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Samenvatting 

Achtergrond 

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Vlaanderen: een 

wetenschapscommunicatieplatform dat wekelijks gratis podcasts en video’s online plaatst. Met die 

podcasts en video’s wil de organisatie een zo breed mogelijk publiek op een toegankelijke manier in 

contact brengen met wetenschap. Uit eerdere onderzoeken blijkt echter dat mensen verschillen in de 

mate waarin ze in contact komen met wetenschap en in de manier waarop dat gebeurt.  

Doel 

Het doel van dit onderzoek was nagaan welke factoren bepalen of iemand geluisterd heeft naar de 

podcasts en/of gekeken heeft naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. De resultaten van 

dit onderzoek geven de Universiteit van Vlaanderen inzicht in de mensen die de organisatie in het 

voorbije jaar heeft bereikt.  

Methode 

Voor dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een vragenlijst die zowel online als op papier verspreid 

werd. De vragenlijst bevatte vragen over gender, leeftijd, opleidingsniveau, mediaprofiel, contact met 

wetenschap via het internet, via traditionele mediakanalen en via vrijetijdsactiviteiten, en percepties 

over wetenschap(pers). In totaal vulden 677 personen de vragenlijst volledig in. Via logistische 

regressies werd nagegaan welke kenmerken van de deelnemers voorspellen of zij in het voorbije jaar 

(1) een podcast  van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd hebben, (2) een videocollege of (3) een 

Wat Zegt De Wetenschap-video van de organisatie bekeken hebben. 

Resultaten  

De Universiteit van Vlaanderen bereikt met haar podcasts en video’s vooral mensen die positief staan 

tegenover wetenschap en in hun mediagebruik op zoek zijn naar kennis en verdieping. Of die mensen 

wel of geen diploma hoger onderwijs behaald hebben, heeft hierop geen invloed. De videocolleges 

blijken eerder bekeken te worden door een ouder publiek, terwijl de podcasts ook door jongeren 

beluisterd worden. 

Conclusies  

De studie heeft inzichten verschaft in de kenmerken van mensen die het kijk- en luistergedrag 

voorspellen. Anderzijds roepen de resultaten ook nieuwe vragen op in verband met wie de Universiteit 

van Vlaanderen nog niet bereikt met haar podcasts en video’s. De uitdaging voor de Universiteit van 



 

 

Vlaanderen is om via gerichte marketingcampagnes ook mensen te bereiken die minder kans hebben 

om te luisteren naar de podcasts en te kijken naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen.  
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1 Inleiding 

Maandelijks bereikt de Universiteit van Vlaanderen miljoenen geïnteresseerden met haar podcasts en 

video’s over wetenschap. Daarom mag de Universiteit van Vlaanderen zich vandaag een van de 

grootste wetenschapscommunicatieplatformen van Vlaanderen noemen (Universiteit van Vlaanderen, 

2020). Onder de vorm van podcasts en video’s laat de organisatie wetenschappers van verschillende 

wetenschappelijke disciplines aan het woord. Op een toegankelijke manier brengen wetenschappers 

zo wetenschappelijke kennis tot bij het brede publiek.  

Met dit onderzoek gingen we1 na welk publiek de Universiteit van Vlaanderen bereikt. De resultaten 

van dit onderzoek kunnen de organisatie helpen om een strategisch communicatieplan uit te tekenen. 

Dat plan kan bijdragen aan de missie van de Universiteit van Vlaanderen, namelijk wetenschappelijke 

kennis tot bij een zo breed mogelijk publiek brengen. 

Het brede publiek gebruikt niet uitsluitend internetbronnen om zich te informeren over wetenschap. 

Ook via traditionele mediakanalen zoals televisie en kranten en via activiteiten zoals museumbezoeken 

of gesprekken met vrienden kunnen mensen in contact komen met wetenschap (zie o.a. European 

Commission, 2021; Metag et al., 2018; OST & Wellcome Trust, 2000; Schäfer et al., 2018). Onderzoek 

heeft uitgewezen dat mensen verschillen in de mate waarin ze in contact komen met wetenschap en 

ook in de manier waarop dat gebeurt. De factoren die die verschillen verklaren, zijn niet alleen 

sociodemografisch van aard (Guenther & Weingart, 2018; Metag et al., 2018; Nisbet et al., 2002), maar 

hebben ook betrekking op de percepties die mensen hebben over wetenschap (OST & Wellcome Trust, 

2000; Schäfer et al., 2018). Daarnaast vonden onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk ook een relatie 

tussen de manieren waarop mensen zich informeren over wetenschap en hun algemene 

mediavoorkeuren (OST & Wellcome Trust, 2000).  

Verschillende studies tonen dus aan dat verschillende factoren een rol spelen in de mate waarin 

mensen in contact komen met wetenschap en de manier waarop dat gebeurt. Die bepalende factoren 

wilden we in dit onderzoek opnieuw onderzoeken, maar dan voor drie specifieke vormen van 

 

1 Dit resultaat is tot stand gekomen in overleg met mijn promotor en de Universiteit van Vlaanderen. Daarom 
heb ik ervoor gekozen om in de we-vorm te rapporteren. 
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wetenschapscommunicatie, namelijk de podcasts, de videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-

video’s van de Universiteit van Vlaanderen2. De onderzoeksvragen in dit onderzoek zijn:  

1 Welke factoren bepalen of iemand heeft geluisterd naar een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen? 

2 Welke factoren bepalen of iemand heeft gekeken naar een videocollege van de Universiteit van 

Vlaanderen? 

3 Welke factoren bepalen of iemand heeft gekeken naar een Wat Zegt De Wetenschap-video van 

de Universiteit van Vlaanderen?  

Voorgaande vergelijkbare studies maakten gebruik van grootschalige vragenlijsten. Daarom werd ook 

in dit onderzoek data verzameld met behulp van een vragenlijst. De steekproef bestond uit 677 

mannen en vrouwen van verschillende opleidingsniveaus. Via logistische regressieanalyses werden de 

onderzoeksvragen beantwoord. 

Het volgende hoofdstuk schetst het theoretisch kader van dit onderzoek. Daarin worden eerst het 

belang van wetenschapscommunicatie en de Universiteit van Vlaanderen als 

wetenschapscommunicatieplatform besproken. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillende 

manieren waarop mensen in contact kunnen komen met wetenschap. Het literatuuroverzicht eindigt 

met een bespreking van de kenmerken die bepalen in welke mate en op welke manieren mensen in 

contact komen met wetenschap. Meer specifiek gaat het over sociodemografische kenmerken, 

mediavoorkeuren en percepties over wetenschap(pers). Op basis van de voorgaande literatuur  

formuleerden we de onderzoeksvragen, die terug te vinden zijn in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 

bespreken we de gebruikte vragenlijst en de manier waarop de data verzameld werden. De gevonden 

resultaten rapporteren we in hoofdstuk 5. Op basis van die resultaten formuleren we in hoofdstuk 6 

antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarnaast bespreken we de beperkingen van dit onderzoek en 

geven we aanbevelingen voor de Universiteit van Vlaanderen en voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

 

  

 

2 De Universiteit van Vlaanderen biedt informatie aan in drie verschillende vormen. In de videocolleges en 
podcasts geven wetenschappers in een kwartier het antwoord op een prikkelende vraag. Daarnaast zijn er de 
kortere Wat Zegt De Wetenschap-video’s die in een 5-tal minuten inspelen op de actualiteit. 
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2 Literatuuroverzicht 

2.1 De doelstellingen van wetenschapscommunicatie 

Voor de meeste wetenschappers is communicatie met andere wetenschappers, bijvoorbeeld via 

wetenschappelijke artikelen of op conferenties, de meest voor de hand liggende vorm van 

communicatie over hun onderzoek. Die communicatie verloopt tussen experts en blijft met andere 

woorden binnen de wetenschappelijke community (Illingworth & Allen, 2020). Daarnaast is er nog een 

tweede vorm van communicatie: wetenschapscommunicatie of de communicatie met het brede 

publiek (Burns et al., 2003). Wetenschapscommunicatie heeft de laatste decennia sterk aan belang 

gewonnen en werd in de jaren 1960 zelfs het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek (Schäfer et 

al., 2019).  

Burns et al. (2003, p. 191) omschrijven wetenschapscommunicatie als het gebruik van passende 

vaardigheden, media, activiteiten en dialoog om een of meer van de volgende persoonlijke reacties op 

wetenschap bij een publiek van niet-wetenschappers te veroorzaken: bewustmaking van de relevantie 

van wetenschap, plezier beleven aan of andere affectieve reacties op wetenschap, interesse krijgen of 

vergroten in wetenschap, het vormen, bijstellen of bevestigen van een mening over wetenschap en 

ten slotte het vergroten van het begrip van wetenschap.  

Volgens de definitie van Burns et al. (2003) maken wetenschapscommunicatoren gebruik van enkele 

instrumenten. In de eerste plaats moet de communicator de juiste vaardigheden inzetten. Enerzijds 

gaat het over communicatievaardigheden om wetenschappelijke kennis op een begrijpelijke manier 

voor te stellen. Wetenschapscommunicatie is dan ook een meer toegankelijke vorm van communicatie 

die door een breed publiek begrepen kan worden. Anderzijds kunnen die vaardigheden betrekking 

hebben op het kunnen ontwerpen, organiseren of begeleiden van wetenschapscommunicatie-

activiteiten. Activiteiten en media zijn volgens Burns et al. (2003) namelijk de twee andere 

instrumenten die door wetenschapscommunicatoren gehanteerd worden. Zo kan het brede publiek 

niet alleen bereikt worden via berichtgeving op sociale media of via de productie van digitale content 

zoals podcasts en video’s, maar ook via wetenschapsfestivals of tijdens museumbezoeken (Burns et 

al., 2003; Redfern et al., 2016). Daarbij is het belangrijk op te merken dat wetenschapscommunicatie 

niet noodzakelijk rechtstreeks van de wetenschappelijke community uit hoeft te gaan. Ook de media, 

denktanks, non-profitorganisaties, gezondheidsmedewerkers of overheidsinstanties kunnen als 

wetenschapscommunicatoren optreden (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 

2017).   
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Uit de definitie van Burns et al. (2003) wordt duidelijk dat de doelstellingen van 

wetenschapscommunicatie erg uiteenlopend kunnen zijn. Het gaat vandaag niet meer over pure 

kennisoverdracht van een expert die over alle kennis beschikt naar een lekenpubliek dat over 

onvoldoende kennis beschikt. Die visie op wetenschapscommunicatie is eerder beperkend en heeft 

plaatsgemaakt voor een model waarin de dialoog tussen de wetenschappelijke community en het 

publiek centraal staat (Burns et al., 2003; Redfern et al., 2016; Schäfer et al., 2019).  

Die moderne opvatting over wetenschapscommunicatie leidt vandaag tot diverse doelstellingen of 

redenen om aan wetenschapscommunicatie te doen. Een van de mogelijke doelstellingen van 

wetenschapscommunicatie is het publiek bewustmaken van de relevantie van wetenschap (Burns et 

al., 2003). Die relevantie wordt onder andere weerspiegeld in de 2 miljard euro overheidsgeld die in 

Vlaanderen in 2022 voorzien wordt voor onderzoek en ontwikkeling (Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie [EWI], 2022b). Het publiek informeren over de voortgang en de doorbraken 

in de wetenschap die mede dankzij dat budget gerealiseerd worden, is dus ook in Vlaanderen een 

belangrijke doelstelling. Het publiek een plezierige ervaring bieden met wetenschap is volgens Burns 

et al. (2003) een tweede mogelijke doelstelling van wetenschapscommunicatie. Een plezierige 

ervaring, bijvoorbeeld door het bijwonen van een wetenschapsshow of het bezoeken van een 

wetenschapsmuseum, kan namelijk zorgen voor positieve attitudes over wetenschap. Die positieve 

attitudes kunnen het publiek motiveren om opnieuw in contact te komen met wetenschap en zo 

nieuwe ervaringen met wetenschap te creëren. Ten derde kan wetenschapscommunicatie ingezet 

worden om de interesse in wetenschap aan te wakkeren bij het publiek (Burns et al., 2003). Die 

doelstelling is ook terug te vinden in het beleidsplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse 

Regering die door middel van wetenschapscommunicatie de instroom van jongeren in STEM-

studierichtingen3 en -beroepen wil stimuleren (Departement EWI, 2022a). Ten vierde kunnen 

wetenschapscommunicatoren trachten de meningen van het publiek te beïnvloeden (Burns et al., 

2003). Dat kan nodig zijn wanneer er wetenschappelijk bewijs is dat bepaalde meningen (en bijhorende 

gedragingen) gevolgen kunnen hebben voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Een 

voorbeeld is de communicatie door wetenschappers over het belang van vaccineren bij een 

wereldwijde gezondheidscrisis (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2017). Ten 

slotte kan wetenschapscommunicatie ook gericht zijn op het vergroten van het begrip van wetenschap 

bij het publiek. Concreet houdt dat in dat wetenschapscommunicatie kan leiden tot een beter begrip 

 

3 STEM is de afkorting van Science – Technology – Engineering – Mathematics. STEM-studierichtingen bereiden 
leerlingen voor op technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen 
(Onderwijskiezer, z.d.) 
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van wetenschappelijke concepten, van de methoden van wetenschappelijk onderzoek en van het 

belang van wetenschap voor de samenleving (Burns et al., 2003).  

 

2.2 De Universiteit van Vlaanderen als wetenschapscommunicatieplatform  

Een belangrijke Vlaamse speler op het gebied van online wetenschapscommunicatie is de Universiteit 

van Vlaanderen. De Universiteit van Vlaanderen is een vzw, opgericht in 2017, met als missie 

wetenschappelijke kennis toegankelijk maken voor iedereen. Die missie proberen ze waar te maken 

door wekelijks gratis video’s en podcasts online beschikbaar te stellen. Haar inspiratie haalde de 

Universiteit van Vlaanderen bij de Universiteit van Nederland, een Nederlandse stichting met dezelfde 

missie, die sinds 2013 al meer dan 800 colleges opnam (Universiteit van Vlaanderen, 2020). 

In de video’s en podcasts van de Universiteit van Vlaanderen komen wetenschappers van de vijf 

Vlaamse universiteiten4 aan het woord. Op een begrijpelijke en laagdrempelige manier proberen zij 

wetenschappelijke kennis over te brengen naar hun publiek. Een video of podcast van de Universiteit 

van Vlaanderen is dan ook meer dan een digitaal college. De wetenschappers gaan namelijk steeds aan 

de slag met een centrale vraag. Die vraag kan betrekking hebben op alle takken van de wetenschap. 

Van pure technologievraagstukken (Waarom rijden nog niet alle auto’s op waterstof?), 

biologievraagstukken (Waarom is het erg als wespen zouden verdwijnen?), economische vraagstukken 

(Worden huizen onbetaalbaar?), psychologische vraagstukken (Helpt vloeken tegen pijn?) tot 

taalvraagstukken (Waarom kan je beter Spaans als je 2 pintjes gedronken hebt?)5 (Universiteit van 

Vlaanderen, 2020). Het antwoord op die vraag wordt door de wetenschapper uitgelegd in een van de 

volgende drie formats: een videocollege, een podcast of een Wat Zegt De Wetenschap-video.  

De videocolleges duren telkens een kwartier en worden opgenomen met een live publiek tijdens een 

tour door de Vlaamse steden. Af en toe wordt ook een Engelstalig videocollege opgenomen met een 

anderstalige wetenschapper van een van de Vlaamse universiteiten. De videocolleges worden 

beschikbaar gesteld via YouTube, VRT NU en Eén, en verder verspreid door mediapartners VRT en 

Knack en door de vijf Vlaamse universiteiten. De videocolleges werden tussen 2017 en 2020 al meer 

dan 6.1 miljoen keer bekeken (Universiteit van Vlaanderen, 2020).  

 

 

4 KU Leuven, UAntwerpen, UGent, UHasselt en VUB  

5 Dit was een willekeurige selectie van vragen die in de voorbije vijf jaar in de podcasts en video’s van de 
Universiteit van Vlaanderen werden beantwoord.  
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Figuur 2.1  
Schermafbeelding van het videocollege ‘Waarom behalen zo veel hoogbegaafden geen diploma?’ op 
YouTube 

 

Noot. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=oFCLdJVoHVg 

 

Een ander populair format van de Universiteit van Vlaanderen zijn de podcasts. Daarvan bestaan er 

twee soorten. Enerzijds zijn er de podcasts die herwerkt zijn op basis van bestaande videocolleges. De 

inhoud van de podcast en van het videocollege zijn in dat geval identiek. Anderzijds zijn er 

podcastafleveringen die uitsluitend in podcastvorm beschikbaar zijn. Die afleveringen duren eveneens 

een kwartier en worden opgenomen in een studio zonder publiek. Dat soort podcasts wordt voorzien 

van bijkomende vragen en sfeergeluiden. Alle podcasts worden beschikbaar gesteld via de website van 

de Universiteit van Vlaanderen (https://www.universiteitvanvlaanderen.be), Spotify, iTunes en andere 

podcast-apps en opnieuw verder verspreid via mediapartners VRT en Knack. De podcasts van de 

Universiteit van Vlaanderen werden tussen 2018 en 2020 al meer dan 5 miljoen keer beluisterd 

(Universiteit van Vlaanderen, 2020).  

 

Figuur 2.2  
Schermafbeelding van de podcastaflevering ‘401. Word je sneller dement als je slecht hoort?’ op 
Spotify 

 

Noot. Bron: https://open.spotify.com/episode/2HspootZ1NXwl0g15CBjgl 
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Het derde format van de Universiteit van Vlaanderen zijn de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. Net 

zoals bij een videocollege of een podcast geeft in een Wat Zegt De Wetenschap-video een 

wetenschapper een wetenschappelijk antwoord op een vraag. Maar de centrale vraag heeft steeds 

betrekking op een gebeurtenis uit de actualiteit. Bovendien is een Wat Zegt De Wetenschap-video 

korter dan een videocollege (minder dan vijf minuten). Ten slotte verschilt een Wat Zegt De 

Wetenschap-video ook visueel heel sterk van een videocollege. Een Wat Zegt De Wetenschap-video 

wordt namelijk opgenomen in een green screen studio zonder publiek. Dat laat toe om achteraf 

infographics, cijfers of andere afbeeldingen in de video te monteren.  

 

Figuur 2.3  
Schermafbeelding van de Wat Zegt De Wetenschap-video ‘Is huren weggesmeten geld?’ op YouTube 

 

Noot. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=-ngA5RqDgOk&t 

 

2.3 Kanalen en bronnen om in contact te komen met wetenschap 

Er is al veel onderzoek verricht naar de manieren waarop mensen in contact komen met wetenschap. 

De onderzoekers vonden niet alleen grote verschillen in de mate waarin mensen in contact komen met 

wetenschap, maar ook in de manier waarop dat gebeurt (zie o.a. Departement EWI, 2021; European 

Commission, 2021; Guenther & Weingart, 2018; Metag et al., 2018; OST & Wellcome Trust, 2000; 

Redfern et al., 2016; Schäfer et al., 2018).  

Een eerste belangrijke manier waarop mensen in contact komen met wetenschap zijn de traditionele 

media. Kranten, tijdschriften, radio en televisie vormen voor heel wat mensen een belangrijke bron 

van informatie over wetenschap (Metag et al., 2018; Schäfer et al., 2018). Vooral televisie blijkt een 

erg waardevolle bron van informatie te zijn. De Special Eurobarometer 516 (European Commission, 

2021) toonde aan dat televisie-uitzendingen (zowel via een televisietoestel als via het internet) in de 
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EU-lidstaten de meest gebruikte bron zijn voor informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen. 

Ook in Vlaanderen is televisie een belangrijk kanaal: minder dan 20% van de deelnemers in de 

Wetenschapsbarometer gaf aan nooit naar een programma over wetenschap of technologie te kijken 

(Departement EWI, 2021). Voor Duitsland en Zwitserland vonden Schäfer et al. (2018) en Metag et al. 

(2018) bovendien dat het publiek dat het minst in contact komt met wetenschap, dat toch nog het 

vaakst doet via televisie.  

Andere belangrijke bronnen binnen de traditionele media zijn kranten en tijdschriften. Uit de Zwitserse 

Wetenschapsbarometer kwam naar voren dat Zwitsers het vaakst in contact komen met wetenschap 

via kranten en tijdschriften (Schäfer et al., 2018). Een studie uit het Verenigd Koninkrijk toonde echter 

aan dat kranten en tijdschriften daar veel minder gebruikt worden als informatiebron voor 

wetenschap. De informatiebronnen die het in het Verenigd Koninkrijk beter doen dan kranten en 

tijdschriften zijn allemaal terug te vinden op het internet (Redfern et al., 2016). Ook in de Verenigde 

Staten neemt het belang van kranten en tijdschriften als informatiebronnen voor wetenschappelijke 

informatie al enkele jaren af. Die daling wordt echter opgevangen door een stijging in het gebruik van 

internetbronnen (National Science Board, 2020). 

Het internet vormt een belangrijke bron van wetenschappelijke informatie. Op het internet zijn niet 

alleen gevestigde en journalistieke bronnen zoals online kranten en online tijdschriften te vinden, maar 

ook alsmaar meer alternatieve bronnen zoals Facebook, YouTube en blogs. In Zwitserland vonden 

Metag et al. (2018) dat wie het meest in contact komt met wetenschap, dat het vaakst doet via het 

internet. Institutionele websites, Wikipedia en YouTube zijn in dat geval de drie meest gebruikte online 

kanalen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten komt het brede publiek voornamelijk 

in contact met wetenschap via het internet (National Science Board, 2020; Redfern et al., 2016). Online 

nieuwspagina’s, sociale media en blogs zijn in het Verenigd Koninkrijk de meest populaire online 

kanalen (Redfern et al., 2016). Ten slotte zijn sociale media (waaronder ook YouTube) en blogs ook in 

de EU-lidstaten de op een na meest gebruikte informatiebronnen voor wetenschap (European 

Commission, 2021).  

Naast online en offline media zijn er nog tal van andere manieren waarop mensen in contact kunnen 

komen met wetenschap. Niet alleen via lezingen, debatten of wetenschapscentra, maar evenzeer via 

dierentuinen of musea. Ook in gesprekken met vrienden kunnen wetenschappelijke onderwerpen ter 

sprake komen (European Commission, 2021). Metag et al. (2018) toonden in hun onderzoek aan dat 

wie het meest in contact komt met wetenschap via (online en offline) media, ook het vaakst in contact 

komt met wetenschap via deze andere kanalen.  
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Er zijn onderzoekers die hebben geprobeerd het publiek te segmenteren naargelang de mediakanalen 

die ze gebruiken om zich te informeren over wetenschap. Zo slaagden Metag et al. (2018) erin om het 

Duitse en Zwitserse publiek in te delen in vijf groepen die verschillen in de mate waarin ze in contact 

komen met wetenschap en de manier waarop dat gebeurt. De eerste groep gaat het vaakst op zoek 

naar informatie over wetenschap en gebruikt daarvoor zowel traditionele mediakanalen als online 

mediakanalen. De grootverbruikers van massamedia vormen in het onderzoek van Metag et al. (2018) 

het tweede segment. Zij informeren zich in grote mate via televisie, kranten en tijdschriften. Als ze in 

contact komen met wetenschap via het internet, gebeurt dat vaker via online archieven van 

televisiezenders, kranten en tijdschriften dan via alternatieve online media zoals sociale media. De 

derde groep die Metag et al. (2018) onderscheiden geeft wel de voorkeur aan alternatieve online 

media. Zij komen niet vaak in contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, maar 

gebruiken eerder Facebook, YouTube of Wikipedia om zich te informeren over wetenschap. De vierde 

en voorlaatste groep komt slechts sporadisch in contact met wetenschap. Het online contact verloopt 

vrijwel uitsluitend via online encyclopedieën zoals Wikipedia, terwijl het offline contact beperkt blijft 

tot televisie, kranten en tijdschriften. Ook de laatste groep, die het minst in contact komt met 

wetenschap, informeert zich uitsluitend via de televisie, kranten en tijdschriften en beperkt zich dus 

tot offline informatiebronnen. 

