
Samenvatting

Wetenschapscommunicatie is op zoek naar de effectiviteit van de communicatie in de praktijk. De sector put hiervoor vooral

uit eigen ervaringen en gebruikt weinig kennis uit de literatuur. Echter, tussen de dagelijkse praktijk en theoretische visie

in de literatuur bestaan grote verschillen zo blijkt uit onderzoek (Hanssen et al, 2003). Omdat voor een goede discussie over

effectiviteit van communicatie naar onze mening kennis van het theoretische raamwerk onontbeerlijk is, geven we een uit-

eenzetting van de ontwikkelingen in de literatuur over wetenschapsvoorlichting. Hieruit kan worden geput voor verdere

discussie en reflectie op praktijk en effectiviteit van wetenschapsvoorlichting. 

De uiteenzetting bestaat ten eerste uit een beschrijving van de opkomst en de ontwikkeling van de wetenschapsvoorlichting in

Nederland (Dalderup, 2000; Wiedenhof, 1985). Wanneer is men in Nederland begonnen met voorlichting over wetenschap en techniek

en welke motieven speelden daarbij een rol? Welke vergelijkbare ontwikkelingen hebben op internationaal gebied plaatsgevonden?

Met deze achtergrond gaan we daarna in op twee modellen van science communication die in de internationale literatuur worden

gehanteerd. Hierbij behandelen we zowel punten waar de modellen verschillen als punten waar de modellen samenkomen.

Aanhangers van het klassieke model (ook wel: scientific literacy model/cognitive deficit model) motiveren wetenschapsvoor-

lichting vanuit de gedachte dat kennis over wetenschap nodig is voor mensen om te kunnen functioneren in de democratische

samenleving. Mensen ontberen deze kennis. Dit zogeheten cognitive deficit moet worden aangevuld door het aanbieden van de

nodige kennis, zo kan de scientific literacy worden vergroot (o.a. Logan, 2001; Einsiedel, 2000; Von Grote & Dierkes, 2000). Via

nationale surveys wordt de ontwikkeling bijgehouden van de mate waarin het publiek kennis van wetenschap heeft. Activiteiten

die kennis verspreiden moeten daarin zichtbaar worden, met andere woorden effect opleveren, zo is de gedachte. Echter, na vele

jaren blijkt dat het publiek niet meer kennis heeft, eerder zelfs minder (NSF, Eurobarometer). Andere bevindingen, onder meer uit

de risicocommunicatie, laten zien dat meer kennis eerder lijdt tot een kritischer houding dan tot het omarmen van de wetenschap.

Al vanaf de jaren tachtig pleiten diverse auteurs er daarom voor een ander model voor wetenschapsvoorlichting te hanteren, het

interactive science model (ook wel: constructivist model). In dit alternatieve model wordt een andere visie op communicatie

gehanteerd. In plaats van een lineair proces waarbij de boodschap op een zo effectief mogelijke manier van zender naar

ontvanger wordt gebracht, is communicatie een ritueel proces waarbij sociale factoren, culturele context en andere elementen

niet zijn weg te denken (o.a. Einsiedel, 2000; Von Grote & Dierkes, 2000; Wynne, 1999; Carey, 1989). Kennis krijgt een andere bete-

kenis en begrippen als vertrouwen en geloofwaardigheid zijn cruciale factoren in het communicatieproces. Alle inspanningen

van allerlei personen en organisaties om wetenschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen worden in het alternatieve

model niet afgeschreven (Logan, 2001). Echter het alternatieve model is relatief nog weinig empirisch getoetst. Daarom wordt

in de literatuur opgeroepen om dit model te toetsen via een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden. 

Tot slot gaan we in op de betekenis die de bovenstaand geschetste ontwikkeling heeft op het concept effectiviteit. Duidelijk

is dat een consequentie van het alternatieve model is dat effectiviteit een andere lading krijgt (Logan, 2001). Effectiviteit

van communicatie is bijvoorbeeld niet meer af te meten aan de kennis die een persoon over wetenschap heeft. Hoe dan

om te gaan met effectiviteit moet nog blijken.
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Inleiding

Wetenschapscommunicatie is op zoek naar de effectiviteit van de communicatie in de praktijk. De sector put
hiervoor vooral uit eigen ervaringen en gebruikt weinig kennis uit de literatuur. Echter, tussen de dagelijkse
praktijk en theoretische visie in de literatuur bestaan grote verschillen zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht
van Stichting Weten is uitgevoerd (Hanssen et al, 2003). Omdat voor een goede discussie over effectiviteit
van communicatie naar onze mening kennis van het theoretische raamwerk onontbeerlijk is, geven we een
uiteenzetting van de ontwikkelingen in de literatuur over wetenschapscommunicatie. Hieruit kan worden
geput voor verdere discussie en reflectie op de praktijk, en de effectiviteit, van de wetenschapscommunicatie. 

