1 - Grote interesse van de Vlaming voor wetenschap
Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan eerder interesse te hebben in wetenschap. Slechts 11% geeft
aan niet geïnteresseerd te zijn, 65% noemt zichzelf geïnteresseerd.

2 - Belang van de wetenschap wordt algemeen erkend
Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan duidelijk het belang te erkennen van wetenschap en
onderzoek, 9 op 10 vind het belangrijk. Zelfs als dat geen direct praktisch nut heeft blijft 75% dit
belangrijk vinden.

3 - Vertrouwen in de wetenschap in het algemeen is groot,
maar vertrouwen in de wetenschapper minder
Algemeen geeft de Vlaamse bevolking aan een groot vertrouwen te hebben in wetenschap: slechts
4,6% zegt geen vertrouwen te hebben, 72,7% heeft expliciet wel vertrouwen. Anderzijds vertrouwt
maar 39% van de Vlamingen dat het klopt wat wetenschappers zeggen. wetenschappers
betrouwbaar.

4 - Steun voor open onderzoeksagenda
Ruim 6 op 10 vindt dat er geen beperking zou moeten zijn qua onderwerpen.

5 - Bezorgdheid bij publieke opinie over technologische
vernieuwing
48% gaat akkoord met de stelling dat we technologische vernieuwingen moeten omarmen; opvallend
is dat ouderen hier ongeveer even positief over zijn als jongeren.

6 - Perceptie dat wetenschappers niet voldoende
communiceren
Op vlak van communicatie en open naar de buitenwereld zien we dat slechts iets meer Vlamingen
(33% vs. 30%) vinden dat wetenschappers eerder goed dan slecht zijn in communiceren en 36% vindt
eerder dat wetenschappers op zichzelf zijn vs. slechts 27% dat ze open naar de buitenwereld zijn.
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7 - Grote steun voor overheidsinvesteringen, ook al leveren
ze niet onmiddellijk resultaten op
Er is duidelijk draagvlak voor ondersteuning van wetenschap door overheid in het algemeen (70%),
zelfs als dat geen onmiddellijke voordelen biedt, blijft 56% voorstander.

8 - Vlaming wil mee kunnen beslissen over
onderzoeksagenda
43% van de Vlamingen wil mee beslissen wat zou moeten onderzocht worden.

9 - TV blijft voornaamste communicatiekanaal
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV blijft het populairst. Programma’s op
internet en gespecialiseerde websites scoren beduidend minder dan TV, maar toch nog redelijk hoog:
ongeveer 1 op 3 doet beide zaken nooit.

10 - STEM: blijvende inspanningen leveren om STEM onder
de aandacht te brengen
Bijna 1 op 3 van de ondervraagde Vlamingen (62%) geeft aan al van STEM te hebben gehoord, dit is
een beduidende stijging ten opzichte van vorig jaar (55%).

Meer info: www.ewi-vlaanderen.be/wetenschapsbarometer
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