
  

  
  

 

Jaaroverzicht 2016 
2016 was een topjaar, althans voor de Wetenschapswinkels. Deze nieuwsbrief bundelt nieuws 

& onderzoek uit het afgelopen jaar. De volledige onderzoeken zijn beschikbaar via de websites 

van de Antwerpse en Brusselse Wetenschapswinkels. Veel lees- en klikplezier! 
 

  

 

 

 

 

 

Wetenschapswinkel Gent heeft 

zijn werking opnieuw opgestart! Voorlopig 

beperkt het aanbod zich tot 

onderzoeksonderwerpen die te maken 

hebben met duurzaamheid. De 

Wetenschapswinkel hoopt zo de Stad 

Gent, de universiteit en de studenten te 

helpen in de overgang naar een 

ecologisch en sociaal duurzame wereld.  

 

 

 

Het Internationale Wetenschapswinkel-

netwerk Living Knowledge organiseert om 

de twee jaar een grootse conferentie. De 

7de editie vond  plaats van 22-24 juni in 

Dublin: “Inspire – Integrating community 

based partnership into learning and 

teaching for responsible research and 

innovation (RRI). 

 

 

  

 

 

Vlaamse Scriptieprijs 2016 

De 15de editie van de Vlaamse Scriptieprijs werd op 20 december gevierd met de 

uitreiking in het Brusselse Stadhuis. Moraalwetenschapper Kristof Jakiela 

(UGent) sleepte de prijs in de wacht voor zijn thesisonderzoek naar de attitudes van dove 

koppels tegenover embryoselectie. Meer informatie over de prijzen en winnaars vind je op 

deScriptie-website. Studeer je af in 2017 en wil je ook meedoen? Neem dan een zeker een kijkje 

online en dien jouw scriptie in voor de Vlaamse Scriptieprijs 2017! 

 

 

  

http://www.uantwerpen.be/wetenschapswinkel
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/thesisonderzoeken.htm
http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops/launch-of-the-lk-7-conference-website
http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops/launch-of-the-lk-7-conference-website
http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops/launch-of-the-lk-7-conference-website
http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/science-shops/launch-of-the-lk-7-conference-website
http://scriptiebank.be/scriptie/2016/doofheid-en-kinderwens-kwalitatief-onderzoek-naar-de-attitudes-van-dove-koppels-rond
http://scriptiebank.be/scriptie/2016/doofheid-en-kinderwens-kwalitatief-onderzoek-naar-de-attitudes-van-dove-koppels-rond
http://www.scriptieprijs.be/home


 

 

Masterproeven Vlaamse Wetenschapswinkels  
 
Hieronder vind je een overzicht van de masterproeven die gemaakt werden tijdens academiejaar 
'15-'16 aan de Vlaamse Wetenschapswinkels. Meer onderzoeken en informatie staan te popelen 
op de websites van de Wetenschapswinkel Brussel, Wetenschapswinkel 
Antwerpen enWetenschapswinkel UGent. 

 

   

 

DIVERSITEIT 
 

  

  

 

Meerwaarde van 

medewerkers van andere 

origine binnen Centra voor 

Leerlingenbegeleiding 

Wat is betekenis van 

interculturele bemiddelaars 

(ICB’ers) binnen CLB's? Op 

vraag van het Minderheden-

forum stond Shima 

Salehi stil bij deze vraag. 

  

  

 

Hoe ervaren hervestigde 

vluchtelingen leven, hulp- 

en dienstverlening in 

Vlaamse gemeenten, vanuit 

 

Evenwichtige 

genderbeeldvorming in VRT-

duidingsprogramma's 

De VRT streeft naar eigen 

zeggen naar diversiteit op hun 

netten. Lisa 

Vanbrabantonderzocht 

samen met de 

Nederlandstalige 

Vrouwenraad hoe de VRT via 

duidingsprogramma’s streeft 

naar evenwichtige 

genderbeeldvorming.  

  

  

 

Etnische diversiteit binnen 

de Vlaamse literaire sector 

Virginie Van Dael 

onderzocht op vraag van het 

Vlaamse Fonds voor de 

Letteren de 

vertegenwoordiging van 

schrijvers met niet-westerse 

roots binnen het Vlaamse 

 

Hoogopgeleide 

migranten in het 

volwassenenonderwijs in 

Vlaanderen en hun 

inburgeringsproces 

Welke problemen 

ondervinden 

hoogopgeleide migranten 

tijdens hun opleiding? Hoe 

verloopt hun 

integratieproces? 

