wetenschap en/of techniek

Nee, maar ik zou er wel meer mee
willen bezig zijn

Nee, wetenschap en/of techniek
interesseert me niet

Ja, ik ben lid van een
wetenschappelijke vereniging

Slechts 7% interesseert zich niet in wetenschap en/of techniek. 1 op 5 leerlingen is er in zijn/haar
vrije tijd mee bezig. Haast 8 op 10 lln. studeert een wetenschappelijke/technische richting.

Q5. “Ben je in je dagelijks leven bezig met wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009
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5.1. Wetenschap en techniek in het algemeen
D. Gedrag

Jongens studeren vaker een wet./technische richting dan meisjes en zijn er in sterkere mate mee bezig in hun vrije tijd net
als TSO-lln. in vergelijking met ASO-lln. (26% vs 16%). 15% van de meisjes zou er echter graag meer mee willen bezig
zijn. Lln. uit Vlaams-Brabant en Oost-VL. studeren vaker een wet./technische richting. Lln. uit de Westhoek geven
enerzijds in sterkere mate aan dat ze er meer zouden willen mee bezig zijn maar hebben anderzijds ook in sterkere mate
geen interesse voor wetenschap en/of techniek.

Q5. “Ben je in je dagelijks leven bezig met wetenschap en/of techniek?” Meerdere antwoorden mogelijk.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

72%

7%

15%

11%

1%

83%

31%

9%

3%

3%

Ja, ik studeer een wetenschappelijke/
technische richting

Ja, in mijn vrije tijd ben ik bezig met
wetenschap en/of techniek

Nee, maar ik zou er wel meer mee willen
bezig zijn

Nee, wetenschap en/of techniek interesseert
me niet

Ja, ik ben lid van een wetenschappelijke
vereniging

Meisjes Jongens

96%

22%

4%

3%

92%

21%

7%

1%

59%

16%

20%

17%

5%

55%

18%

21%

9%

8%

VL-Brabant Oost-VL West-VL Limburg
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5.2. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
A. Invloed op studiekeuze (1)

Meer dan 9 op 10 leerlingen is van plan om hogere studies aan te vatten.
7% is hierover nog onbeslist.

Q6. “Ben je van plan om hogere studies aan te vatten?”

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Nee

Ja

Weet nog niet

2% 7%

92% ASO              93%
TSO              88%
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11%

5%

7%

14%

15%

48%Vóór mijn deelname aan WIK activiteiten was ik al van plan een
verdere wet. of tech. opleiding te volgen

Ik heb nooit overwogen een verdere wet. of tech. opleiding te
volgen, overweeg het nog steeds niet

Vóór mijn deelname aan WIK activiteiten overwoog ik al een
verdere wetenschappelijke of technische opleiding te volgen, maar

erna was ik overtuigd

Ik heb nooit overwogen een verdere wet. of tech. opleiding te
volgen, maar na WIK behoorde het tot de mogelijkheden

Na mijn deelname aan WIK activiteiten heb ik overwogen een
verdere wetenschappelijke of technische opleiding te volgen maar

heb er uiteindelijk van afgezien

Geen van deze, WN

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
A. Invloed op studiekeuze (2)

De helft van de leerlingen was al vóór WIK van plan een verdere wet./technische richting te volgen. WIK
overtuigt 14% van de leerlingen in hun beslissing om een verdere wetenschappelijke en/of technische
richting te volgen. Voor 7% van de lln. zorgde WIK ervoor een dergelijke richting te overwegen.

N: 449 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008 én van plan zijn hogere studies aan te vatten; juni 2009

Q7. “Wetenschap in de kijker’ is een onderdeel van de Vlaamse Wetenschapsweek. Welke van volgende beweringen is het
best op jouw van toepassing?”
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5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
A. Invloed op studiekeuze (3)

WIK lijkt bij 5de jaars meer invloed te hebben op de studiekeuze dan bij 6de jaars. Bij 17-18 jarigen slaagt het WIK er dan
weer in, in sterkere mate lln. te overtuigen van hun aanvankelijke keuze voor een wet./technische richting. TSO-lln. zijn
sneller uit over hun wet./technische studiekeuze: 6 op 10 was dit reeds vóór WIK van plan, vr ASO-lln. is dat 4 op 10.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