 

2.4 Mediaprofielen en contact met wetenschap 

Metag et al. (2018) hebben aangetoond dat mensen verschillen in de mate waarin ze zich informeren 

over wetenschap en ook dat ze daarvoor verschillende mediakanalen verkiezen. Maar ook in hun 

algemene mediavoorkeuren verschillen mensen. Zo verkiezen sommigen amusementsprogramma’s 

boven informatieve of actualiteitenprogramma’s en verkiezen anderen opiniebladen boven 

showbizzmagazines. Het Nederlandse onderzoeksbureau Motivaction (2021) onderzocht het kijk-, 

luister-, lees- en online gedrag van Nederlanders en kwam op basis daarvan tot acht verschillende 

mediaprofielen.  

Een van de mediaprofielen in het onderzoek van Motivaction (2021) is de kritische verdiepingszoeker. 

De kritische verdiepingszoeker staat bewust in het leven, is op zoek naar verdieping en kennis en houdt 

zich bezig met zaken die goed zijn voor zijn of haar zelfontplooiing. Verdiepende krantenartikelen 

lezen, inhoudelijke radioprogramma’s beluisteren en socialemediapagina’s over gezondheid of 

duurzaam leven volgen, zijn zaken die de kritische verdiepingszoeker bezighouden. Kritische 

verdiepingszoekers zijn ouder (55+) en hoogopgeleid.    
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Een mediaprofiel dat hier heel erg van verschilt, is de onbezorgde amusementszoeker. De onbezorgde 

amusementszoeker is een echte levensgenieter en is steeds op zoek naar plezier en ontspanning. Die 

ontspanning vindt de onbezorgde amusementszoeker onder andere in het kijken naar grappige tv-

programma’s, het luisteren naar muziek via YouTube en het volgen van het leven van bekende mensen 

op sociale media. Onbezorgde amusementszoekers zijn vooral een jong publiek met een diploma 

middelbaar onderwijs (Motivaction, 2021).  

Onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk analyseerden de relatie tussen mediavoorkeuren en de 

manieren waarop mensen zich informeren over wetenschap (OST & Wellcome Trust, 2000). De 

onderzoekers gingen na naar welke soort tv-programma’s en tv-zenders de deelnemers het liefst 

keken, naar welke soort radiozenders ze het vaakst luisterden en welke kranten, soorten tijdschriften 

en soorten boeken ze regelmatig lazen. De groepen deelnemers die het meest in contact kwamen met 

wetenschap, waren eveneens de groepen die vaker keken naar documentaires en 

wetenschapsprogramma’s, vaker luisterden naar praatzenders op de radio en vaker broadsheets en 

non-fictieboeken lazen. De groepen deelnemers die het minst in contact kwamen met wetenschap, 

waren de groepen die vaker keken naar soaps en variétéshows, vaker luisterden naar muziekzenders 

op de radio en vaker tabloids en fictieboeken lazen (OST & Wellcome Trust, 2000).   

 

2.5 Percepties over wetenschap en contact met wetenschap 

Mensen verschillen in de mate waarin ze in contact komen met wetenschap en ook in de manier 

waarop dat gebeurt. Verschillende onderzoekers hebben onderzocht welke factoren aan de basis 

kunnen liggen van die verschillen. Een van die factoren zijn de percepties die mensen hebben over 

wetenschap(pers) (Metag et al., 2018; OST & Wellcome Trust, 2000; Schäfer et al., 2018).  

Percepties over wetenschap en wetenschappers worden sinds de jaren 1980 uitgebreid onderzocht 

(Besley, 2013). Het middel bij uitstek hiervoor zijn grootschalige vragenlijstonderzoeken. De 

Eurobarometer van de Europese Commissie  en de Science and Engineering Indicators van het National 

Science Board zijn in respectievelijk Europa en de Verenigde Staten wellicht de meest bekende 

vragenlijstonderzoeken (Besley, 2013). 

Percepties over wetenschap en wetenschappers worden in vragenlijstonderzoeken op verschillende 

manieren gemeten. Naast de interesse in wetenschap wordt ook vaak de kennis over wetenschap 

onderzocht. Andere veelvoorkomende dimensies zijn enerzijds het vertrouwen in wetenschap en 

wetenschappers en anderzijds de overtuigingen in en de bezwaren tegenover de beloftes van 

wetenschap (zie o.a. Departement EWI, 2021; European Commission, 2021; Guenther & Weingart, 
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2018; Kawamoto et al., 2013; Metag et al., 2018; National Science Board, 2020; OST & Wellcome Trust, 

2000; Schäfer et al., 2018) 

Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd om mensen in te delen op basis van de percepties die 

ze hebben over wetenschap. Zo konden Schäfer et al. (2018) vier groepen onderscheiden met duidelijk 

verschillende percepties over wetenschap. De percepties over wetenschap werden in dit onderzoek 

gevormd door de attitudes over wetenschap, de overtuigingen in en de bezwaren tegenover de belofte 

van wetenschap6 en ten slotte de normen over wetenschap en wetenschapscommunicatie7. De groep 

met de meest positieve percepties over wetenschap noemden ze de Sciencephiles. Deze groep heeft 

de sterkste interesse en het grootste vertrouwen in wetenschap. Daarnaast zijn Sciencephiles het 

meest optimistisch over de beloftes van wetenschap en vinden ze het belangrijk om geïnformeerd te 

worden over wetenschap. Daartegenover staat de groep met de minst positieve percepties over 

wetenschap, de Disengaged. Zij hebben de minste interesse en het minste vertrouwen in wetenschap. 

De Disengaged zijn er bovendien niet van overtuigd dat het belangrijk is om geïnformeerd te worden 

over wetenschap. Tussen deze twee uiterste groepen onderscheidden de onderzoekers nog de 

Critically Interested en de Passive Supporters. Terwijl de attitudes van de Critically Interested vrij 

gelijkaardig zijn aan die van de Sciencephiles, onderscheidt deze groep zich vooral door het weinige 

vertrouwen dat ze heeft in wetenschap en de sterkere bezwaren die ze heeft tegenover de belofte van 

wetenschap. De Passive Supporters hebben eerder gematigde attitudes en spreken zich minder sterk 

uit over de belofte van wetenschap.  

De Britse onderzoekers van OST en Wellcome Trust (2000) onderscheidden zes groepen op basis van 

hun percepties over wetenschap. De percepties over wetenschap werden in hun onderzoek echter 

ruimer geïnterpreteerd. Naast de attitudes over wetenschap werden bijvoorbeeld ook attitudes over 

verandering en nieuwe uitdagingen, attitudes over risico’s en attitudes over de rol van autoriteiten om 

wetenschap te reguleren in rekening gebracht. 

Verschillende onderzoekers konden een relatie aantonen tussen iemands percepties over wetenschap 

en de manier waarop iemand in contact komt wetenschap. Zo konden Schäfer et al. (2018) aantonen 

dat Zwitsers met positievere percepties over wetenschap meer in contact komen met wetenschap. 

Over alle media heen gebruiken zij hiervoor het internet het meest, waaronder bijvoorbeeld kanalen 

 

6 De belofte van wetenschap verwijst hier naar het potentieel van wetenschap om sociale problemen op te 
lossen. 

7 De normen over wetenschap hebben betrekking op de gewenste relatie tussen wetenschap en de samenleving. 
De normen over wetenschapscommunicatie verwijzen naar het belang om geïnformeerd te worden over 
wetenschap. 
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zoals Wikipedia en YouTube. Ook buiten de online en offline media komen zij frequenter in contact 

met wetenschap, bijvoorbeeld via museumbezoeken of via gesprekken met vrienden. Ook Metag et 

al. (2018) stelden vast dat mensen met meer interesse en meer vertrouwen in wetenschap meer in 

contact komen met wetenschap over verschillende media en activiteiten heen en het vaakst via het 

internet. Hun steekproef bestond uit Duitsers. 

Ook de onderzoekers van OST en Wellcome Trust (2000) vonden dat mensen met positievere 

percepties over wetenschap meer in contact komen met wetenschap. Maar in tegenstelling tot wat 

Schäfer et al. (2018) en Metag et al. (2018) aantoonden, is het internet voor Britten niet het 

belangrijkste informatiekanaal. De groep met de meest positieve percepties over wetenschap 

informeert zich voornamelijk via kranten, de nationale radio, het tv-journaal en documentaires over 

wetenschap. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het onderzoek van OST en Wellcome Trust 

(2000) meer dan 20 jaar geleden afgenomen werd, in een tijd waarin het internet nog niet zo een 

belangrijke rol speelde. Toch wijzen ook de resultaten van het onderzoek van Guenther en Weingart 

(2018) over Zuid-Afrikanen in dezelfde richting. Ook deze onderzoekers toonden aan dat positievere 

percepties over wetenschap gepaard gaan met meer contact met wetenschap via de media. Toch bleek 

in deze studie dat Zuid-Afrikanen die sterk geloofden in de belofte van wetenschap en er minder 

twijfels of bezwaren tegenover hadden eerder kiezen voor traditionele mediakanalen zoals televisie, 

radio en kranten en niet zozeer voor het internet om zich te informeren over wetenschap.  

 

2.6 Sociodemografische kenmerken en contact met wetenschap 

Onderzoek heeft uitgewezen dat ook sociodemografische kenmerken een rol spelen in de mate waarin 

en de manier waarop mensen in contact komen met wetenschap. Zo stelden zowel Metag et al. (2018) 

als Schäfer et al. (2018) vast dat hoogopgeleiden over alle media heen vaker in contact komen met 

wetenschap. Bovendien doen hoogopgeleiden dat ook het vaakst via het internet. Ook Guenther en 

Weingart (2018) toonden in hun onderzoek aan dat hoogopgeleide Zuid-Afrikanen meer in contact 

komen met wetenschap. Hoogopgeleiden in Zuid-Afrika komen echter vaker in contact met 

wetenschap via de televisie, kranten en de radio dan via het internet. Bovendien komen 

hoogopgeleiden vaker in contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten zoals museumbezoeken, 

deelnames aan evenementen of lezingen over wetenschap en gesprekken met vrienden of kennissen 

over wetenschap (Metag et al., 2018; Schäfer et al., 2018).  

Daarnaast stelden Metag et al. (2018) vast dat Zwitserse mannen meer in contact komen met 

wetenschap in vergelijking met vrouwen. In Duitsland was die relatie minder duidelijk. De groep 
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Duitsers die het vaakst in contact komt met wetenschap had een gelijke genderverdeling, terwijl de 

groep Duitsers die het minst in contact komt met wetenschap voor meer dan de helft uit vrouwen 

bestond. Het onderzoek van Nisbet et al. (2002) bevestigt bovendien dat vrouwen in vergelijking met 

mannen minder wetenschappelijke tijdschriften lezen en minder naar tv-programma’s over 

wetenschap kijken. Het genderverschil met betrekking tot wetenschappelijke tijdschriften (European 

Commission, 2021) en met betrekking tot tv-programma’s over wetenschap (Departement EWI, 2021) 

wordt ook in andere onderzoeken bevestigd. Metag et al. (2018) stelden dan weer vast dat er evenveel 

vrouwen als mannen zijn die online kanalen verkiezen als primaire informatiebron voor wetenschap. 

Ook in de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021) werd geen genderverschil 

gevonden in het gebruik van podcasts en sociale media (waaronder YouTube) om in contact te komen 

met wetenschap. 

Ook met betrekking tot leeftijd zijn er enkele verschillen te vinden. Zo vonden Metag et al. (2018) dat 

Zwitsers die het meest in contact komen met wetenschap gemiddeld jonger zijn (40 jaar) in vergelijking 

met de Zwitsers die het minst in contact komen met wetenschap (56 jaar). Voor Duitsland waren die 

verschillen in leeftijd echter verwaarloosbaar. De Duitsers die het meest in contact komen met 

wetenschap zijn gemiddeld 43 jaar en degenen die het minst in contact komen met wetenschap zijn 

gemiddeld 46 jaar. Daarnaast varieert het type mediakanaal waarmee iemand in contact komt met 

wetenschap met de leeftijd. De resultaten van de Special Eurobarometer 516 (2021) tonen aan dat het 

gebruik van sociale media (waaronder ook YouTube) en blogs als informatiebronnen voor wetenschap 

afneemt naarmate de leeftijd toeneemt. Die afname in het gebruik van online kanalen is volgens de 

onderzoekers te wijten aan een daling in het (algemene) internetgebruik naarmate de leeftijd 

toeneemt.  

Naast de zojuist vermelde relaties tussen sociodemografische kenmerken en het contact met 

wetenschap, vonden verschillende onderzoekers ook relaties tussen sociodemografische kenmerken 

en de percepties over wetenschap(pers). Zo wordt een hoog opleidingsniveau meermaals in verband 

gebracht met positieve percepties over wetenschap en wordt een laag opleidingsniveau in verband 

gebracht met minder positieve percepties over wetenschap (Departement EWI, 2021; Guenther & 

Weingart, 2018; Kawamoto et al., 2013; National Science Board, 2020; OST & Wellcome Trust, 2000; 

Schäfer et al., 2018). Minder positieve percepties uiten zich bij laagopgeleiden voornamelijk in meer 

twijfels en bezwaren tegenover de beloftes van wetenschap (National Science Board, 2020). Daarnaast 

hebben hoogopgeleiden ook positievere percepties over wetenschappers zelf (National Science Board, 

2020). Een uitzondering hierop is dat hoogopgeleiden vaker dan lageropgeleiden aangeven dat 

wetenschappers slecht zijn in communiceren (Departement EWI, 2021; European Commission, 2021). 
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Daarnaast werd in de literatuur een verband tussen gender en percepties over wetenschap 

aangetoond. In het onderzoek van Schäfer et al. (2018) bevat de groep met de meest positieve 

percepties het laagste aandeel vrouwen en de groep met de minst positieve percepties het hoogste 

aandeel vrouwen. Ook in het onderzoek van OST en Wellcome Trust (2000) en in de 

Wetenschapsbarometer (Departement EWI, 2021) vonden onderzoekers die relatie terug. Guenther 

en Weingart (2018) konden dit verband dan weer niet bevestigen. 

Ook het verband tussen leeftijd en percepties over wetenschap en wetenschappers is niet eenduidig. 

Zo  vonden Schäfer et al. (2018) geen verband tussen leeftijd en percepties over wetenschap. Nisbet 

et al. (2002) stelden daarentegen wel vast dat ouderen meer twijfels of bezwaren hebben tegenover 

de belofte van wetenschap8.  De onderzoekers van OST en Wellcome Trust bevestigden bovendien dat 

de groep met de minst positieve percepties het hoogste aandeel 65-plussers bevatte en het laagste 

aandeel min-35-jarigen. Wat betreft de percepties over wetenschappers zelf, toonde de Special 

Eurobarometer 516 (European Commission, 2021) aan dat jongere respondenten positievere 

percepties hebben dan oudere respondenten. 

Bovenstaande onderzoeken hebben aangetoond dat iemands mediaprofiel, percepties over 

wetenschap, percepties over wetenschappers en sociodemografische kenmerken in verband kunnen 

worden gebracht met de mate waarin en de manier waarop diegene in contact komt met wetenschap. 

Terwijl sommigen enkel in contact komen met wetenschap via hun gebruikelijke mediakanalen (zoals 

de televisie of de krant), gaan anderen actief op zoek naar informatie over wetenschap, bijvoorbeeld 

via het internet. Dat suggereert dat niet iedere vorm van wetenschapscommunicatie eenvoudigweg 

alle lagen van de bevolking kan bereiken.  

 

  

 

8 De belofte van wetenschap verwijst naar het potentieel van wetenschap om sociale problemen op te lossen. 
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3 Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 

3.1 Onderzoeksdoel 

Dit onderzoek bouwt voort op eerdere studies (zie o.a. Departement EWI, 2021; European 

Commission, 2021; Guenther & Weingart, 2018; Kawamoto et al., 2013; Metag et al., 2018; National 

Science Board, 2020; OST & Wellcome Trust, 2000; Schäfer et al., 2018) waarin via vragenlijsten 

gemeten werd hoe mensen denken over wetenschap(pers). Sommige onderzoekers gingen ook na of 

mensen met verschillende percepties over wetenschap(pers) verschillen in de mate waarin en de 

manier waarop ze zich informeren over wetenschap (o.a. Metag et al., 2018; OST & Wellcome Trust, 

2000; Schäfer et al., 2018). 

Een van de manieren waarop mensen (in Vlaanderen en Nederland) zich kunnen informeren over 

wetenschap is via de podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. De Universiteit van 

Vlaanderen is een wetenschapscommunicatieplatform dat wetenschappelijke kennis verspreidt via 

drie verschillende formats: podcasts, videocolleges en Wat Zegt De Wetenschap-video’s. Met die 

podcasts en video’s probeert de Universiteit van Vlaanderen wetenschap toegankelijker te maken voor 

een zo breed mogelijk publiek.  

In samenwerking met de Universiteit van Vlaanderen gingen we na welke factoren bepalen of iemand 

heeft geluisterd naar de podcasts en/of heeft gekeken naar de video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen. De resultaten van dit onderzoek helpen de Universiteit van Vlaanderen om meer inzicht 

te krijgen in het bereikte publiek. Die kennis kan worden ingezet om een strategisch communicatieplan 

uit te tekenen. 

 

3.2 Onderzoeksvragen 

De studie biedt een antwoord op de volgende drie onderzoeksvragen: 

1 Welke factoren bepalen of iemand heeft geluisterd naar een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen? 

2 Welke factoren bepalen of iemand heeft gekeken naar een videocollege van de Universiteit van 

Vlaanderen? 

3 Welke factoren bepalen of iemand heeft gekeken naar een Wat Zegt De Wetenschap-video van 

de Universiteit van Vlaanderen?  
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Op basis van eerdere studies (zie hoofdstuk 2 en paragraaf 3.3) werden negen variabelen (factoren) 

geïdentificeerd en geselecteerd. Een eerste reeks factoren zijn sociodemografisch van aard. Meer 

specifiek gaat het om de volgende kenmerken: gender, leeftijd en opleidingsniveau.  

De volgende factor is het mediaprofiel: de mate waarin iemand media (zoals tv, radio, tijdschriften, 

boeken, YouTube, podcasts en sociale media) gebruikt om zich te informeren of om iets bij te leren. 

De volgende reeks factoren hebben betrekking op de mate waarin iemand in contact komt met 

wetenschap. Meer specifiek gaat het om contact met wetenschap via (1) het internet, (2) traditionele 

mediakanalen en (3) vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld museumbezoeken en lezingen). 

Twee andere mogelijke factoren die uit de literatuur naar voren kwamen, zijn de percepties over 

wetenschappers en wetenschap. Die laatste factor werd op verschillende manieren gemeten, als: de 

algemene attitudes ten aanzien van wetenschap (bijvoorbeeld: Ik vind wetenschap interessant), het 

geloof in de belofte van wetenschap (bijvoorbeeld: Dankzij wetenschap wordt de gezondheid van 

mensen altijd maar beter) en het geloof in het belang van wetenschap (bijvoorbeeld: Wetenschappelijk 

onderzoek is belangrijk voor de samenleving). 

 

3.3 Conceptueel model  

Alle variabelen (factoren) werden samengebracht in drie conceptuele modellen: een model met de 

factoren die het luistergedrag voorspellen en twee modellen met de factoren die het kijkgedrag 

voorspellen (Figuren 3.1-3.3).  

De afhankelijke variabelen zijn respectievelijk: in de voorbije twaalf maanden wel/niet geluisterd 

hebben naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen, wel/niet gekeken hebben naar een 

videocollege van de Universiteit van Vlaanderen en wel/niet gekeken hebben naar een Wat Zegt De 

Wetenschap-video (WZDW-video) van de Universiteit van Vlaanderen. De sociodemografische 

kenmerken gender, leeftijd en opleidingsniveau, het mediaprofiel, het contact met wetenschap via het 

internet, het contact met wetenschap via de traditionele media, het contact met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten en de percepties over wetenschappers en wetenschap zijn de onafhankelijke 

variabelen. 
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Figuur 3.1  
Conceptueel model met de factoren die het luistergedrag voorspellen 

 

 

Figuur 3.2  
Conceptueel model met de factoren die het kijkgedrag (videocolleges) voorspellen 
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Figuur 3.3  
Conceptueel model met de factoren die het kijkgedrag (Wat Zegt De Wetenschap-video’s) voorspellen 

 

 

We veronderstelden dat de kans om een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te 

hebben en een video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben groter is voor mannen 

dan voor vrouwen.  Uit het onderzoek van Metag et al. (2018) bleek namelijk dat mannen in het 

algemeen meer in contact komen met wetenschap en meer actief op zoek gaan naar informatie over 

wetenschap in vergelijking met vrouwen.  

Daarnaast verwachtten we dat de kans om een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd 

te hebben en een video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben groter is voor jongeren 

dan voor ouderen. De resultaten van de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021) 

toonden aan dat het contact met wetenschap via (alternatieve) online kanalen afneemt naarmate de 

leeftijd toeneemt. De podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen kunnen beschouwd 

worden als alternatieve online kanalen om geïnformeerd te worden over wetenschap.  

Daarnaast werd de factor opleidingsniveau opgenomen in het model. Hoogopgeleiden komen over alle 

media heen vaker in contact met wetenschap en doen dat bovendien het vaakst via online kanalen 

(Metag et al., 2018; Schäfer et al., 2018). We veronderstelden daarom dat de kans om een podcast van 

de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te hebben en een video van de Universiteit van Vlaanderen 

bekeken te hebben groter is voor mensen met een diploma hoger onderwijs in vergelijking met 

mensen zonder een diploma hoger onderwijs. 
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De volgende factor in het conceptueel model is het mediaprofiel. Volgens het onderzoek van 

Motivaction (2021) gebruiken kritische verdiepingszoekers diverse media, waaronder ook YouTube en 

podcasts, in hoofdzaak om iets bij te leren. Daarom veronderstelden we dat de kans om een podcast 

van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te hebben en een video van de Universiteit van 

Vlaanderen bekeken te hebben groter is voor mensen die meer gelijkenissen vertonen met kritische 

verdiepingszoekers.  

De mate van contact met wetenschap via het internet, via de traditionele mediakanalen en via 

vrijetijdsactiviteiten zijn de volgende factoren in het model. Metag et al. (2018) stelden vast dat wie 

het meest in contact komt met wetenschap, dat zowel doet via het internet, via de traditionele 

mediakanalen als via vrijetijdsactiviteiten. Zowel voor de online kanalen, de traditionele mediakanalen 

als voor de vrijetijdsactiviteiten, verwachtten we daarom dat hoe meer iemand in contact komt met 

wetenschap op die manier, hoe groter de kans dat die persoon een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen beluisterd heeft en een video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft.  

Een hoge mate van contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, kon volgens Metag et 

al. (2018) echter wijzen op twee dingen. Zo vonden de onderzoekers enerzijds een groep mensen die 

in hoge mate in contact komt met wetenschap via de traditionele media, maar tegelijk in veel mindere 

mate via alternatieve online kanalen. Anderzijds vonden de onderzoekers ook een groep mensen die 

in hoge mate in contact komt met wetenschap via de traditionele media en daarnaast ook in hoge 

mate via alternatieve online kanalen. Of mensen die reeds in hoge mate in contact komen met 

wetenschap via traditionele mediakanalen daarnaast ook via online kanalen (zoals podcasts en video’s) 

op zoek gaan naar informatie over wetenschap, is met andere woorden niet duidelijk.  

De laatste twee factoren in het model zijn de percepties over wetenschap en de percepties over 

wetenschappers. Uit de literatuur komt duidelijk naar voren dat mensen met positievere percepties 

over wetenschap meer in contact komen met wetenschap via de media. Maar of dat vooral gebeurt 

via de traditionele mediakanalen (Guenther & Weingart, 2018; OST & Wellcome Trust, 2000) of via 

online kanalen (Metag et al., 2018; Schäfer et al., 2018), daar geeft de literatuur geen eenduidig 

antwoord op. Daarom kozen we ervoor om de percepties over wetenschap toch op te nemen in het 

model. De verwachting was dat mensen met positievere percepties over wetenschap meer kans 

hebben om een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te hebben en een video van de 

Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben in vergelijking met mensen met minder positieve 

percepties over wetenschap.  

Daarnaast verwachtten we dat de percepties over wetenschappers ook een invloed hebben op het 

luister- en kijkgedrag. De podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen behandelen niet 
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alleen wetenschappelijke onderwerpen, maar laten ook echte wetenschappers aan het woord. 