Voordat we de uiteenzetting beginnen zullen we ons uitgangspunt aangeven voor het gebruik van de
terminologie. We kiezen ervoor hetzelfde uitgangspunt te nemen als in het onderzoek van Hanssen et al (2003)
en zien wetenschapsvoorlichting als een bijzondere vorm van openbare communicatie. Wetenschaps-
voorlichting is het openbaar maken van kennis: het verschaffen van informatie over wetenschap aan een
publiek, direct of indirect. Wetenschapsvoorlichting wil iets bereiken en is gebonden aan een context.
Tegenwoordig is het gebruik om de term wetenschapscommunicatie te hanteren, omdat communicatie informatie-
stromen in twee richtingen impliceert. In de praktijk blijkt het toch vaak om transmissie, eenrichtingsverkeer te gaan.
In dit paper zullen we hoofdzakelijk de term wetenschapsvoorlichting gebruiken. 

In dit paper geven we ten eerste een korte beschrijving van de opkomst en ontwikkeling van de wetenschaps-
voorlichting in Nederland. Wanneer is men in Nederland begonnen met voorlichting over wetenschap en
techniek en welke motieven speelden daarbij een rol? Vervolgens schetsen we kort welke vergelijkbare ont-
wikkelingen op internationaal gebied hebben plaatsgevonden. Met deze achtergrond gaan we in op twee
benaderingen van science communication die in de internationale literatuur over wetenschapscommunicatie
worden gehanteerd. Hierbij behandelen we zowel de punten waar de benaderingen verschillen als de punten
waar ze samenkomen. Uitwisselingen van de ervaringen in de aanpalende gebieden en beschrijving van
deze ontwikkelingen en de gevolgen voor de communicatiestrategie bevorderen het denken over weten-
schapsvoorlichting. Daarom laten we parallelle ontwikkelingen in een ander communicatiegebied, de risico-
communicatie zien. Tot slot gaan we in op de betekenis die de geschetste theoretische ontwikkeling heeft op het
concept effectiviteit en concluderen dat effectieve wetenschapscommunicatie juist ook een communicatie-
vraagstuk is. 

De Nederlandse wetenschapsvoorlichting en het internationale perspectief

Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland druk met de wederopbouw en de herindustrialisatie. Wetenschap
en techniek spelen hierbij een rol, met als uitgangspunt het laissez-fair principe: wat goed is voor de weten-
schap is ook goed voor de samenleving. Wetenschapsvoorlichting bestaat nog niet echt in Nederland, maar
onder invloed van de toenemende problematisering van wetenschap en technologie – wetenschappelijk
onderzoek komt steeds meer onder vuur te liggen door de kernenergie en het milieu – groeit de aandacht
voor populariseren. Halverwege de vijftiger jaren van de vorige eeuw pleit de commissie Bender voor ‘het
op systematische wijze bevorderen van goede betrekkingen met die groepen in de maatschappij waarvan
de universiteiten in zekere mate afhankelijk zijn en het winnen van vertrouwen’. Het democratische motief
voor wetenschapsvoorlichting – iedereen heeft recht op kennis, iedereen moet kunnen meepraten – speelt
hier een rol. Eind jaren vijftig zijn de eerste universitaire voorlichters een feit, maar in vergelijking met andere
landen als de VS, Engeland en Frankrijk staat de wetenschapsvoorlichting nog op een laag pitje. 

Een grote stimulans krijgt de voorlichting in de jaren zeventig door de eerste afzonderlijke minister voor weten-
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schapsbeleid, Boy Trip, in 1973. Een jaar na zijn aantreden, in 1974, geeft hij de Nota wetenschapsbeleid uit.
De nota gaat uitgebreid in op de verschillende achtergronden van zowel het wetenschapsbeleid als de weten-
schapsvoorlichting. Volgens Trip kan en mag wetenschapsbeoefening niet los worden gezien van de maat-
schappij en daarom moet het streven zijn actief contacten te leggen met direct betrokkenen, om op die wijze
hun meningsvorming en participatie te bevorderen. Minister Trip vraagt advies aan de KNAW (Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen) over de oprichting van een dienst Wetenschapsvoorlichting. De
Voorlopige Dienst Wetenschapsvoorlichting wordt opgericht en in 1977 brengt deze dienst haar advies uit.
Uitgangspunt voor het advies is ‘het recht van burgers om te leren kennen, te weten’. Daarvoor is het wel
nodig, zo vinden de adviseurs, dat de voorlichting onafhankelijk kan worden gegeven. Het leidt in 1978 tot de
definitieve oprichting van de Dienst Wetenschapsvoorlichting. De dienst is niet het enige initiatief dat het licht
ziet. Ook worden subsidies gegeven voor de oprichting van andere organisaties die met wetenschapsvoor-
lichting of -journalistiek te maken hebben en andere activiteiten rond wetenschapsvoorlichting. 