Samen met het 

Minderhedenforum 

bestudeerde Emel Kilic het 

inburgeringsproces van 

deze doelgroep. Kif Kif 

vzw maakte er een korte 

bespreking van. 

  

  

 

 

http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/index.html
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/expertise/wetenschapswinkel/
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek-en-innovatie/expertise/wetenschapswinkel/
http://www.ugent.be/nl/onderzoek/maatschappij/wetenschapswinkel
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWShimaSalehi.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWShimaSalehi.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_LisaVanbrabant..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_LisaVanbrabant..pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/virginie_vandael_s_ua_M0033000_3.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWEmelKilic.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWEmelKilic.pdf
http://www.kifkif.be/actua/hoogopgeleide-migranten-in-het-volwassenenonderwijs-in-vlaanderen
http://www.kifkif.be/actua/hoogopgeleide-migranten-in-het-volwassenenonderwijs-in-vlaanderen


hun culturele achtergrond?  

Vluchtelingenopvang is een 

veelbesproken onderwerp. De 

beleving van de vluchteling 

over de verstrekte zorg vormt 

een belangrijk thema voor 

CGG Brussel - 

Cultuursensitieve zorg. 

Samen met 

hen onderzocht Laurens 

Coessens dit. 

  

  

 

SOCIAAL-

CULTUREEL 
 

  

  

 

Kunstenproject 'Parol!': 

ervaringen van ex-

gedetineerden en 

professionelen 

Ex-gedetineerden kunnen op 

verschillende wijzen 

geïntegreerd worden in de 

samenleving. Één manier is is 

via het Europese 

kunstenproject 

‘Parol’.Virginie Reuse onderz

ocht op vraag van Creatief 

Schrijven de ervaringen. 

  

  

literaire veld. Zo bekeek 

ze hun aandeel binnen 

genomineerden en winnaars 

van literaire prijzen, aanvraag 

en toekenning van 

beurzen,  line-ups van literaire 

festivals etc. 

 

  

 

Noden en behoeften van 25-

45-jarige Brusselse 

alleenwoners 

8/10 Belgische gemeenten 

met het hoogste aandeel 

eenpersoonshuishoudens 

liggen in Brussel. Naar 

Brusselse alleenstaande 

moeders en alleenwonende 

ouderen werd al vaker 

onderzoek gedaan, maar dat 

naar 25-45-jarigen is gering. 

Op vraag van het Brussels 

Parlement onderzocht Yasmin 

Van Der Heyden hun noden 

en behoeften. 

  

  

 

 

 

 

Kloof tussen mannen en 

vrouwen in de verdeling 

van extralegale 

voordelen 

Anno 2017 worden we nog 

steeds wereldwijd 

geconfronteerd met een 

loonkloof tussen mannen 

en vrouwen. Lore Van 

Herreweghe analyseerde 

voor de Nederlandstalige 

Vrouwenraad de impact 

van extralegale voordelen 

op de loonkloof tussen 

vrouwen en mannen 

in België. 

  

  

 

Plaats van de 

hulpverlening in de 

leefwereld van daklozen 

in Brussel 

Ondanks initiatieven 

van de Brusselse 

hulpverlening, blijkt de 

http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWLaurensCoessens.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWLaurensCoessens.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_VirginieReuse..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_VirginieReuse..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWYasminVanderHeyden-2.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWYasminVanderHeyden-2.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Masterproef_Lore_Van_Herreweghe.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Masterproef_Lore_Van_Herreweghe.pdf


 

Muziek zonder grenzen: 

voor een beter Belgisch 

muzieklandschap 

In het kader van BE For 

Music, het 

samenwerkingsverband 

tussen Poppunt, Court-

Circuit, Clubcircuit en Club 

Plasma, vergeleek Nele 

Sels het Vlaamse en 

Franstalige muzieklandschap. 

Zo hoopte ze de drempels en 

drivers te vinden voor een 

betere samenwerking. 

  

  

 

Eer en -gerelateerd geweld 

bij jongeren van 

Koerdische afkomst in 

Vlaanderen/Brussel 

Vooral de Koerdische 

gemeenschap zou in eigen 

regio belang hechten aan dit 

culturele fenomeen. Op vraag 

van het Koerdisch Instituut 

 

Sociale impact van 

fietseducatie bij 

volwassenen 

Kunnen fietsen 

wordt als vanzelfsprekend 

beschouwd. Maar wat 

betekent het om pas op latere 

leeftijd te leren fietsen? Shalini 

van Dooren onderzocht het 

voor Mobiel 21. 