Daarom verwachtten we dat mensen met positievere percepties over wetenschappers meer kans 

hebben om een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te hebben en een video van de 

Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben in vergelijking met mensen met minder positieve 

percepties over wetenschappers.  

 

4 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op het opzet en de uitvoering van dit onderzoek. De eerste paragraaf 

bevat een beschrijving van het meetinstrument (de vragenlijst). Paragraaf twee gaat dieper in op de 

pretest van de vragenlijst. In paragraaf drie en vier worden respectievelijk de dataverzameling en de 

steekproef beschreven. De laatste paragraaf bevat informatie over de betrouwbaarheid van de 

meetinstrumenten, over de uitgevoerde factoranalyse en over het coderingsproces. 

 

4.1 De vragenlijst 

Deze paragraaf beschrijft de vragenlijst zoals die online in Qualtrics werd voorgelegd aan de 

respondenten. De volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage A en de operationaliseringsmatrix is 

opgenomen in de digitale bijlage. De meeste items in de vragenlijst zijn gebaseerd op bestaande 

meetinstrumenten, waarvan de betrouwbaarheid in eerdere onderzoeken werd aangetoond. De keuze 

voor bestaande meetinstrumenten vergroot de betrouwbaarheid van de metingen in dit onderzoek 

(Baarda et al., 2017).  

De vragenlijst begon met een infotekst voor de deelnemers. Die tekst was opgesteld op basis van de 

richtlijnen van de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen (2021) en bevatte 

informatie over het doel van de studie, de dataverwerking en de contactgegevens van de 

onderzoekers. Verder vernamen de deelnemers in de infotekst dat hun deelname anoniem was en dat 

zij hun deelname op elk ogenblik konden stopzetten zonder dat zij daarvoor een reden moesten 

opgeven. Onder de tekst werd aan de respondenten gevraagd om expliciet te bevestigen dat ze de 

informatie over het onderzoek gelezen hadden en dat ze vrijwillig deelnamen aan het onderzoek. 

Respondenten die zich in deze fase van het onderzoek terugtrokken uit het onderzoek werden naar 

het einde van de vragenlijst doorgestuurd. Respondenten die instemden met deelname, werden 

doorgestuurd naar de volgende pagina van de vragenlijst.  
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De eerste reeks vragen hadden betrekking op de sociodemografische kenmerken van de respondent. 

De eerste vraag ging over genderidentiteit. Op de vraag ‘Ik ben een…’ konden de respondenten een 

van de volgende antwoorden aanduiden: man | vrouw | ik identificeer mij als ___ (open)| dat wil ik 

liever niet zeggen. Op dezelfde pagina werd vervolgens het geboortejaar van de respondent gevraagd.  

De items op de volgende pagina hadden betrekking op de woonplaats en de thuistalen van de 

respondent. We vroegen de deelnemers aan te duiden in welk land zij woonden. Er werden drie 

antwoordmogelijkheden gegeven: België | Nederland | ander land, namelijk ___ (open). Uit de 

statistieken van de Universiteit van Vlaanderen (K. Bracke, persoonlijke communicatie, januari 2022) 

blijkt namelijk dat de kijkers en luisteraars niet alleen uit België komen, maar ook uit Nederland. Dat is 

uiteraard niet verwonderlijk, aangezien de Universiteit van Vlaanderen haar concept en missie deelt 

met de Universiteit van Nederland (Universiteit van Vlaanderen, 2020). Omdat deelnemers ook in een 

ander land konden wonen, voegden we een extra antwoordmogelijkheid toe waarin de deelnemers 

dat land konden invullen. Respondenten die België hadden aangevinkt, kregen een extra vraag over 

de provincie waarin ze woonden. Die vraag werd  gesteld om nadien de geografische verspreiding van 

de Belgische deelnemers te kunnen nagaan.  

De volgende vraag ging over de thuista(a)l(en) van de respondent. Respondenten konden een of meer 

antwoorden aanvinken uit de volgende lijst: Arabisch | Duits | Engels | Frans | Italiaans | Nederlands 

| Portugees | Spaans | Turks | een of meer andere talen, namelijk ___ (open).   

Op de volgende pagina werd het opleidingsniveau van de respondent bevraagd. Het opleidingsniveau 

werd gemeten door te vragen naar het hoogst behaalde diploma. Dit waren de 

antwoordmogelijkheden: geen diploma secundair onderwijs | diploma secundair onderwijs | hoger 

niet-universitair onderwijs: professionele bachelor | hoger universitair onderwijs: academische 

bachelor of master | ander diploma, namelijk ___ (open). In de vraag werd expliciet vermeld dat de 

respondenten het diploma mochten aanduiden dat zij zouden behalen als zij het eerste jaar van hun 

studie al hadden afgerond. Daarna volgde een vraag over de beroepssituatie van de respondent. We 

vroegen welke situatie op de respondent van toepassing was: student | werknemer | zelfstandige | 

gepensioneerd | andere, namelijk ___ (open).     

De tweede reeks vragen peilde naar het mediaprofiel van de respondent. De vragen zijn gebaseerd op 

het Nederlands onderzoek van Motivaction (2021) waarin acht mediadoelgroepen beschreven 

worden. Iedere doelgroep vertoont volgens dat onderzoek een specifiek kijk-, luister-, lees- en online 

gedrag. Een van de mediadoelgroepen die uit dat onderzoek naar voren kwamen zijn de kritische 

verdiepingszoekers. Die doelgroep staat bewust in het leven en is op zoek naar verdieping en kennis. 

Het gaat hierbij vooral om een ouder (55+) en hoger opgeleid publiek (Motivaction, 2021). Met acht 
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items probeerden we in onze vragenlijst te achterhalen in welke mate de respondent gelijkenissen 

vertoont met het mediaprofiel van de kritische verdiepingszoeker. Voor acht activiteiten (tv-kijken, 

naar de radio luisteren, tijdschriften lezen, boeken lezen, surfen op het internet, YouTube gebruiken, 

een podcast beluisteren en sociale media gebruiken) werd gevraagd of de respondent dat vooral deed 

om zich te ontspannen of om zich te informeren en iets bij te leren.  

 

Tabel 4.1  
Items die peilen naar het contact met wetenschap 

Via het internet  Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met 

wetenschap via het internet. 

 YouTube (zoals Crash Course of Ted-Ed) 

 Podcasts 

 Sociale media (zoals Facebook of Instagram) 

 Blogs of andere online forums 

 Online encyclopedieën (bijvoorbeeld Wikipedia) 

 Websites van wetenschappelijke instellingen 

 Websites van kranten, tijdschriften of tv-zenders 

 Andere, namelijk __ (open) 

Via traditionele media  Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met 

wetenschap op deze manier. 

 Gespecialiseerde tijdschriften (zoals EOS of National Geographic) 

 Televisieprogramma’s, films of series over wetenschap 

 Radio-uitzendingen  

 Kranten 

 Publieksbladen (bijvoorbeeld damesbladen, opiniebladen of 

dagbladen)  

 Boeken 

 Andere, namelijk ___ (open) 

Via vrijetijdsactiviteiten  Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met 

wetenschap op deze manier. 

 Musea (bijvoorbeeld een kunstmuseum of een geschiedkundig 

museum) 

 Wetenschapscentra (bijvoorbeeld Technopolis of volkssterrenwacht)  

 Dierentuinen, plantentuinen of aquaria 

 Evenementen over wetenschap of technologie (bijvoorbeeld Dag van 

de Wetenschap) 

 Lezingen of debatten 

 Gesprekken met vrienden  

 Andere, namelijk___ (open) 
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In de volgende reeks vragen gingen we na via welke kanalen de deelnemers in de voorbije 12 maanden 

in contact waren gekomen met wetenschap. We deelden de kanalen op in de volgende drie kanalen: 

(1) het internet, (2) traditionele media en (3) vrijetijdsactiviteiten. Die indeling komt ook terug in het 

onderzoek van Schäfer et al. (2018). De specifieke items zijn gebaseerd op Schäfer et al. (2018) en op 

grootschalige vragenlijstonderzoeken, met name de Wetenschapsbarometer (Departement EWI, 

2021) en de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021). De respondenten mochten alle 

items aanduiden die van toepassing waren, waarbij ook telkens de optie ‘Ik ben in de voorbije 12 

maanden niet in contact gekomen met wetenschap op deze manier’ kon worden aangeduid. Tabel 4.1 

bevat een overzicht van de items. 

De volgende pagina van de vragenlijst peilde naar de percepties van de respondent over 

wetenschappers. De meting bestond uit tien woordenparen met een negatieve en positieve pool. De 

woordenparen zijn gebaseerd op de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021) en de 

Wetenschapsbarometer (Departement EWI, 2021). Voor ieder woordenpaar moesten de 

respondenten op een 7-punts Likertschaal aanduiden welk woord het best aansluit bij hun idee over 

wetenschappers. De woordenparen waren: saai – boeiend | dom – intelligent | oninteressant – 

interessant | arrogant – sympathiek | gesloten – open | kortzichtig – breeddenkend | gericht op 

zichzelf – gericht op de buitenwereld | slecht in communiceren – goed in communiceren | oneerlijk – 

eerlijk | onbetrouwbaar – betrouwbaar. Om volgorde-effecten te vermijden, werd de volgorde van de 

paren in de vragenlijst gerandomiseerd.  

Vervolgens gingen we na wat de percepties waren van de respondenten over wetenschap. Die 

percepties hebben we bevraagd met tien stellingen (zie Tabel 4.2) De deelnemers gaven telkens op 

een 7-punts Likertschaal (van 1 helemaal oneens, tot 7 helemaal eens) aan in welke mate zij het eens 

waren met de stelling. De tien stellingen zijn te herleiden tot drie dimensies: algemene attitudes over 

wetenschap, het geloof in de belofte van wetenschap en het geloof in het belang van wetenschap (zie 

Tabel 4.2). De eerste twee dimensies zijn gebaseerd op het onderzoek van Schäfer et al. (2018). De 

derde dimensie is gebaseerd op de Wetenschapsbarometer (Departement EWI, 2021).  

De algemene attitudes van de respondent over wetenschap hebben we gemeten met drie items (items 

1, 2 en 3 in Tabel 4.2). Net zoals Schäfer et al. (2018) maakten we hiervoor gebruik van het zogenaamde 

tricomponent attitudemodel, afkomstig uit de psychologie. Volgens dit model kunnen attitudes 

gemeten worden via een cognitieve, affectieve en gedragsmatige component (Ajzen, 1989). De 

cognitieve component peilt naar de interesse in wetenschap, de affectieve component naar de 

gevoelens ten aanzien van wetenschap en de gedragsmatige component naar het zoeken van 
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informatie over wetenschap. De laatste component werd al bevraagd in de items die peilen naar het 

contact met wetenschap en werd om die reden hier niet opnieuw bevraagd. 

Daarnaast werden de overtuigingen in de beloftes van wetenschap bevraagd met vier items (items 4, 

5, 6 en 7 in Tabel 4.2). De vier items werden overgenomen uit verschillende bestaande onderzoeken 

(European Commission, 2021; National Science Board, 2020; Schäfer et al., 2018). 

De overtuigingen over het belang van wetenschap werden bevraagd met drie items (items 8, 9 en 10 

in Tabel 4.2). De eerste twee items zijn gebaseerd op de Wetenschapsbarometer (Departement EWI, 

2021). Het laatste item is gebaseerd op de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021).  

 

Tabel 4.2  
Items die peilen naar de percepties over wetenschap 

Dimensie Item  

Attitudes over 

wetenschap: cognitief 

1 Ik vind wetenschap interessant. 

 

Attitudes over 

wetenschap: affectief  

2 Ik heb vertrouwen in wetenschap. 

3 Wetenschap speelt een belangrijke rol in mijn leven. 

Geloof in de belofte 

van wetenschap 

4 Dankzij wetenschap wordt de gezondheid van mensen altijd maar 

beter. 

5 Wetenschap zal het leven makkelijker maken voor de generaties na 

ons. 

6 Dankzij wetenschap zullen we een volledig beeld krijgen van hoe de 

wereld rondom ons werkt. 

7 Wetenschap kan ons het antwoord geven op alle grote problemen. 

Geloof in het belang 

van wetenschap 

8 Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de samenleving. 

9 Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de economische 

vooruitgang van ons land. 

10  Wetenschap is belangrijk om jongeren voor te bereiden om later als 

goed geïnformeerde burgers te handelen. 

 

Het laatste deel van de vragenlijst ging over de bekendheid met de Universiteit van Vlaanderen. Eerst 

werd de Universiteit van Vlaanderen kort voorgesteld. De deelnemers konden in de vragenlijst lezen 

dat de Universiteit van Vlaanderen wekelijks video’s en podcasts online plaatst waarin wetenschappers 

van de vijf Vlaamse universiteiten een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op een 

boeiende vraag. Onder deze uitleg konden de deelnemers een collage zien waarin enkele van de 
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bekende en minder bekende podcasts, videocolleges en Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de 

Universiteit van Vlaanderen werden getoond (Zie Figuur 4.1).  

Op de volgende pagina werd aan de respondenten gevraagd of ze ooit al gehoord hadden van de 

Universiteit van Vlaanderen. Respondenten die aangaven dat ze de Universiteit van Vlaanderen niet 

kennen, kregen verder geen vragen meer over dit onderwerp. Zij werden naar het einde van de 

vragenlijst doorgestuurd en konden daar eventueel nog een opmerking of vraag achterlaten.  

 

Figuur 4.1  
Collage met enkele bekende en minder bekende podcasts, videocolleges en Wat Zegt De Wetenschap-
video’s van de Universiteit van Vlaanderen. 

 

Respondenten die de Universiteit van Vlaanderen wel kennen, kregen vervolgens extra vragen die 

verwezen naar de drie formats van de Universiteit van Vlaanderen: de podcasts, de videocolleges en 

de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. De vragen hadden betrekking op (1) de mate waarin de 

respondenten de podcasts hebben beluisterd en/of de video’s hebben bekeken, (2) de manieren 

waarmee de respondenten in contact waren gekomen met de podcasts en/of de video’s, (3) de kanalen 

die de respondenten gebruikten om de podcasts te beluisteren en/of de video’s te bekijken, (4) de 

redenen waarom de respondenten de podcasts hebben beluisterd en/of de video’s hebben bekeken 

en eventueel (5) de redenen waarom ze dat niet hebben gedaan.  

Voor de drie formats werden bovenstaande vragen op bijna identieke wijze gesteld. Omdat de vragen 

(en daardoor ook de antwoordmogelijkheden) in grote mate overlappen, bespreken we ze enkel 

uitgebreid voor de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen. De vragen die gesteld werden bij de 
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videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s worden bondiger besproken. De volledige 

vragenlijst is terug te vinden in Bijlage A.  

De eerste reeks vragen in dit deel van de vragenlijst hadden betrekking op de podcasts van de 

Universiteit van Vlaanderen. We vroegen de respondenten aan te duiden hoe vaak zij in de voorbije 

12 maanden naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen hebben geluisterd. Er werden zes 

antwoordmogelijkheden gegeven: ik heb geen enkele podcast beluisterd | minder dan een keer per 

maand | maandelijks | meer dan een keer per maand | wekelijks | meer dan een keer per week.  

Respondenten die aangaven dat ze geen enkele podcast hebben beluisterd, kregen een extra vraag 

hierover. We gaven een opsomming van mogelijke redenen waarom de respondent geen podcast van 

de Universiteit van Vlaanderen beluisterd heeft en vroegen welke reden(en) op de respondent van 

toepassing was/waren: ik had geen tijd | podcasts zijn niet echt mijn ding | de aangeboden 

onderwerpen interesseren me niet echt | ik mis diepgang | andere reden, namelijk ___ (open). De 

respondenten mochten meerdere antwoorden aanduiden. Ze kregen hierna geen verdere vragen 

meer over de podcasts en werden doorgestuurd naar de volgende reeks vragen over de videocolleges 

van de Universiteit van Vlaanderen. 

Respondenten die wel een podcast hebben beluisterd, kregen extra vragen over hun luistergedrag. 

Eerst werd gevraagd op welke manier(en) de respondent in contact was gekomen met de podcasts van 

de Universiteit van Vlaanderen. De respondenten konden meerdere antwoorden aanduiden uit de 

volgende lijst: een bericht op de socialemediakanalen van de Universiteit van Vlaanderen | een bericht 

op de socialemediakanalen van een andere organisatie of persoon | de website van de Universiteit 

van Vlaanderen | Spotify | VRT | Radio 1 | Knack | vrienden | studie | andere manier, namelijk ___ 

(open).  

De volgende vraag peilde naar de kanalen via dewelke de respondent naar de podcasts van de 

Universiteit van Vlaanderen geluisterd heeft. De respondenten konden meerdere antwoorden 

aanduiden uit de volgende lijst: Spotify | iTunes | Google Podcasts | de website van de Universiteit 

van Vlaanderen | Radio 1 | Knack | ander kanaal, namelijk___ (open). 

De laatste vraag over de podcasts had betrekking op de motivatie(s) van de respondenten. We vroegen 

de respondenten om welke reden(en) ze naar de podcasts geluisterd hebben. Respondenten konden 

een of meerdere antwoorden kiezen uit de volgende lijst: om iets bij te leren | om te ontspannen | als 

tijdsinvulling | voor mijn studie | om Nederlands te leren | andere reden, namelijk ___(open).  

De volgende reeks vragen had betrekking op de videocolleges van de Universiteit van Vlaanderen. We 

vroegen de respondenten aan te duiden hoe vaak zij in de voorbije 12 maanden naar een videocollege 



27 

 

van de Universiteit van Vlaanderen hebben gekeken. Respondenten die aangaven dat ze geen enkel 

videocollege hebben bekeken, kregen ook hier een extra vraag. We gaven een opsomming van 

mogelijke redenen waarom de respondent geen videocollege van de Universiteit van Vlaanderen 

bekeken heeft en vroegen welke reden(en) op de respondent van toepassing was/waren. Vervolgens 

werden ze doorgestuurd naar de volgende reeks vragen over de Wat Zegt De Wetenschap-video’s.  

Respondenten die wel een videocollege hebben bekeken, kregen extra vragen over hun kijkgedrag. 

Eerst werd gevraagd op welke manier(en) de respondent in contact was gekomen met de videocolleges 

van de Universiteit van Vlaanderen. De antwoordmogelijkheid ‘Spotify’ werd in deze vraag vervangen 

door ‘YouTube’. De volgende vraag peilde naar de kanalen via dewelke de respondent naar de 

videocolleges van de Universiteit van Vlaanderen gekeken heeft. De antwoordmogelijkheden ‘Spotify’, 

‘iTunes’ en ‘Google Podcasts’ werden vervangen door ‘YouTube’ en ‘VRT NU’.  De laatste vraag over 

de videocolleges had opnieuw betrekking op de motivaties van de respondenten om naar een 

videocollege van de Universiteit van Vlaanderen te kijken.  

De laatste reeks vragen gingen over de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen. We vroegen de respondenten aan te duiden hoe vaak zij in de voorbije 12 maanden naar 

een Wat Zegt De Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen hebben gekeken. 

Respondenten die aangaven dat ze geen enkele Wat Zegt De Wetenschap-video hebben bekeken, 

kregen ook hier een extra vraag. We gaven een opsomming van mogelijke redenen waarom de 

respondent geen Wat Zegt De Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft 

en vroegen welke reden(en) op de respondent van toepassing was/waren. In tegenstelling tot bij de 

podcasts en de videocolleges werd hier (na het pretesten, zie paragraaf 4.2) de antwoordmogelijkheid 

‘Ik wist niet dat ze bestonden’ toegevoegd.  

Respondenten die wel een Wat Zegt De Wetenschap-video hebben bekeken, kregen ook hier extra 

vragen over hun kijkgedrag. Eerst werd gevraagd op welke manier(en) de respondent in contact was 

gekomen met de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Ook hier werd 

de antwoordmogelijkheid ‘Spotify’ vervangen door ‘YouTube’. De volgende vraag peilde naar de 

kanalen via dewelke de respondent naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen gekeken heeft. De antwoordmogelijkheden ‘Spotify’, ‘iTunes’ en ‘Google Podcasts’ werden 

vervangen door ‘YouTube’. De laatste vraag over de Wat Zegt De Wetenschap-video’s had betrekking 

op de motivaties van de respondenten om naar die video’s te kijken. Hierna werden ook deze 

respondenten naar het einde van de vragenlijst doorgestuurd waar ze eventueel nog een opmerking 

of vraag konden achterlaten.  
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4.2 Pretest  

Voor de definitieve versie van de vragenlijst verspreid werd, hebben we de vragenlijst voorgelegd aan 

vijf personen. De kenmerken van die personen staan opgelijst in Tabel 4.3. De vijf personen hebben de 

vragenlijst doorgenomen en ingevuld via de hardopdenkmethode. Tijdens het invullen moesten de 

deelnemers iedere gedachte die ze bij de vragenlijst hadden, hardop verwoorden (Van Waes, 2021). 

Op basis van de bevindingen uit het gebruikersonderzoek werd de vragenlijst finaal aangepast. De 

belangrijkste problemen die tijdens de pretest naar voren kwamen en bijhorende oplossingen worden 

in Tabel 4.4 beschreven.  

 

Tabel 4.3  
Kenmerken van de personen die deelnamen aan de pretest 

Pretester Gender Geboortejaar Hoogst behaalde diploma Beroepssituatie 

1 man 2001 hoger universitair onderwijs: bachelor student 

2 man 1996 secundair onderwijs: algemeen  werknemer 

3 vrouw 1989 secundair onderwijs: technisch werknemer 

4 vrouw 1965 hoger niet-universitair onderwijs werknemer 

5 man 1951 secundair onderwijs: beroeps gepensioneerd 

 

Tabel 4.4  
Overzicht van de problemen die werden vastgesteld tijdens de pretest met bijhorende oplossingen 

Probleem Oplossing  

Pretesters vonden het moeilijk dat ze bij de 

vragen met betrekking tot hun mediaprofiel 

slechts één antwoord konden aanduiden.    

Extra uitleg geven bij de vraag: “Als je twijfelt 

tussen twee antwoorden, duid dan het 

antwoord aan dat het meest op jou van 

toepassing is.” 

Pretesters die de vragenlijst via hun smartphone 

invulden, moesten bij de vraag over de 

percepties over wetenschappers naar rechts 

vegen om alle antwoordmogelijkheden te zien. 

Dat was niet meteen duidelijk.  

Extra uitleg geven bij de vraag: “Als je de 

vragenlijst op je smartphone invult, kan je voor 

deze vraag je smartphone best een kwartslag 

draaien. Zo zie je de vraag op een breder 

scherm.” 

Pretesters wisten wel dat de Universiteit van 

Vlaanderen podcasts en videocolleges aanbiedt, 

maar waren niet op de hoogte van het bestaan 

van de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. Dat 

was voor hen de reden waarom ze niet naar een 

Wat Zegt De Wetenschap-video hadden 

gekeken. 

Extra antwoordmogelijkheid geven bij de vraag: 

“Ik wist niet dat ze bestonden”. 
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Daarnaast werd de vragenlijst ook voorgelegd aan Katleen Bracke, hoofdredacteur van de Universiteit 

van Vlaanderen en aan Tine Rams, stafmedewerker bij de afdeling Wetenschapscommunicatie aan de 

Universiteit Antwerpen. Mits enkele kleine aanpassingen werd de vragenlijst definitief goedgekeurd.  

 

4.3 Dataverzameling 

De vragenlijst werd opgesteld via Qualtrics. Op die manier kon de vragenlijst eenvoudig online 

verspreid worden via een link en een QR-code. De vragenlijst werd geactiveerd op woensdag 30 maart 

2022 en afgesloten op woensdag 13 april 2022. 

De vragenlijst werd voor de eerste keer online gedeeld op woensdag 30 maart 2022. Dat gebeurde via 

een bericht op verschillende persoonlijke socialemediakanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn) met 

daarbij de link naar de online vragenlijst. Datzelfde bericht werd gedurende twee weken opnieuw 

gedeeld door verschillende respondenten via hun persoonlijke socialemediakanalen. Daarnaast werd 

de link naar de vragenlijst ook gedeeld door de Universiteit van Vlaanderen zelf. Dat deed de 

Universiteit van Vlaanderen via haar socialemediakanalen (Facebook, Instagram en Twitter) op 

maandag 4 april 2022. Ten slotte lanceerde de Universiteit van Vlaanderen via haar wekelijkse 

nieuwsbrief op donderdag 7 april 2022 nog een laatste oproep om de vragenlijst in te vullen.  

