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Vlaamse topwetenschappers geven gratis

colleges, op internet, radio en televisie.

Ondertussen al meer dan 300 colleges overal te

bekijken en te beluisteren.

www.universiteitvanvlaanderen.be
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Al drie kaarsen

op de taart!

1.

Waar gaat het licht naartoe wanneer het donker

wordt? Deeltjesfysicus Steven Lowette (VUB) gaf

hierop een antwoord. Maar we gaan hem toch

nog eens moeten vragen hoe de laatste drie jaar

zo snel voorbij zijn gevlogen. Want ja, de

Universiteit van Vlaanderen bestaat al drie jaar!

Wij zijn bijzonder trots op het werk dat werd

verzet  en zullen in dit verslag een overzicht

geven van alle verwezenlijkingen.

Op 29 augustus 2017 werd de Universiteit van

Vlaanderen opgericht. Haar doel? Wetenschap

en universitaire kennis beschikbaar maken voor

iedereen. En dat op een manier dat ook iedereen

begrijpt waarover het gaat. Mediapartners VRT,

Radio1 en Knack besloten al snel om hun

schouders mee onder het project te zetten en

ook de vijf Vlaamse universiteiten zaten vanaf dag

één aan boord. Vanaf het eerste uur genieten we

ook de steun van de Jonge Academie.

"Kennis en wetenschap

moeten er niet zijn voor de

happy few, maar voor

iedereen. Want slimmere

en beter geïnformeerde

mensen maken

doordachtere keuzes. Door

kennis online toegankelijk

te maken, blijft ze ook

bewaard voor toekomstige

generaties." 

Johnny Quidé
voorzitter Universiteit van Vlaanderen vzw
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Als we 3 jaar, meer dan 300 colleges en 5.4 miljoen views(!) verder terugblikken, kunnen we

niet anders dan dik tevreden zijn. En we beseffen heel goed dat er een groot dankjewel op zijn

plaats is voor de partners die van meet af aan mee hun medewerking aan ons project hebben

gegeven:

de vijf Vlaamse universiteiten - KU Leuven,

UAntwerpen, UGent, UHasselt en VUB -

voor hun ongebreidelde kennis en

enthousiasme;

de Jonge Academie voor hun frisse

academische blik en verfijnde diplomatie;

onze mediapartners VRT, Radio1 en Knack

voor het ter beschikking stellen van hun

expertise en hun online mediakanalen;

advocatenkantoor Vobis Advocaten voor

hun broodnodige steun en advies;

de leden van de Raad van Bestuur voor het

adviseren en controleren van de werking

van de vzw.

Samen met hen nodigen we u graag uit om mee terug te blikken op een jaar Universiteit van

Vlaanderen. Op de pagina's die volgen, vertellen we u alles over wie we zijn, wat we doen, wat

we wilden bereiken en welke resultaten we hebben behaald. 

Veel lees- en leerplezier!

Johnny Quidé, voorzitter 

Roel Bellinga, secretaris 

Maurice van Wordragen, directeur

Katleen Bracke, hoofdredacteur

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

07



Wat doen we?

08

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Het doel van de Universiteit van

Vlaanderen is duidelijk: wetenschap

beschikbaar maken voor een jong en

breed publiek. Zo maken we de kennis

van de Vlaamse professoren uit alle

verschillende takken van de

wetenschap beschikbaar voor

iedereen.

Dit doet de Universiteit van Vlaanderen

door een online archief aan te leggen

aan videocolleges, audiocolleges en

andere online formats.

Centraal staat altijd een

topwetenschapper die een boeiende

vraag beantwoordt. Soms in de vorm

van een college, live op een festival of

in een Wat Zegt De Wetenschap video.

Minstens één keer per jaar passeren we

daarbij langs alle studentensteden.
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Op deze manier krijgen Vlaamse

wetenschappers, professoren en

hoogleraren de kans om een groter

publiek te bereiken. Zo wordt hun

kennis niet enkel beschikbaar voor

studenten, maar kan iedereen gratis

genieten van deze belangrijke

leerlessen op universitair niveau. Dat

dit door het grote publiek ook werd

gesmaakt bleek uit de 500 000 uur

waarin onze video’s bekeken werden.

De totale impact van de Universiteit van

Vlaanderen ligt in werkelijkheid nog

veel hoger dankzij de aandacht die de

mediapartners genereerden en de

spontane uitingen van andere

mediakanalen, waarvan niet alle cijfers

bekend zijn.



We wonnen de Wetenschapsprijs!

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Universiteit van Vlaanderen viel eind 2019 in de

prijzen! We wonnen de Prijs van de Vlaamse

Minister voor Wetenschapsbeleid.

“De Universiteit van Vlaanderen is

een fraai staaltje van gerichte

wetenschapscommunicatie naar

een breed publiek. Als

universiteiten staan we mee aan de

wieg van dit initiatief en het doet

dan ook deugd dat het excellente

werk van onze wetenschappers en

hun talent om dit op een

bevattelijke wijze te brengen

vandaag in de prijzen valt.”

Luc Sels
voorzitter van de Vlaamse

Interuniversitaire Raad

“De Universiteit van Vlaanderen

heeft op twee jaar tijd aangetoond

dat wetenschap ook een breed

publiek kan aanspreken. De format

en inhoud van de colleges zijn zeer

succesvol en leiden tot meer

wetenschappen in de klas en

online. “

Luc De Schepper
rector van de Universiteit van Hasselt "Wij zijn bijzonder trots dat we er

in die drie jaar in geslaagd zijn om

een heel ruim publiek te

bereiken. Wetenschap is voor

iedereen! Het toegankelijk,

begrijpbaar en relevant maken

voor alleman, dat is mijn droom

die hiermee elke dag een stukje

meer verwezenlijkt wordt. Deze

prijs motiveert ons om de

komende jaren nog meer

manieren te vinden om de rijke

kennis van onze universiteiten

aantrekkelijk te verspreiden buiten

de muren van de instellingen."

Johnny Quidé
voorzitter Universiteit van

Vlaanderen vzw
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Deze prijs wordt om de drie jaar uitgereikt aan

personen of instellingen die erin geslaagd zijn

om op voortreffelijke wijze wetenschap binnen

het bereik te brengen van het algemeen

publiek.
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Enkele cijfers
2017 - 2020

videocolleges

300 +

Totale views

5.4 miljoen
Totale kijktijd

39.7 miljoen min.

podcasts

275 +

Podcast streams

5 miljoen
Totale luistertijd

59 miljoen min.

Totaal aantal fans

130 000 online volgers

Met inmiddels meer dan 300 videocolleges en 275 podcasts bereiken we iedere

maand een miljoenenpubliek.

Dit doen we voornamelijk via YouTube en onze podcast. De gemiddelde kijktijd

bedraagt 7,30 minuten. Voor een podcast is dit 11,80 minuten!

Maar daar stopt het uiteraard niet...

12
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Dankzij de mediapartners werden de onderwerpen verder verdiept in opiniestukken,

zijn de colleges ingezet als lesmateriaal en pikte de brede media onze colleges op om

op hun kanalen actualiteit en journalistiek werk te ondersteunen.

Zo bereikten we bovenop onze eigen kanalen ook nog:

VRT

6,1 miljoen 

Knack 

2,7 miljoen 

Bereik via Eén, Radio1, Radio2, MNM, VRT NU & VRT NWS

Bereik via opiniestukken en online campagnes

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst
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2. Universiteit van Vlaanderen:

Wie, wat, hoe?

Aan universiteiten worden zoveel interessante

colleges gegeven. Waarom is die kennis alleen

beschikbaar voor een handjevol studenten?

Waarom kan niet heel 't land daarvan

meegenieten?

Vanuit die gedachte vormt de Universiteit van

Nederland bij onze noorderburen in 2013 - en

met groot succes - een modern platform voor

wetenschapscommunicatie. Getuige daarvan

zijn de 800+ onlinecolleges die samen meer

dan 60 miljoen views genereerden.

'Dat kan in Vlaanderen ook,' dachten Roel

Bellinga en Johnny Quidé drie jaar geleden. En

zo gezegd, zo gedaan: op 29 augustus 2017

richtten ze samen met een aantal partners de

Universiteit van Vlaanderen vzw (UvVL) op. Hun

complementaire vakkennis en de ervaring die

zij in Nederland al opbouwden, vormden

daarbij, ook dankzij een nauwe samenwerking

tussen beide landen, een solide basis om van

te vertrekken.

“De Universiteit van Vlaanderen

belichaamt helemaal waar we met

het wetenschapsbeleid naartoe

willen: kennis, die vaak verborgen

blijft achter de universiteitsmuren,

toegankelijk maken voor

iedereen. Het is belangrijk het werk

van wetenschappers beter te

begrijpen en te vertrouwen. Zeker

in tijden van nepnieuws is er extra

aandacht nodig voor het brengen

van feiten. Met filmpjes en podcasts

geeft de Universiteit van

Vlaanderen een echt gezicht aan

de wetenschap.”

14
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Hilde Crevits 

Vlaams minister voor wetenschapsbeleid



Het doel van de Universiteit van Vlaanderen

is duidelijk. We willen de kennis van

Vlaamse professoren uit verschillende

takken van de wetenschap dichter bij een

zo breed mogelijk publiek brengen. We

breken spreekwoordelijk de muren van de

universiteitsaula af en brengen de

professoren met al hun kennis naar buiten,

pal tussen een nieuw, breed en jong

publiek.

Hoe doen we dat concreet? De eerste stap

is door een online archief van video- en

audiocolleges aan te leggen. Hierin

beantwoordt een topwetenschapper

telkens op ongeveer een kwartier een

boeiende vraag over uiteenlopende

thema's met een wetenschappelijke

insteek. Deze videocolleges worden

opgenomen tijdens een tour door

Vlaanderen waarbij steeds de vijf

studentensteden worden aangedaan.

"We breken de

universiteitsaula’s

open en halen de

professoren naar

buiten."

"Elke week nieuwe

colleges online,

steeds nieuwe

inzichten en nieuwe

thema's."

Doelstelling

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst
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Doelpubliek

Voor wie zijn onze colleges bestemd?

De videocolleges van de Universiteit van

Vlaanderen zijn er voor iedereen, ongeacht

leeftijd, afkomst of opleidingsniveau.

Daarom vertalen we wetenschappelijke

onderwerpen naar laagdrempelige content

die iedereen kan gebruiken om 'levenslang

te blijven leren'.

Concreet willen we scholieren, studenten,

twintigers en jonge dertigers prikkelen met

onze colleges. We wakkeren hun interesses

in wetenschap aan en bieden een

inspirerende inkijk in de mogelijkheden van

academische kennis en universitaire

studies.

Een divers publiek

De colleges van de Universiteit van

Vlaanderen bereiken een divers, maar

vooral ook jong publiek.

Daarnaast geloven we dat de jeugd voor

een groot stuk de toekomst in handen

heeft. Daarom besteden we in onze aanpak

en onze communicatie extra aandacht aan

een jong publiek.
%

Man

Vrouw

16
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Wie staat er achter de

schermen?

Het bestuur van de Universiteit van Vlaanderen

bestaat uit:

Johnny Quidé - voorzitter [aangetreden op 29/8/2017) 

Roel Bellinga - secretaris [aangetreden op 29/8/2017) 

Jan Callebaut - bestuurslid [aangetreden op 18/9/2017) 

Paul Lembrechts - bestuurslid [aangetreden op 18/9/2017) 

Marc van Huffelen - bestuurslid [aangetreden op 17/5/2018)

"Vlaanderen bezit een schat

aan academische kennis. Met

de Universiteit van

Vlaanderen zorgen we ervoor

dat die schatkamer voor

iedereen toegankelijk is

Roel Bellinga 

secretaris Universiteit van VlaanderenVerder wordt de Universiteit van Vlaanderen

gesteund door de vijf Vlaamse universiteiten, de

Jonge Academie en haar mediapartners VRT,

Radio1 en Knack. De verschillende partners zijn

vertegenwoordigd in de redactieraad die op

regelmatige tijdstippen samenkomt om

gezamenlijk de agenda te bepalen. 