In 1984, onder minister Deetman, verschijnt een nieuwe nota die veel invloed zal hebben. In de nota Integratie
van wetenschap en technologie in de samenleving (IWTS) spelen informatieverspreiding, publieke menings-
vorming en maatschappelijke besluitvorming een grote rol. Deetman vindt dat intensivering en diversificatie
van de voorlichtingsinspanning nodig is want alleen continue activiteiten zullen op den duur resultaat opleveren.
Wetenschapsvoorlichting is een zaak van de lange adem. Het economische motief voor wetenschapsvoor-
lichting gaat hiermee een rol spelen, kennis van wetenschap en technologie is nodig voor ontwikkeling van
de economie. De Dienst Wetenschapsvoorlichting verdwijnt en daarvoor in de plaats wordt de Stichting
Publieksvoorlichting over Wetenschap en Technologie (PWT) opgericht, waarbij de overheid wel de voor-
waarden schept, maar een afstandelijker rol krijgt. Tegelijk wordt ook NOTA opgericht, de Nederlandse
Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, de voorloper van het Rathenau-instituut. NOTA krijgt de
taak onderzoek te (laten) doen naar maatschappelijke en ethische aspecten van wetenschap en technologie,
om zo de politiek te informeren, maar ook om de publieke discussie over nieuwe ontwikkelingen te stimuleren
(Dalderup, 2000; Wiedenhof, 1995; Stappers, 1983). 

Een paar jaar later, in 1989, schetst Deetman in zijn laatste nota als minister de hoofdlijnen voor weten-
schapsbeleid voor de komende jaren. Eén van de lijnen is verdere versterking van het maatschappelijke
draagvlak. Volgens de minister is dat nodig omdat de snelle wetenschappelijke en technologische ontwik-
kelingen tot gevolg hebben dat de kloof tussen wetenschap en publiek dieper wordt. Het bevorderen van
scientific literacy is daarom een belangrijke doelstelling van de publieksvoorlichting. Ondertussen vinden er
nieuwe initiatieven plaats: de wetenschaps- en techniekweek wordt al een paar jaar georganiseerd en krijgt
steeds meer gevolg en er wordt in Amsterdam een wetenschapscentrum opgericht, IMPULS geheten
(Dalderup, 2000).

In 1995 maakt Wiedenhof de balans op van wetenschapsvoorlichting in Nederland. Zijn conclusie is dat
Nederland het internationaal gezien goed doet. In de daarop volgende jaren vinden er echter een aantal ver-
anderingen plaats: Stichting PWT en de Stichting Wetenschaps- en techniekweek fuseren tot Stichting
Weten en het wetenschapscentrum New Metropolis, wat al een keer van naam is veranderd, komt in
zwaar weer terecht. Net op tijd wordt het gered van de ondergang en gaat het verder onder de naam
Nemo. Ondertussen gaat de overheid zich meer met de wetenschapscommunicatie bemoeien en eist het
zichtbare resultaten bij de eerste evaluatie van Stichting Weten in 1999 (Dalderup, 2000). Anno 2003, worstelt
de wetenschapsvoorlichting in Nederland nog steeds met de vraag hoe deze zichtbare resultaten kunnen
worden geleverd. 
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Kijken we nog kort naar de motieven die worden gehanteerd voor de wetenschapsvoorlichting in Nederland
dan zien we dat deze van de jaren 50 tot 80 hoofdzakelijk vorm krijgt vanuit een democratisch motief en minder
vanuit een cultureel oogpunt waarbij wetenschap en techniek niet meer weg te denken zijn. In de jaren 90
verschuift het motief van het democratische naar het economische, door de nadruk op jongeren, de aan-
staande professionals. En was in 1995 de conclusie nog dat het economische motief steeds meer de overhand
krijgt maar dat de democratische en culturele motieven nog wel een rol spelen, in 2000 is de conclusie dat
er een verdere ontwikkeling richting het economische motief heeft plaatsgevonden waarbij vooral aanbod-
gestuurd wordt gewerkt (Dalderup, 2000; Wiedenhof, 1995). 

Ondertussen is de wetenschapsvoorlichting in het buitenland al in de beginjaren vijftig tot ontwikkeling
gekomen. In de jaren tachtig heeft politisering tot gevolg dat in 1985 in Engeland een commissie onder leiding
van Sir Walter Bodmer wordt ingesteld die onderzoekt wat de houding van het publiek is ten opzichte van
wetenschap. Het rapport – dat de titel The public understanding of science draagt, maar in de volksmond
het Bodmerrapport wordt genoemd – is aanleiding voor grote zorg bij de politiek over de mate van begrip
van het publiek over wetenschap. De commissie komt tot de conclusie dat er nog weinig onderzoek is
gedaan naar wetenschap in relatie tot het publiek. Daarom zet ze zelf een onderzoeksprogramma op en
formuleert hiervoor drie vragen: 
• Wat zeggen mensen in het algemeen over wetenschap?
• Hoe gebruiken mensen wetenschap?
• Hoe wordt wetenschappelijke kennis aangeboden en ontvangen? 

