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Samen kunnen we meer 
Expertisecentrum Scivil voor burgerwetenschap in Vlaanderen gelanceerd. 

 

Citizen science of burgerwetenschap staat in de belangstelling, denk maar aan de vele 

initiatieven van burgers en actiegroepen rond luchtkwaliteit. Maar zoveel projecten, zoveel 

meetmethodes. Wat is wetenschappelijk de beste meetmethode? En hoe communiceer je 

erover om impact te hebben? 

 

In opdracht van minister Muyters richtte 

wetenschapseducator RVO-Society Scivil op, 

het nieuwe Vlaamse expertisecentrum voor 

burgerwetenschap. “In burgerwetenschap 

moeten zowel de ‘burger’ als de 

‘wetenschap’ aanwezig zijn”, stelt dr. 

Annelies Duerinckx, programma coördinator 

van Scivil. “Het onderzoek moet 

wetenschappelijk relevante data opleveren, 
door een samenwerking met burgers. En de 

burgers moeten dankzij hun deelname aan 

het project iets bijleren. Dat wordt gesymboliseerd door de naam en het logo.”  

 

Scivil wil als netwerkorganisatie de expertise rond burgerwetenschap in Vlaanderen 

bundelen en versterken.  Want wat het doel ook is -  het analyseren van foto’s van ogen om 

bij te leren over diabetes of het opstellen van weerstations in de stad – veel 

burgerwetenschapsprojecten delen dezelfde noden: hoe communiceer je met burgers, hoe 

beheer je de data die wordt verzameld, hoe ga je om met burgerwetenschap op school, 

kunnen er apps voor biomonitoring gedeeld worden?  

Naast het oprichten van het expertisecentrum financierde de Vlaamse overheid vorig jaar 

dertien burgerwetenschapsprojecten via een projectoproep. 

 

Over Scivil 

Onderzoekers zijn burgers en veel burgers zijn onderzoekend. We zijn allemaal op zoek 

naar betrouwbare informatie over onderwerpen die ons aanbelangen. Met een onbevangen 

geest en de juiste tools kunnen we meer. Samen meer meten, samen meer weten. Scivil wil 

verenigen, ondersteunen en informeren, voor meer burgerwetenschap in Vlaanderen.  

www.scivil.be 

 

Over RVO-Society 

RVO-Society wil jongeren interesseren voor techniek en wetenschappen en de STEM-

richtingen promoten bij jongeren. Dit doen ze o.a. door wetenschappelijke projecten uit te 

werken en te ondersteunen waarin jongeren met een maatschappelijk probleem 

geconfronteerd worden, en aangezet worden het probleem aan te pakken. 

www.rvo-society.be 

 

 

Contact en meer informatie (niet voor publicatie) 

Dr. Annelies Duerinckx - programma coördinator annelies@scivil.be +32 16 28 38 
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