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Samenvatting
Manou IJ TSMA
Kennis van publiek over sterrenkunde
Een wetenschappelijk geletterde samenleving is belangrijk voor het maken van beslissingen waar de hele bevolking van kan profiteren. Wetenschappelijk geletterdheid is de
vaardigheid van iemand om wetenschappelijke kennis te vergaren en te gebruiken. In dit
onderzoek is de kennis van de bevolking van Nederland over sterrenkunde getest.
Deze kennis is getest via een zelf ontworpen vragenlijst gebaseerd op eerder onderzoek
naar de kennis van de bevolking over sterrenkunde in de VS (Love et al., 2013) en België
(Nazé en Fontaine, 2014). Daarnaast is ook gebruikt gemaakt van een vragenlijst gericht
op studenten, de TOAST (Slater, 2014). Naast de kennis over sterrenkunde zal ook een deel
van de vragenlijst gaan over het geloof in pseudowetenschap.
Er is gekozen om zelf een vragenlijst te ontwikkelen omdat de bestaande vragenlijsten of
van een te hoog niveau zijn (TOAST) of te weinig keuzemogelijkheden hebben waardoor
het makkelijker is om een antwoord goed te gokken. De vragenlijst is onderverdeeld in vijf
verschillende domeinen. Deze domeinen zijn; maan, hemel bewegingen, zonnestelsel,
heelal en pseudowetenschap.
De deelnemers is gevraagd naar hun geslacht, leeftijd en hun hoogst behaalde opleidingsniveau. In totaal hebben 140 mensen de vragenlijst ingevuld, waarvan 66 vrouwen en 74
mannen. Het doel was om de groep zo veel mogelijk representatief te laten zijn voor de
Nederlandse bevolking.
Gemiddeld beantwoordde de deelnemers 57,28% van de vragen correct. De gemiddelde
score van de mannen is iets hoger dan de vrouwen en de hoogopgeleide groepen scoren
iets beter dan de laagopgeleide groepen. Het domein waar de hoogste scores in behaald
zijn is het domein maan, het domein waarin de laagste scores zijn behaald is het domein
zonnestelsel.
Na het afnemen van de enquête zijn alle vragen en antwoord opties apart geanalyseerd.
Hier is gekeken naar de a-waardes en p-waardes voor elke vraag. Ook zijn de Rit en Rir
waardes berekend. Een aantal vragen had te lage Rir en Rit waarden. Hieruit bleek dat
vier van de 25 vragen opnieuw bekeken moeten worden voordat de enquête nog een keer
gebruikt kan worden.
De betrouwbaarheid van de enquête, uitgedrukt als Cronbach α, is 0,78. Dit classificeert
de betrouwbaarheid van de test als middelmatig/voldoende. De betrouwbaarheid kan
nog verhoogd worden door de vragen en formuleringen van de antwoorden en afleiders
te verbeteren.
Met de aanpassingen en de verhoogde waarde voor Cronbach α is de test geschikt om bij
een groter publiek te testen wat de kennis is over sterrenkunde.
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Hoofdstuk 1

Introductie
1.1 Wetenschappelijk geletterdheid
Wetenschap heeft vele voordelen voor de bevolking, zowel in economisch als cultureel opzicht (Espinosa, 2005). Het is voor de bevolking dan ook belangrijk dat ieder lid enigszins
wetenschappelijk geletterd is. De definitie van wetenschappelijk geletterdheid volgens
„Scientific Literacy - PISA” (2020) is gedefinieerd als ‘de vaardigheid van iemand om wetenschappelijke kennis te gebruiken om vragen te identificeren, nieuwe kennis te verwerven, wetenschappelijke fenomenen te verklaren en wetenschappelijke bewijzen te gebruiken om conclusies te trekken in verband met wetenschappelijke onderwerpen.’ (Vertaling
via „Wetenschappelijke geletterdheid | PISA Vlaanderen” (2020)).
Een wetenschappelijk geletterd persoon kan meer context geven aan maatschappelijke
problemen. Hij of zij is beter in staat om risco’s in te schatten van bijvoorbeeld een virus.
Een wetenschappelijk geletterd lid van maatschappij kan intelligentere keuzes maken die
de kwaliteit van het leven van hemzelf, en de bevolking beïnvloed (Zen, 1990).
Verder onderzoek naar de wetenschappelijke geletterdheid en de houding van de bevolking tegenover wetenschap is gedaan door Miller (2004). Miller (2004) geeft twee vereisten
voor een wetenschappelijk geletterde; (1) een basisbegrip van wetenschappelijke termen
en constructen en (2) een algemeen begrip van de aard van wetenschappelijk onderzoek.
Miller (2004) geeft ook aan dat het belangrijk is voor de bevolking om verschil te kunnen
aanwijzen tussen wetenschap en pseudowetenschap.
De wetenschappelijk geletterdheid in de VS, Europa en Japan tussen 1988 en 2005 is onderzocht door Miller (2006). Hij gebruikte een vragenlijst met 32 vragen over wetenschappelijke onderwerpen zoals kernenergie en DNA, samen met vragen over de wetenschappelijke correctheid van astrologie. Een persoonlijke score tussen de nul en de honderd
is toegewezen aan elke deelnemer na het maken van de vragenlijst. Een score hoger of
gelijk aan zeventig wijst op een niveau van begrip van wetenschap wat voldoende is om
de wetenschap en technologie artikelen te lezen gepubliceerd op een niveau van the New
York Times. 28% van de Amerikaanse volwassenen voldoet aan deze norm, en 24% van de
Nederlanders voldoet aan deze norm. Volgens de normering van Miller is dus 24% van de
Nederlandse bevolking wetenschappelijk geletterd (Miller, 2006).

1.2 Kennis van de bevolking over sterrenkunde
Love et al. (2013) hebben onderzoek gedaan naar de algemene kennis over sterrenkunde
bij de Amerikaanse bevolking. Dit onderzoek is uitgevoerd in een wetenschapsmuseum
in Philadelphia. Totaal hebben 1047 mensen meegedaan aan het onderzoek waarvan 513
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vrouw en 477 man. Tijdens het bezoek aan het wetenschapsmuseum is een korte vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestond uit zes vragen die enkel met goed of fout beantwoord
kunnen worden. 80% van de deelnemers was in staat om ten minste vier goede antwoorden te geven. De vraag die het meest goed beantwoord is was "Wetenschappers weten
praktisch alles wat er te weten is over het universum". Deze vraag heeft 97 ± 0.5% van de
deelnemers goed beantwoord. Het antwoord op deze vraag is natuurlijk " onjuist". Sterrenkundigen zijn immers nog steeds bezig met de aanbouw van nieuwe telescopen en het
doen van meer onderzoek.
In totaal scoorden de deelnemers redelijk goed op de vragen. De mannen scoorden iets
beter dan de vrouwen. Ook zagen Love et al. (2013) dat er een verschil is in opleidingsniveau: hoger opgeleiden scoorden over het algemeen beter op de vragen. De onderzoekers
hebben een aantal vragen over demografische kenmerken gesteld aan de deelnemers, zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Deze gegevens zijn gecombineerd met de data
van een onderzoek over de kenmerken van bezoekers uitgevoerd door het museum zelf.
De deelnemers aan de enquête scoorden veel hoger dan in eerste instantie verwacht (Love
et al., 2013). Een van de redenen hiervoor kan zijn dat de enquête slechts bestond uit zes
vragen die enkel met goed of fout beantwoord kunnen worden. Dit verhoogde de kans
voor de deelnemers om goed te gokken. Daarbij geven Love et al. (2013) ook aan dat veel
deelnemers zeiden de antwoorden gegokt te hebben. Dit zorgt ervoor dat de geloofwaardigheid van de resultaten in twijfel getrokken kan worden.
Daarbij komt ook dat enkel bezoekers van een wetenschapsmuseum is gevraagd om mee
te werken aan het onderzoek. Deze groep mensen heeft al een bepaalde interesse in wetenschap, wat ze niet geschikt maakt om representatief te zijn voor de hele bevolking. Vergeleken met de hele Amerikaanse bevolking is de groep deelnemers niet heel groot. Toch
is de groep deelnemers voldoende om een aantal voorzichtige uitspraken te kunnen doen
over de kennis van de gehele Amerikaanse bevolking. Om de externe validiteit te verhogen
is een onderzoek met nog meer deelnemers aan te raden.
In België hebben Nazé en Fontaine (2014) onderzoek gedaan naar de kennis van de bevolking tegelijk met de kennis van studenten en scholieren over sterrenkundige onderwerpen. De enquête voor de bevolking is beantwoord door 667 mensen waarvan 337 vrouwen
en 330 mannen. 2589 studenten en scholieren hebben de enquête ook beantwoord, hiervan waren 1287 vrouw en 1285 man. De studenten is tevens gevraagd in welk stadium van
de studie zij zich op dit moment bevinden. 61 leerlingen volgen nog het basisonderwijs,
1268 leerlingen volgen onderwijs op de middelbare school en 1226 studenten zijn al met
een vervolgopleiding bezig.
In dit onderzoek is wederom gebruik gemaakt van vragen die enkel met goed of fout beantwoord kunnen worden. Nazé en Fontaine (2014) hebben vijftien vragen over sterrenkunde gesteld. De vraag die het meeste goed beantwoord is "de zon produceert haar eigen
licht"(96% correct). De vraag die het meest fout beantwoord is, is "Jupiter heeft zijn eigen
manen"(36% correct).
Nazé en Fontaine (2014) waren niet enkel geïnteresseerd in de kennis van de bevolking,
maar ook in de interesse die de bevolking had in wetenschap. Wat hier opviel is dat de
deelnemers meer goede antwoorden gaven op de vragen over sterrenkundige kennis als zij
ook aangaven interesse te hebben in andere wetenschappelijke gebieden, zoals ecologie.
Onderzoek naar de kennis van studenten is gedaan via de zogeheten TOAST vragenlijst
(Test Of AStronomy Standards) ontwikkeld door Slater (2014). Deze test is ondertussen
meermaals gebruikt (Slater et al. (2015), Stork (2014)) en is gebaseerd op de eisen van
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het curriculum in Amerika (Schleigh et al., 2015). TOAST test de kennis van studenten
in vijf verschillende onderwerpen: Astrofysica, sterren, seizoenen, hemelbewegingen en
kosmologie. Elk van deze onderwerpen heeft tussen de vier en de zes meerkeuzevragen.
De TOAST verschilt dus van de twee methodes gebruikt door Love et al. (2013) en Nazé
en Fontaine (2014) doordat de TOAST meerkeuze vragen gebruikt in plaats van goed/fout
vragen. Dit zorgt ervoor dat de kans voor deelnemers om het antwoord goed te gokken
veel kleiner is. Nadeel aan de TOAST is dat niet elk domein even veel vragen bevat. Dit
geeft het idee dat niet alle domeinen gelijkwaardig zijn.
In het onderzoek door Slater et al. (2015) zijn studenten onderzocht op de sterrenkundige
kennis. Het grootste deel van deze studenten zal later een zogeheten k-12 leerkracht worden. Hier wordt bedoeld dat deze docenten les geven van Kindergarten tot jaar 12. In
Nederlandse scholen komt dit overeen met groep 1 tot en met de zesde klas van de middelbare school. Deze studenten hebben dus een belangrijke rol in de toekomstige kennis
van hun leerlingen. Het doel van de TOAST is om een aantal belangrijke concepten vanuit
het vak introductie sterrenkunde te toetsen. In totaal hebben 1104 studenten de TOAST
gemaakt. In het onderzoek van Slater et al. (2015) heeft 43, 16% elk van de 27 items in de
TOAST correct beantwoord.