Daarnaast werd ook een flyer gemaakt met een QR-code naar de vragenlijst (Zie Figuur 4.2). De flyers 

werden neergelegd op zaterdag 2 april 2022 in een Oost-Vlaamse autogarage, kinesistenpraktijk en 

kapperszaak en in een Antwerpse dokterswachtzaal. Daarnaast werden op zondag 3 april 2022 flyers 

uitgedeeld op de trein tussen Turnhout en Antwerpen-Centraal en op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. 

Ten slotte werden ook enkele papieren vragenlijsten neergelegd in een Oost-Vlaamse kapperszaak.  
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Figuur 4.2  
Flyer die ontworpen werd om respondenten te overtuigen om de online vragenlijst in te vullen 

 

 

4.4 Steekproef 

Voor dit onderzoek maakten we gebruik van een gelegenheidssteekproef, een vorm van een selecte 

steekproef. Hierbij hebben de onderzoekseenheden geen gelijke kansen om in de steekproef terecht 

te komen. Daardoor is de steekproeftrekking niet willekeurig. De resultaten moeten daarom met de 

nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden (Baarda et al., 2017).  

In totaal namen 804 respondenten aan de vragenlijst deel. 677 respondenten (85.2%) vulden de 

vragenlijst volledig in. In Tabel 4.5 worden de belangrijkste kenmerken van de steekproef 

weergegeven. De steekproef bestond voor bijna 60% uit vrouwen en de gemiddelde leeftijd was 45 

jaar (SD = 18.9). 97% van de respondenten woonde in België en bijna 74% daarvan in de provincie 

Antwerpen. 99% van de respondenten sprak thuis Nederlands, eventueel in combinatie met nog een 

of meer andere talen. Engels en Frans waren de twee andere meest genoemde talen. De helft van de 

steekproef bestond uit werknemers en bijna 70% van de respondenten behaalde een diploma hoger 

onderwijs. 
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Tabel 4.5  
Kenmerken van de steekproef 

Kenmerk Percentage 

Gender 

Vrouwen 

Mannen 

Ander  

Ontbrekende waarde 

  

57.2 

36.5 

04.4 

01.9 

Leeftijd  

Gemiddelde in jaren (SD) 

 

44.5 (18.9) 

Woonplaats  

België  

Nederland0 

Ander land 

 

97.3 

01.2 

01.5 

Woonplaats in België (N = 659) 

Antwerpen 

Oost-Vlaanderen 

Vlaams-Brabant 

Andere provincie 

 

73.9 

09.0 

07.3 

09.8 

Thuistalen 

Nederlands 

Engels  

Frans  

 

99.3 

08.9 

07.7 

Opleidingsniveau 

Diploma hoger onderwijs 

 

67.2 

Beroepssituatie 

Student 

Werknemer 

Gepensioneerd 

 

18.3 

49.0 

22.6 

Noot: N = 677 tenzij anders vermeld. 

 

Omdat 97.2% van de respondenten in Vlaanderen woonde, vonden we het zinvol om te kijken of die 

groep respondenten een representatieve weergave vormt van de meerderjarige9 bevolking in 

Vlaanderen (Statbel, 2021; Statistiek Vlaanderen, 2021). Kijken we naar de kenmerken gender, leeftijd 

 

9 Iedereen vanaf 18 jaar mocht de vragenlijst invullen. 
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en opleidingsniveau, dan zagen we dat in onze steekproef vrouwen, jonge twintigers en 

hooggeschoolden oververtegenwoordigd waren. We kunnen met andere woorden geen uitspraken 

doen over ‘de Vlamingen’. 

 

4.5 Analyse van de gegevens  

Voor we met de data in SPSS aan de slag konden gaan, werd eerst de betrouwbaarheid van de 

meetinstrumenten nagegaan en een factoranalyse uitgevoerd. De resultaten daarvan staan in de 

eerste paragraaf. In paragraaf 2 geven we een kort overzicht van de gebruikte coderingen. 

 

4.5.1 Betrouwbaarheidsanalyse en factoranalyse 

De percepties over wetenschap en de percepties over wetenschappers zijn twee constructen die 

werden gemeten met respectievelijk tien stellingen en tien woordenparen. Om na te gaan of de 

stellingen en de woordenparen de beoogde constructen meten, berekenden we de Cronbach’s α. Een 

waarde hoger dan .80 wijst op een betrouwbare schaal (Neels, 2017). 

De tien stellingen die gezamenlijk de percepties over wetenschap meten, vormen een betrouwbare 

meting. De Cronbach’s α bedraagt namelijk .923 en stijgt niet wanneer we een stelling zouden 

verwijderen. Voor de percepties over wetenschappers bedraagt de Cronbach’s α .874. Het verwijderen 

van een woordenpaar levert geen hogere waarde van de Cronbach’s α op. De tien woordenparen 

vormen samen dus een betrouwbare meting van de percepties over wetenschappers.   

Daarnaast voerden we een factoranalyse uit voor het construct ‘percepties over wetenschap’. De tien 

stellingen zijn namelijk in de literatuur te herleiden tot drie dimensies. Uit de factoranalyse kwam 

slechts een factor naar voren met een eigenwaarde gelijk aan 6.0. We besluiten dat we met één 

construct te maken hebben.   

 

4.5.2 Codering van de variabelen 

Met de factor mediaprofiel gingen we na in welke mate iemand gelijkenissen vertoont met het 

mediaprofiel van de kritische verdiepingszoeker uit het onderzoek van Motivaction (2021). Vanuit het 

idee dat kritische verdiepingszoekers steeds op zoek zijn naar kennis en verdieping, veronderstelden 

we dat kritische verdiepingszoekers bij alle acht activiteiten in onze vragenlijst (tv-kijken, naar de radio 

luisteren, tijdschriften lezen, boeken lezen, surfen op het internet, YouTube gebruiken, een podcast 
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beluisteren en sociale media gebruiken) zouden aangeven dat ze dat vooral doen om zich te 

informeren of om iets bij te leren.  

Bij iedere activiteit waarbij de respondent aangaf dat hij of zij dat vooral doet om zich te informeren, 

kreeg de respondent waarde 1 toegekend. Respondenten die aangaven dat ze een bepaalde activiteit 

vooral doen om zich te ontspannen, kregen op dat item waarde 0 toegekend. Wanneer de respondent 

bij een activiteit aangaf dat hij of zij dat nooit doet (bijvoorbeeld: ik kijk nooit naar tv-programma’s), 

werd voor die activiteit een ontbrekende waarde gecodeerd.  

Vervolgens creëerden we een nieuwe variabele en berekenden we voor iedere respondent zijn of haar 

gemiddelde score (waarde) op de acht items. Respondenten die bij alle acht activiteiten aangaven dat 

ze dat vooral doen om zich te informeren, kregen zo waarde 1 op de nieuwe variabele. Respondenten 

die bij slechts de helft van de activiteiten aangaven dat ze dat vooral doen om zich te informeren, 

kregen waarde .5 op de nieuwe variabele. Ten slotte werden de waarden van de nieuwe variabele 

vermenigvuldigd met 100 om de interpretatie in percentages te vereenvoudigen. De nieuwe variabele 

geeft zo weer in welke mate de respondent (procentueel) gelijkenissen vertoont met het mediaprofiel 

van de kritische verdiepingszoeker.  

Om de mate van contact met wetenschap via (1) het internet, (2) via traditionele media en (3) via 

vrijetijdsactiviteiten na te gaan, werd gekeken via hoeveel kanalen de respondent in de voorbije 12 

maanden in contact is gekomen met wetenschap. Per activiteit die de respondent had aangeduid, 

kreeg hij of zij op dat item waarde 1 toegekend.  

We creëerden drie nieuwe variabelen (een voor het contact met wetenschap via het internet, een voor 

het contact met wetenschap via traditionele media en een voor het contact met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten) en berekenden voor iedere respondent per type kanaal zijn of haar totaalscore, 

ofwel het aantal activiteiten dat de respondent had aangeduid.  

Uit de betrouwbaarheidsanalyse (zie paragraaf 4.5.1) kwam naar voren dat de tien stellingen en de 

tien woordenparen betrouwbare metingen vormen van respectievelijk de percepties over wetenschap 

en de percepties over wetenschappers. Om de percepties over wetenschap te kunnen meenemen in 

verdere analyses, werd voor iedere respondent over de tien stellingen heen de gemiddelde score 

berekend. Dezelfde berekening werd uitgevoerd voor de tien woordenparen die iemands percepties 

over wetenschappers meten. 
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5 Resultaten 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten. In een eerste reeks analyses gingen we na of er 

verschillen zijn in het kijk- en luistergedrag naargelang de genderidentiteit van de deelnemers, de 

generatie waartoe ze behoren, het hoogst behaalde diploma, de beroepssituatie en het contact met 

wetenschap (zie paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 zoomen we in op de respondenten die de Universiteit 

van Vlaanderen al kenden. We gingen na via welke kanalen de respondenten in contact kwamen met 

de podcasts, de videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen, via welke kanalen ze naar de podcasts luisterden en naar de video’s keken en waarom ze 

wel of niet naar de podcasts luisterden en naar de video’s keken. Paragraaf 5.3 bevat de resultaten van 

de logistische regressieanalyses waarin we zijn nagegaan welke kenmerken van de deelnemers hun 

kijk- en luistergedrag voorspellen.  

 

5.1 Kenmerken die samenhangen met het kijk- en luistergedrag 

Eerst gingen we met een chi-kwadraattoets na of er een verschil is tussen mannen en vrouwen10 in de 

mate waarin zij hebben geluisterd naar de podcasts en hebben gekeken naar de videocolleges en de 

Wat Zegt De Wetenschap-video’s (WZDW-video’s) van de Universiteit van Vlaanderen. De resultaten 

van die analyse zijn terug te vinden in Tabel 5.1.  

Bijna 71% van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld, heeft geen enkele podcast beluisterd. 

Ongeveer 13% heeft een podcast beluisterd, maar minder dan een keer per maand. Ten slotte heeft 

16% van de deelnemers minstens één keer per maand een podcast beluisterd. Zoals te zien is in Tabel 

5.1 is het luistergedrag van de vrouwen en de mannen vergelijkbaar. De verschillen zijn dan ook niet 

significant: Χ2 (2) = 0.66, p = .72.  

Daarnaast heeft ongeveer 68% van de deelnemers geen enkel videocollege bekeken (zie Tabel 5.1). 

Meer dan 16% heeft een videocollege bekeken, maar minder dan een keer per maand. Ten slotte heeft 

ongeveer 15% minstens een keer per maand een videocollege bekeken. Uit Tabel 5.1 kunnen we 

afleiden dat mannen vaker naar de videocolleges hebben gekeken dan vrouwen: Χ2 (2) = 9.82, p < .01.  

 

10 4,4% van de respondenten (n = 30) identificeerde zich niet als man noch als vrouw en 1,9% van de 
respondenten (n = 13)  wilde liever niet op die vraag antwoorden. Aangezien die twee categorieën te klein zijn 
om zinvolle analyses mee uit te voeren, kozen we ervoor om enkel de categorieën man en vrouw mee te nemen 
in de analyse. 
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Ten slotte heeft bijna 82% van de deelnemers geen enkele Wat Zegt De Wetenschap-video bekeken 

(zie Tabel 5.1). Bijna 12% heeft een Wat Zegt De Wetenschap-video bekeken, maar minder dan een 

keer per maand. Ongeveer 7% heeft maandelijks of meer een Wat Zegt De Wetenschap-video bekeken. 

Zoals te zien is in Tabel 5.1 is het kijkgedrag van mannen en vrouwen vergelijkbaar. De verschillen zijn 

dan ook niet significant: Χ2 (2) = 5.53, p = .06.  

 

Tabel 5.1  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten, opgesplitst naar hun genderidentiteit (%) 

 Gender  

 Vrouw  

n = 387 

Man 

n = 247 

Totaal 

Podcasts beluisterd    

Neen 71.6 69.6 70.8 

Ja: minder dan 1 keer/maand 13.4 13.0 13.2 

Ja: maandelijks of vaker 15.0 17.4 15.9 

Videcolleges bekeken    

Neen 72.9 61.1 68.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 14.5 19.4 16.4 

Ja: maandelijks of vaker 12.7 19.4 15.3 

WZDW-video’s bekeken    

Neen 82.9 79.8 81.7 

Ja: minder dan 1 keer/maand 12.4 10.9 11.8 

Ja: maandelijks of vaker 04.7 09.3 06.5 

Noot. N = 634    

 

Vervolgens gingen we met een chi-kwadraattoets na of er een verschil is tussen generaties11 in de mate 

waarin zij hebben geluisterd naar de podcasts en hebben gekeken naar de videocolleges en de Wat 

Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Tabel 5.2 bevat een overzicht van die 

analyses. Voor zowel de podcasts (Χ2 (6) = 74.10, p < .001) en de videocolleges (Χ2 (6) = 97.35, p < .001) 

als voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s (Χ2 (6) = 54.52, p < .001) zijn er significante verschillen 

tussen de verschillende generaties. 

  

 

11 De deelnemers werden op basis van hun geboortejaar ingedeeld in vier generaties. Die indeling werd 
gebaseerd op de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (2022). De stille generatie (SG) en de 
babyboomers (BB) werden samengenomen, omdat de categorie stille generatie te weinig respondenten bevatte 
(n = 25). 
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Tabel 5.2  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten, opgesplitst per generatie (%) 

 Generatie 

 Gen Z 

n = 174 

Gen Y 

n = 158 

Gen X 

n = 140 

SG en BB 

n = 205 

Totaal 

Podcasts beluisterd      

Neen 77.6 76.6 80.7 52.2 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 14.9 15.2 08.6 13.7 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 07.5 08.2 10.7 34.1 16.4 

Videcolleges bekeken      

Neen 79.3 73.4 77.1 48.8 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 12.6 20.9 15.7 15.1 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 08.0 05.7 07.1 36.1 15.8 

WZDW-video’s bekeken      

Neen 90.2 85.4 82.9 68.3 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 08.0 12.0 14.3 15.1 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 01.7 02.5 02.9 16.6 06.6 

Noot. N = 677      

 

De deelnemers van de stille generatie (SG) en de babyboomers (BB) hebben verhoudingsgewijs 

frequenter geluisterd naar de podcasts dan de deelnemers van de andere (jongere) generaties. De 

stille generatie en de babyboomers waren in de groep niet-luisteraars ondervertegenwoordigd (str = -

3.1)12. In de groep die maandelijks of meer luisterde naar de podcasts waren beide generaties 

oververtegenwoordigd (str = 6.3), terwijl de deelnemers van generaties Z (str = -2.9) en Y (str = -2.5) 

significant minder vaak hebben geluisterd naar de podcasts.  

De deelnemers van de stille generatie en de babyboomers hebben verhoudingsgewijs ook frequenter 

gekeken naar de videocolleges dan de deelnemers van andere (jongere) generaties. De stille generatie 

en de babyboomers waren in de groep niet-kijkers opnieuw ondervertegenwoordigd (str = -3.4). In de 

groep die maandelijks of meer keek naar de videocolleges waren beide generaties 

oververtegenwoordigd (str = 7.3), terwijl deelnemers van generaties Z (str = -2.6), Y (str = -3.2) en X 

(str = -2.6) significant minder vaak hebben gekeken naar de videocolleges.  

Ten slotte hebben de deelnemers van de stille generatie en de babyboomers verhoudingsgewijs ook 

frequenter gekeken naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s dan de deelnemers van andere (jongere) 

 

12 We baseerden ons op standaardresiduen (str) om te bepalen welke generaties significant vaker/minder vaak 
geluisterd respectievelijk gekeken hebben. Een residu is het verschil tussen de geobserveerde waarde en de 
verwachte waarde voor een cel in de kruistabel. Cellen met een standaardresidu groter dan 1.96 of kleiner dan -
1.96 hebben vooral bijgedragen aan een significante uitkomst van de chi-kwadraattoets.   
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generaties. De deelnemers van de stille generatie en de babyboomers waren in de groep niet-kijkers 

opnieuw ondervertegenwoordigd (str = -2.0). In de groep die maandelijks of meer keek naar de Wat 

Zegt De Wetenschap-video’s waren beide generaties oververtegenwoordigd (str = 5.5), terwijl 

deelnemers van generaties Z (str = -2.5) en Y (str = -2.0) significant minder vaak hebben gekeken naar 

de Wat Zegt De Wetenschap-video’s.  

Vervolgens gingen we met een chi-kwadraattoets na of personen met een diploma hoger onderwijs 

verschillen van personen zonder een diploma hoger onderwijs in de mate waarin ze hebben geluisterd 

naar de podcasts en hebben gekeken naar de videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s 

van de Universiteit van Vlaanderen. De resultaten van die analyses zijn terug te vinden in Tabel 5.3. 

Voor zowel de podcasts (Χ2 (2) = 30.72, p < .001) en de videocolleges (Χ2 (2) = 30.71, p < .001) als voor 

de Wat Zegt De Wetenschap-video’s (Χ2 (2) = 6.61, p < .05) zijn er significante verschillen tussen 

personen met een diploma hoger onderwijs en personen zonder een diploma hoger onderwijs. 

 

Tabel 5.3  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten, opgesplitst naar hun hoogst behaalde diploma (%) 

 Diploma  

 Zonder diploma 

hoger onderwijs 

n = 222 

Met diploma  

hoger onderwijs 

n = 455 

Totaal 

Podcasts beluisterd    

Neen 84.2 63.5 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 06.8 16.5 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 09.0 20.0 16.4 

Videocolleges bekeken    

Neen 82.4 61.3 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 09.0 19.3 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 08.6 19.3 15.8 

WZDW-video’s bekeken    

Neen 86.5 78.2 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 09.0 14.1 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 04.5 07.7 06.6 

Noot. N = 677    
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De deelnemers met een diploma hoger onderwijs hebben verhoudingsgewijs frequenter geluisterd 

naar de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen  dan de deelnemers zonder een diploma hoger 

onderwijs. In de groep niet-luisteraars waren de deelnemers zonder een diploma hoger onderwijs 

oververtegenwoordigd (str = 2.5). In de groepen die minder dan een keer per maand (str = -2.7) en 

minstens een keer per maand (str = -2.7) luisterden, waren de deelnemers zonder een diploma hoger 

onderwijs ondervertegenwoordigd.   

Daarnaast hebben de deelnemers met een diploma hoger onderwijs ook frequenter gekeken naar de 

videocolleges dan de deelnemers zonder een diploma hoger onderwijs. De deelnemers zonder een 

diploma hoger onderwijs waren oververtegenwoordigd (str = 2.6) in de groep die niet gekeken heeft 

naar de videocolleges. In de groepen die minder dan een keer per maand (str = -2.6) en minstens een 

keer per maand (str = -2.7) keken naar de videocolleges waren de personen zonder een diploma hoger 

onderwijs ondervertegenwoordigd.   

Uit Tabel 5.3 kunnen we ten slotte afleiden dat de deelnemers met een diploma hoger onderwijs vaker 

naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s hebben gekeken dan de deelnemers zonder een diploma 

hoger onderwijs. Geen enkele cel had een standaardresidu dat groter was dan 1.96 of kleiner dan -

1.96, waardoor we niet weten welke cellen vooral hebben bijgedragen aan een significante uitkomst 

van de chi-kwadraattoets. 

Vervolgens gingen we met een chi-kwadraattoets na of personen met een verschillende 

beroepssituatie (student, aan het werk, niet (meer) aan het werk13) verschillen in de mate waarin ze 

hebben geluisterd naar de podcasts en hebben gekeken naar de videocolleges en de Wat Zegt De 

Wetenschap-video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Tabel 5.4 bevat een overzicht van die 

analyses. Voor zowel de podcasts (Χ2 (4) = 66.99 p < .001) en de videocolleges (Χ2 (4) = 88.62, p < .001) 

als voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s (Χ2 (4) = 48.43, p < .001) zijn er significante verschillen 

tussen personen met verschillende beroepssituaties. De verschillen situeren zich voornamelijk tussen 

de deelnemers die aan het werk zijn en de deelnemers die niet (meer) aan het werk zijn.  

  

 

13 Er is maar sprake van een geldige chi-kwadraattoets als voldaan is aan de regel van Cochran. Die regel stelt dat 
minimaal 80% van de cellen in de kruistabel een verwachte waarde van 5 of meer moet hebben en dat alle 
verwachte waarden groter moeten zijn dan 1. Om een geldige toets te krijgen werden de werknemers (n = 332) 
en zelfstandigen (n = 43) ondergebracht onder de groep ‘aan het werk’ en de gepensioneerden (n = 153) en 
inactieven (n = 25) onder de groep ‘niet (meer) aan het werk’. 
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Tabel 5.4  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten, opgesplitst naar hun beroepssituatie (%) 

 Beroepssituatie  

 Student 

 

n = 124 

Aan het 

werk 

n = 375 

Niet (meer) 

aan het werk 

n = 178 

Totaal 

Podcasts beluisterd     

Neen 71.0 79.7 50.0 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 17.7 10.7 15.7 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 11.3 09.6 34.3 16.4 

Videocolleges bekeken     

Neen 75.8 76.5 45.5 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 13.7 16.0 17.4 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 10.5 07.5 37.1 15.8 

WZDW-video’s bekeken     

Neen 87.9 85.6 66.3 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 09.7 11.2 16.9 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 02.4 03.2 16.9 06.6 

Noot. N = 677     

 

De respondenten die niet (meer) aan het werk zijn vertoonden dezelfde kijk- en luisterpatronen als de 

respondenten uit de stille generatie en de babyboomers. De respondenten die niet (meer) aan het 

werk zijn waren namelijk ondervertegenwoordigd in de groep die geen podcast beluisterd heeft (str = 

-3.2), in de groep die geen videocollege bekeken heeft (str = -3.7) en in de groep die geen Wat Zegt De 

Wetenschap-video bekeken heeft (str = -2.2). In de groepen die maandelijks of vaker naar podcasts 

geluisterd hebben (str = 5.9), naar videocolleges gekeken hebben (str = 7.1) en naar Wat Zegt De 

Wetenschap-video’s gekeken hebben (str = 5.3), waren die respondenten telkens 

oververtegenwoordigd. De gelijkenissen in de kijk- en luisterpatronen zijn niet verwonderlijk, omdat 

de gemiddelde leeftijd van beide groepen respondenten gelijkaardig is: de respondenten die niet 

(meer) aan het werk zijn, zijn gemiddeld 67.7 jaar en de respondenten uit de stille generatie en de 

babyboomers zijn gemiddeld 68.3 jaar.  

Een analyse van de standaardresiduen laat bovendien zien dat de werkenden oververtegenwoordigd 

waren in de groep van niet-luisteraars (str = 2.2). De deelnemers die behoren tot de beroepsactieve 

bevolking waren ondervertegenwoordigd in de groep die maandelijks of vaker naar podcasts luisterde 

(str = -3.3), in de groep die maandelijks of vaker videocolleges bekeek (str = -4.1) en in de groep die 

maandelijks of vaker Wat Zegt De Wetenschap-video’s bekeek (str = -2.6). 
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Vervolgens gingen we met een chi-kwadraattoets na of de mate14 waarin de deelnemers in contact 

komen met wetenschap samenhangt met de mate waarin ze luisterden naar de podcasts en keken 

naar de videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van Vlaanderen. We 

onderscheidden drie kanalen: (1) contact met wetenschap via het internet, (2) contact met 

wetenschap via traditionele media en (3) contact met wetenschap via allerlei vrijetijdsactiviteiten. De 

resultaten van die analyses zijn terug te vinden in Tabellen 5.5-5.7. 

De mate waarin de deelnemers in contact komen met wetenschap via het internet hangt samen met 

hun luistergedrag (podcasts: Χ2 (4) = 53.10 p < .001) en hun kijkgedrag (videocolleges: Χ2 (4) = 54.27, p 

< .001 en Wat Zegt De Wetenschap-video’s: Χ2 (4) = 20.38, p < .001). Zoals te zien is in Tabel 5.5, 

situeren de verschillen zich voornamelijk tussen de deelnemers die niet in contact komen met 

wetenschap via het internet en de deelnemers die veel in contact komen met wetenschap via het 

internet. 