% TOT Geslacht Sociale klasse Studiejaar Onderwijs-
type

Leeftijd

Meisje Jongen Hoog Midden Laag 5de j 6de j ASO TSO 15-16 17-18 19+

Vóór mijn deelname aan WIK
activiteiten was ik al van plan een
verdere wet. of tech. opleiding te
volgen

48 37 59 48 46 55 47 49 43 60 53 47 51

Ik heb nooit overwogen een verdere
wet. of tech. opleiding te volgen,
overweeg het nog steeds niet 15 21 9 15 16 11 9 20 17 9 10 15 19

Vóór mijn deelname aan WIK
activiteiten overwoog ik al een
verdere wetenschappelijke of
technische opleiding te volgen, maar
erna was ik overtuigd

14 16 12 18 9 8 15 13 14 12 7 16 7

Ik heb nooit overwogen een verdere
wet. of tech. opleiding te volgen,
maar na WIK behoorde het tot de
mogelijkheden

7 9 6 6 10 5 10 5 7 8 16 5 15

Na mijn deelname aan WIK
activiteiten heb ik overwogen een
verdere wetenschappelijke of
technische opleiding te volgen maar
heb er uiteindelijk van afgezien

5 4 5 5 6 - 3 6 6 2 - 6 5

Q7. “Wetenschap in de kijker’ is een onderdeel van de Vlaamse Wetenschapsweek. Welke van volgende beweringen is het
best op jouw van toepassing?”
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5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
B. Invloed op kennis t.a.v. wetenschap en techniek

2 op 3 leerlingen geeft 7 maanden na hun deelname aan WIK aan over een hoger
kennispeil t.o.v. wetenschap en techniek te beschikken dan vóór hun deelname.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008, juni 2009

Q12. “Dankzij mijn deelname aan activiteiten van WIK heb ik nu meer kennis over wetenschap en/of techniek”

67% 28%9% 58% 24%

Helemaal akkoord Akkoord Niet akkoord Weet niet

3%

TOP 2 %
(% ‘zeer goed’ + % ‘goed’)

TOT Studiejaar Regio

5de
jaar

6de
jaar

A’pen Oost-
VL

West-VL Vlaams-
Brabant

Limburg

Ik heb nu meer kennis over
wetenschap en/of techniek
dankzij mijn WIK-deelname

67 73 61 59 77 55 89 53
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Meer dan 8 leerlingen op 10 herinnert zich 7 maanden na zijn/haar deelname aan WIK nog aan welke activiteiten werd
deelgenomen: 2/3 lln. namen deel aan activiteiten in het kader van positieve wetenschappen, ¼ aan activiteiten rond taal-
en menswetenschappen en 1/5 aan activiteiten rond technische wetenschappen.

Q8a. “Weet je nog aan welke activiteiten je een zestal maanden
geleden in het kader van WIK hebt deelgenomen?”

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009    N: 393 lln. WIK 2008; juni 2009

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
C. Invloed op kennis t.a.v. WIK (1)

86%

14%

Ja Nee

JA

Q. 8b. Indien ja, waren dat activiteiten in het kader van...

ASO                  83%
TSO                  92%
5de jaar             82%
6de jaar             89%
Limburg             66%
A’pen                77%
Oost-VL            94%

VL-Brabant       85%
Oost-VL            80%
West-VL           56%
A’pen                51%

Meisje               37%
Jongen              13%
Gemeenschap  12%
Vrij-katholiek     29%
ASO                  34%
TSO                    5%
5de j                  17%
6de j                  31%
West-VL            47%
A’pen                39%
Oost-VL            11%
Limburg               7%
VL-Brabant            -

Talen, recht,
economie,
psychologie,
geschiedenis

Fysica,
biologie, chemie
wiskunde

Industrieel
ontwerpen,
elektronica,
materiaalkunde

Jongen             32%
Meisje               11%
Lage soc.          33%
Hoge soc.         18%
TSO                  38%
ASO                  14%

68%

24%

22%
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N: 393 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q8c. “Kan je de activiteiten beschrijven die je nog hebt onthouden van jouw deelname aan ‘Wetenschap in de kijker’?