1.3 Pseudowetenschap
In dit onderzoek is er ook belangstelling voor de kennis van de bevolking over pseudowetenschap. Er bestaan een aantal misvattingen over bijvoorbeeld de invloed van de maan
op ons humeur en de wetenschap die we hebben geleerd uit sciencefiction films (Acker
en Pecker, 1990). Fraknoi (2008) bespreekt een aantal van onderwerpen in pseudowetenschap en geeft een aantal manieren hoe gereageerd kan worden op vragen vanuit het
algemeen publiek over deze onderwerpen.
Een van de meest bekende vormen van pseudowetenschap is astrologie. Deze pseudowetenschap gelinkt aan horoscopen wordt vaak verward met astronomie. Doordat astrologie
zich ook bezighoud met de stand van de hemellichamen is dit een niet onverwacht verwantschap. Wat ook opvallend is dat vrouwen over het algemeen meer kennis en interesse
hebben in astrologie dan mannen (Sosis et al., 1980).
Een vatbaar deel van de de bevolking van de VS en Europa gelooft niet alleen in de werking van astrologie, ze geloven ook dat het een wetenschap is (Allum en Stoneman, 2012).
In Amerika is een groep deelnemers gevraagd of astrologie erg wetenschappelijk, soort
van wetenschappelijk of totaal niet wetenschappelijk is. In totaal gaf ongeveer 60 % het
antwoord dat astrologie totaal niet wetenschappelijk is. Rond de 30 % van de deelnemers
geeft aan dat astrologie soort van wetenschappelijk is. Dit is getest in zeven vragenlijsten
tussen 1988 en 2001 (Allum en Stoneman, 2012).
Astrologie heeft een basis in de positionele sterrenkunde. Het is dan ook niet gek dat astrologie vroeger wel als wetenschap werd beschouwd, net zoals alchimie. Onder de huidige
constructen van wetenschap is er alleen geen plaatst meer voor astrologie (Sugarman et
al., 2011).
Volgens Allum (2011) zijn er twee redenen waardoor Europeanen blijven geloven in astrologie. De eerste hiervan is dat Europeanen niet voldoende wetenschappelijk geletterd
zijn om het verschil te zien tussen wetenschap en pseudowetenschap. De tweede is dat
mensen verward zijn over wat astrologie nu eigenlijk is.
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1.4 Doel van het onderzoek
In dit onderzoek is het doel om inzicht te krijgen in de kennis van de bevolking over sterrenkunde. Naast sterrenkunde zal ook onderzocht worden wat de het geloof van Nederlanders is in pseudowetenschap zoals astrologie.
Om de kennis van de bevolking over sterrenkunde te onderzoeken zal een nieuwe vragenlijst gemaakt worden die gebruik maakt van meerkeuze opties (meer dan alleen goed of
fout). Daarbij is het doel ook om een beeld te krijgen van de kennis van de bevolking over
sterrenkunde op dit moment. De volgende onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd:
• Wat is de kennis van sterrenkunde van een groep Nederlandse burgers?
• Wat is het geloof van deze groep burgers in een pseudowetenschap zoals astrologie?
• Wat is de kwaliteit van de gebruikte vragenlijst om de kennis over sterrenkunde en
het geloof in pseudowetenschap te testen?