Drie vragen die, zoals we verderop laten zien, interessante antwoorden opleveren.

Het rapport van de commissie Bodmer zorgt ervoor dat de wetenschapsvoorlichting in Engeland een hoge
vlucht neemt (Ziman, 1991). In 1991 vindt de oprichting plaats van het eigen tijdschrift Public Understanding
of Science omdat het veld van ‘public understanding of science’ volgens sommigen, zoals Jon D. Miller
aangeeft in het eerste nummer, een ‘visible and recognized area of scholarship’ is geworden (Miller, 1992).
Echter, degene die hieraan een flinke bijdrage heeft geleverd, Brian Wynne, is een uitgesproken criticus van
de huidige stand van zaken in het onderzoek. Volgens hem ontbreekt een overkoepelend wetenschappelijk
uitgangspunt en wordt veel onderzoek ingegeven door politieke vragen, vooral vanaf de jaren tachtig
(Wynne, 1992). Twee visies op wetenschapsvoorlichting zijn direct al zichtbaar. 

Ontwikkelingen in het onderzoek

Hoe ziet het onderzoek naar wetenschapsvoorlichting er dan uit? Het weinige bestaande onderzoek bestaat
vooral uit survey-onderzoek. Hoewel er in West-Duitsland al vanaf de jaren 1920 onderzoek plaatsvond naar
de impact die technische veranderingen op de samenleving zouden hebben, hebben de nationale surveys
die vanaf 1957 in de Verenigde Staten worden uitgevoerd, en in 1972 zijn gestandaardiseerd, de meeste
invloed op het onderzoek naar het publieke begrip van wetenschap. Het eerste Eurobarometeronderzoek
waarin de houding van het publiek ten opzichte van wetenschap wordt ondervraagd, stamt uit 1977. Daarna
duurt het tot 1989 en 1992 voordat de volgende surveys het licht zien. Deze vragenlijsten zijn sterk beïnvloed
door de vragenlijsten uit de VS (de NSF-surveys) doordat de manier van vragenstellen, opgesteld door
Miller, is overgenomen. Dit onderzoek uit de VS gaat uit van de aannames dat basiskennis van wetenschap,
samen met het beschikken van een vocabulaire van wetenschappelijke termen en concepten en een positieve
houding ten opzichte van wetenschap en technologie nodig zijn voor een persoon om te kunnen 
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participeren in een democratische samenleving. Scientific literacy draagt hieraan bij en popularisatie van
wetenschap is hiervoor nodig (Von Grote en Dierkes, 2000; Hanssen et al, 2003). 

Miller verandert dit oorspronkelijke concept van scientific literacy en voegt aan de twee bestaande dimensies
een derde element toe, namelijk de sociale invloed van zowel wetenschap als technologie op de samenleving,
met andere woorden, het bewustzijn dat wetenschap en technologie invloed hebben op de maatschappij en
de politieke keuzes van mensen. Door toevoeging van dit derde element wordt de houding tegenover
wetenschap en technologie gekoppeld aan het begrip en bewustzijn van wetenschap en technologie. Miller
onderscheidt vervolgens twee soorten publiek, een algemeen publiek en een geïnteresseerd publiek. De
beschreven ontwikkeling legt sterk de nadruk op het cognitieve niveau, terwijl niet-cognitieve dimensies,
zoals normatieve en emotionele, niet in het concept voorkomen. Bovengenoemde gedachtegang wordt
bekend als het deficit model (Von Grote en Dierkes, 2000; Hanssen et al 2003). 

Aanhangers van dit klassieke model (ook wel: scientific literacy model) motiveren wetenschapsvoorlichting
vanuit een opvoedkundige benadering en zien kennis als een product van verifieerbaar wetenschappelijk
onderzoek dat in een lineair proces van zender (de wetenschapper) naar ontvanger (het publiek) eventueel
via journalisten of wetenschapsvoorlichters zijn weg vindt. Men ziet de wetenschapper en de leek als twee
tegenpolen. Het onderzoek richt zich daarom op de bronnen van het nieuws, de verslaglegging, de geschiktheid
van de mediakanalen en het publiek als passieve ontvanger (o.a. Logan, 1999; Einsiedel, 2000; Von Grote &
Dierkes, 2000; Weigold, 2001, Hanssen et al, 2003). 