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
C. Invloed op kennis t.a.v. WIK (2)

Informatica, elektronica (chips, voertuigjes bouwen, game design, robots bouwen, computertaal, 3DModel) 18%

Fysica (geluidsgolven, lichtsnelheid, trillingen, ionen, magnetisme) 17%

Scheikunde (labo-experimenten, kunstoffen produceren, alcoholgehalte bepalen, wateronderzoek, wasmiddelen, etc.) 17%

Bezoek universiteit, hogeschool, onderzoekscentrum, univ. Ziekenhuis 17%

Talen (Verschil taalgebruik Nederland – Vlaanderen, Latijn, Chinees, vertaalsites op internet) 16%

Biologie (erfelijkheidsleer, enzymen, bloedanalyse, ontleding) 15%

Energie (alternatieve energie, kernenergie, zonnecellen, flikkerlichten) 12%

Engineering, bouwkunde (bouwen van raketten, vliegtuigvleugel, spaghettibruggen, etc.) 9%

Wiskunde (Gulden Snede, veelvlakken, etc.) 6%

Psychologie (kleuters waarnemen) 4%

Aardrijkskunde (topografie, grondonderzoek) 3%

Geschiedenis (liefdesmythen in de klassieke oudheid) 3%

Bezoek aan doecentra, infocentra (Isotopolis, DoeChemie centrum) 2%

Bedrijfsbezoek (IMEC, etc.) 2%

Bezoek aan museum, tentoonstelling (Körperwelt) 2%
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5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
D. Invloed op houding t.a.v. wetenschap en techniek

26% 69% 4%

Zeer interessant Interessant Niet interessant Helemaal niet interessant

95% 5%

TOP 2 BOT 2

95% van de lln. vond WIK interessant voornamelijk 17-18-jarigen. 1 op 2 meent zelfs, 7 maanden later, meer interesse te
hebben voor wetenschap en techniek; dit geldt in nog sterkere mate voor llln. uit Brussel (79%), jongens (56%), hogere
sociale klasse (54%) en 5de jaars (55%). Voor 6 op 10 lln. heeft het WIK geleid tot niet meer maar ook niet minder
interesse. Voor 1 op 3 lln. heeft het WIK hun interesse voor wetenschap/techniek wel vergroot (jongens 45%; 19-j. 64%).

Q10. “In welke mate vond je je deelname aan WIK interessant?”

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008, juni 2009

Q12. “Dankzij mijn deelname aan WIK heb ik nu meer interesse voor wetenschap en techniek”

48% 46%

37% 0%3% 34% 62%

Veel meer interesse Meer interesse Niet meer en niet minder

Q14. “In welke mate heeft jouw deelname aan activiteiten van WIK jouw interesse voor wetenschap en techniek
gewijzigd?”

7% 41% 42%

Helemaal akkoord Akkoord
Niet akkoord Helemaal niet akkoord
Weet niet

4%6%
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88% van de lln. vindt dat WIK erin slaagt lln. te informeren over wetenschap en techniek. Waar zij minder
in slaagt naar de mening van 4 op 10 lln. is meer meisjes aan te moedigen om een wetenschappelijke of
technische studierichting te kiezen.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q11. “In welke mate slagen de activiteiten van “Wetenschap in de Kijker” erin om volgende doelstellingen te bereiken?

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
E. Invloed op houding t.a.v. WIK (1)

2%

1%

2%

7%

9%

17%

29%

36%

59%

58%

48%

34%

29%

23%

15%

12%

1%

2%

6%

11%

Leerlingen informeren over wetenschap en techniek

Leerlingen wijzen op het belang van wetenschap en
techniek

Jongeren aanmoedigen om een opleiding te kiezen in
een wetenschappelijke of technische richting

Meer meisjes aanmoedigen om een opleiding te kiezen in
een wetenschappelijke of technische richting

Helemaal niet goed Niet zo goed Goed Zeer goed WN/Geen mening
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5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
E. Invloed op houding t.a.v. WIK (2)

Leerlingen uit het Gemeenschapsonderwijs vinden op consequente wijze dat het WIK beter slaagt in haar
doelstellingen dan lln. uit het vrij-katholiek onderwijs. Waar zij op significant mindere wijze in slaagt volgens
meisjes, ASO-lln. en lln. uit Antwerpen is leerlingen aanmoedigen om een wetenschappelijke of technische
studierichting te kiezen.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