 

Tabel 5.5  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten naargelang hun contact met wetenschap via het 
internet (%) 

 Contact via het internet  

 Geen  

n = 87 

Weinig 

n = 221 

Veel 

n = 369 

Totaal 

Podcasts beluisterd     

Neen 96.6 76.9 60.2 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 01.1 08.6 19.0 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 02.3 14.5 20.9 16.4 

Videocolleges bekeken     

Neen 94.3 76.0 57.5 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 03.4 10.4 22.2 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 02.3 13.6 20.3 15.8 

WZDW-video’s bekeken     

Neen 94.3 85.1 75.3 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 03.4 09.0 16.5 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 02.3 05.9 08.1 06.6 

Noot. N = 677     

 

14 Respondenten die op twee verschillende manieren in contact kwamen met wetenschap (bijvoorbeeld via 
YouTube en via podcasts) werden ingedeeld in de groep ‘weinig contact’ met wetenschap. Respondenten die op 
meer dan twee verschillende manieren in contact kwamen met wetenschap, werden ingedeeld in de groep ‘veel 
contact’ met wetenschap. 
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Een analyse van de standaardresiduen levert het volgende beeld op. De deelnemers die veel in contact 

komen met wetenschap via het internet waren ondervertegenwoordigd bij de niet-luisteraars (str = -

2.3) en oververtegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks luisterde (str = 3.0) en in de 

groep die maandelijks of meer luisterde (str = 2.1). Bij de deelnemers die niet in contact komen met 

wetenschap via het internet was dat patroon omgekeerd. Zij waren namelijk oververtegenwoordigd 

bij de niet-luisteraars (str = 2.9). In de groep die minder dan maandelijks luisterde (str = -3.1) en in de 

groep die maandelijks of meer luisterde (str = -3.2), waren zij dan weer ondervertegenwoordigd. 

Voor de videocolleges vonden we een gelijkaardig patroon. De deelnemers die veel in contact komen 

met wetenschap via het internet waren ondervertegenwoordigd bij de niet-kijkers (str = -2.5), terwijl 

zij oververtegenwoordigd waren in de groep die minder dan maandelijks keek (str = 3.0) en in de groep 

die maandelijks of meer keek (str = 2.2). Bij de deelnemers die niet in contact komen met wetenschap 

via het internet was dat patroon omgekeerd. Zij zijn oververtegenwoordigd bij de niet-kijkers (str = 

2.9). In de groep die minder dan maandelijks keek (str = -2.9) en in de groep die maandelijks of meer 

keek (str = -3.2), waren zij dan weer ondervertegenwoordigd. In tegenstelling tot bij de podcasts, 

waren de deelnemers die weinig in contact komen met wetenschap ook ondervertegenwoordigd in de 

groep die minder dan maandelijks videocolleges bekeek (str = -2.1) 

Bij de Wat Zegt De Wetenschap-video’s was het verschil tussen de deelnemers zonder en met veel 

contact met wetenschap via het internet vooral merkbaar in de groep die minder dan een keer per 

maand naar de video’s keek. Daar waren de deelnemers uit de groep ‘geen contact’ 

ondervertegenwoordigd (str = -2.4) en de deelnemers met veel contact oververtegenwoordigd (str = 

2.2). 

Wanneer we vervolgens keken naar het contact met wetenschap via de traditionele media, dan zagen 

we ook hier dat zowel voor de podcasts (Χ2 (4) = 63.15 p < .001) en de videocolleges (Χ2 (4) = 65.88, p 

< .001) als voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s (Χ2 (4) = 30.89, p < .001) er significante verschillen 

zijn. Zoals te zien is in Tabel 5.6, situeren ook hier de verschillen zich voornamelijk tussen de 

deelnemers die niet in contact komen met wetenschap via de traditionele media en deelnemers die 

veel in contact komen met wetenschap via de traditionele media. 
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Tabel 5.6  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten naargelang hun contact met wetenschap via 
traditionele media (%) 

 Contact via traditionele media  

 Geen  

n = 78 

Weinig 

n = 332 

Veel 

n = 267 

Totaal 

Podcasts beluisterd     

Neen 94.9 77.1 54.7 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 01.3 11.7 18.7 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 03.8 11.1 26.6 16.4 

Videocolleges bekeken     

Neen 92.3 76.2 51.3 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 03.8 12.0 24.3 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 03.8 11.7 24.3 15.8 

WZDW-video’s bekeken     

Neen 96.2 84.9 71.5 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 01.3 10.2 18.4 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 02.6 04.8 10.1 06.6 

Noot. N = 677     

 

Keken we naar de resultaten voor de podcasts, dan zagen we dat de deelnemers die veel in contact 

komen met wetenschap via de traditionele media ondervertegenwoordigd waren bij de niet-

luisteraars (str = -3.0). Deelnemers die veel in contact komen met wetenschap via de traditionele 

media waren daarnaast oververtegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks luisterde (str 

= 2.4) en in de groep die maandelijks of meer luisterde (str = 4.1). Bij de deelnemers die niet in contact 

komen met wetenschap via de traditionele media was dat patroon omgekeerd. Zij waren 

oververtegenwoordigd bij de niet-luisteraars (str = 2.6). In de groep die minder dan maandelijks 

luisterde (str = -2.9) en in de groep die maandelijks of meer luisterde (str = -2.7), waren zij dan weer 

ondervertegenwoordigd. Ten slotte waren ook de deelnemers die weinig in contact komen met 

wetenschap ondervertegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks luisterde (str = -2.4). 

Voor de videocolleges vonden we een gelijkaardig patroon als voor de podcasts. De deelnemers die 

veel in contact komen met wetenschap via de traditionele media waren ondervertegenwoordigd bij 

de niet-kijkers (str = -3.3). In de groep die minder dan maandelijks keek (str = 3.4) en in de groep die 

maandelijks of meer keek (str = 3.5) waren zij oververtegenwoordigd. Bij de deelnemers die niet in 

contact komen met wetenschap via de traditionele media was dat patroon omgekeerd. Zij waren 

oververtegenwoordigd bij de niet-kijkers (str = 2.6). In de groep die minder dan maandelijks keek (str 
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= -2.7) en in de groep die maandelijks of meer keek (str = -2.7) waren zij dan weer 

ondervertegenwoordigd. 

Ten slotte keken we naar de verschillen voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. Daar zagen we dat 

de deelnemers die geen contact hebben met wetenschap via de traditionele media 

ondervertegenwoordigd zijn in de groep die minder dan maandelijks keek (str = -2.8). Deelnemers die 

veel in contact komen met wetenschap via de traditionele media waren dan weer 

oververtegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks keek (str = 2.8) en in de groep die 

maandelijks of meer keek (str = 2.2). 

Als laatste keken we naar het contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten. We zagen dat zowel 

voor de podcasts (Χ2 (4) = 25.04, p < .001) en de videocolleges (Χ2 (4) = 31.56, p < .001) als voor de Wat 

Zegt De Wetenschap-video’s (Χ2 (4) = 9.83, p < .05) er significante verschillen zijn tussen de drie 

groepen deelnemers (zie Tabel 5.7). Zoals te zien is in Tabel 5.7, situeren ook hier de verschillen zich 

voornamelijk tussen de deelnemers die niet in contact komen met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten 

en de deelnemers die veel in contact komen met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten. 

 

Tabel 5.7  
Het kijk- en luistergedrag van de respondenten naargelang hun contact met wetenschap via 
vrijetijdsactiviteiten (%) 

 Contact via vrijetijdsactiviteiten  

 Geen  

n = 229 

Weinig 

n = 306 

Veel 

n = 142 

Totaal 

Podcasts beluisterd     

Neen 81.7 66.7 59.9 70.3 

Ja: minder dan 1 keer/maand 06.6 15.4 19.7 13.3 

Ja: maandelijks of vaker 11.8 18.0 20.4 16.4 

Videocolleges bekeken     

Neen 79.5 67.0 52.8 68.2 

Ja: minder dan 1 keer/maand 08.7 16.3 26.8 16.0 

Ja: maandelijks of vaker 11.8 16.7 20.4 15.8 

WZDW-video’s bekeken     

Neen 86.5 79.1 76.1 80.9 

Ja: minder dan 1 keer/maand 09.2 12.4 17.6 12.4 

Ja: maandelijks of vaker 04.4 08.5 06.3 06.6 

Noot. N = 677     
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Deelnemers die veel in contact komen met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten waren 

oververtegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks luisterde naar podcasts van de 

Universiteit van Vlaanderen (str = 2.1). Deelnemers die niet in contact komen met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten waren dan weer oververtegenwoordigd bij de niet-luisteraars (str = 2.0) en 

ondervertegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks luisterde (str = -2.8). 

Vervolgens keken we naar de verschillen met betrekking tot de videocolleges. Deelnemers die veel in 

contact komen met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten waren ondervertegenwoordigd bij de niet-

kijkers (str = -2.2). In de groep die minder dan een keer per maand keek, waren zij dan weer 

oververtegenwoordigd (str = 3.2). Deelnemers die niet in contact komen met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten waren oververtegenwoordigd bij de niet-kijkers (str = 2.1) en 

ondervertegenwoordigd in de groep die minder dan maandelijks keek (str = -2.7). 

Ook wat betreft de Wat Zegt De Wetenschap-video’s vonden we significante verschillen tussen de drie 

groepen deelnemers in hun kijkgedrag (zie Tabel 5.7). Geen enkele cel had echter een standaardresidu 

dat groter was dan 1.96 of kleiner dan -1.96, waardoor we niet weten welke cellen vooral hebben 

bijgedragen aan een significante uitkomst van de chi-kwadraattoets. 

Afsluiten doen we ten slotte met een overzicht van de gevonden samenhangen tussen de kenmerken 

van de deelnemers en hun kijk- en luistergedrag (zie Tabel 5.8). De generatie waartoe de deelnemers 

behoren, hun hoogst behaalde diploma, hun beroepssituatie en de mate waarin ze in contact komen 

met wetenschap via het internet, via traditionele mediakanalen en via vrijetijdactiviteiten zijn de 

kenmerken die samenhangen met de mate waarin de deelnemers (1) luisterden naar de podcasts, (2) 

keken naar de videocolleges en (3) keken naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit 

van Vlaanderen.  

Het kenmerk genderidentiteit bleek daarentegen geen invloed te hebben op de mate waarin de 

deelnemers luisterden naar de podcasts en keken naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de 

Universiteit van Vlaanderen. Het kenmerk beïnvloedt echter wel de mate waarin de deelnemers keken 

naar de videocolleges van de Universiteit van Vlaanderen.  
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Tabel 5.8  
Overzicht van de kenmerken die samenhangen met het kijk- en luistergedrag van de respondenten 

 Podcasts 

beluisterd 

Videocolleges 

bekeken 

WZDW-video’s 

bekeken 

Gender ns ** ns 

Generatie *** *** *** 

Diploma *** *** ** 

Beroepssituatie *** *** *** 

Contact via het internet *** *** *** 

Contact via traditionele media *** *** *** 

Contact via vrijetijdsactiviteiten *** *** ** 

Noot. Significantieniveaus van de chi-kwadraattoets: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001; ns = niet 

significant  

 

5.2 Inzicht in de gebruikte kanalen, motivaties en belemmeringen 

In deze paragraaf gaan we dieper in op het kijk- en luistergedrag van de respondenten die de 

Universiteit van Vlaanderen al kenden (N = 367). Dat doen we voor de drie formats: podcasts, 

videocolleges en Wat Zegt De Wetenschap-video’s. We gaan daarbij na of er verschillen zijn tussen de 

drie formats in de mate waarin de respondenten ernaar luisterden en keken, via welke kanalen ze 

ermee in contact kwamen, via welke kanalen ze ernaar luisterden en keken en waarom ze wel of niet 

luisterden of keken15. De resultaten daarvan staan in Tabel 5.9.  

Zowel voor de podcasts (45.2%) als voor de videocolleges (41.4%) gaven ruim vier op de 10  

respondenten aan er in de voorbije 12 maanden geen enkele keer naar geluisterd of gekeken te 

hebben. Dat aandeel is nog groter voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s, waarbij meer dan zes op 

de 10 respondenten (64.9%) aangaven er in de voorbije 12 maanden geen enkele gekeken te hebben.  

De redenen waarom respondenten niet naar de formats van de Universiteit van Vlaanderen luisterden 

of keken, waren verschillend. Op de vraag waarom de respondent geen enkele podcast had beluisterd, 

gaf de meerderheid (52.4%) als antwoord dat podcasts niet echt hun ding zijn. Daarnaast gaven meer 

dan drie op de 10 respondenten (31.3%) aan dat ze geen tijd hebben om naar de podcasts van de 

Universiteit van Vlaanderen te luisteren. Een gebrek aan tijd bleek bij de videocolleges de belangrijkste 

belemmering te zijn. Ruim vier op de 10 respondenten (41.4%) gaven dat als antwoord op de vraag 

waarom ze geen enkel videocollege bekeken hadden. Daarnaast zijn meer dan 3 op de 10 

 

15 De antwoordcategorieën in Tabel 5.9 zijn bij sommige vragen uitgebreider dan de antwoordcategorieën uit de 
vragenlijst (zie hoofdstuk 4). Wanneer meerdere respondenten gelijkaardige antwoorden gaven in de open 
antwoordcategorie, werden die antwoorden samengebracht onder een (of meer) nieuwe categorie(ën). 
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respondenten (36.2%) geen fan van het format van de videocolleges van de Universiteit van 

Vlaanderen. Bij de Wat Zegt De Wetenschap-video’s kwam een andere belangrijke belemmering naar 

voren. Zo gaven bijna zes op de 10 respondenten (57.1%) aan dat ze niet op de hoogte waren van het 

bestaan van de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. Daarentegen gaven minder dan 2 op de 10 

respondenten (17.2%) aan dat ze geen fan waren van het format. De onderwerpen van de podcasts en 

de video’s en de diepgang (of het gebrek daaraan) waarmee die onderwerpen behandeld worden, 

waren over de drie formats heen de minst belangrijke belemmeringen. 

Als de respondenten wel een podcast hadden beluisterd of een video hadden bekeken van de 

Universiteit van Vlaanderen, deden ze dat meestal minder dan een keer per maand. Iets meer dan 

twee op de 10 respondenten (24.5%) gaven aan dat ze naar een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen geluisterd hadden, maar minder dan een keer per maand. Ook naar de Wat Zegt De 

Wetenschap-video’s keken ongeveer twee op de 10 respondenten (22.9%) minder dan een keer per 

maand. Voor de videocolleges lag dat aandeel iets hoger, waar bijna drie op de 10 respondenten 

(29.4%) aangaven minder dan een keer per maand naar dat soort video’s te hebben gekeken. Aan de 

andere kant zagen we dat het aandeel respondenten dat meer dan wekelijks een podcast beluisterde 

of een video bekeek, voor de drie formats telkens het laagst was: bijna twee op de 100 respondenten 

(1.6%) voor de podcasts, iets meer dan een op de 100 respondenten (1.4%) voor de videocolleges en 

zo goed als niemand (0.3%) voor de Wat Zegt De Wetenschap-video’s. 

Vervolgens gingen we na via welke weg de respondenten in contact kwamen met de podcasts die ze 

beluisterden en de video’s die ze bekeken van de Universiteit van Vlaanderen. Uit die analyse bleek 

dat de socialemediakanalen van de Universiteit van Vlaanderen en de website van de Universiteit van 

Vlaanderen de twee meest populaire kanalen waren. Zo vonden meer dan drie op de 10 respondenten 

hun weg naar de podcasts (30.8%), de videocolleges (35.3%) en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s 

(37.2%) via de website. 

Ook via de kanalen van VRT (waaronder tv-zender Eén en de website van VRT NU) vonden heel wat 

respondenten de weg naar de podcasts (23.9%), de videocolleges (28.4%) en de Wat Zegt De 

Wetenschap-video’s (27.1%). Voor de videocolleges (27.9%) en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s 

(21.7%) bleek ook YouTube een effectief kanaal om de respondenten met de video’s in contact te 

brengen. Daarnaast probeert de Universiteit van Vlaanderen via de nieuwsbrief haar kijkers en 

luisteraars op de hoogte te brengen van nieuwe video’s en podcasts. Uit de cijfers blijkt echter dat 

slechts een klein aandeel van de respondenten via de nieuwsbrief in contact komt met een (eventueel 

nieuwe) podcastaflevering (4.5%), videocollege (6.0%) of Wat Zegt De Wetenschap-video (2.3%). 

Opvallend was dat er ook een klein aantal respondenten is die via hun studies in contact waren 
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gekomen met de podcasts (6.5%), de videocolleges (4.2%) en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s 

(3.1%) van de Universiteit van Vlaanderen.  

We wilden niet alleen meer inzicht krijgen in de kanalen waarmee de respondenten in contact waren 

gekomen met de podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen, maar ook in de kanalen 

die ze daadwerkelijk gebruikten om naar zo een podcast te luisteren en naar zo een video te kijken. 

We stelden vast dat de website van de Universiteit van Vlaanderen het kanaal bij uitstek was: meer 

dan vijf op de 10 respondenten gebruikten dit kanaal om een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen te beluisteren (57.7%), om een videocollege te bekijken (55.3%) en om een Wat Zegt De 

Wetenschap-video te bekijken (56.6%). Voor de videocolleges (44.7%) en de Wat Zegt De Wetenschap-

video’s (45.7%) bleek ook YouTube een erg populair kanaal. De videocolleges in het bijzonder werden 

ook door bijna drie op de 10 respondenten (29.3%) bekeken via de website van VRT NU. 

Ten slotte peilden we ook naar de motivaties van de respondenten om te luisteren naar de podcasts 

en te kijken naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Zowel bij de podcasts (94.0%) en bij 

de videocolleges (94.9%) als bij de Wat Zegt De Wetenschap-video’s (97.7%), gaven de respondenten 

bijna unaniem aan dat ze iets wilden bijleren. Daarnaast gaf telkens een derde van de respondenten 

aan zich met de podcasts (33.8%), de videocolleges (34.9%) en Wat Zegt De Wetenschap-video’s 

(28.7%) te willen ontspannen.  
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Tabel 5.9  
Overzicht van de gebruikte kanalen, motivaties en belemmeringen van de kijkers en luisteraars 

 Podcasts Videocolleges WZDW-video’s 

 % % % 

Frequentie  

Geen enkele keer 

Minder dan een keer per maand 

Maandelijks 

Meer dan een keer per maand  

Wekelijks  

Meer dan een keer per week  

n = 367 

45.2 

24.5 

10.6 

13.1 

04.9 

01.6 

n = 367 

41.4 

29.4 

09.5 

13.6 

04.6 

01.4 

n = 367 

64.9 

22.9 

06.3 

04.1 

01.6 

00.3 

In contact via 

Sociale media van de Universiteit van Vlaanderen  

Sociale media van een andere organisatie of persoon 

Website van de Universiteit van Vlaanderen  

Nieuwsbrief van de Universiteit van Vlaanderen  

Spotify   

YouTube  

VRT 

Radio 1 

Knack 

Vrienden of familie 

Studie 

Andere manieren 

n = 201 

32.3 

11.9 

30.8 

04.5 

16.4 

- 

23.9 

14.9 

10.4 

14.4 

06.5 

06.0 

n = 215 

27.4 

12.1 

35.3 

06.0 

- 

27.9 

28.4 

09.3 

08.4 

11.2 

04.2 

05.1 

n = 129 

24.8 

13.2 

37.2 

02.3 

- 

21.7 

27.1 

09.3 

09.3 

05.4 

03.1 

03.1 

Beluisterd/bekeken via 

Spotify  

iTunes   

Google Podcasts  

YouTube  

VRT NU  

Website van de Universiteit van Vlaanderen  

Radio 1 

Knack  

Andere kanalen 

n = 201 

29.9 

04.0 

07.0 

- 

- 

57.7 

15.4 

08.0 

08.5 

n = 215 

- 

- 

- 

44.7 

29.3 

55.3 

05.1 

05.6 

00.9 

n = 129 

- 

-  

- 

45.7 

03.1 

56.6 

10.1 

98.5 

03.1 

Motivatie om te luisteren/kijken 

Om iets bij te leren 

Om te ontspannen 

Als tijdsinvulling 

Voor mijn studies 

Om Nederlands te leren 

Andere redenen 

n = 201 

94.0 

33.8 

14.9 

06.0 

00.5 

06.5 

n = 215 

94.9 

34.9 

14.4 

07.4 

00.9 

07.0 

n = 129 

97.7 

28.7 

15.5 

03.9 

00.8 

03.1 
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Motivatie om niet te luisteren/kijken 

Ik had geen tijd 

Podcasts/videocolleges/dit soort korte video’s zijn niet 

echt mijn ding 

De aangeboden onderwerpen interesseren me niet 

echt 

Ik mis diepgang 

Ik wist niet dat ze bestonden  

Andere redenen 

n = 166 

31.3 

52.4 

 

06.6 

 

01.8 

08.4 

10.8 

n = 152 

41.4 

36.2 

 

06.6 

 

00.0 

10.5 

11.8 

n = 238 

23.9 

17.6 

 

04.2 

 

02.1 

57.1 

03.4 

Noot. De som van de percentages is bij de kanalen en de motivaties niet gelijk aan 100, omdat de 

respondenten meerdere items konden aanduiden.  

 

5.3 Kenmerken die het kijk- en luistergedrag voorspellen  

In deze paragraaf bespreken we de resultaten van de logistische regressieanalyses. Daarin zijn we 

nagegaan wat de invloed is van enkele kenmerken van de deelnemers op de kans om (1) in de voorbije 

12 maanden wel/niet geluisterd te hebben naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen, (2) 

in de voorbije 12 maanden wel/niet gekeken te hebben naar een videocollege van de Universiteit van 

Vlaanderen en (3) in de voorbije 12 maanden wel/niet gekeken te hebben naar een Wat Zegt De 

Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen. In Tabel 5.10 is te zien hoe de variabelen 

verdeeld zijn. 

Tabel 5.10  
Verdeling van de variabelen (N = 634) 

Podcasts beluisterd niet: 449 (70.8%); wel: 185 (29.2%)  

Videocolleges bekeken niet: 433 (68.3%); wel: 201 (31.7%)  

Wat Zegt De Wetenschap-video’s bekeken niet: 518 (81.7%); wel: 116 (18.3%)  

Gender man: 247 (39.0%); vrouw: 387 (61.0%) 

Leeftijd gemiddelde: 43.6; standaard afwijking: 18.5 

Diploma hoger onderwijs  niet: 203 (32.0%); wel: 431 (68.0%)  

Mediaprofiel  gemiddelde: 39.6; standaard afwijking: 25.9 

Contact met wetenschap via het internet gemiddelde: 2.9; standaard afwijking: 1.9 

Contact met wetenschap via de traditionele media gemiddelde: 2.1; standaard afwijking: 1.4 

Contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten gemiddelde: 1.4; standaard afwijking: 1.4 

Percepties over wetenschap gemiddelde: 5.4; standaard afwijking: 1.1 

Percepties over wetenschappers  gemiddelde: 5.1; standaard afwijking: 0.9 
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De variabelen leeftijd, mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet, contact met wetenschap 

via de traditionele mediakanalen, contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten, percepties over 

wetenschap en percepties over wetenschappers zijn continue variabelen. De variabelen gender en 

diploma zijn dichotome variabelen met respectievelijk ‘vrouw’ en ‘geen diploma hoger onderwijs’ als 

referentiecategorieën. 

Voor we konden starten met het interpreteren van de resultaten van de logistische regressieanalyses, 

moesten we eerst enkele assumpties controleren. De eerste assumptie heeft betrekking op de 

aanwezigheid van outliers of uitbijters. Om na te gaan of er uitbijters aanwezig waren, maakten we 

gebruik van een boxplot voor de numerieke variabelen16 en controleerden we op invoerfouten voor 

de categorische variabelen. Er waren uitbijters aanwezig in de data bij drie variabelen: contact met 

wetenschap via vrijetijdsactiviteiten (n = 3), percepties over wetenschap (n = 15) en percepties over 

wetenschappers (n = 7). Na controle bleek dat de uitbijters enkel extreme waarden zijn relatief aan de 

overige data en het dus niet ging om technische fouten. Daarom kozen we ervoor om de uitbijters mee 

te nemen in de analyse.  

