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Citizen science promoten.

Synergiën zoeken en 

netwerkmogelijkheden creëren.

Projecten ondersteunen en 

adviseren.

Scivil – Kenniscentrum citizen science
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Scivil – Kenniscentrum citizen science

2015 – Jonge Academie & EOS

• Standpunt Citizen Science & bevraging

• ° Iedereen Wetenschapper

2017 – Vlaamse overheid

• Oproep voor citizen science projecten

• Ondersteuning door een onafhankelijk kenniscentrum

2018 – Voorbereidingen voor het 

kenniscentrum door RVO-Society

2019 - ° Scivil

Ontstaan van Scivil
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Citizen science is Citizen science is Citizen science is Citizen science is 

meer dan meer dan meer dan meer dan 

luchtkwaliteit metenluchtkwaliteit metenluchtkwaliteit metenluchtkwaliteit meten

Thema’s

• Luchtkwaliteit

• Mobiliteit

• Biodiversiteit

• Waterkwaliteit

• Geluid

• Archaeologie

• Astronomie

• Genealogie

• Geschiedenis

• Gezondheid

• Kunst

• Sociologie

• Welbevinden

• Paleontologie

• ...

Acties

• Sensoren

• Meten

• Tellen

• Observeren

• Fotografie

• Analyse

• Annotatie

• Transcriberen

• Interpreteren

• Communiceren

• Determineren

• Onderzoeksvragen bepalen

• Onderzoeksprotocol ontwikkelen

• ...
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Citizen Science
Zelfstandig naamwoord

Citizen Science is wetenschappelijk werk dat door het brede 

publiek wordt uitgevoerd, vaak in samenwerking met of onder leiding 
van professionele wetenschappers en wetenschappelijke 
instellingen.

Vertaling uit Oxford English Dictionary

burgers die wetenschappelijke acties uitvoeren

Wat?Wat?Wat?Wat?

Onderzoeksvraag 
opstellen

Ontwikkelen 
van 

methoden
Datacollectie Data-analyse Rapportering
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Onderzoek

Maatschappelijke 

impactEducatie

WaaromWaaromWaaromWaarom????

Veel data

Nieuwe plaatsen 

Nieuwe vragen

Inhoudelijk

Onderzoeksproces

Kritisch denken

Bewustwording

Gedragsverandering

Empirisch onderbouwd beleid
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Wie?Wie?Wie?Wie?

Citizen science is voor iedereenCitizen science is voor iedereenCitizen science is voor iedereenCitizen science is voor iedereen

Onderwijs

Overheden

Onderzoekers

Burgers en burgerbewegingen

Bedrijven

NGO’s
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Citizen science 
om samen

globale uitdagingen
aan te pakken

Onderzoek

impactEducatie
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• Citizen science data als input voor SDG-indicatoren

• Fijnmaziger meten in tijd en in ruimte

• Meten op nieuwe plaatsen

• Inspelen op unieke, lokale kennis van burgers

Lokale data om globale processen in kaart te brengen

Science

Fraisl, D., Campbell, J., See, L. et al. Mapping citizen science contributions to the UN sustainable 

development goals. Sustain Sci 15, 1735–1751 (2020). https://doi.org/10.1007/s11625-020-00833-7

Citizen science kan bijdragen aan 1/3 van SDG-indicatoren
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• Citizen science data als input voor SDG-indicatoren

• Fijnmaziger meten in tijd en in ruimte

• Meten op nieuwe plaatsen

• Inspelen op unieke, lokale kennis van burgers

Lokale data om globale processen in kaart te brengen

Science

Fraisl, D., Campbell, J., See, L. et al. Mapping citizen science contributions to the UN sustainable 

development goals. Sustain Sci 15, 1735–1751 (2020). https://doi.org/10.1007/s11625-020-00833-7

Citizen science kan bijdragen aan 1/3 van SDG-indicatoren

• Bewustzijn creëren

• Vertrouwen vergroten

• Wetenschap als concrete ervaring

Citizen

Menselijke impact is even belangrijk als data-impact
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Aandachtspunten
Datakwaliteit & interoperabiliteit

• Gestandaardiseerde protocols

• Samenwerking met beleid van 
bij de start

Blijvend motiveren van deelnemers: 

• Gamification

• Community-gevoel en lokale 
verankering

• Unieke ervaring
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/scivil.vlaanderen info@scivil.be
@scivil_flanders www.scivil.be

Met de steun van:


