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Tien principes van de burgerwetenschap 
Burgerwetenschap – of citizen science – is een flexibel concept dat kan worden aangepast aan 
en toegepast in diverse situaties en disciplines. De statements hieronder zijn geformuleerd door 
de werkgroep ‘Sharing best practice and building capacity’ van de European Citizen Science 
Association (ECSA), onder leiding van het Natural History Museum in Londen en met de input 
van vele leden van de ECSA. Ze zetten een aantal van de belangrijkste principes uiteen die volgens 
ons, als community, ten grondslag liggen aan goede burgerwetenschap. The translation to Dutch 
has been made by an ECSA supporter who prefers to remain anonymous and Liesbeth Gijsel from 
Iedereen Wetenschapper. 

1. Burgerwetenschappelijke projecten betrekken burgers actief bij wetenschappelijk 
onderzoek dat nieuwe kennis of inzichten oplevert. Burgers kunnen fungeren als: bijdragers, 
medewerkers of projectleiders en hebben een betekenisvolle rol in het project. 
 

2. Burgerwetenschappelijke projecten leiden tot een echt wetenschappelijk resultaat. 
Bijvoorbeeld het beantwoorden van een onderzoeksvraag of het informeren over 
maatregelen voor natuurbehoud, over beleidsbeslissingen of over het milieubeleid. 
 

3. Zowel de professionele wetenschappers als de burgerwetenschappers hebben baat bij hun 
deelname. Voordelen kunnen zijn: de publicatie van onderzoeksresultaten, mogelijkheden 
om bij te leren, persoonlijk plezier, voordelen op sociaal vlak, tevredenheid dat men bijdraagt 
aan wetenschappelijk bewijs voor bv. lokale, nationale en internationale kwesties en, 
daardoor, mogelijk het beleid kan beïnvloeden. 
 

4. Burgerwetenschappers kunnen, als ze dat willen, deelnemen aan verschillende fases van 
het wetenschappelijk proces. Dit kan onder meer het formuleren van de onderzoeksvraag 
zijn, het uitwerken van de methode, het verzamelen en analyseren van data en het 
communiceren over de resultaten 
 

5. Burgerwetenschappers krijgen feedback vanuit en over het project. Bijvoorbeeld hoe hun 
gegevens worden gebruikt, wat de onderzoekresultaten zijn en de eventuele gevolgen voor 
beleid of maatschappij.  

 
6. Burgerwetenschap wordt beschouwd als een onderzoeksaanpak zoals elke andere, met 

beperkingen en risico’s op fouten, waar rekening mee moet worden gehouden en waarvoor 
moet worden gecontroleerd. In tegenstelling tot de traditionele onderzoeksaanpak biedt 
citizen science kansen op een grotere betrokkenheid van het publiek bij de wetenschap en 
op de democratisering van de wetenschap. 
 

7. Data en metadata van citizen science-projecten worden openbaar ter beschikking gesteld 
en indien mogelijk worden de resultaten open access gepubliceerd. Het delen van data 
gebeurt tijdens of na het project, tenzij dit omwille van de veiligheid of de privacy niet kan. 

 
8. Burgerwetenschappers krijgen erkenning in de projectresultaten en publicaties. 

 



 

9. Burgerwetenschaps-programma's worden geëvalueerd op hun wetenschappelijke output, 
kwaliteit van de data, ervaring van de deelnemers en op hun bredere impact op de 
maatschappij of het beleid. 
 

10. De projectleiders van citizen science-projecten houden rekening met juridische en ethische 
kwesties aangaande copyrights, intellectuele eigendom, overeenkomsten voor het delen 
van data, vertrouwelijkheid, erkenningen en de milieueffecten van alle activiteiten. 

 

 

April 2015, Antwerp 