TOP 2 %
(% ‘zeer goed’ + % ‘goed’)

TOT Geslacht Onderwijsnet Onderwijstype Regio

Meisje Jongen Gemeen-
schap

Vrij-
katholiek

ASO TSO A’pen Oost-VL West-VL

Leerlingen informeren over
wetenschap en techniek 88 89 87 96 86 87 90 88 90 86

Leerlingen wijzen op het
belang van wetenschap en
techniek

81 80 81 95 79 80 83 76 80 83

Leerlingen aanmoedigen
om een opleiding te kiezen
in een wet. of tech. richting

64 59 69 74 61 59 74 57 71 63

Meer meisjes aanmoedigen
om opleiding te kiezen in
een wet. of tech. richting

46 46
45 71 42 44 51 43 51 43

Q11. “In welke mate slagen de activiteiten van “Wetenschap in de Kijker” erin om volgende doelstellingen te bereiken?
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Voor leerlingen die deelnamen aan het WIK geldt dat zij haast 100% akkoord gaan met de investeringen die de
Vlaamse overheid doet in wetenschap en techniek (waaronder populariseringsacties), dat overigens als
essentieel gezien wordt voor de evolutie van de maatschappij en geen saai imago toegeschreven krijgt.

Base: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q14. “De Vlaamse overheid investeert elk jaar in “wetenschap, techniek en technologische innovatie”.
In welke mate gaat u akkoord met volgende uitspraken?”

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
E. Invloed op houding t.a.v. WIK (3)

42%

1%

2%

1%

44%

48%

38%

57%

6%

49%

58%

39%

1%

2%

3%

4%

6%

Ik vind het een goede zaak dat de Vlaamse overheid
investeert in wetenschappelijk en technologisch

onderzoek

Wetenschap, techniek en technologische innovatie zijn
belangrijk voor de maatschappij en haar evolutie

Ik vind het een goede zaak dat de Vlaamse overheid via
initiatieven zoals Wetenschap in de kijker leerlingen

informeert over het wetenschappelijk en technologisch
onderzoek in Vlaanderen

Wetenschap, techniek en technologische innovatie zijn
saai

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord WN/Geen mening
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1 op 3 leerlingen heeft na oktober 2008 nog andere activiteiten bijgewoond zoals bezoek aan
universiteiten, onderzoekscentra maar ook doecentra zoals Technopolis en Scientists@work. 1 op 5
leerlingen bezocht een tentoonstelling.

Base: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
F. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek (1)

Q9a. “Heb je sinds je deelname aan activiteiten van WIK nog andere
activiteiten specifiek rond wetenschap en techniek bijgewoond?

69%

Nee Ja

Q9b. “Aan welke andere activiteiten rond
wetenschap en techniek nam je dan deel?

JA31%

19+                   49%
5de jaar            36%
6de jaar            26%
West-VL           19%
Oost-VL            38%

WETENSCHAP                                                                  72%

Bezoek aan universiteit, hogeschool,
onderzoekscentrum, univ. ziekenhuis 23%

Deelname labo-experimenten, labotechnieken 13%

Bezoek aan doe-centra, infocentra

- Technopolis

- Scientists@work

- Isotopolis

- Technologicabeurs Gent

- Wetenschappelijke olympiade

15%

4%

4%

2%

2%

2%

Alternatieve energie (biobrandstoffen, energie
opwekken met fiets,…) 6%

Fysica, magnetisme, geluidsgolven 6%

Topografie (landschappen, hoogtemetingen) 5%

Wiskunde 4%

TALEN (bezoek tentoonstelling)                                     20%

TECHNIEK                                                                           6%

Engineering, bouwkunde (bouwen van bruggen,
spaghettibruggen, raketten bouwen….

Informatica, elektronica

4%

2%



Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest en Wetenschap in de kijker 2008 (ISIS 09-011532-01)

©
 2

00
9 

Ip
so

s

51

Voor 1 op 3 lln. heeft WIK invloed gehad op zijn/haar studiekeuze. Voor 85% heeft het WIK geen invloed
gehad op de hobby’s van leerlingen. WIK zette 1 op 4 lln. wel aan om informatie over wetenschap en
techniek op te zoeken.