  

  

 

Uitval bij cursisten in de 

opleiding tot 

ervaringsdeskundige in de 

armoede en sociale 

uitsluiting van vzw De Link.  

Op vraag van vzw  De Link 

onderzocht Hélène Fierens de 

beweegreden voor het 

vroegtijdig stoppen van 

cursisten in de opleiding tot 

ervaringsdeskundige in de 

armoede en sociale uitsluiting. 

 

  
 

  

groep daklozen moeilijk 

bereikbaar. Cilia 

Vermuyten schetst een 

beeld van hun externe en 

interne leefwereld via zes 

thema's die in 

haar analyse naar voor 

kwamen: maatschappij, 

hulpverlening, de straat, 

zelfbeeld, mentale 

gezondheid en coping. 

  

  

 

Betekenis van de 

vriendengroep van Het 

Nieuwstedelijk 

Cultuurinstellingen ontwikk

elen diverse strategieën 

om bestaand publiek te 

behouden en nieuw 

publiek aan te 

trekken. Dagmar 

Ramon bekeek de 

betekenis van 

vriendengroepen op dit 

vlak, op vraag van 

theatergezelschap Het 

Nieuwstedelijk. 

  

  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/nele_sels_s_ua_M0033000_3.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/nele_sels_s_ua_M0033000_3.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Sociale%20impact%20van%20fietseducatie%20bij%20volwassenen_Shalini%20van%20Dooren_Juni%202016.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Sociale%20impact%20van%20fietseducatie%20bij%20volwassenen_Shalini%20van%20Dooren_Juni%202016.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWHeleneFierens.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_DagmarRamon..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_DagmarRamon..pdf


bekeek Jen Mohammed in 

welke mate deze opvattingen 

bij jongeren van Koerdische 

afkomst hier nog 

leven vandaag. 

  

  

  

 

JEUGDWERK 
 

 

 

 

 

LGBT-jongeren en de 

ontwikkeling van hun 

seksuele identiteit online 

Jongeren ontwikkelen hun 

(seksuele) identiteit op 

verschillende manieren, ook 

online. Roxanne 

Philipsenbestuurde 

samen met Wel Jong Niet 

Hetero hoe LGBT-jongeren 

hun seksuele identiteit online 

vormgeven. 

  

  

 

 

 

 

Doorstroom van cursist naar 

animator bij Koning Kevin  

Wie zijn de jongeren zijn die 

de cursussen van Koning 

Kevin volgden en vervolgens 

geen animator werden bij 

deze organisatie? Anabel 

Wilboorts onderzocht het. 

  

  

 

Profiel van actieve jonge leden 

van de Algemene Centrale-ABVV 

Daan de Jong bestudeerde de 

sociale verschillen tussen actieve 

leden en niet-actieve(passieve) 

leden  en de 

verscheidende  lidmaatschapmotiv

aties. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Kritische succesfactoren 

voor het ontstaan en de 

werking van schoolkoren 

in het basisonderwijs in 

Vlaanderen  

Leerlingen in het 

basisonderwijs zouden 

minder gemakkelijk dan 

vroeger in contact komen 

met (koor)zang op 

school. Sarah Van 

Laereonderzocht daarom 

op vraag van Koor&Stem 

de kritische succesfactoren 

van schoolkoren. 

  

  

Alcoholgebruik bij 

leiding van Vlaamse 

lokale Chirogroepen 

Chirojeugd Vlaanderen zet 

actief in om alcoholgebruik 

binnen Chiro te 

beperken.Gerda 

Scheers bracht de 

prevalentie van 

alcoholgebruik door leiding 

in kaart, hun kennis over 

de alcoholrichtlijnen en 

hun attitude 

http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWJenKoto.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWRoxannePhilipsen.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWRoxannePhilipsen.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWAnabelWilboorts-2.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWAnabelWilboorts-2.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWDaandeJong.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/sarah_vanlaere_s_ua_M0033000_2.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/sarah_vanlaere_s_ua_M0033000_2.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWGerdScheers.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/masterproefWWGerdScheers.pdf


 

 

 

Singles in Vlaamse 

fictieprogramma's 

Sybillla Moen bracht de 

diverse groep singles in onze 

samenleving via een 

mediaonderzoek in kaart. 

Ze baseerde zich op de 

representatie van singles in 

Vlaamse fictie en bekeek de 

maatschappelijke invloed. 

Waarom duiken bepaalde 

stereotypes op in 

programma's? 