Vervolgens gingen we na of er werd voldaan aan de assumptie van multicollineariteit. Als twee of meer 

onafhankelijke variabelen in een regressiemodel sterk met elkaar correleren is er sprake van 

multicollineariteit. Multicollineariteit kan de juiste schatting van de regressiecoëfficiënten in het model 

beïnvloeden. Om een idee te krijgen van de mate van multicollineariteit maakten we gebruik van de 

Variance Inflation Factor (VIF). Die meet hoe sterk elke onafhankelijke variabele in het model 

gecorreleerd is met de andere onafhankelijke variabelen. Elke VIF-waarde hoger dan 10 wijst op een 

multicollineariteitsprobleem (Neels, 2017). De VIF-waarden van de onafhankelijke variabelen 

varieerden tussen 1.135 (voor de variabele gender) en 1.930 (voor de variabele contact met 

wetenschap via het internet). Geen enkele VIF-waarde was hoger dan 1.930. We kunnen met andere 

woorden besluiten dat er werd voldaan aan de assumptie van multicollineariteit.  

Om de derde assumptie te controleren, gingen we aan de hand van een Box-Tidwell test17 na of er een 

lineair verband bestaat tussen de continue onafhankelijke variabelen en de logittransformatie van de 

afhankelijke variabele. Voor de afhankelijke variabelen videocolleges en Wat Zegt De Wetenschap-

 

16 Alle waarden kleiner dan Q1 + interkwartielafstand en groter dan Q3 + interkwartielafstand werden beschouwd 
als uitbijters. 

17 Voor elke continue onafhankelijke variabele werd een nieuwe variabele aangemaakt, bestaande uit het 
product van de onafhankelijke variabele met het natuurlijk logaritme van die onafhankelijke variabele. Die 
nieuwe variabelen werden vervolgens meegenomen in het logistisch regressiemodel. De interactietermen die 
significant zijn, voldoen niet aan de lineariteitsassumptie. 
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video’s voldeden alle continue onafhankelijke variabelen aan de assumptie van lineariteit. Bij de 

afhankelijke variabele podcasts was dit echter niet het geval: de variabele leeftijd voldeed volgens de 

Box-Tidwell test niet aan de lineariteitsassumptie (p < .05). Daarom gingen we na of een model met 

een niet-lineair effect van leeftijd beter past bij de gegevens dan een model met een lineair effect van 

leeftijd (Neels, 2017). Dat deden we door de -2 Log Likelihood (-2LL) van het model met een 

kwadratisch effect van leeftijd te vergelijken met de -2LL van het model met een lineair effect van 

leeftijd. De -2LL van het model met het kwadratisch effect van leeftijd bedraagt 554.93, een daling met 

9.77 ten opzichte van het lineair model voor één bijkomende parameter. De daling van de -2LL is hier 

groter dan de kritische waarde van 3.84 in een chi-kwadraatverdeling met 1 vrijheidsgraad, uitgaande 

van een kans op type-I-fout van 5 procent (Neels, 2017). Daardoor kunnen we besluiten dat het model 

met het kwadratisch effect van leeftijd beter het luistergedrag kan voorspellen dan het model met het 

lineair effect van leeftijd. 

Een vierde belangrijke assumptie stelt dat voor iedere categorie van een categorische onafhankelijke 

variabele, er observaties moeten zijn voor beide categorieën van de afhankelijke variabele. Dit 

controleerden we voor de drie afhankelijke variabelen met de onafhankelijke categorische variabelen 

gender en diploma. Uit de resultaten van de kruistabellen konden we besluiten dat ook aan deze 

assumptie voldaan werd.  

De laatste assumptie stelt dat de observaties onafhankelijk moeten zijn van elkaar. Aangezien de 

observaties niet afkomstig zijn van herhaalde metingen of gematchte data, is ook aan deze assumptie 

voldaan.  

 

5.3.1 Een podcast beluisterd hebben 

We schatten eerst het model waar de kans op het beluisterd hebben van een podcast van de 

Universiteit van Vlaanderen varieert in functie van gender, leeftijd, diploma, mediaprofiel, contact met 

wetenschap via het internet, contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, contact met 

wetenschap via vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en percepties over wetenschappers. 

De resultaten van die analyse zijn terug te vinden in Tabel 5.11. Eerst bespreken we enkele maten in 

verband met de accuraatheid en de voorspellingskracht van het model. Daarna gaan we over tot de 

bespreking van de effecten van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen. 

We testten de meerwaarde van het volledige model met de onafhankelijke variabelen ten opzichte 

van het model met enkel de constante aan de hand van de Likelihood Ratio Test. Bij die test kijken we 

naar het verschil in -2LL tussen het model zonder de onafhankelijke variabelen en het model met de 
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onafhankelijke variabelen (Neels, 2017). Het verschil tussen beide modellen is significant: Χ2 (10) = 

210.63, p < .001. We kunnen dus besluiten dat het model met de variabelen gender, leeftijd, diploma, 

mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet, contact met wetenschap via de traditionele 

mediakanalen, contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en 

percepties over wetenschappers beter past bij de data dan een model zonder die variabelen. Minstens 

een van de onafhankelijke variabelen heeft dus een significant effect op de afhankelijke variabele: 

geluisterd hebben naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. 

Vervolgens gingen we na of het logistisch model goed bij de geobserveerde data past. Dat deden we 

met behulp van de Hosmer-Lemeshowtest. Die test gaat na of de empirische relatie tussen de 

onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele afwijkt van de logistische curve. Een significant 

resultaat op de Hosmer-Lemeshowtest wijst erop dat er effectief afwijkingen aanwezig zijn (Neels, 

2017). Het resultaat van de test geeft in dit geval aan dat het logistisch model een goed passend model 

is: Χ2 (8) = 5.40, p = 0.71.  

Een laatste maatstaf om het logistische model te evalueren, is Nagelkerke R². De Nagelkerke R² is een 

pseudo R²-maat, vergelijkbaar met de R² in een lineaire regressie, maar de Nagelkerke R² mag niet op 

dezelfde manier geïnterpreteerd worden (Pallant, 2020). De Nagelkerke R² bedraagt in dit model .40.  

Vervolgens gaan we over tot de bespreking van de effecten van de onafhankelijke variabelen. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in Tabel 5.11. Om de bijdrage van een kenmerk te meten, werd 

gekeken naar de Wald statistic. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er zowel voor gender, leeftijd, 

mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet en percepties over wetenschap sprake is van 

een significant effect op het luistergedrag. Die factoren voorspellen of iemand heeft geluisterd naar 

een podcast van de Universiteit van Vlaanderen en vormen zo het antwoord op de eerste 

onderzoeksvraag: Welke factoren bepalen of iemand heeft geluisterd naar een podcast van de 

Universiteit van Vlaanderen? De factoren diploma, contact met wetenschap via de traditionele media, 

contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten en percepties over wetenschappers voorspellen het 

luistergedrag niet.  

Nadat werd bevestigd welke variabelen voorspellen of iemand heeft geluisterd naar een podcast van 

de Universiteit van Vlaanderen, konden we nagaan hoe die relatie er telkens precies uitziet. Daarvoor 

kijken we eerst naar kolom B in Tabel 5.11 met de geschatte effecten op de logit18. Positieve waarden 

wijzen op een positief effect en negatieve waarden op een negatief effect. Zo zien we dat het effect 

 

18 De logit is hier het natuurlijk logaritme van de kansverhouding om wel versus niet te hebben geluisterd naar 
een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. 
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van gender gelijk is aan -.73. Dat wil zeggen dat de logit voor mannen steeds .73 lager is dan voor 

vrouwen. Om de interpretatie toegankelijker te maken, kunnen we beter kijken naar de exponentiëring 

van de coëfficiënten in termen van odds en odds-ratio’s. Die staan mee weergegeven als Exp(B) in 

Tabel 5.11. Zo zien we dat de odds19 op een podcast beluisterd hebben bij mannen .48 keer kleiner zijn 

dan de odds bij vrouwen. Of anders verwoord: de odds op een podcast beluisterd hebben zijn bij 

mannen 51.6%20 kleiner dan de odds bij vrouwen.  

In dit model werkten we met een kwadratisch effect van leeftijd. Uit Tabel 5.11 kunnen we afleiden 

dat het effect van leeftijd negatief is op jonge leeftijd, maar afvlakt naarmate de leeftijd toeneemt. 

Meer concreet kunnen we stellen dat het effect van leeftijd op het hebben beluisterd van een podcast 

negatief is tot de leeftijd van 41.1 jaar21, waarna het effect van leeftijd op het hebben beluisterd van 

een podcast positief wordt. We illustreren dit met een voorbeeld: de logit voor een 21-jarige is .0522 

lager dan voor een 20-jarige, ofwel de odds voor een 21-jarige zijn 4.8% lager dan voor een 20-jarige. 

De logit voor een 31-jarige is .03 lager dan voor een 30-jarige, ofwel de odds voor een 31-jarige zijn 

2.5% lager dan voor een 30-jarige. Het negatieve effect van leeftijd op het hebben beluisterd van een 

podcast neemt dus af naarmate de leeftijd toeneemt. Vanaf de leeftijd van 41.1 jaar wordt het effect 

van leeftijd positief. Een voorbeeld: de logit van een 61-jarige ligt .05 hoger dan voor een 60-jarige, 

ofwel de odds voor een 61-jarige zijn 4.8% hoger dan voor een 60-jarige. 

De resultaten van de analyse tonen ook een significant positief effect van de factor mediaprofiel aan. 

Hoe meer iemand op zoek is naar informatie en kennis via diverse mediakanalen (ofwel hoe meer 

gelijkenissen iemand vertoont met het mediaprofiel van de kritische verdiepingszoeker), hoe groter de 

logit en dus hoe groter de kans dat die persoon een podcast van de Universiteit van Vlaanderen 

beluisterd heeft. Uit Tabel 5.11 kunnen we aflezen dat naarmate deelnemers 1 procentpunt meer 

gelijkenis vertonen met het profiel van de kritische verdiepingszoeker, de odds op het hebben 

beluisterd van een podcast stijgen met 2.7%. Naarmate deelnemers 10 procentpunten meer gelijkenis 

vertonen met het profiel van de kritische verdiepingszoeker, liggen de odds 1.3123 keer hoger of stijgen 

de odds met 30.5%. 

 

19 Odds is de kansverhouding van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet (hier: podcast beluisterd) ten 
opzichte van de kans dat een gebeurtenis zich niet voordoet (hier: geen podcast beluisterd). 

20 (1 – .484)*100 

21 0.099013/(2*0.001205) 

22 ∆logit = logit(21-jarige) – logit(20-jarige) 

23 (1.027)10 
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Daarnaast is er een significant positief effect van het aantal online activiteiten waarmee iemand in 

contact komt met wetenschap. Wanneer deelnemers op een bijkomende wijze, ofwel via een extra 

activiteit, in contact komen met wetenschap via het internet, liggen de odds 1.33 keer hoger of stijgen 

ze met 33.1%.  

Ten slotte is er ook een significant positief effect van percepties over wetenschap. Hoe positiever 

iemands percepties over wetenschap, hoe groter de logit en dus hoe groter de kans dat iemand een 

podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd heeft. De odds op het hebben beluisterd van 

een podcast stijgen met 60.7% naarmate de score op de perceptieschaal met een punt toeneemt. 

 

Tabel 5.11  

Overzicht van de logistische regressieanalyse voor de variabelen  die voorspellen of iemand een 

podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd heeft (N = 634) 

Variabele B SE B Wald Exp(B)  

Gender      

   Man -.73 .24 09.28 0.48 ** 

Leeftijd -.10 .04 06.94 0.91 ** 

Leeftijd2 0.00 .00 09.50 1.00 ** 

Diploma      

   Hoger onderwijs .35 .27 01.70 1.41  

Mediaprofiel .03 .01 25.49 1.03 *** 

Contact via het internet .29 .08 13.63 1.33 *** 

Contact via traditionele media .15 .09 02.69 1.17  

Contact via vrijetijdsactiviteiten .04 .08 00.20 1.04  

Percepties over wetenschappers .21 .16 01.82 1.24  

Percepties over wetenschap .47 .16 08.95 1.61 *** 

Chi-kwadraattoets voor de 

Likelihood Ratio Test  
210.63 *** 

 

Chi-kwadraattoets voor de 

Hosmer-Lemeshowtest  
5.40 

 

Nagelkerke R² 0.40  

Noot. Significantieniveaus: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 

 

5.3.2 Een videocollege bekeken hebben 

Vervolgens schatten we het model waar de kans op het bekeken hebben van een videocollege van de 

Universiteit van Vlaanderen varieert in functie van gender, leeftijd, diploma, mediaprofiel, contact met 

wetenschap via het internet, contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, contact met 
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wetenschap via vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en percepties over wetenschappers. 

De resultaten van die analyse zijn terug te vinden in Tabel 5.12. Eerst bespreken we enkele maten in 

verband met de accuraatheid en de voorspellingskracht van het model. Daarna gaan we over tot de 

bespreking van de effecten van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen. 

Eerst testten we de meerwaarde van het volledige model met de onafhankelijke variabelen ten 

opzichte van het model met enkel de constante. Dat deden we aan de hand van de Likelihood Ratio 

Test. Het verschil tussen het model zonder de onafhankelijke variabelen en het model met de 

onafhankelijke variabelen is significant: Χ2 (10) = 220.50, p < .001. We kunnen dus besluiten dat het 

model met de variabelen gender, leeftijd, diploma, mediaprofiel, contact met wetenschap via het 

internet, contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, contact met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en percepties over wetenschappers beter past bij de 

data dan een model zonder die variabelen. Minstens een van de onafhankelijke variabelen heeft dus 

een significant effect op de kans om een videocollege te hebben bekeken. 

Vervolgens gingen we na of het logistisch model goed bij de geobserveerde data past. Dat deden we 

met behulp van de Hosmer-Lemeshowtest. Het resultaat van de test wijst erop dat het logistisch model 

een goed passend model is: Χ2 (8) = 9.86, p = 0.28. Een laatste maatstaf om het logistische model te 

evalueren, is Nagelkerke R². De Nagelkerke R² bedraagt in dit model .41. 

Vervolgens gaan we over tot de bespreking van de effecten van de onafhankelijke variabelen. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in Tabel 5.12. Om de bijdrage van een kenmerk te meten, werd 

gekeken naar de Wald statistic. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er zowel voor leeftijd, 

mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet, contact met wetenschap via de traditionele 

media en percepties over wetenschap sprake is van een significant effect op het kijkgedrag. Die 

factoren vormen het antwoord op de tweede onderzoeksvraag: Welke factoren bepalen of iemand 

heeft gekeken naar een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen? De factoren gender, 

diploma, contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten en percepties over wetenschappers 

voorspellen het kijkgedrag niet.  

Nadat werd bevestigd welke variabelen kunnen voorspellen of iemand heeft gekeken naar een 

videocollege van de Universiteit van Vlaanderen, konden we nagaan hoe die relatie er telkens precies 

uitziet. Daarvoor kijken we niet alleen naar kolom B in Tabel 5.12, maar ook naar kolom Exp(B), waar 

de effecten staan weergegeven in termen van odds en odds-ratio’s. Voor het effect van leeftijd kunnen 

we aflezen dat naarmate respondenten 1 jaar ouder zijn, de logit met .02 stijgt. Of anders verwoord: 

de odds op het hebben bekeken van een videocollege stijgen met 1.6% naarmate respondenten een 

jaar ouder zijn.  
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De resultaten van de analyse tonen ook een significant positief effect van mediaprofiel aan. Hoe meer 

iemand op zoek is naar informatie en kennis via diverse mediakanalen (ofwel hoe meer gelijkenissen 

iemand vertoont met het mediaprofiel van de kritische verdiepingszoeker), hoe groter de logit en dus 

hoe groter de kans dat die persoon een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen heeft 

bekeken. Uit Tabel 5.12 kunnen we aflezen dat naarmate deelnemers 1 procentpunt meer gelijkenis 

vertonen met het profiel van de kritische verdiepingszoeker, de odds op het hebben bekeken van een 

videocollege stijgen met 3.0%. Naarmate deelnemers 10 procentpunten meer gelijkenis vertonen met 

het profiel van de kritische verdiepingszoeker, liggen de odds 1.34 keer hoger of stijgen de odds met 

34.4%. 

Daarnaast is er een significant positief effect van het contact met wetenschap, zowel via het internet 

als via de traditionele mediakanalen. Hoe meer de deelnemers in contact komen met wetenschap op 

die manieren, hoe groter de logit en dus hoe groter de kans dat zij een videocollege van de Universiteit 

van Vlaanderen hebben bekeken. Wanneer deelnemers op een bijkomende wijze, ofwel via een extra 

activiteit, in contact komen met wetenschap via het internet, liggen de odds 1.26 keer hoger of stijgen 

ze met 25.5%. Wanneer deelnemers via een extra activiteit in contact komen met wetenschap via de 

traditionele media, liggen de odds 1.23 keer hoger of stijgen ze met 23.5%.  

Ten slotte is er een significant positief effect van percepties over wetenschap op het kijkgedrag. Hoe 

positiever iemands percepties over wetenschap, hoe groter de logit en dus hoe groter de kans dat 

iemand een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft. De odds stijgen met 60.4% 

naarmate de score op de perceptieschaal met een punt toeneemt.  
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Tabel 5.12  
Overzicht van de logistische regressieanalyse voor de variabelen die voorspellen of iemand een 
videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft (N = 634) 

Variabele B SE B Wald Exp(B)  

Gender      

   Man -.01 .22 00.00 0.99  

Leeftijd .02 .01 05.02 1.02 * 

Diploma      

   Hoger onderwijs .37 .25 02.09 1.45  

Mediaprofiel .03 .01 31.24 1.03 *** 

Contact via het internet .23 .07 09.21 1.26 ** 

Contact via traditionele media .21 .09 05.24 1.23 * 

Contact via vrijetijdsactiviteiten .09 .08 01.23 1.10  

Percepties over wetenschappers .11 .15 00.53 1.12  

Percepties over wetenschap .47 .15 09.60 1.60 ** 

Chi-kwadraattoets voor de 

Likelihood Ratio Test  
220.50 *** 

 

Chi-kwadraattoets voor de 

Hosmer-Lemeshowtest  
9.86 

 

Nagelkerke R² 0.41  

Noot. Significantieniveaus: * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

 

5.3.3 Een Wat Zegt De Wetenschap-video bekeken hebben 

Ten slotte schatten we het model waar de kans op het bekeken hebben van een Wat Zegt De 

Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen varieert in functie van gender, leeftijd, diploma, 

mediaprofiel, contact met wetenschap via het internet, contact met wetenschap via de traditionele 

mediakanalen, contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en 

percepties over wetenschappers. De resultaten van die analyse zijn terug te vinden in Tabel 5.13. Eerst 

bespreken we enkele maten in verband met de accuraatheid en de voorspellingskracht van het model. 

Daarna gaan we over tot de bespreking van de effecten van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen. 

Eerst testten we de meerwaarde van het volledige model met de onafhankelijke variabelen ten 

opzichte van het model met enkel de constante. Dat deden we aan de hand van de Likelihood Ratio 

Test. Het verschil tussen het model zonder de onafhankelijke variabelen en het model met de 

onafhankelijke variabelen is significant: Χ2 (10) = 96.59, p < .001. We kunnen dus besluiten dat het 

model met de variabelen gender, leeftijd, diploma, mediaprofiel, contact met wetenschap via het 

internet, contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen, contact met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten, percepties over wetenschap en percepties over wetenschappers beter past bij de 
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data dan een model zonder die variabelen. Minstens een van de onafhankelijke variabelen heeft dus 

een significant effect op het kijkgedrag. 

Vervolgens gingen we na of het logistisch model goed bij de geobserveerde data past. Dat deden we 

met behulp van de Hosmer-Lemeshowtest. Het resultaat van de test wijst erop dat het logistisch model 

een goed passend model is: Χ2 (8) = 9.91, p = 0.27. Een laatste maatstaf om het logistische model te 

evalueren, is Nagelkerke R². De Nagelkerke R² bedraagt in dit model .23. 

Vervolgens gaan we over tot de bespreking van de effecten van de onafhankelijke variabelen. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in Tabel 5.13. Om de bijdrage van een kenmerk te meten, werd 

gekeken naar de Wald statistic. Uit de resultaten van de analyse blijkt dat er enkel voor mediaprofiel 

en percepties over wetenschap sprake is van een significant effect op het kijkgedrag. Die factoren 

voorspellen het kijkgedrag en vormen zo het antwoord op de derde onderzoeksvraag: Welke factoren 

bepalen of iemand heeft gekeken naar een Wat Zegt De Wetenschap-video van de Universiteit van 

Vlaanderen? De factoren gender, leeftijd, diploma, contact met wetenschap via het internet, contact 

met wetenschap via de traditionele mediakanalen, contact met wetenschap via vrijetijdsactiviteiten 

en percepties over wetenschappers voorspellen het kijkgedrag niet.  

Nadat werd bevestigd welke variabelen voorspellen of iemand heeft gekeken naar een Wat Zegt De 

Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen, konden we nagaan hoe die relatie er telkens 

precies uitziet. Daarvoor kijken we niet alleen naar kolom B in Tabel 5.13, maar ook steeds naar kolom 

Exp(B), waar de effecten staan weergegeven in termen van odds en odds-ratio’s.  

De resultaten van de analyse tonen een significant positief effect van de factor mediaprofiel aan. Hoe 

meer iemand op zoek is naar informatie en kennis via diverse mediakanalen (ofwel hoe meer 

gelijkenissen iemand vertoont met het mediaprofiel van de kritische verdiepingszoeker), hoe groter de 

logit en dus hoe groter de kans dat die persoon een Wat Zegt De Wetenschap-video heeft bekeken. 

Uit Tabel 5.13 kunnen we aflezen dat naarmate deelnemers 1 procentpunt meer gelijkenis vertonen 

met het profiel van de kritische verdiepingszoeker, de odds op het hebben bekeken van een Wat Zegt 

De Wetenschap-video stijgen met 2.2%. Naarmate deelnemers 10 procentpunten meer gelijkenis 

vertonen met het profiel van de kritische verdiepingszoeker, liggen de odds 1.24 keer hoger of stijgen 

de odds met 24.3%. 

Daarnaast is er een significant positief effect van de percepties over wetenschap. Hoe positiever 

iemands percepties over wetenschap, hoe groter de logit en dus hoe groter de kans dat iemand een 

Wat Zegt De Wetenschap-video heeft bekeken. De odds stijgen met 63.3% naarmate de score op de 

perceptieschaal met een punt toeneemt.  
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Tabel 5.13  
Overzicht van de logistische regressieanalyse voor de variabelen die voorspellen of iemand een Wat 
Zegt De Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft (N = 634) 

Variabele B SE B Wald Exp(B)  

Gender      

   Man -.34 .24 01.92 0.71  

Leeftijd -.01 .01 02.44 1.01  

Diploma      

   Hoger onderwijs -.10 .28 00.13 0.91  

Mediaprofiel 0.02 .01 14.87 1.02 *** 

Contact via het internet 0.14 .08 03.05 1.15  

Contact via traditionele media 0.15 .10 02.30 1.16  

Contact via vrijetijdsactiviteiten -.01 .09 00.01 0.99  

Percepties over wetenschappers 0.05 .17 00.11 1.06  

Percepties over wetenschap 0.49 .17 08.09 1.63 ** 

Chi-kwadraattoets voor de 

Likelihood Ratio Test  
0096.59 *** 

 

Chi-kwadraattoets voor de 

Hosmer-Lemeshowtest  
9.91 

 

Nagelkerke R² 0.23  

Noot. Significantieniveaus: * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 

 

Afsluiten doen we ten slotte met een samenvattend overzicht van de factoren die voorspellen of 

iemand (1) een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd heeft, (2) een videocollege van 

de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft en (3) een Wat Zegt De Wetenschap-video (WZDW) van 

de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft (zie Tabel 5.14). De factoren die het luister- en kijkgedrag 

niet voorspellen, werden aangeduid met de notatie ‘ns’ (niet significant). Voor de factoren die het 

luister- en kijkgedrag wel voorspellen, werden de significantieniveaus weergegeven aan de hand van 

asterisken.  
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Tabel 5.14  
Overzicht van de factoren die het luister- en kijkgedrag voorspellen 

Variabele Podcasts Videocolleges WZDW-video’s 

Gender ** ns ns 

Leeftijd ** * ns 

Diploma ns ns ns 

Mediaprofiel *** *** *** 

Contact via het internet *** ** ns 

Contact via traditionele media ns * ns 

Contact via vrijetijdsactiviteiten ns ns ns 

Percepties over wetenschappers ns ns ns 

Percepties over wetenschap *** ** ** 

Noot. Significantieniveaus: * p < .05. ** p < .01. *** p < .001. 
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6 Conclusie- en discussiehoofdstuk 

Het doel van dit onderzoek was nagaan welke factoren bepalen of iemand (1) heeft geluisterd naar de 

podcasts van de Universiteit van Vlaanderen, (2) heeft gekeken naar de videocolleges van de 

Universiteit van Vlaanderen en (3) heeft gekeken naar de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de 

Universiteit van Vlaanderen. Die factoren werden in kaart gebracht met drie logistische 

regressieanalyses: een voor de podcasts, een voor de videocolleges en een voor de Wat Zegt De 

Wetenschap-video’s van de Universiteit van Vlaanderen. De afhankelijke variabele in de eerste 

regressieanalyse was: in de voorbije twaalf maanden wel/niet geluisterd hebben naar een podcast van 

de Universiteit van Vlaanderen. De afhankelijke variabele in de tweede en derde regressieanalyse was: 

wel/niet een video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken hebben.   