Base: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Q12. “In welke mate ga je akkoord met volgende uitspraken?” (Dankzij) mijn deelname aan activiteiten van WIK...

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
F. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek (2)

9%

11%

14%

3%

38%

20%

59%

57%

10%

52%

43%

20%

19%

48%

5%

24%

5%

37%

2%

5%

5%

6%

2%

3%

4%

heeft geen invloed op mijn studiekeuze gehad

heeft me ertoe aangezet om informatie op te zoeken over
wetenschap en/of techniek

ben ik op zoek gegaan naar een studie/ opleiding over
wetenschap en/of techniek

heeft geen invloed op mijn hobby’s gehad

ben ik op zoek gegaan naar een vereniging/ club die
wetenschap en/of techniek als hoofdthema heeft

Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord WN/Geen mening



Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest en Wetenschap in de kijker 2008 (ISIS 09-011532-01)

©
 2

00
9 

Ip
so

s

52

5.5. Langetermijneffecten van deelname aan WIK
F. Invloed op gedrag t.a.v. wetenschap en techniek (3)

WIK lijkt bij 5de jaars meer invloed te hebben op de studiekeuze dan bij 6de jaars. Bij TSO-lln. slaagt het WIK
er dan weer in, in sterkere mate lln. aan te zetten om enerzijds info op te zoeken over  wetenschap/techniek,
dan ASO-lln en anderzijds op zoek te gaan naar een wet./technische studierichting.

N: 457 leerlingen die deelnamen aan WIK 2008; juni 2009

Bottom 2 %
(% ‘helemaal niet akkoord’ +
‘% niet akkoord’)

TOT Geslacht Sociale
klasse

Onderwijs-
type

Studie-
Jaar

Onderwijs-
net

Meisje Jongen Hoog Laag ASO TSO 5de j 6de j Gemeen-
schap

Vrij-
katholiek

heeft geen invloed op mijn
studiekeuze gehad

29 26 32 27 21 27 34 33 26 35 27

heeft me ertoe aangezet om
informatie op te zoeken over
wetenschap en/of techniek

70 78 62 68 60 73 63 70 70 70 69

ben ik op zoek gegaan naar
een studie/ opleiding over
wetenschap en/of techniek

71 73 70 70 60 74 63 71 71 65 71

heeft geen invloed op mijn
hobby’s gehad

13 8 17 9 25 10 18 11 14 17 11

ben ik op zoek gegaan naar
een vereniging/ club die wet.
en/of tech. als hoofdthema
heeft

13 94 86 91 82 92 86 91 89 96 88

Q12. “In welke mate ga je akkoord met volgende uitspraken?” (Dankzij) mijn deelname aan activiteiten van WIK...
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Conclusies
Wetenschapsfeest

Het bezoekersprofiel van het Wetenschapsfeest beantwoordt aan enkele stereotypen:
Mannen lijken meer aangetrokken door deze happening gewijd aan wetenschap en techniek dan vrouwen (54% vs. 46%).
De lagere sociale klasse en lageropgeleiden vinden veel moeilijker de weg naar een culturele activiteit als het
Wetenschapsfeest dan de hogere sociale klasse en hogeropgeleiden (resp. 9% vs 58% en 25% vs. 65%).
Dit jaar zakten vooral Antwerpenaars af naar de Nekkerhal in Mechelen waar de editie 2008 plaatsvond. Het
Wetenschapsfeest kent vooral succes binnen de regio waar het evenement georganiseerd wordt. Het zorgt niet voor een
verplaatsingsstroom naar andere provincies buiten de nabijliggende zoals Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Met een staal van 57 respondenten dienen de resultaten van de bevraging rond de langetermijneffecten van
het Wetenschapsfeest opgevat te worden als een eerste test van langetermijnmonitoring.

Kennis t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
Bezoekers van het Wetenschapsfeest hebben meer kennis over wetenschap (70%) dan over techniek (56%).
Ze raadplegen voornamelijk tijdschriften, kranten, radio en televisie (72%) en internet (70%) om hun kennis over
wetenschap en/of techniek uit te breiden.