Op deze manier combineren we het beste van

twee werelden: specialisten uit de wetenschap

en de communicatie inspireren, stimuleren en

versterken elkaar om samen op een

onafhankelijke manier tot nieuwe en

verruimende ideeën te komen.

Tot slot wordt het bestuur van de Universiteit

van Vlaanderen bijgestaan door de Raad van

Advies. Die bestaat uit de bestuursleden van de

Universiteit van Vlaanderen, de rectoren van de

vijf Vlaamse universiteiten en verschillende

maatschappelijke influencers en

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De

Raad van Advies evalueert de kwaliteit, impact

en bereik van de colleges en andere formats

aan de hand waarvan zij de Raad van Bestuur en

de Algemene Vergadering adviseert over het te

voeren beleid.

"De Universiteit van

Vlaanderen is een mooi

project dat vanuit een

gezamelijk elan de

samenwerking tussen de

universiteiten bevordert."

Herman Van Goethem
rector Universiteit Antwerpen



Dat we de laatste drie jaar hard zijn gegaan, mag duidelijk zijn.

De output van de Universiteit van Vlaanderen leverde op drie jaar

meer dan 9 000 uur aan toffe content op.

Dit mede dankzij de fantastische inzet en verdieping door de

mediapartners VRT, Radio1 en Knack! Hierdoor wist de Universiteit

van Vlaanderen zich meteen op de kaart te zetten als één van de

grootste wetenschapsplatformen in België!

Het staat dus boven alle twijfel dat de Universiteit van Vlaanderen

vanaf haar prille begin een enorme toegevoegde waarde is

gebleken voor het Vlaamse wetenschapscommunicatie-landschap.

In de volgende paragrafen ontleden we de resultaten van de

Universiteit van Vlaanderen vzw nog wat uitgebreider.

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

3. Concreet

We hebben niet stil gezeten...
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Ook de andere partners - Knack, Radio1

en de vijf universiteiten - verspreidden

onze colleges verder door de YouTube-

link te embedden in hun eigen

onlinekanalen.

De colleges werden samen al meer dan

6,1 miljoen keer bekeken en dit met een

gemiddelde kijktijd van wel bijna acht

minuten. Dit is voor YouTube zéér lang,

wat heeft geleid tot een ondersteunend

partnerschap.

Kijkers vinden de colleges van de

Universiteit van Vlaanderen vooral via

ons eigen YouTubekanaal, wat goed is

voor 75% van alle views. Maar de impact

van onze partners is niet te

onderschatten:

Het VRTNu platform was goed voor maar

liefst 350 000 views, door 105 000 unieke

kijkers.

Vanaf het begin van de COVID-19

quarantaine, op 16/03/2020, hebben we

elke schooldag ook 2 colleges

uitgezonden op Eén. Het gemiddelde

aantal kijkers voor deze uitzendingen is

40 000. Het totaal staat op 1.254.087

kijkers via Eén.

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Kijkcijfers en

media-effecten

Bereikcijfers

In de eerste drie seizoenen van de

Universiteit van Vlaanderen werden

meer dan 300 videocolleges

geproduceerd. Deze colleges werden

gepubliceerd op ons eigen

YouTubekanaal* en op VRTNU en

recent ook op Eén.

*www.youtube.com/universiteitvanvlaanderen

VRTNU kijkers 

350 000 +

In maart 2020 op Eén met

gemiddeld:

40 000 +
kijkers

19

(cijfers pas vanaf 2018)

Totaal via Eén:

1 254 000 +
kijkers



Verdere verbreding via mediapartners

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Aanvullend op de videocolleges kregen

wetenschappers ook de kans om dieper

in te gaan op hun onderwerp in een van

de meer dan 250 verdiepende

opiniestukken in Knack.

Knack bezorgde ons in totaal een

bereik van wel 2,7 miljoen. Dit is een

verzameling van lezers van de

opiniestukken en andere online

campagnes.

"Onze lezers houden van de

filmpjes van de Universiteit van

Vlaanderen: helder,

entertainend, accuraat en

leerrijk."