Op basis van de resultaten uit het vorige hoofdstuk worden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 

antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd. In paragraaf 2 werpen we een kritische blik op 

het gevoerde onderzoek en lijsten we de belangrijkste beperkingen op. In de derde paragraaf worden 

enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek besproken. Afronden doen we met een aantal 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek voor de Universiteit van Vlaanderen.  

 

6.1 Conclusies 

De twee factoren die in de drie modellen het kijk- en luistergedrag voorspellen, zijn het mediaprofiel 

en de percepties over wetenschap. De kans dat iemand (1) een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen beluisterd heeft, (2) een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft 

en (3) een Wat Zegt De Wetenschap-video van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft, neemt 

toe naarmate die persoon (a) meer op zoek is naar informatie en kennis via diverse mediakanalen en 

(b) positievere percepties heeft over wetenschap.  

Die bevindingen liggen in lijn met de beschrijving van de kritische verdiepingszoeker in het onderzoek 

van Motivaction (2021). Dat type mediagebruiker is steeds op zoek naar kennis en verdieping, onder 

andere via podcasts en YouTubevideo’s. De podcasts en video’s van de Universiteit van Vlaanderen 

beantwoorden aan die criteria. Daarnaast worden ook de resultaten van Schäfer et al. (2018) en Metag 

et al. (2018) bevestigd. Hun onderzoeken toonden aan dat mensen met positievere percepties over 

wetenschap niet enkel meer in contact komen met wetenschap in het algemeen, maar ook meer via 

online kanalen.  
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Het onderzoek wees verder uit dat de kans om (1) een podcast van de Universiteit van Vlaanderen 

beluisterd te hebben en (2) een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben 

groter is voor mensen die in het voorbije jaar in hoge mate in contact zijn gekomen met wetenschap 

via het internet. De invloed van de factor leeftijd is voor de twee formats echter verschillend. Zo is de 

kans om een podcast van de Universiteit van Vlaanderen beluisterd te hebben groter voor jongeren 

en veertigplussers, terwijl de kans om een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken te 

hebben, groter wordt naarmate de leeftijd toeneemt.  

Doordat die twee factoren enkel in de modellen voor de podcasts en de videocolleges naar voren 

kwamen als significante voorspellers, kunnen we stellen dat de Universiteit van Vlaanderen met haar 

podcasts en videocolleges een ander, ofwel specifieker, publiek bereikt dan dat de organisatie met 

haar Wat Zegt De Wetenschap-video’s doet. Iemands leeftijd speelt namelijk geen rol in de kans om 

wel of niet gekeken te hebben naar een Wat Zegt De Wetenschap-video.  

Verder valt hier op dat de kans om naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen geluisterd te 

hebben kleiner is voor dertigers in vergelijking met jongeren en veertigplussers. Uit de resultaten van 

de videocolleges bleek dan weer dat jongeren minder kans hebben om een videocollege van de 

Universiteit van Vlaanderen bekeken te hebben.  

Bovenstaande bevindingen liggen deels in lijn met wat Metag et al. (2018) in hun onderzoek 

concludeerden. Hun onderzoek toonde aan dat mensen die vaker dan anderen in contact komen met 

wetenschap via het internet, ook de mensen zijn die meer actief op zoek gaan naar informatie over 

wetenschap. Die informatie kunnen ze online vinden in de podcasts en de video’s van de Universiteit 

van Vlaanderen. Dat ouderen meer kans hebben om geluisterd te hebben naar een podcast en gekeken 

te hebben naar een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen ligt daarentegen niet in lijn met 

voorgaand onderzoek. De literatuur toont namelijk aan dat alternatieve online mediakanalen (zoals 

podcasts en YouTube-video’s) vaker gebruikt worden door een jonger publiek (European Commission, 

2021; Metag et al., 2018). Daarnaast zegt de Universiteit van Vlaanderen (2020) zich in haar aanpak en 

communicatie te richten op een jong publiek. Maar uit de resultaten blijkt dat de podcasts en video’s 

ook bekeken worden door veertigplussers.  

Daarnaast zijn er ook factoren die slechts voor één specifiek format een significante voorspeller zijn. 

Een factor die enkel het luistergedrag voorspelt, is gender. De kans dat vrouwen naar een podcast van 

de Universiteit van Vlaanderen geluisterd hebben, is groter dan de kans dat mannen dat gedaan 

hebben.  
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Het gevonden genderverschil is enigszins verrassend. Metag et al. (2018) stelden namelijk vast dat 

vrouwen minder in contact komen met wetenschap dan mannen. Bovendien toonden de resultaten 

van de Special Eurobarometer 516 (European Commission, 2021) aan dat vrouwen net zo vaak in 

contact komen met wetenschap via podcasts als mannen. Hoe we het genderverschil in ons onderzoek 

kunnen verklaren, wordt uit de resultaten niet meteen duidelijk.  

Een factor die enkel voorspelt of iemand naar een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen 

gekeken heeft, is het contact met wetenschap via de traditionele mediakanalen. De kans dat iemand 

een videocollege van de Universiteit van Vlaanderen bekeken heeft, neemt toe als die persoon meer 

in contact gekomen is met wetenschap via de traditionele mediakanalen. 

Dat resultaat geeft ons meer duidelijkheid over de dubbelzinnige bevindingen van Metag et al. (2018) 

over het contact met wetenschap via traditionele mediakanalen. De resultaten uit dat onderzoek 

gaven namelijk geen duidelijkheid over het vermoeden dat mensen die meer in contact komen met 

wetenschap via de traditionele mediakanalen, ook meer (of net minder) in contact komen met 

wetenschap via alternatieve online kanalen. Het is namelijk mogelijk dat een voorkeur voor 

traditionele mediakanalen het gebruik van alternatieve online kanalen uitsluit. Uit onze resultaten 

kunnen we echter besluiten dat dit voor YouTube-video’s zeker niet het geval is. Wie meer in contact 

komt met wetenschap via traditionele mediakanalen, komt evenzeer in contact met wetenschap via 

de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Wat de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen 

betreft, vonden we geen verband met de mate van contact via traditionele mediakanalen.  

De factoren die volgens de logistische regressieanalyses geen enkele invloed hadden op het luister- en 

kijkgedrag waren het behaalde diploma, de mate van contact via vrijetijdsactiviteiten en de percepties 

over wetenschappers. Vooral die eerste factor is verrassend, aangezien verschillende onderzoekers 

uitwezen dat mensen met een diploma hoger onderwijs over alle media heen meer in contact komen 

met wetenschap (Metag et al., 2018; Schäfer et al., 2018). Anderzijds benadrukt de Universiteit van 

Vlaanderen in haar jaarverslag (2020) zich te willen richten op iedereen, ongeacht het behaalde 

opleidingsniveau. Op basis van de resultaten van dit onderzoek lijken ze in dat opzicht te slagen. 
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6.2 Beperkingen van het onderzoek 

In deze paragraaf gaan we dieper in op de beperkingen van dit onderzoek. We bekijken de beperkingen 

met betrekking tot de vragenlijst, de dataverzameling, de codering van de antwoorden en de 

interpretaties van de resultaten. 

Ten eerste werd het begrip wetenschap niet verduidelijkt in de vragenlijst. Een respondent liet aan het 

einde van de vragenlijst de opmerking achter dat hij/zij het begrip wetenschap in ruime zin had 

geïnterpreteerd. De respondent had namelijk ook de wetenschapsdomeinen economie, sociologie en 

politicologie in het achterhoofd gehouden bij het beantwoorden van de vragen over wetenschap. 

Sommige respondenten interpreteerden het begrip wetenschap wellicht op een enge manier en 

dachten uitsluitend aan exacte wetenschappen zoals natuurwetenschappen en wiskunde of aan pure 

technologie. Maar ook menswetenschappen zoals sociologie, politicologie en psychologie of 

wetenschapsdomeinen zoals taal en cultuur mochten mee in rekening worden gebracht. Indien 

respondenten de vragen over het voorbije contact met wetenschap ingevuld hebben op basis van een 

enge interpretatie van het begrip wetenschap, is het dus mogelijk dat zij de mate van hun contact met 

wetenschap hebben onderschat. 

Ten tweede kan worden opgemerkt dat de vragen over het mediaprofiel en de vragen over het contact 

met wetenschap (via het internet en via traditionele mediakanalen) inhoudelijk enigszins lijken te 

overlappen. De mediakanalen die bij de vragen over het mediaprofiel bevraagd werden, kwamen 

namelijk ook terug bij de vragen over het contact met wetenschap. Aangezien dit voor enige 

verwarring kan zorgen, leggen we hieronder uit op basis waarvan besloten werd om de drie variabelen 

toch mee te nemen in de analyse. In de eerste plaats is het mogelijk dat een respondent een heel 

verschillende score behaalde op de variabelen. Iemand die in het voorbije jaar een tv-programma over 

wetenschap bekeek of een tijdschriftartikel over wetenschap las, behaalde al snel enkele punten op 

de variabele over het contact met wetenschap via traditionele mediakanalen. Diezelfde respondent 

kreeg echter op de variabele over het mediaprofiel mogelijk een nulscore toegewezen, wanneer 

diegene liever amusementsprogramma’s bekijkt en roddelbladen leest. Hierdoor zijn de correlaties 

tussen de variabele mediaprofiel en de variabelen over het contact met wetenschap (via het internet: 

r = .23, p < .001; via traditionele mediakanalen: r = .31, p < .001) slechts zwak. Ten slotte blijkt dat 

wanneer alle variabelen worden meegenomen in een logistische regressieanalyse, zowel de factor 

mediaprofiel als de factoren contact met wetenschap via het internet en via traditionele mediakanalen 

tegelijk significante voorspellers kunnen zijn. Bij de videocolleges bleek dit bijvoorbeeld het geval. Dat 

wijst erop dat de variabelen effectief inhoudelijk verschillende zaken meten.  
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Een derde beperking van de vragenlijst heeft betrekking op de keuze van de items die de percepties 

over wetenschap meten. Er werd initieel beslist om één construct samen te stellen op basis van enkele 

dimensies. De vragen die hieruit voortkwamen hadden onder andere betrekking op de interesse en 

het vertrouwen in wetenschap, alsook op het geloof in de belofte en in het belang van wetenschap. 

Helaas werden dus alleen mogelijke positieve aspecten van wetenschap belicht. Uit vorig onderzoek 

blijkt echter dat mensen heel sterk kunnen geloven in de beloftes van wetenschap, maar tegelijk ook 

bezwaren kunnen hebben tegenover die beloftes (Schäfer et al., 2018). Dat bewijzen ook de reacties 

die de respondenten aan het einde van de vragenlijst konden achterlaten. Zo wees een respondent 

erop dat het een eenzijdige vragenlijst was. De wetenschap stelt volgens de respondent de mens 

inderdaad in staat om langer en gezonder te leven, maar heeft tegelijk ook kernoorlogen mogelijk 

gemaakt. Daarnaast benoemden enkele respondenten ook de ethische kant (en vooral het gebrek 

daaraan) bij wetenschapsbeoefening. Zo ervaren wetenschappers volgens enkele respondenten een 

druk om te publiceren en daardoor ook om te manipuleren. Dat komt volgens de respondenten mede 

door belangenvermenging met de politiek of met multinationals, vooral in de farmaceutische industrie.  

Vervolgens kunnen we ook een kanttekening plaatsen bij de manier waarop de gegevens verzameld 

werden. Zo werd er heel sterk ingezet op de verspreiding van de vragenlijst via persoonlijke 

socialemediakanalen (Facebook, Instagram en LinkedIn). Dat is wellicht de reden waarom bepaalde 

groepen in de steekproef oververtegenwoordigd zijn. De steekproef bestaat namelijk uit een groot 

aandeel vrouwen, hoogopgeleiden, jonge twintigers en Antwerpenaren. Die overrepresentatie kan 

zorgen voor vertekende resultaten in de analyses en maakt generalisatie onmogelijk.  

Daarnaast is het mogelijk dat er bias is opgetreden in de metingen. In de eerste plaats is het 

aannemelijk dat er sprake is van herinneringsbias. Veel vragen hadden betrekking op het gedrag dat 

de respondent in de voorbije 12 maanden vertoond had. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de 

respondent zich niet meer volledig kon herinneren op welke manieren hij of zij in de voorbije 12 

maanden in contact was gekomen met wetenschap. Een tweede vorm van bias die mogelijk is 

opgetreden, is sociale wenselijkheid. Veel respondenten zijn geneigd om sociaal wenselijke 

antwoorden te geven, waarbij ze zich beter voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat ze de vragen over de percepties over wetenschap(pers) positiever hebben beantwoord.  

Er kunnen ook enkele opmerkingen gemaakt worden over de gebruikte coderingen. Om na te gaan of 

het contact met wetenschap een significante voorspeller was voor het luister- en kijkgedrag, werden 

drie nieuwe variabelen gecreëerd: de mate van contact met wetenschap via het internet, de mate van 

contact met wetenschap via traditionele mediakanalen en de mate van contact met wetenschap via 

vrijetijdsactiviteiten. Om de waarde van die nieuwe variabelen te bepalen, werd voor iedere 
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respondent de optelsom gemaakt van het aantal activiteiten of kanalen waarmee de respondent in 

contact was gekomen met wetenschap via respectievelijk het internet, traditionele mediakanalen en 

vrijetijdsactiviteiten. Het eerste probleem dat zo ontstaat, is het gebrek aan nuance. Twee 

respondenten kunnen namelijk een identieke score hebben op de variabele, maar toch via heel 

verschillende kanalen in contact zijn gekomen met wetenschap. Die informatie gaat nu verloren. Ten 

tweede moeten we opmerken dat het coderingsproces eerder subjectief was. Alvorens de activiteiten 

konden worden opgeteld, moesten de antwoorden op de open vragen nog gecodeerd worden. 

Hierdoor ontstonden niet alleen nieuwe categorieën (bijvoorbeeld contact met wetenschap via het 

internet: via het werk of de studie), maar werden andere reeds bestaande antwoordcategorieën ook 

verruimd. Zo werd bijvoorbeeld de categorie YouTube verruimd naar videoplatformen, waardoor 

bijvoorbeeld de website van TED hier ook kon worden ondergebracht. Die beslissingen werden 

individueel genomen. Ten derde werden boeken in deze studie ingedeeld als traditioneel mediakanaal, 

maar zouden ze ook als vrijetijdsactiviteit beschouwd kunnen worden.  

Ten slotte kunnen we ook nog enkele kanttekeningen plaatsen bij de interpretatie van de resultaten. 

Uit de analyses blijkt bijvoorbeeld dat percepties over wetenschap een invloed hebben op het luister- 

en kijkgedrag. Anderzijds is het ook mogelijk dat het luisteren naar de podcasts of het kijken naar de 

video’s van de Universiteit van Vlaanderen juist resulteert in positievere percepties over wetenschap. 

Er zijn namelijk onderzoekers die stellen dat het mogelijk is om de percepties over wetenschap positief 

te beïnvloeden door mensen meer in contact te brengen met wetenschap (Schäfer et al., 2019).  

Daarnaast moeten we vaststellen dat in dit onderzoek podcasts en YouTube-video’s als online kanalen 

mee werden opgenomen in de lijst met manieren om in contact te komen met wetenschap via het 

internet. Het is met andere woorden mogelijk dat respondenten die hebben aangeduid dat ze via 

podcasts en YouTube-video’s in contact zijn gekomen met wetenschap, reeds verwezen naar de 

podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Het luister- en kijkgedrag werd in dat geval 

dubbel bevraagd. 

Daarnaast moeten we ermee rekening houden dat niet alle (vrijetijds)activiteiten voor iedereen even 

toegankelijk waren in het voorbije jaar. Een van de respondenten verklaarde aan het einde van de 

vragenlijst dat hij/zij in het afgelopen jaar geen plaatsen zoals musea had bezocht omwille van de 

beperkingen door COVID-19. Het is dus mogelijk dat deze factor wel een invloed had gehad op het kijk- 

en luistergedrag, wanneer er geen pandemie was geweest. 
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6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In de eerste plaats kan het nuttig zijn om in vervolgonderzoek focusgroepen te organiseren. Via 

focusgroepen kan achterhaald worden waarom mensen bepaalde kanalen verkiezen (of net niet) om 

in contact te komen met wetenschap en hoe de wetenschap hen dus nog beter zou kunnen bereiken. 

Interessant zou zijn om die focusgroepen te organiseren voor meerdere homogene groepen die 

telkens gekenmerkt worden door een van de onderzochte factoren uit dit onderzoek (bijvoorbeeld 

gender, leeftijd, opleidingsniveau of percepties over wetenschap). 

Ten tweede kan het ook interessant zijn om in vervolgonderzoek de verschillende kanalen en 

activiteiten waarmee mensen in contact komen met wetenschap afzonderlijk te bestuderen als 

voorspellers. Zoals reeds werd aangehaald bij de beperkingen van het onderzoek, ontstond er een 

gebrek aan nuance door het samennemen van de verschillende online kanalen, traditionele 

mediakanalen en vrijetijdsactiviteiten. Het zou echter boeiend kunnen zijn om te achterhalen of die 

kanalen afzonderlijk (zoals tv-uitzendingen, sociale media of museumbezoeken) ook kunnen 

voorspellen of iemand geluisterd heeft naar de podcasts en/of gekeken heeft naar de video’s van de 

Universiteit van Vlaanderen.   

Daarnaast kan het waardevol zijn om in vervolgonderzoek het luister- en kijkgedrag niet te behandelen 

als een dichotome variabele maar als een ordinale variabele (de mate waarin geluisterd en/of gekeken 

werd). Een multinomiaal logistisch regressiemodel kan dan inzicht verschaffen in de factoren die 

bepalen of iemand meer geluisterd heeft naar de podcasts en/of meer gekeken heeft naar de video’s 

van de Universiteit van Vlaanderen. De mogelijke samenhang tussen de kenmerken van de 

respondenten en de mate waarin ze geluisterd hebben naar de podcasts en gekeken hebben naar de 

video’s van de Universiteit van Vlaanderen, werd in dit onderzoek uitsluitend onderzocht via 

kruistabellen. 

Ten slotte zou ook een clusteranalyse nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Metag et al. (2018) 

voerden in hun onderzoek een clusteranalyse uit, waarbij ze het publiek opdeelden in segmenten die 

verschillen in de manieren waarop ze zich informeren over wetenschap. De onderzoekers gingen 

daarbij na hoe de segmenten verschilden in hun sociodemografische kenmerken en hun percepties 

over wetenschap. Zo een opdeling in segmenten, in dit geval bijvoorbeeld naargelang de mate waarin 

geluisterd werd naar de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen, kan nieuwe inzichten geven in 

de doelgroep van de podcasts van de Universiteit van Vlaanderen.  
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6.4 Aanbevelingen voor de Universiteit van Vlaanderen 

Dit onderzoek was een verkennend onderzoek waarin werd nagegaan welke factoren voorspellen of 

iemand geluisterd heeft naar de podcasts en/of gekeken heeft naar de video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen. Nu we meer inzicht hebben in de kenmerken van mensen die het luister- en kijkgedrag 

voorspellen, kunnen we die mensen met gerichte marketinginspanningen in contact proberen brengen 

met (de podcasts en de video’s van) de Universiteit van Vlaanderen. Daarnaast geven de resultaten 

van dit onderzoek vooral een aanzet voor verder onderzoek, zoals in deze paragraaf verder wordt 

toegelicht. 

Naast de voorspellende factoren, gingen we namelijk ook na waarom iemand wel dan niet geluisterd 

heeft naar de podcasts en/of gekeken heeft naar de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. Zo 

bleek dat veel mensen gewoonweg geen fan zijn van podcasts in het algemeen en dat als reden 

opgaven voor het feit dat ze in het voorbije jaar geen podcast van de Universiteit van Vlaanderen 

hadden beluisterd. In vervolgonderzoek zou nagegaan kunnen worden of die doelgroep wel openstaat 

voor de videoformats van de Universiteit van Vlaanderen. 

Uit de logistische regressieanalyse bleek verder dat de kans om een videocollege bekeken te hebben 

kleiner was voor jongeren in vergelijking met ouderen. Daarnaast gaven ook heel wat niet-kijkers aan 

dat ze geen fan zijn van het format van een videocollege. Het is mogelijk dat die reden significant vaker 

genoemd werd door jongeren, die in dat geval wellicht andere type video’s verkiezen. Misschien is 

deze doelgroep beter te bereiken met kortere video’s die ondersteund worden door animaties. Ook 

die vraag zou in vervolgonderzoek uitgediept kunnen worden. 

Anderzijds gaven ook heel wat respondenten aan dat ze niet wisten dat de videocolleges bestonden. 

Een van de respondenten legde uit dat hij/zij de Universiteit van Vlaanderen pas had ontdekt tijdens 

de COVID-19-quarantaine, toen televisiezender Eén besloot om elke schooldag twee videocolleges uit 

te zenden. De respondent vond dat een geweldige manier om wetenschappelijke kennis door te geven 

aan jong en oud. Het kan interessant zijn om te onderzoeken of het uitzenden van de videocolleges (of 

andere, eventueel nieuwe formats) op de publieke omroep een nieuw publiek kan aanboren. 

Daarnaast bleek de onbekendheid van de Wat Zegt De Wetenschap-video’s een belangrijke verklaring 

voor het lage aantal respondenten dat in het voorbije jaar naar dat soort video’s gekeken had. Het 

klopt dat er, in tegenstelling tot de podcasts en de videocolleges, in het voorbije jaar geen nieuwe Wat 

Zegt De Wetenschap-video’s werden gepubliceerd. Toch lijkt het een erg waardevol format dat jammer 

genoeg niet (meer) in de kijker loopt. In vergelijking met de podcasts en de videocolleges van de 
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Universiteit van Vlaanderen gaf een relatief kleiner aandeel van de respondenten aan geen fan te zijn 

van het format. Dat wijst erop dat de Wat Zegt De Wetenschap-video een format is met potentieel.  

Bovendien kan het ook interessant zijn om bijkomend onderzoek te doen bij leraren en docenten naar 

het gebruik van de podcasts en video’s van de Universiteit van Vlaanderen in hun lessen. Uit de 

resultaten bleek namelijk dat sommige respondenten via hun studies in contact waren gekomen met 

de podcasts, de videocolleges en de Wat Zegt De Wetenschap-video’s van de Universiteit van 

Vlaanderen. Zo zouden de lessen in het secundair en hoger onderwijs eventueel een eerste 

kennismaking kunnen zijn met de podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen.  

Ten slotte vonden we ook nog enkele interessante inzichten met betrekking tot de manieren waarop 

de respondenten in contact komen met de podcasts en de video’s van de Universiteit van Vlaanderen. 

Zo bleek de website van de Universiteit van Vlaanderen, samen met haar socialemediakanalen, het 

kanaal bij uitstek om publiek te bereiken. Dat wijst op het belang om te blijven inzetten op het 

genereren van online verkeer naar de website van de Universiteit van Vlaanderen.    
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8 Bijlagen  

Bijlage A: Vragenlijst 

 

Start of Block: Introductie 

Introductie  

Wetenschap voor iedereen!?   