Houding t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
De interesse van bezoekers aan het Wetenschapsfeest voor wetenschap en techniek is zeer groot, hoewel in sterkere mate
interesse bestaat voor wetenschap.

Gedrag t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
Maar liefst 4 op 10 bezoekers van het Wetenschapsfeest beoefent een job die te maken heeft met wetenschap en/of
techniek. Evenveel bezoekers zijn er in hun dagelijks leven niet mee bezig maar zou dat wel meer willen.
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Conclusies
Wetenschapsfeest

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op het kennispeil t.a.v. wetenschap en techniek
8 op 10 bezoekers meent 7 maanden na hun bezoek meer over wetenschap en techniek te weten.
Circa 9 op 10 bezoekers herinnert zich 7 maanden later nog aan welke activiteiten werd deelgenomen.
3 op 10 bezoekers is 7 maanden na afloop niet in staat om een instelling die aanwezig was op het Wetenschapsfeest te
noemen. De meest vernoemde instelling is de organisator van het evenement,Technopolis gevolgd door universiteiten en
hogescholen.
2 op 3 bezoekers meent te weten wie het Wetenschapsfeest organiseert; 95% onder hen heeft het bij het rechte eind: de
Vlaamse overheid (84%) en Technopolis (26%).

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op de houding t.a.v. wetenschap en techniek
93% van de bezoekers vindt dat het Wetenschapsfeest erin slaagt de bevolking te informeren over wetenschap en
techniek. Waar zij minder in slaagt naar de mening van 1 op 5 bezoekers is meer meisjes aan te moedigen om een
wetenschappelijke of technische studierichting te kiezen.
Voor de bezoekers van het Wetenschapsfeest geldt dat zij 100% akkoord gaan met de investeringen die de Vlaamse
overheid doet in wetenschap en techniek, dat overigens als essentieel gezien wordt voor de evolutie van de maatschappij
en geen saai imago toegeschreven krijgt.
2 op 3 meent, 7 maanden later, meer interesse te hebben voor wetenschap en techniek; voor de helft van de bezoekers
heeft het WF geleid tot niet meer maar ook niet minder interesse. Voor een even groot aandeel heeft het Wetenschapsfeest
hun interesse wel vergroot.

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op het gedrag t.a.v. wetenschap en techniek
1 op 5 bezoekers heeft 7 maanden na afloop van het Wetenschapsfeest 2008 nog andere activiteiten bijgewoond zoals een
bezoek aan Technopolis, Earth Explorer,...
Voor 1 op 4 respondenten heeft het bezoek aan het Wetenschapsfeest invloed gehad op zijn/haar hobby’s; voor 1 op 3 op
zijn/haar job. Voor 6 op 10 zette het bezoek niet aan tot het zoeken naar een wetenschappelijke, technische studierichting.
Het zette de helft van de bezoekers wel aan om informatie over wetenschap en techniek op te zoeken.
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Conclusies
Wetenschap in de kijker

Met een staal van 457 leerlingen dienen de resultaten van de bevraging rond de langetermijneffecten van
Wetenschap in de kijker opgevat te worden als een eerste test van langetermijnmonitoring.

Kennis t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
Leerlingen die deelnamen aan WIK menen meer kennis te hebben over wetenschap dan over techniek. Leerlingen schatten
hun kennis over wetenschap en techniek eerder hoog in.
9 op 10 leerlingen richten zich voornamelijk tot studiemateriaal via school om hun kennis over wetenschap en/of techniek bij
te schaven. 2 op 3 leerlingen raadpleegt hiervoor het World Wide Web.
Jongens raadplegen vaker het Internet alsook boeken over wetenschap en techniek in vergelijking met meisjes die het
vaker houden op het studiemateriaal van school om hun kennis uit te breiden. Lln. uit het TSO leren vaker via experimenten
en praktijkoefeningen dan ASO lln.

Houding t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
In het algemeen hebben leerlingen meer interesse voor wetenschap dan voor techniek. De interesse in wetenschap en
techniek is groot.