5
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Methoden
2.1 Ontwikkelen vragenlijst
Om de algemene kennis van de bevolking in sterrenkundige onderwerpen te testen is gekozen voor een enquête. Deze enquête zal gebaseerd worden op eerder gebruikte vragenlijsten en enquêtes zoals de TOAST (Slater, 2014), de vragenlijst van Love et al. (2013) en
de vragenlijst van Nazé en Fontaine (2014). De optie om ook interviews af te nemen is
overwogen, maar om wille van de tijd voor dit onderzoek was dit helaas niet haalbaar.
De vragen in de TOAST zijn van een hoog niveau. De TOAST is ook ontwikkeld voor studenten die het vak introductie sterrenkunde hebben gevolgd. Een aantal vragen in deze
TOAST gaan over de relatie tussen golflengtes en de bewegingen van een elektron in de
schillen van een atoom. Een aantal vragen gaan ook over meer basiskennis onderwerpen,
zoals de grootte van objecten in ons zonnestelsel. Hierom is een selectie gemaakt van vragen die relevant zijn voor een algemeen publiek. Deze vragen zijn enigszins aangepast
zodat het niveau niet te hoog is.
Vanuit de TOAST zijn twee vragen vrijwel letterlijk overgenomen. Dit zijn de vragen over
de maanfasen (vraag 11 in de enquête, zie bijlage A) en de vraag over bewegingen van sterrenbeelden (vraag 19 in de enquête, zie bijlage A). De bijbehorende afbeeldingen van deze
vragen zijn ook overgenomen uit de TOAST. Deze afbeeldingen zijn nog wel zo aangepast,
dat de tekst in de afbeeldingen ook in het Nederlands is.
De enquêtes gebruikt bij Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) hadden enkel goed/fout
vragen. Dit type vragen is ook niet optimaal omdat dit de mogelijkheid voor deelnemers
om goed te gokken verhoogt, waardoor er nog steeds niet een duidelijk beeld ontstaat wat
de deelnemers wel of niet weten. De enquêtes gebruikt in de onderzoeken van Love et
al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) behandelden wel een aantal onderwerpen die wel
relevant zijn voor de kennis van de bevolking. Om deze reden is er voor gekozen om de
onderwerpen van de enquêtes van Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) wel te
gebruiken en hier meerkeuzevragen bij te bedenken.
Naast het onderzoek naar de kennis over sterrenkunde is er in dit onderzoek ook belangstelling voor de kennis van de bevolking over pseudowetenschap gerelateerd aan sterrenkunde. De onderwerpen die hier bij aan bod komen zijn aliens, astrologie en sci-fi doemscenario’s. De vragen over deze onderwerpen zijn gemaakt aan de hand van opmerkingen
en vragen van kennissen over pseudowetenschap.
De enquête zal bestaat uit vragen in vijf verschillende domeinen. Deze domeinen zijn
als volgt: maan, hemel bewegingen, zonnestelsel, heelal en pseudowetenschap. Elk van
de domeinen bevat vijf meerkeuzevragen over een aspect van dat domein. Elk van deze
vragen zal vijf of zes antwoordmogelijkheden hebben. Het overzicht van de vragen is te
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Vraag