Er is echter al in een vroeg stadium kritiek op dit model. In 1981 schrijft Leon Trachtman een kritiek op de
stelling dat voor een democratische samenleving een geïnformeerd publiek noodzakelijk is. Hij vraagt zich
af of er zoveel wetenschapsvoorlichting of -communicatie nodig is. Volgens hem is de stelling gebaseerd op
de overtuiging dat in een maatschappij als de onze, gedomineerd door wetenschap en technologie, het
belangrijk en wenselijk en zelfs noodzakelijk is dat het algemeen publiek geïnformeerd is over wetenschap
en technologie. Er zijn hierbij drie aannames gemaakt: 
1. Kennis is een goede zaak van zichzelf; 
2. Mensen kunnen met kennis betere beslissingen nemen; 
3. De democratische structuur van de maatschappij is gebaseerd op geïnformeerde burgers en politiek en

sociaal gedrag is beter voor de maatschappij als wetenschap hierbij als bron heeft gediend (Trachtman, 1981). 

Volgens Trachtman kunnen deze claims niet worden bewezen. Er kan wel worden geclaimd dat kennis een
goede zaak is, maar om daar nu overheidsgelden aan te besteden gaat hem te ver. Hij vindt weinig bewijs
dat er betere beslissingen worden genomen met meer informatie. Het is zelfs zo dat een persoon met meer
informatie eerder een minder goede beslissing kan nemen doordat de informatie in tegenspraak is met eer-
dere informatie of vaag is. Als de kennisinstituten zelf al niet een duidelijke consensus kunnen bereiken over
een onderwerp hoe moet een enkel individu dat dan kunnen? Het moeilijke van het maken van overwogen
beslissingen is de weging van alle onduidelijke en vage informatie in de context van politieke, economische,
sociale en ethische overwegingen. Even goede keuzes kunnen zowel op basis van wetenschappelijke als op
basis van niet wetenschappelijke informatie worden gemaakt. 

Welke rol begrip van wetenschap en techniek speelt bij de totstandkoming van de houding van een persoon
ziet Trachtman als een centrale vraag. Veel informatie, zoals informatie met een emotionele lading, kan
gemakkelijk worden begrepen zonder kennis van wetenschap. Bij politieke onderwerpen leidt meer 
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informatie zelfs tot grotere onduidelijkheid. Trachtman vindt daarom dat de omgekeerde redenering eerder
opgaat: hoe belangrijker een onderwerp, hoe minder wetenschappelijke informatie aan het publiek zou
moeten worden gegeven. Het populariseren van wetenschap bergt namelijk nog een ander gevaar in zich: door
de manier van weergeven van wetenschap als feit in plaats van wetenschap als onzekerheid, krijgen mensen
een verkeerd beeld van wetenschap. Trachtman besluit zijn kritiek met de conclusies dat populariseren van
wetenschap selectief werkt, versimpelt, een vals beeld van wetenschap geeft, verkeerde gevolgen aangeeft,
incomplete wetenschap als complete wetenschap weergeeft, valse verwachtingen wekt over wat wetenschap
kan en meer stress dan geruststelling bij het publiek kan veroorzaken. Daarom vindt hij het tijd voor een her-
overweging van de aangenomen veronderstellingen bij het publiek begrip van wetenschap.

Andere kritiek op de uitgangspunten van het survey-onderzoek die de basis vormen voor het deficit model
komt onder meer van Von Grote en Dierkes (2000) en richt zich op het belang dat gegeven wordt aan het
meten van het gebrek aan kennis. Daarnaast hebben de onderzoekers kritiek op de generalisaties die worden
gedaan over de relatie tussen kennis van wetenschap en het publiek. Dergelijke generalisaties met betrekking
tot wetenschap en technologie zien belangrijke aspecten rond ervaringen van het publiek met techniek over
het hoofd. Verder vertegenwoordigt een breed concept ‘publiek’ niet de verschillen die er tussen groepen
publiek bestaan. Von Grote en Dierkes vinden dat het onderzoek, vooral in het begin, is ingegeven door politieke
motieven. 

Dat het publiek weinig kennis over wetenschap heeft en dat er veel inspanningen worden gedaan om wetenschap
te populariseren wordt niet ontkend door Von Grote en Dierkes. De auteurs roepen op om de grote nadruk
op de cognitieve dimensie van het onderzoek te verbreden naar een algemenere opvatting van hoe het
publiek wetenschap en technologie begrijpt, accepteert en gebruikt. Zowel interactieve elementen in het
proces als sociale contexten moeten worden onderzocht. Om dit goed te kunnen onderzoeken is het nuttig
meerdere onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief, te combineren. Onderzoeken zoals de
Eurobarometeronderzoeken blijven belangrijk, maar zouden wel andere vragen moeten gaan stellen.
Thema’s voor onderzoek zijn: geloofwaardigheid en vertrouwen (Von Grote en Dierkes, 2000).