Gedrag t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
Haast 8 op 10 lln. studeert een wetenschappelijke/technische richting. Slechts 7% interesseert zich niet in wetenschap
en/of techniek. 1 op 5 leerlingen is er in zijn/haar vrije tijd mee bezig.
Jongens studeren vaker een wet./technische richting dan meisjes en zijn er in sterkere mate mee bezig in hun vrije tijd net
als TSO-lln. in vergelijking met ASO-lln. 15% van de meisjes zou er echter graag meer mee willen bezig zijn.

Verwachtingen t.a.v. wetenschap en techniek in het algemeen
2 op 3 leerlingen verwacht van wetenschap en techniek een betere gezondheid alsook een schoner milieu; dit geldt in
sterkere mate voor ASO leerlingen. Voor TSO-lln. is meer werkgelegenheid scheppen de grootste verwachting.
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Conclusies
Wetenschap in de kijker

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op het kennispeil t.a.v. wetenschap en techniek
2 op 3 leerlingen geeft 7 maanden na hun deelname aan WIK aan over een hoger kennispeil t.o.v. wetenschap en techniek
te beschikken dan vóór hun deelname.
Meer dan 8 leerlingen op 10 herinnert zich nog aan welke activiteiten werd deelgenomen: 2/3 aan positieve
wetenschappen, ¼ aan taal- en menswetenschappen en 1/5 aan technische wetenschappen.

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op de houding t.a.v. wetenschap en techniek
1 op 2 leerlingen meent 7 maanden later meer interesse te hebben voor wetenschap en techniek. Voor 1 op 3 lln. heeft het
WIK hun interesse voor wetenschap/techniek vergroot.
88% van de lln. vindt dat WIK erin slaagt lln. te informeren over wetenschap en techniek. Waar zij minder in slaagt is meer
meisjes aan te moedigen om een wetenschappelijke of technische studierichting te kiezen.
Voor leerlingen die deelnamen aan het WIK geldt dat zij haast 100% akkoord gaan met de investeringen die de Vlaamse
overheid doet in wetenschap en techniek (waaronder populariseringsacties), dat overigens als essentieel gezien wordt voor
de evolutie van de maatschappij en geen saai imago toegeschreven krijgt.

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op het gedrag t.a.v. wetenschap en techniek
1 op 3 leerlingen heeft na oktober 2008 nog andere activiteiten bijgewoond zoals bezoek aan universiteiten,
onderzoekscentra maar ook doecentra zoals Technopolis en Scientists@work. Maar liefst 1 op 5 leerlingen bezocht een
tentoonstelling.
Voor 85% heeft het WIK geen invloed gehad op de hobby’s van leerlingen. WIK zette 1 op 4 lln. wel aan om informatie over
wetenschap en techniek op te zoeken.
Bij TSO-lln. slaagt het WIK er in, in sterkere mate lln. aan te zetten om enerzijds info op te zoeken over
wetenschap/techniek, dan ASO-lln en anderzijds op zoek te gaan naar een wet./technische studierichting.

Langetermijneffecten van Wetenschapsfeest op de studiekeuze
WIK overtuigt 14% van de leerlingen in hun beslissing om een verdere wetenschappelijke en/of technische richting te
volgen. Voor 7% van de lln. zorgde WIK ervoor een dergelijke richting te overwegen.
WIK lijkt bij 5de jaars meer invloed te hebben op de studiekeuze dan bij 6de jaars. Bij 17-18 jarigen slaagt het WIK er dan
weer in, in sterkere mate lln. te overtuigen van hun aanvankelijke keuze voor een wet./technische richting.
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Algemene conclusie

Op lange termijn lijkt het Wetenschapsfeest haar doelstelling niet te missen.
De resultaten lijken erop te wijzen dat deze populariseringsactie leidt tot kennisverruiming bij 8 op 10
bezoekers, een positievere houding t.a.v. wetenschap en techniek bij 2 op 3 én positieve
gedragsveranderingen ten voordele van wetenschap en techniek: het Wetenschapsfeest heeft o.a. voor 1
op 3 bezoekers invloed gehad op zijn/haar job.