Bert Bultinck
Hoofdredacteur Knack

Kranten en nieuwsmedia

Universiteit van Vlaanderen is erin

geslaagd om de aandacht van andere

mediakanalen te trekken. Verschillende

nationale en regionale media/kranten

zoals het Nieuwsblad, De Morgen en

Het Belang van Limburg zagen de

nieuwswaarde van de Universiteit van

Vlaanderen en pikten spontaan

colleges op. Een populair voorbeeld

was het college 'Hoe groot is de kans

dat je voor altijd bij elkaar blijft' dat

werd besproken in De Morgen en direct

24.000 views voor de video opleverde. 

Samen leverden de artikels in deze

media tot 60+ miljoen

contactmomenten op (gebaseerd op

cijfers van de CIM). 
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Reeds bij het begin van de

uitzendingen kwam vanuit het publiek

de vraag om de colleges ook als

podcast beschikbaar te stellen. Hier

werd gehoor aan gegeven toen we aan

het einde van ons eerste seizoen de

Universiteit van Vlaanderen podcast

lanceerden. 

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Podcast

Kijkcijfers en media-effecten

De podcast wordt aangeboden op

iTunes, Spotify, podcast-apps, Knack.be

en op de website van Radio1, die ook

voor een prachtige radiocampagne

zorgde om de lancering te

ondersteunen. Intussen werden meer

dan 250 colleges herwerkt tot podcast-

aflevering. 

Totaal aantal streams:

5 000 000 +

Totale luistertijd:

980 000 uur

In de podcast worden de colleges

opgesmukt met een gesproken

intro en outro, maar ook met allerlei

geluidsfragmenten die van het

geheel een boeiende

luisterervaring maken

Dit zorgt allemaal dat de

Universiteit van Vlaanderen

podcast meteen een succes werd

met meer dan 5 000 000 streams, 2

jaar na de lancering.
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Wat Zegt De Wetenschap?

Naast de colleges en de podcast

ontwikkelde de Universiteit van

Vlaanderen ook nog een ander concept

tijdens de afgelopen drie jaar: Wat Zegt

De Wetenschap

Hij/zij geeft de kijker de juiste en

relevante cijfers, en legt ook uit waar

die vandaan komen, waarom er

misschien verschillende cijfers

circuleren en waar de feiten eindigen

en de politieke meningen beginnen.

Hij/zij doet dat door op één hoofdvraag

en enkele bijvragen te antwoorden.

De video’s worden opgenomen in een

green screen studio, zonder publiek.

We mikken steeds op een duurtijd van

3 à 5 minuten. Om de feiten en cijfers

ook visueel te ondersteunen en de

video vlot toegankelijk voor een groot

(online) publiek te maken, worden er

aan de video achteraf animaties,

woorden, grafieken, beelden

toegevoegd.

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

Wat Zegt De Wetenschap is een

videoformat waarbij een

wetenschapper in enkele minuten de

feiten, nuance en (historische) context

over één bepaald onderwerp op een

rijtje zet of in perspectief plaatst.



WAAROM WORDT DE ENE MENS VEEL ZIEKER DAN

DE ANDERE VAN CORONA?

HOE LANG BLIJFT HET CORONAVIRUS ERGENS OP

ZITTEN?

KAN IK HET CORONAVIRUS ZOMAAR OP STRAAT

OPLOPEN?

Werking tijdens de corona-quarantaine

Alhoewel de coronacrisis ook onze

normale gang van zaken grondig

verstoorde, slaagden wij er toch in om

niet bij de pakken te blijven zitten. Ons

normaal publicatieschema konden we,

dankzij onze backlog, gelukkig

bewaren. 

Om de initiële verwarring omtrent het

virus en de verspreiding ervan te

bevechten besloten we om 16

'explainers' te maken. 

De meest brandende vragen lieten we

beantwoorden door viroloog Marc Van

Ranst en vaccinoloog Pierre Van

Damme. Zo bekeken we:

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst
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En nog zoveel andere coronavragen... Tezamen behaalden deze korte video's maar

liefst 145.000 views.