Al eerder hebben de resultaten van de onderzoeken die naar aanleiding van het Bodmerrapport zijn uitgevoerd
laten zien dat wetenschap niet een vaststaand gegeven of ding is dat min of meer kan worden begrepen
(Ziman, 1991; Wynne, 1991; Silverstone, 1991). Wetenschap wordt juist door verschillende mensen ver-
schillend gedefinieerd en soms zelfs door dezelfde mensen in verschillende situaties verschillend gezien.
Wetenschap kan niet met een vaste definitie worden omschreven en is niet een bepaald soort kennis.
Daardoor kan volgens de onderzoekers het deficit-model niet een juist analytisch kader geven van de resultaten
van het uitgevoerde onderzoek. Het deficit-model overschat de problemen van het bijbrengen van kennis
over wetenschap (Ziman, 1991). 

De onderzoekers hebben in 1991 nog geen ander, meer passend model voorhanden, maar geven wel een
aantal principes voor zo’n nieuw model: 
1. Mensen hebben geen vast en duidelijk beeld van wetenschap, maar wat ze onthouden van wetenschap is

gebaseerd op verschillende beelden die ze in de media en andere aspecten van hun leven tegenkomen; 
2. Als mensen formele kennis gebruiken is dat gebruik afhankelijk van de situatie en de wensen op dat

moment en is de kennis slechts een onderdeel van een grotere en gevarieerdere reactie; 
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3. Mensen accepteren niet zomaar kennis aangeboden door wetenschappelijke experts. De geloofwaardigheid
van de bron hangt af van de waargenomen interesses in een bepaalde context; 

4. Publieke conflicten over wetenschap maakt wetenschap ongeloofwaardiger, maar tegelijk helpen discussies
om kennis te combineren met andere soorten kennis en daarmee tegenstellingen in kennis te incorporeren
(Ziman, 1991). 

Het onderzoek dat Silverstone (1991) beschrijft, geeft meer inzicht in de manier waarop mensen wetenschap
gebruiken. Uit het onderzoek komen vier thema’s bovendrijven: 
1. Wetenschap heeft vele gedaanten. Media worden vaak bekritiseerd voor het niet juist of volledig weergeven

van wetenschap, of het weergeven van één kant van de medaille, maar ook bij andere kanalen zoals
musea, onderwerp van onderzoek in dit project, spelen deze ‘problemen’; 

2. Wetenschap wordt nooit in een vacuüm gecommuniceerd. Sociale kennis, politieke omgeving, er zijn
allerlei factoren die invloed hebben; 

3. Wetenschap wordt niet alleen geconstrueerd door de zenders, maar ook door de ontvangers. Sociale
bevestiging speelt bijvoorbeeld een rol bij het vormen van een mening. Ook wordt formele kennis van
wetenschap gebruikt, maar op een complexe en onvoorspelbare manier; 

4. Veel van het vorige wijst op beperkingen die rond communicatie van wetenschap een rol spelen. Ook de
politieke en economische omgeving beïnvloeden de communicatie.

Ook Wynne (1991) vindt geen eenduidig concept van wetenschap. Eerder lijkt er een serie van betekenissen
van wetenschap te bestaan, hij noemt dit ‘scientific understandings of science’. Wetenschappelijke kennis
wordt niet los gezien van andere soorten kennis. In gevallen waarbij wetenschappers contact hebben met
leken over wetenschappelijke kennis, is dit meer een interactief proces dan eenrichtingsverkeer. Mensen zien
wetenschappelijke kennis nooit los van andere kennis zoals kennis van de organisatie of sociale kennis.
Volgens Wynne (1991:116) is de belangrijkste conclusie: ‘… that public uptake (or not) of science is not based
upon intellectual capability as much as social-institutional factors having to do with social access, trust, and
negotiation as opposed to imposed authority. When these motivational factors are positive, people show a
remarkable capability to assimilate and use science or other knowledge derived (inter alia) from science’.
Sociale factoren als vertrouwen en geloofwaardigheid zijn een belangrijk punt bij het publiek begrip van
wetenschap. Negeren van deze factoren leidt ertoe dat het aanbieden van wetenschap weinig zin heeft. In
het onderzoek moeten sociale factoren, volgens Wynne meer aandacht krijgen. Helaas gaat de trend in het
onderzoek volgens hem de andere kant op. 