 

 

 

 

 

Beeldvorming van depressie 

in De Standaard en Het 

Laatste Nieuws 

'Depressie’ is een geladen 

woord dat regelmatig opduikt 

in de (massa)media. Lauranne 

Harnie onderzocht op vraag 

van het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg de 

mediabeeldvorming rond 

depressie bij twee de Vlaamse 

kranten.  

 

 

 

t.o.v. alcoholgebruik 

binnen Chiro.  

  

  

 

Transfer van de visie op 

spel en spelen van VDS 

via animatorcursus naar 

de praktijk op het 

vakantiespeelplein 

Het hoofdaspect van de 

visie van de Vlaamse 

Dienst Speelpleinwerk 

(VDS) is dat kinderen 

vrijheid moeten hebben in 

hun spelen. Op vraag van 

VDS onderzochtLise 

Brockmans of deze visie 

blijft plakken bij 

animatoren.  

 

  

 

 

 

Projecten MVO  

Hieronder vind je de onderzoeksprojecten van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, sinds 5 jaar een verplicht opleidingsonderdeel in de MA 

Handelsingenieur aan de UAntwerpen. 

 

 

 

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Masterproef%20Sibylla%20-%20Alleenstaanden.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_LauranneHarnie..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWW_LauranneHarnie..pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWWLiseBrockmans.pdf
http://www.vub.ac.be/wetenschapswinkel/publicaties/2015-2016/MasterproefWWLiseBrockmans.pdf


 

 

Economische vergelijking van twee KOH plantensystemen           

Benjamin Berger, Yannig Bourgeois en Stiene Praet vergeleken voor BOS + twee plantensystemen 

van Korte Omloophout (KOH): dichte aanplantingen met snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg of 

populier. Eenmaal aangeplant kan zowat elke drie jaar hout geoogst worden, dat kan gebruikt worden 

voor energie of als vezel in de plaat-of papierindustrie. Uit deze vergelijking moet duidelijk worden welk 

plantensysteem in Vlaanderen het meest optimaal ingezet kan worden. 

  

 

 

Betere voeding voor Het Spilvarken: hoe extra inkomsten voor kansen zorgen 

Op vraag van Het Spilvarken werkten Jeroen Bekaert, Laurens Boeckx en Daimy Fok rond 

een kosten-batensysteem van het huidige format, waarin er drie varkens per site worden gehouden. 

Ze bekeken een groter format, naast of en hoe er extra inkomsten verworven kunnen worden.  

  

 

 

Top vrijwilligers aanwerven 

Bart De Keyser, Koen Vanhaverbeke en Sam Vergauwen onderzochten voor ArmenTekort vzw het 

'buddy-traject' van de organisatie.  

 

  

https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/BookofAbstracts_1516.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/BookofAbstracts_1516.pdf
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/BookofAbstracts_1516.pdf


 

 

SCRIPTIES GEZOCHT 

 
Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. De Vlaamse Scriptieprijs is zeker niet de 

enige scriptieprijs in Vlaanderen. Diverse organisaties en instellingen 

belonen jaarlijks uiteenlopende eindwerken. 

  

 Vlaamse Regulator voor de Media looft elk jaar  een eigen thesisprijs uit. De wedstrijd 

staat open voor studenten die afstuderen in een media-, marketing-, economische-, 

communicatiegerichte of juridische opleiding met een masterproef die aansluit bij de 

werking van de VRM. 

                  Met de Popthesisprijs bekroont Poppunt al 11 jaar lang de beste bachelor- en 

masterscripties over muziek of de brede muzieksector.  

                  In samenwerking met de redacties van het Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK, 

reikt[http://%20http:/www.mensenrechten.be/] De Liga voor Mensenrechten een 

studentenprijs uit. Deze zet de beste bachelor‐ of masterproef met een mensenrechtelijke 

invalshoek van de voorbije twee academiejaren in de kijker.   
 Ieder jaar bekroont de Boerenbond twee scripties. Laatstjejaarstudenten  kunnen zo kans 

maken op een geldprijs van 500 euro voor hun scripties. 

Een overzicht van alle scriptieprijzen is te vinden 

ophttp://www.scriptieprijs.be/overige-scriptieprijzen 

 

 

         Wilt u deze jaarlijkse nieuwsbrief niet meer ontvangen? Reply met boodschap ‘uitschrijven’ 
 

 

http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl
http://poppunt.be/
http://www.boerenbond.be/
http://www.scriptieprijs.be/overige-scriptieprijzen