Het is belangrijk dat we met VRT

een project als Universiteit van

Vlaanderen mee kunnen

ondersteunen. Belangrijk om

wetenschap op de juiste manier bij

een zo breed mogelijk publiek te

brengen, maar tegelijk inspireert

het ons ook om nieuwe content te

maken, nieuwe stemmen en

nieuwe gezichten een plaats te

geven, over alle platformen heen.

Vanaf het begin van de lockdown

werden de colleges van Universiteit

van Vlaanderen ook uitgezonden op

één. Zo kon je tijdens de week 2

colleges per dag zien tussen 11u30

en 12u30. 

Deze scoorden bijzonder goed bij het

één-publiek, met gemiddeld 40.000

kijkers per uitzending. We zagen

tevens online een verdubbeling in de

cijfers voor deze colleges.

Werking tijdens de corona-quarantaine

Introductie Wie, wat, hoe? Concreet Toekomst

op
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Diversiteit

In de colleges op haar online

platform mikt de Universiteit van

Vlaanderen op een zo divers

mogelijk aanbod van sprekers,

thema's en vakgebieden. Elke

Vlaamse universiteit is even sterk

vertegenwoordigd.

Om een grote afwisseling aan

onderwerpen en invalshoeken te

bieden, werden alle faculteiten van

de universiteiten aangesproken om

een bijdrage te leveren.

UAntwerpen
22.8%

KU Leuven
20.1%

UGent
19.7%

VUB
19.7% UHasselt

17.7%

Van alle sprekers die een college gaven, waren 64% mannen en 36% vrouwen. We

streven naar een gelijke verdeling. We zitten nog niet aan deze 50/50, maar

aangezien maar 20 % van de Vlaamse hoogleraren vrouwen zijn, doen we het toch al

niet slecht.

De wetenschappers die we op ons podium brengen zijn belangrijke rolmodellen. We

willen dat een divers en jong publiek zich met hen kan identificeren om zo zelf ook

bevlogen een wetenschappelijke studie te gaan volgen.

Opmerkelijk is dat 60% van onze kijkers op YouTube mannelijk blijkt te zijn, terwijl op

VRTNU 60% van de kijkers dan weer vrouwelijk is. Het bereiken van een zo divers

mogelijke groep mensen via verschillende platformen blijft het streven en een mooie

uitdaging voor de komende jaren.

Vrouwen vs. mannen

De vijf universiteiten

Mannen
68%

Vrouwen
32%

Mannen
66%

Vrouwen
34%

 Mannen
59%

Vrouwen
41%

seizoen 1 seizoen 2 seizoen 3
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De nasmaak is er in elk geval

eentje van MEER. Dikke

merci voor de uitstekende

organisatie!

Bart Vermang
fysicus (UHasselt)

Heel erg bedankt voor de

goede organisatie en

begeleiding! Zoals jullie

weten was dit voor mij erg

buiten mijn comfortzone,

maar dat ging al heel wat

beter dankzij jullie

deskundige begeleiding.

Karen Smeets
toxicoloog (UHasselt)

Ik vond het concept, de

begeleiding, en de

organisatie van de avond

bijzonder geslaagd. Het is

voor academici een grote

uitdaging en een leerrijke les

om ons onderzoek op zo’n

manier voor een publiek te

brengen.

Stefania Marzo
Sociolinguïste (KU Leuven)

Ik heb zonet (tijdens het lopen) de podcast beluisterd van Universiteit van

Vlaanderen over het coronavirus, en ik vond die super goed gebracht:

laagdrempelig en heel duidelijk én boeiend! Misschien wel een van de beste

die ik al beluisterd hebt (en ik vind ze allemaal wel goed, dus dat betekent wel

wat).

Annemie Bogaerts
fysicochemicus (UAntwerpen)

Ik wens jullie (nogmaals) te

bedanken voor jullie

enthousiaste begeleiding

doorheen dit ganse proces.

Ik heb me meermaals

afgevraagd waar ik aan was

begonnen… maar – zeker

voor onze opleiding

geologie – is dit soort

outreach van enorm belang.

Het was me een privilege om

hieraan deel te nemen en

door zo’n professioneel team

begeleid te worden. Dit is

echt top!

David Van Rooij
geoloog (UGent)
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4. Toekomst

Wat brengt de toekomst?
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