Latere onderzoekers, zoals Einsiedel en Thorne (1999) en Logan (2001), delen de bovengenoemde kritiek en
onderscheiden twee modellen van wetenschapscommunicatie. Einsiedel en Thorne noemen deze het scientific
literacy model en het interactive science model. Binnen het scientific literacy model heeft rationeel denken
een centrale plaats. Binnen het interactive science model nemen onzekerheden een grotere plaats in en kan
wetenschap niet los worden gezien van de sociale en maatschappelijke context. Beide modellen worden
gezien als twee kanten van een continuüm. Het toepassen van het scientific literacy model laat vooral zien
dat er verschillende niveaus van overeenstemming zijn over problemen of gebieden rond kennis. Vergelijkingen
van de nationale surveys naar scientific literacy geven ook informatie over de culturele en structurele ver-
schillen tussen mensen. Daarom zijn deze onderzoeken zeker waardevol als een indicator van wat mensen
zeggen, denken en weten over wetenschap, maar tegelijk is dat de beperking. Dergelijk onderzoek onder-
zoekt maar één dimensie van kennis terwijl er meerdere dimensies zijn, ofwel meerdere manieren om kennis
te onderzoeken (Einsiedel, 2000). 
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Logan (2001) bespreekt ook het ontstaan van een tweede model en geeft expliciet aan dat beide naast elkaar
bestaan en elkaar niet bijten. In dit alternatieve model (ook: constructivist model) wordt een andere visie op
communicatie gehanteerd. In plaats van een lineair proces waarbij de boodschap op een zo effectief mogelijke
manier van zender naar ontvanger wordt gebracht, is communicatie een ritueel proces, waarbij sociale factoren,
culturele context en andere elementen niet zijn weg te denken (onder andere Einsiedel, 2000; Von Grote &
Dierkes, 2000; Wynne, 1999). Kennis krijgt een andere betekenis en begrippen als vertrouwen en geloof-
waardigheid zijn cruciale factoren in het communicatieproces. Communicatie is geen transmissie, maar eerder
transactie. De nadruk ligt minder op personen, maar juist op het verbeteren van de communicatie tussen
verschillende actoren via dialoog. 

De postmoderne benadering kijkt kritisch naar de kernbegrippen in het onderzoek. Een kanttekening die
moet worden gemaakt is dat er nog veel onbekend is met betrekking tot toepassing van het alternatieve
model. Tot nu toe wordt het alternatieve model vaak gebruikt in situaties dat het ook goed past. In sommige
situaties, is de veronderstelling, kan juist het deficit model goed werken. Waar diverse auteurs vooral voor
pleiten is een verdere theoretische vorming. Daarom roepen ze op om de modellen te toetsen via een 
combinatie van verschillende onderzoeksmethoden omdat op deze manier meer en genuanceerdere informatie
kan worden verkregen. Het gebruik van beide modellen in het onderzoek naar wetenschapscommunicatie
levert de meeste informatie op (Von Grote en Dierkes, 2000; Einsiedel, 2000; Logan, 2001).

Tabel 1 – Enige verschillen tussen het klassieke en alternatieve model

Deficit model Interactive science model 

Lineair proces Ritueel 
Kennisdeficiëntie, dus kennis vergroten Wetenschap is onzeker
Wetenschap is vaste kennis Wetenschap niet los van context
Wetenschappers zijn experts Geen onderscheid wetenschappelijke kennis en andere kennis
Publiek is passieve ontvanger Vertrouwen en geloofwaardigheid

Ook: scientific literacy model, classical model Ook: constructivist model, alternative model

Parallelle ontwikkelingen in de risicocommunicatie

Voor die gewenste theoretische vorming is het nuttig ontwikkelingen in aanpalende communicatieterreinen
erbij te betrekken. Zo onderscheidt men in de risicocommunicatie – een overlappend terrein omdat het om 
communicatie gaat waarbij vaak nieuwe technologische ontwikkelingen betrokken zijn – ook twee benaderingen.
De technische, of technocratische benadering ziet kennisdeficiëntie als het probleem dat moet worden opgelost
door het aanbieden van objectieve informatie. In de technische benadering is het publiek of dom en irrationeel,
of zelfzuchtig, of extreem voorzichtig. Door het verschaffen van rationele en feitelijke informatie zal het kennis-
niveau van het publiek toenemen en zullen de opvattingen veranderen. 

De technische benadering hanteert drie aannames waarvan gebleken is dat ze onjuist zijn: het publiek heeft
eenzelfde rationele stijl van redeneren als deskundigen, het publiek neemt de risico’s op dezelfde manier
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waar als deskundigen en risico’s zouden niet politiek zijn. Bij het mislukken van de communicatie krijgt het
publiek in deze benadering de schuld. Op lange termijn kan deze gang van zaken ertoe leiden dat het publiek
steeds minder het idee heeft dat deskundigen moeite willen doen de risicoproblematiek op een duidelijke
en begrijpelijke wijze over te dragen, wat weer een negatieve invloed op het vertrouwen in de bronnen heeft.
Net als in het onderzoek naar wetenschapsvoorlichting wordt in veel studies over risicocommunicatie een
gebrek aan vertrouwen van het publiek in bronnen van risico-informatie geconstateerd. De informatie die
deze bronnen op tafel leggen kan zelfs als minder waar worden gekenmerkt. Waarschijnlijk heeft dit gebrek
aan vertrouwen niet te maken met de beoordeling van de deskundigheid van bepaalde actoren. 