Op lange termijn mist ook Wetenschap in de kijker haar doelstelling niet.
Deze populariseringsactie voor leerlingen uit het secundair onderwijs leidt tot een hoger kennispeil bij 2
op 3 leerlingen, een positievere houding t.a.v. wetenschap en techniek bij de helft onder hen en positieve
gedragsveranderingen ten voordele van wetenschap en techniek: WIK heeft voor 1 op 3 leerlingen
invloed op zijn/haar studiekeuze gehad.
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Foutenmarge (1)

De foutenmarge geeft aan hoe een bepaalde proportie in de steekproef zich bij een gekozen
betrouwbaarheidsniveau (doorgaans 95%) vertaalt naar de totale populatie. Met andere woorden, hoe
zou deze proportie er uit zien, mochten we de volledige populatie ondervragen in plaats van ons te
beperken tot de steekproef.

De foutenmarge wordt aan de hand van volgende formule berekend:   x    p.(100-p)
n

Stel dat binnen een steekproef van 300 respondenten, 60% ‘Ja’ antwoordt op een vraag. We leggen het
betrouwbaarheidsniveau op 95%. In dit geval is n = 300,  = 1.96, p = 60, q=40 (100-60). Invulling van
bovenstaande formule geeft een foutenmarge weer van 5.5%.  Dit betekent dat in 95% van de gevallen
de proportie binnen het universum 5.5% onder of boven de gevonden steekproefverhouding ligt, of
concreet tussen 54.5% (60-5.5) en 65.5% (60+5.5).
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Foutenmarge (2)

Onderstaande tabel illustreert de statistische fout (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) voor
steekproeven van verschillende omvang:

n Waargenomen frequentie (%)

1 or
99

2 or
98

3 or
97

4 or
96

5 or
95

10 or
90

15 or
85

20 or
80

25 or
75

30 or
70

35 or
65

40 or
60

45 or
55

50

50 2.8 3.9 4.7 5.4 6.0 8.3 9.9 11.1 12.0 12.7 13.2 13.6 13.8 13.9

100 2.0 2.7 3.8 3.8 4.3 5.9 7.0 7.8 8.5 9.0 9.3 9.6 9.8 9.8

200 1.4 1.9 2.4 2.7 3.0 4.2 5.0 5.6 6.0 6.4 6.6 6.8 6.9 6.9

300 1.1 1.6 1.9 2.2 2.5 3.4 4.0 4.5 4.9 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7

400 1.0 1.4 1.7 1.9 2.1 2.9 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9

500 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4

600 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0

700 0.7 1.0 1.3 1.5 1.6 2.2 2.6 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7

800 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5

900 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3

1.000 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1
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Betekenis van wetenschap en techniek

In de vragenlijst werd meermaals melding gemaakt van ‘wetenschap’ en ‘techniek’. Volgende definities
werden aan de respondenten meegegeven teneinde eenzelfde begrip van deze onderzoeksthema’s te
verzekeren:

Met wetenschap wordt zowel de menselijke kennis aangeduid als de organisatie om deze kennis te
vergaren. (bijvoorbeeld wetenschappers in onderzoeksinstellingen) Naast de “harde” wetenschappen
(zoals aardrijkskunde, biologie, fysica, scheikunde, wiskunde, ingenieurswetenschappen, …) omvat
de wetenschap ook “zachte” wetenschappen (geschiedenis, letterkunde, vertaalwetenschappen, …).

Techniek is het geheel van ingrepen waarmee de mens zijn omgeving probeert te beheersen en te
veranderen. Techniek komt daardoor tegemoet aan menselijke materiële noden en behoeften.
Techniek betreft o.a. de technische ontwikkeling en de constructie van producten en systemen.
Voorbeelden zijn: bouwkunde, werktuigbouwkunde, vliegtuigbouwkunde, materiaalkunde,
elektrotechniek, industrieel ontwerpen,...

Wetenschap en techniek zijn nauw met elkaar verweven in de zin dat wetenschappelijke
ontdekkingen techniek aansturen en omgekeerd technische vraagstellingen vaak een impuls geven
tot wetenschappelijke doorbraken.
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The UN Global Compact's 10 principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption enjoy universal consensus and are derived from:
The Universal Declaration of Human Rights
The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
The Rio Declaration on Environment and Development
The United Nations Convention Against Corruption
The Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour
standards, the environment, and anti-corruption:
Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labour Standards

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-Corruption

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
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www.ipsos.be
Info@ipsos.be

"As a corporate socially responsible company, Ipsos adheres to the United Nations Global
Compact principles."
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