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Misvattingen

“Wetenschap richt zich vooral op  
technologische vernieuwing” 

“Een wetenschapper heeft altijd gelijk”

“Om wetenschapper te zijn moet je                      
enkel regeltjes volgen”









Wat maakt 
wetenschap tot 
wetenschap?



Nature of science 

Empirie
Wetenschappelijke 
kennis is gebaseerd 

op bevindingen 
interpretaties

Onzekerheid
Wetenschappelijke 

kennis kan 
veranderen

Creativiteit
is nodig om 

wetenschappelijke 
theorieën op te 

stellen

The sociale en 
culturele context 

beïnvloeden de 
onderzoeksvragen en –
methodes, maar ook de 

interpretaties en 
waarnemingen van 

wetenschappers

Observatie 
versus 

interpretatie



Wetenschap als…

Geheel van kennis
• Feiten
• Definities
• Concepten
• Theorieën
• Wetten, …

Methodes
• Observatie
• Meten
• Schatten
• Afleiden
• Voorspellen
• Classificeren
• Experiment, …

Wijze van kennen
• Kennis is een combinatie 

van waarnemingen en 
bevindingen

• Kennis kan wijzigen
• Rol van creativiteit
• Achtergrondgrond 

beïnvloedt waarneming,…



Wetenschap als…

Geheel van kennis
• Feiten
• Definities
• Concepten
• Theorieën
• Wetten, …

Methodes
• Observatie
• Meten
• Schatten
• Afleiden
• Voorspellen
• Classificeren
• Experiment, …

Wijze van kennen
• Kennis is een combinatie 

van waarnemingen en 
bevindingen

• Kennis kan wijzigen
• Rol van creativiteit
• Achtergrondgrond 

beïnvloedt waarneming,…











?Hoe zal de 
iguanodon er in 

de toekomst
uitzien?







Historishe context
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3. Maar kan dat wel echt 
100%?

6. Maar wanneer je iets 
ontdekt, heb je eerst een 
subjectief idee en daarna 
pas ga je objectief kijken. 

10. Maar verschillende 
mensen met verschillende 
instrumenten gaan anders 
meten, bv. met een andere 
nauwkeurigheid. 

2. Als 
onderzoeker 
moet je 
objectief 
kijken.

5. Je moet zo objectief 
mogelijk kijken!

7. Objectiviteit vind 
je in het meten.

9. Door het meten kijk 
je objectief.

11. Het is toch objectief dat 
ik tot 1cm kan meten. Mijn 
instrument kan niet beter. 
Wel? 

4. Nee, want je 
achtergrond 
speelt altijd een 
rol.

1. Kan je objectief kijken?

8. Wat bedoel je daarmee?





Community of inquiry





“De meeste ideeën veranderen, maar sommige blijven
heel lang hetzelfde. We zullen nooit 100% zeker weten of 

wat we weten correct is.” (13 jaar)

“Vorig jaar dacht ik dat een wetenschapper enkel bleef
testen wat anderen hadden ontdekt. Nu besef ik dat er

nog nieuwe zaken te ontdekken zijn.” (10 jaar)