Daarentegen legt de democratische benadering de nadruk op inspraak in het communicatieproces. De
democratische benadering wil maximale participatie en invloed op de uiteindelijke beslissing bevorderen.
Uitgangspunt is de ontvanger in plaats van de zender. Overreding is in deze benadering uitgesloten omdat
het doel van de communicatie gericht moet zijn op begrip en niet op het bevorderen en uitoefenen van
macht. Daarom ontstaan in veel landen initiatieven zoals consumentenpanels en klankbordgroepen.
Communicatie als transactie. Toch is nog niet heel duidelijk hoe zo’n participatieve benadering het publiek
kan betrekken. Het publiek claimt wel een eigen plaats, maar maakt in de praktijk hier niet massaal gebruik
van (Gutteling, 2001; Gutteling, 2002; Gutteling en Kuttschreuter, 2002). 

Theoretische ontwikkeling en effectiviteit

Theoretische ontwikkelingen in aanpalende gebieden kunnen, zoals bovenstaande paragraaf laat zien,
inspirerend werken voor de wetenschapsvoorlichting en natuurlijk vice versa. Maar wat betekent bovenstaand
betoog waarin de twee modellen voor wetenschapscommunicatie worden behandeld voor het concept 
effectiviteit in relatie tot wetenschapscommunicatie? 
De praktijk laat zien dat veel wordt gewerkt vanuit transmissiedenken, het klassieke model (Hanssen et al,
2003). In het alternatieve model worden de rollen omgedraaid en staat in plaats van de zender de ontvanger
voorop. De communicator krijgt meer de rol van facilitator en moderator (Hanssen, 2001).

Verder geldt dat er binnen de wetenschapscommunicatie weinig tot geen onderzoek is gedaan naar het effect
van wetenschapscommunicatie (Wersig, 2001). Wersig concludeert dat onderzoekers een hoop weten over hoe
wetenschap en technologie in de media worden weergegeven, dat onderzoekers iets weten van de houdingen
van het publiek ten opzichte van wetenschap en technologie, maar dat onderzoekers bijna niets weten over de
relaties tussen beide (Wersig, 2001:1). Volgens Wersig is daarom onderzoek nodig dat kijkt naar het veld van
wetenschapscommunicatie vanuit het gezichtspunt van het publiek en de mensen die het publiek vormen. Om
iets te kunnen zeggen over effecten moet je volgens hem eerst weten welke effecten op wie belangrijk zijn. De
gehanteerde motieven voor wetenschapsvoorlichting, zoals in het begin aangegeven, spelen dan een rol. 

Uit onderzoek uit de risicocommunicatie is wel duidelijk dat effecten van communicatie niet af te meten zijn
aan de kennis die een persoon over wetenschap heeft, want kennis is niet direct gerelateerd aan houding en
gedrag. Deze relatie ligt veel ingewikkelder en veel is nog niet bekend. Soms zelfs leidt meer kennis tot een
kritischer houding in plaats van een positievere houding. De resultaten van de Eurobarometeronderzoeken
laten dit bijvoorbeeld zien. Daarnaast is, zoals veel onderzoeken aangeven, kennis van wetenschap niet de
enige en eerste kennis op basis waarvan mensen standpunten vormen en beslissingen nemen. Onderzoek
uit de risicocommunicatie laat daarbij zien dat bij beslissingen andere overwegingen zoals politieke, een rol
spelen. Welke frames en uitgangspunten mensen bij kennis over wetenschap hanteren is in dit kader een
interessante vraag. Al met al is het begrip effectiviteit nog ambivalent en verdient het nadere bestudering.
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Gezien de geschetste ontwikkelingen is onze slotconclusie daarom dat effectieve wetenschapscommunicatie
juist een communicatievraagstuk is.

Leerpunten/ tips

Effecten van communicatie zijn niet af te meten aan de kennis die een persoon over wetenschap heeft, want
kennis is niet direct gerelateerd aan houding en gedrag.

We dienen er rekening mee te houden dat wetenschapscommunicatie in hoge mate wordt beïnvloed door
politieke, economische, institutionele en persoonlijke belangen.

Effectieve wetenschapscommunicatie ontstaat wanneer men (de wetenschap) in staat is om individuen –
door het aanbieden van kennis, ervaringen en (denk-)beelden – emotioneel, fysiek en intellectueel aan zich
en aan elkaar te binden. 
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