    

Alvast bedankt voor je interesse in dit onderzoek. Gelieve onderstaande informatie grondig door te 

nemen vooraleer je aan de vragenlijst begint.   

    

Doel van het onderzoek   

Deze vragenlijst maakt deel uit van mijn afstudeerproject. Ik werk daarvoor samen met de 

Universiteit van Vlaanderen vzw. Dat is een organisatie die wetenschap toegankelijk wil maken voor 

iedereen. Daarom maken zij video's en podcasts (dat zijn audio-uitzendingen met gesproken woord, 

op het internet te beluisteren waar en wanneer je maar wil) waarin wetenschappers van alle 

Vlaamse universiteiten je laten kennismaken met hun onderzoek. De video's en podcasts kan je gratis 

op het internet bekijken.   

    

Via deze vragenlijst willen we te weten komen hoe jij over wetenschap en wetenschappers denkt. 

We willen jouw mening horen. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden.   

    

Duur en vrijwillige deelname   

De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Iedereen vanaf 18 jaar mag de vragenlijst invullen.   

    

Jouw deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Bovendien heb je het recht om op elk 

moment je deelname te beëindigen, zelfs nadat je je toestemming om deel te nemen gegeven hebt. 

Je kan in dat geval gewoon het tabblad sluiten.   

    

Anoniem    

Je antwoorden zijn anoniem. Enkel mijn promotor (prof. dr. Mariet Raedts), de Universiteit van 

Vlaanderen vzw. en ik hebben inzage in de data.    

    

De anonieme data worden nog vijf jaar bewaard door mijn promotor en kunnen voor publicaties 

gebruikt worden.   

    

Verdere vragen   

Als je nog vragen hebt over het onderzoek, mag je me steeds contacteren via 

nina.vannimmen@student.uantwerpen.be    

    

Nina Van Nimmen   

masterstudente Meertalige Professionele Communicatie   

Universiteit van Antwerpen   
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Ik heb bovenstaande informatie gelezen. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit 

onderzoek.   

o Nee  (1)  

o Ja  (2)  

 

Skip To: End of Survey If Wetenschap voor iedereen!?   Alvast bedankt voor je interesse in dit onderzoek. Gelieve 

onderstaa... = Nee 

End of Block: Introductie 

 

Start of Block: SD 

 

Gender Ik ben een... 

o Man  (1)  

o Vrouw  (2)  

o Ik identificeer mij als  (3) __________________________________________________ 

o Dat wil ik liever niet zeggen.  (4)  

 

 

 

Leeftijd Wat is je geboortejaar? (bijvoorbeeld: 1960) 

________________________________________________________________ 

 

 

Page Break 
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Land In welk land woon je? 

o België  (1)  

o Nederland  (2)  

o Ander land, namelijk  (3) __________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If In welk land woon je? = België 

 

Provincie In welke provincie woon je? 

o Antwerpen  (1)  

o Henegouwen  (2)  

o Limburg  (3)  

o Luik  (4)  

o Luxemburg  (5)  

o Namen  (6)  

o Oost-Vlaanderen  (7)  

o Vlaams-Brabant  (8)  

o Waals-Brabant  (9)  

o West-Vlaanderen  (10)  
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Thuistaal Welke taal of talen spreek je thuis? Je mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Arabisch  (1)  

▢ Duits  (2)  

▢ Engels  (3)  

▢ Frans  (4)  

▢ Italiaans  (5)  

▢ Nederlands  (6)  

▢ Portugees  (7)  

▢ Spaans  (8)  

▢ Turks  (9)  

▢ Een of meer andere talen, namelijk  (10) 

__________________________________________________ 

 

 

Page Break 
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Opleidingsniveau Wat is je hoogst behaalde diploma? Als je het eerste jaar van je studie hoger 

onderwijs volledig hebt afgerond, mag je het diploma aanduiden dat je zal behalen. 

o Geen diploma secundair onderwijs  (1)  

o Diploma secundair onderwijs  (2)  

o Hoger niet-universitair onderwijs: professionele bachelor  (3)  

o Hoger universitair onderwijs: academische bachelor of master  (4)  

o Ander diploma, namelijk  (5) __________________________________________________ 

 

 

 

Occupatie Welke situatie is op dit moment op jou van toepassing? Op dit moment ben ik… 

o Student  (1)  

o Werknemer  (2)  

o Zelfstandige  (3)  

o Gepensioneerd  (4)  

o Andere, namelijk  (5) __________________________________________________ 

 

End of Block: SD 

 

Start of Block: Mediaprofielen 

 

Intro mediaprofielen Het volgende gedeelte van de vragenlijst gaat over jou als tv-kijker, lezer en 

socialemediagebruiker. In dit deel wil ik graag te weten komen wat jouw voorkeuren hierin zijn. 
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Als je twijfelt tussen twee antwoorden, duid dan het antwoord aan dat het meest op jou van 

toepassing is.  

 

 

 

Tv Als ik tv-kijk dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik kijk nooit naar tv-programma’s.  (3)  

 

 

 

Radio Als ik naar de radio luister dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik luister nooit naar de radio.  (3)  

 

 

 

Tijdschrift Als ik een tijdschrift lees dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik lees nooit een tijdschrift.  (3)  
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Boek Als ik een boek lees dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik lees nooit een boek.  (3)  

 

 

Page Break 
 

Internet Ik gebruik het internet vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik gebruik het internet nooit.  (3)  

 

 

 

YouTube Als ik YouTube gebruik dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik gebruik YouTube niet.  (3)  
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Podcasts Als ik naar podcasts luister (dat zijn audio-uitzendingen met gesproken woord, op het 

internet te beluisteren waar en wanneer je maar wil) dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik luister nooit naar podcasts.  (3)  

 

 

 

Sociale media Als ik sociale media gebruik dan is dat vooral om mij te... 

o Ontspannen  (1)  

o Informeren of om iets bij te leren  (2)  

o Ik gebruik geen sociale media.  (3)  

 

End of Block: Mediaprofielen 

 

Start of Block: Contact met wetenschap 

 

Intro contact  

Misschien gaf je in de voorgaande vragen wel aan dat je af en toe graag iets bijleert. 

 

 

Het volgende gedeelte van de vragenlijst gaat verder in op de manier waarop jij in de voorbije 12 

maanden misschien in contact bent gekomen met wetenschap. 
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Online Ben je in de voorbije 12 maanden in contact gekomen met wetenschap via het internet? Via 

welke kanalen gebeurde dat? Je mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met wetenschap via het 

internet.  (1)  

▢ YouTube (bijvoorbeeld Crash Course of Ted-Ed)  (2)  

▢ Podcasts  (3)  

▢ Sociale media  (4)  

▢ Blogs of andere online forums  (5)  

▢ Online encyclopedieën (bijvoorbeeld Wikipedia)  (6)  

▢ Websites van wetenschappelijke instellingen  (7)  

▢ Websites van kranten, tijdschriften of tv-zenders  (8)  

▢ Andere, namelijk  (9) __________________________________________________ 

 

 

Page Break 
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Offline Ben je in de voorbije 12 maanden in contact gekomen met wetenschap  via de media? Via 

welke kanalen gebeurde dat? Je mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met wetenschap op deze 

manier.  (1)  

▢ Gespecialiseerde tijdschriften (bijvoorbeeld EOS of National Geographic)  (2)  

▢ Televisieprogramma’s, films of series over wetenschap  (3)  

▢ Radio-uitzendingen  (4)  

▢ Kranten  (5)  

▢ Publieksbladen (bijvoorbeeld damesbladen, opiniebladen of dagbladen)  (6)  

▢ Boeken  (7)  

▢ Andere, namelijk  (8) __________________________________________________ 

 

 

Page Break 
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Events Ben je in de voorbije 12 maanden in contact gekomen met wetenschap via museabezoeken, 

uitstappen of andere vrijetijdsactiviteiten? Hoe of waar gebeurde dat? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ Ik ben in de voorbije 12 maanden niet in contact gekomen met wetenschap  op deze 

manier.  (1)  

▢ Musea (bijvoorbeeld een kunstmuseum of een geschiedkundig museum)  (2)  

▢ Wetenschapscentra (bijvoorbeeld Technopolis of volkssterrenwacht)  (3)  

▢ Dierentuinen, plantentuinen of aquaria  (4)  

▢ Evenementen over wetenschap of technologie (bijvoorbeeld Dag van de 

Wetenschap)  (5)  

▢ Lezingen of debatten  (6)  

▢ Gesprekken met vrienden  (7)  

▢ Andere, namelijk  (8) __________________________________________________ 

 

End of Block: Contact met wetenschap 

 

Start of Block: Percepties wetenschappers 

 

Intro percepties De volgende vragen gaan over hoe jij denkt over wetenschap en wetenschappers.  

 

 
 

Woordencombinatie Hieronder vind je telkens twee woorden waarmee mensen in eerder onderzoek 

wetenschappers hebben omschreven. Geef telkens aan welk woord het best aansluit bij jouw idee 

over wetenschappers. 
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Als je de vragenlijst op je smartphone invult, kan je voor deze vraag je smartphone best een kwartslag 

draaien. Zo zie je de vraag op een breder scherm.  

Wetenschappers zijn... 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

saai o  o  o  o  o  o  o  boeiend 

dom o  o  o  o  o  o  o  intelligent 

oninteressant o  o  o  o  o  o  o  interessant 

arrogant o  o  o  o  o  o  o  sympathiek 

gesloten o  o  o  o  o  o  o  open 

kortzichtig o  o  o  o  o  o  o  breeddenkend 

gericht op 

zichzelf o  o  o  o  o  o  o  gericht op de 

buitenwereld 

slecht in 

communiceren o  o  o  o  o  o  o  goed in 

communiceren 

oneerlijk o  o  o  o  o  o  o  eerlijk 

onbetrouwbaar o  o  o  o  o  o  o  betrouwbaar 

 

End of Block: Percepties wetenschappers 
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Start of Block: Perceptie wetenschap 

 
Percepties Hieronder vind je een lijstje met uitspraken die mensen hebben gedaan over wetenschap. 

Geef voor elke stelling aan in welke mate jij het met die stelling eens bent. 

 

 
helemaal 

oneens (1) 
  (2)   (3)   (4)   (5)   (6) 

helemaal 

eens (7) 

Ik vind wetenschap 

interessant. (1)  o  o  o  o  o  o  o  

Ik heb vertrouwen 

in wetenschap. (2)  o  o  o  o  o  o  o  

Wetenschap speelt 

een belangrijke rol 

in mijn leven. (3)  
o  o  o  o  o  o  o  

Dankzij 

wetenschap wordt 

de gezondheid van 

mensen altijd maar 

beter. (4)  

o  o  o  o  o  o  o  

Wetenschap zal 

het leven 

makkelijker maken 

voor de generaties 

na ons. (5)  

o  o  o  o  o  o  o  

Dankzij 

wetenschap zullen 

we een volledig 

beeld krijgen van 

hoe de wereld 

rondom ons werkt. 

(6)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Wetenschap kan 

ons het antwoord 

geven op alle grote 

problemen. (7)  

o  o  o  o  o  o  o  

Wetenschappelijk 

onderzoek is 

belangrijk voor de 

samenleving. (8)  

o  o  o  o  o  o  o  

Wetenschappelijk 

onderzoek is 

belangrijk voor de 

economische 

vooruitgang van 

ons land. (9)  

o  o  o  o  o  o  o  

Wetenschap is 

belangrijk om 

jongeren voor te 

bereiden om later 

als goed 

geïnformeerde 

burgers te 

handelen. (10)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

End of Block: Perceptie wetenschap 

 

Start of Block: Intro Universiteit van Vlaanderen 

 

Intro UVVL Je bent bijna aan het einde van de vragenlijst gekomen. In dit laatste deel wil ik graag te 

weten komen in hoeverre je bekend bent met de Universiteit van Vlaanderen.  

    

Voor alle duidelijkheid: de Universiteit van Vlaanderen is geen echte universiteit. Maar wat is de 

Universiteit van Vlaanderen dan wel?    
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De Universiteit van Vlaanderen zet wekelijks video’s en podcasts online waarin wetenschappers van 

de vijf echte (    ) Vlaamse universiteiten jou het antwoord geven op een boeiende vraag.   

 

   

 

Page Break 
 

 

Bekend UVVL Had je al ooit gehoord van de Universiteit van Vlaanderen? 

o Nee  (1)  

o Ja  (2)  

 

 

Page Break 
 

 

End of Block: Intro Universiteit van Vlaanderen 

 

Start of Block: Einde 
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Open vraag Je bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. Als je nog vragen of opmerkingen 

hebt, mag je die hier vermelden. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

End of Block: Einde 

 

Start of Block: Podcasts 

 

Intro UVVL 2 De Universiteit van Vlaanderen biedt informatie aan in drie verschillende vormen. Zo zijn 

er videocolleges en podcasts waarin wetenschappers in een kwartiertje jou het antwoord geven op 

een prikkelende vraag. Daarnaast zijn er de kortere Wat Zegt De Wetenschapvideo’s die in een 5-tal 

minuten inspelen op de actualiteit.   In de volgende vragen ga ik dieper in op die drie vormen. 

 

 

Freq podcasts Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een podcast van de Universiteit van 

Vlaanderen geluisterd? 

o Ik heb geen enkele podcast beluisterd.  (1)  

o Minder dan een keer per maand  (2)  

o Maandelijks  (3)  

o Meer dan een keer per maand  (4)  

o Wekelijks  (5)  

o Meer dan een keer per week  (6)  
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Skip To: Geen motivatie podca If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een podcast van de 

Universiteit van Vlaanderen gel... = Ik heb geen enkele podcast beluisterd. 

 

 

Contact podcast Op welke manier kwam je in contact met die podcasts? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van de Universiteit van Vlaanderen  (1)  

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van een andere organisatie of persoon  (10)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (2)  

▢ Spotify  (3)  

▢ VRT  (4)  

▢ Radio 1  (5)  

▢ Knack  (6)  

▢ Vrienden  (7)  

▢ Studie  (8)  

▢ Andere manier, namelijk  (9) 

__________________________________________________ 
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Kanaal podcast Via welk kanaal of kanalen luisterde je naar die podcasts? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ Spotify  (1)  

▢ iTunes  (2)  

▢ Google Podcasts  (3)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (4)  

▢ Radio 1  (5)  

▢ Knack  (6)  

▢ Ander kanaal, namelijk  (7) 

__________________________________________________ 
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Motivatie podcast Om welke reden(en) luisterde je naar die podcasts? Je mag meerdere antwoorden 

aanduiden. 

▢ Om iets bij te leren  (1)  

▢ Om te ontspannen  (2)  

▢ Als tijdsinvulling  (3)  

▢ Voor mijn studie  (4)  

▢ Om Nederlands te leren  (5)  

▢ Andere reden, namelijk  (6) 

__________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een podcast van de Universiteit van Vlaanderen gel... = 

Ik heb geen enkele podcast beluisterd. 

 

Geen motivatie podca Je gaf aan dat je de Universiteit van Vlaanderen wel kent, maar in de voorbije 

12 maanden niet naar hun podcasts hebt geluisterd. Hieronder vind je een rijtje van redenen die 
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mensen in een ander onderzoek hebben gegeven. Zijn er redenen die op jou van toepassing zijn? Je 

mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Ik had geen tijd.  (1)  

▢ Podcasts zijn niet echt mijn ding.  (2)  

▢ De aangeboden onderwerpen interesseren me niet echt.  (3)  

▢ Ik mis diepgang.  (4)  

▢ Andere reden, namelijk  (5) 

__________________________________________________ 

 

End of Block: Podcasts 

 

Start of Block: Videocolleges 

 

Freq videocollege Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een videocollege van de 

Universiteit van Vlaanderen gekeken? 

o Ik heb geen enkel videocollege bekeken.  (1)  

o Minder dan een keer per maand  (2)  

o Maandelijks  (3)  

o Meer dan een keer per maand  (4)  

o Wekelijks  (5)  

o Meer dan een keer per week  (6)  
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Skip To: Geen motivatie video If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een videocollege van de 

Universiteit van Vlaandere... = Ik heb geen enkel videocollege bekeken. 

 

 

Contact videocollege Op welke manier kwam je in contact met die videocolleges? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van de Universiteit van Vlaanderen  (1)  

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van een andere organisatie of persoon  (10)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (2)  

▢ YouTube  (3)  

▢ VRT  (4)  

▢ Radio 1  (5)  

▢ Knack  (6)  

▢ Vrienden  (7)  

▢ Studie  (8)  

▢ Andere manier, namelijk  (9) 

__________________________________________________ 
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Kanaal videocollege Via welk kanaal of kanalen keek je naar die videocolleges? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ YouTube  (1)  

▢ VRT NU  (2)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (3)  

▢ Radio 1  (4)  

▢ Knack  (5)  

▢ Ander kanaal, namelijk  (6) 

__________________________________________________ 
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Motivatie videocolle Om welke reden(en) keek je naar die videocolleges? Je mag meerdere 

antwoorden aanduiden. 

▢ Om iets bij te leren  (1)  

▢ Om te ontspannen  (2)  

▢ Als tijdsinvulling  (3)  

▢ Voor mijn studie  (4)  

▢ Om Nederlands te leren  (5)  

▢ Andere reden, namelijk  (6) 

__________________________________________________ 

 

 

Display This Question: 

If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een videocollege van de Universiteit van Vlaandere... = 

Ik heb geen enkel videocollege bekeken. 

 

Geen motivatie video Je gaf aan dat je de Universiteit van Vlaanderen wel kent, maar in de voorbije 

12 maanden niet naar hun videocolleges hebt gekeken. Hieronder vind je een rijtje van redenen die 
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mensen in een ander onderzoek hebben gegeven. Zijn er redenen die op jou van toepassing zijn? Je 

mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Ik had geen tijd.  (1)  

▢ Videocolleges zijn niet echt mijn ding.  (2)  

▢ De aangeboden onderwerpen interesseren me niet echt.  (3)  

▢ Ik mis diepgang.  (4)  

▢ Andere reden, namelijk  (5) 

__________________________________________________ 

 

End of Block: Videocolleges 

 

Start of Block: Wat Zegt De Wetenschap 

 

Freq WZDW Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een korte Wat Zegt De 

Wetenschapvideo van de Universiteit van Vlaanderen gekeken? Dat zijn video’s waarin een 

wetenschapper in een 5-tal minuten ingaat op een actuele kwestie. 

o Ik heb geen enkele Wat Zegt De Wetenschapvideo bekeken.  (1)  

o Minder dan een keer per maand  (2)  

o Maandelijks  (3)  

o Meer dan een keer per maand  (4)  

o Wekelijks  (5)  

o Meer dan een keer per week  (6)  
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Skip To: Geen motivatie WZDW If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een korte Wat Zegt De 

Wetenschapvideo van de Unive... = Ik heb geen enkele Wat Zegt De Wetenschapvideo bekeken. 

 

 

Contact WZDW Op welke manier kwam je in contact met die video’s? Je mag meerdere antwoorden 

aanduiden. 

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van de Universiteit van Vlaanderen  (1)  

▢ Een bericht op de socialemediakanalen van een andere organisatie of persoon  (10)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (2)  

▢ YouTube  (3)  

▢ VRT  (4)  

▢ Radio 1  (5)  

▢ Knack  (6)  

▢ Vrienden  (7)  

▢ Studie  (8)  

▢ Andere manier, namelijk  (9) 

__________________________________________________ 
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Kanaal WZDW Via welk kanaal of kanalen keek je naar die video’s? Je mag meerdere antwoorden 

aanduiden. 

▢ YouTube  (1)  

▢ De website van de Universiteit van Vlaanderen  (2)  

▢ Radio 1  (3)  

▢ Knack  (4)  

▢ Ander kanaal, namelijk  (5) 

__________________________________________________ 

 

 

 

Motivatie WZDW Om welke reden(en) keek je naar die video’s? Je mag meerdere antwoorden 

aanduiden. 

▢ Om iets bij te leren  (1)  

▢ Om te ontspannen  (2)  

▢ Als tijdsinvulling  (3)  

▢ Voor mijn studie  (4)  

▢ Om Nederlands te leren  (5)  

▢ Andere reden, namelijk  (6) 

__________________________________________________ 
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Display This Question: 

If Hoe vaak heb je in de voorbije 12 maanden naar een korte Wat Zegt De Wetenschapvideo van de Unive... 

= Ik heb geen enkele Wat Zegt De Wetenschapvideo bekeken. 

 

Geen motivatie WZDW Je gaf aan dat je de Universiteit van Vlaanderen wel kent, maar in de voorbije 

12 maanden niet naar hun Wat Zegt De Wetenschapvideo’s hebt gekeken. Hieronder vind je een 

rijtje van redenen die mensen in een ander onderzoek hebben gegeven. Zijn er redenen die op jou 

van toepassing zijn? Je mag meerdere antwoorden aanduiden. 

▢ Ik had geen tijd.  (1)  

▢ Dit soort korte video’s is niet echt mijn ding.  (2)  

▢ De aangeboden onderwerpen interesseren me niet echt.  (3)  

▢ Ik mis diepgang.  (4)  

▢ Ik wist niet dat ze bestonden.  (6)  

▢ Andere reden, namelijk  (5) 

__________________________________________________ 

 

End of Block: Wat Zegt De Wetenschap 
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Bijlage B: Deelname aan onderzoek van derden 

 

Datum Thema onderzoek Onderzoeker Type Duur 

29/09 MPC-schrijfsurvey Leijten & 

Van Waes 

Enquête 5 min 

29/09 Kopieertaak: typevaardigheid Leijten & 

Van Waes 

Experiment 10 min 

27/10 Study on communication and 

sustainability: the impact of training on 

the revision of business texts (part 1, 

session 1) 

Rossetti Experiment 2 uur 

28/10 Study on communication and 

sustainability: the impact of training on 

the revision of business texts (part 1, 

session 2) 

Rossetti Experiment 2 uur 30 

16/02  

- 

31/03 

Academisch optimisme (Edubron) Van Russelt & 

Lelieur  

Transcriptie 

interviews 

(studentenjob) 

27 uur 30 

15/03 Typgedrag van studenten met dyslexie 

(controlegroep) 

Van Waes Experiment 10 min 

28/03 De invloed van verschillende genres 

achtergrondmuziek op het schrijfproces 

Weckx & 

Cuyvers 

Experiment 1 uur 

20/04 Study on communication and 

sustainability: the impact of training on 

the revision of business texts (part 2) 

Rossetti Experiment 30 min 

26/04 Student Mental Health Research: Study on 

the mental health of domestic and 

international students at the University of 

Antwerp 

Erreygers & 

Polspoel 

Enquête 20 min 
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Bijlage C: Inhoud zip-bestand 

Het zip-bestand, bijhorend bij de masterproef van Nina Van Nimmen, bestaat uit de volgende 

documenten: 

1 Operationaliseringsmatrix: overzicht van de concepten, constructen, dimensies en items die 

gebruikt werden in de vragenlijst 

2 Basisdata – gedownload uit Qualtrics: het moederbestand van de data die voortkwam uit de 

vragenlijst 

3 Verwerkte data – finale dataset: het finale databestand dat gebruikt werd om alle analyses in 

SPSS uit te voeren 

4 Output – Assumpties log regressie: SPSS output met de resultaten van de controles van de 

assumpties om een logistische regressie te mogen uitvoeren 

5 Output – Betrouwbaarheidsanalyse: SPSS output met de resultaten van de 

betrouwbaarheidsanalyses uit paragraaf 4.5.1 

6 Output – Factoranalyse: SPSS output met de resultaten van de factoranalyse uit paragraaf 4.5.1 

7 Output – Kruistabellen: een document met SPSS output van de kruistabellen uit paragraaf 5.1 

8 Output – Podcasts log regressie: SPSS output met de resultaten van de logistische 

regressieanalyse voor de afhankelijke variabele ‘een podcast beluisterd’ 

9 Output – Videocolleges log regressie: SPSS output met de resultaten van de logistische 

regressieanalyse voor de afhankelijke variabele ‘een videocollege bekeken’ 

10 Output – WZDW-video’s log regressie: SPSS output met de resultaten van de logistische 

regressieanalyse voor de afhankelijke variabele ‘een WZDW-video bekeken’  

 