Domein

Bron

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Demografische kenmerken
Demografische kenmerken
Demografische kenmerken
Hemel bewegingen
Maan
Zonnestelsel
Maan
Pseudowetenschap
Heelal
Pseudowetenschap
Maan
Maan
Heelal
Zonnestelsel
Pseudowetenschap
Maan
Pseudowetenschap
Hemel bewegingen
Hemel bewegingen
Hemel bewegingen
Heelal
Hemel bewegingen
Zonnestelsel
Zonnestelsel
Zonnestelsel
Heelal
Pseudowetenschap
Heelal

-

(Nazé en Fontaine, 2014)

TOAST
TOAST
(Love et al., 2013)
(Love et al., 2013)

TOAST
TOAST
TOAST
(Love et al., 2013)
TOAST
TOAST

Aantal
antwoordmogelijkheden
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
6
5
6
5
6
5
5
6
5
6

TABEL 2.1: Overzicht van de vragen. Bij elke vraag is aangegeven bij welk domein deze hoort.
In het geval van de TOAST is de vraag vrijwel letterlijk overgenomen. Voor de vragen waarvan de
bronnen Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) zijn, gaat dit om het onderwerp van de vraag.
De originele vragen zijn juist/onjuist vragen en zijn dus niet geschikt voor deze enquête.

zien in tabel 2.1. In de rest van dit verslag zal elke vraag het nummer houden zoals deze in
de enquête gebruikt is. Dit betekend dat vraag 1, 2, en 3 niet genoemd zullen worden bij
de analyse van de vragen.
Ook is ervoor gekozen om bij elke van deze vragen de optie “ik weet het niet” toe te voegen.
Deze optie wordt toegevoegd om de gokscore zo veel mogelijk te verlagen (Dolnicar, 2013).
Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om iets meer inzicht te krijgen in wat de bevolking
niet weet en wat de bevolking denkt te weten, maar wat incorrect is.
De nieuwe methode zal getest worden via een pilot. Hiervoor is gekozen omdat de vragenlijst zelf ontwikkeld is en op deze manier veel van de suggestieve en ambigue vragen
eruit gefilterd kunnen worden. Ook dient de pilot ertoe om te onderzoeken of het niveau
van de vragen voldoende is.
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Naast de vragen over sterrenkundige kennis zullen er ook drie vragen zijn over sociaaldemografische kenmerken. Deze vragen hebben betrekking op geslacht, opleidingsniveau en leeftijd. Het doel is om deze groep respondenten zo veel mogelijk representatief
te laten zijn voor de Nederlandse bevolking. Dat wil zeggen dat de man/vrouw verhouding
ongeveer gelijk moet zijn, de leeftijden even verdeeld over de categorieën en dat het opleidingsniveau van de deelnemersgroep ongeveer overeenkomt met dat van de bevolking
(ruim 37% HBO of hoger in 2018 (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018))
Om de privacy van de deelnemers te beschermen wordt de deelnemers niet gevraagd om
hun naam achter te laten. Ook zullen de leeftijden worden ingedeeld in leeftijdsgroepen
van tien jaar per keer, waardoor het niet mogelijk is om terug te zoeken welke antwoorden
van welke deelnemers komen.

2.1.1 Pilot
Nadat de eerste versie van de enquête klaar was is deze getest door middel van een pilot.
De deelnemers aan deze pilot zijn studenten van de opleiding Msc wetenschapscommunicatie of educatie. In totaal hebben drie deelnemers meegedaan aan de pilot, hiervan
was er één man en twee vrouw.
Aan de hand van de resultaten van de pilot zijn er een aantal dingen gewijzigd in de enquête. De definitieve versie is bijgevoegd in bijlage A.
Een van de veranderingen die ingevoerd is na de pilot is de mogelijkheid voor deelnemers
om contactgegevens achter te laten voor het ontvangen van de juiste antwoorden na afloop van het onderzoek. Origineel was het niet de bedoeling om de correcte antwoorden
te delen met de deelnemers, maar een deelnemer van de pilot beargumenteerde dat het
voor de deelnemers meer toegevoegde waarde kan opleveren. Allereerst is het voor een
deelnemer interessant om te zien welke vragen goed beantwoord zijn. Ten tweede kunnen de deelnemers zo ook nog wat leren van de ingevulde antwoorden.
Het document dat na afloop naar de deelnemers gestuurd wordt waarin de juiste antwoorden staan zal niet de persoonlijke antwoorden bevatten van de deelnemer. Dat wil
zeggen dat een deelnemer niet kan zien hoe goed hij of zij gescoord heeft. Het antwoordformulier dat verstuurd wordt zal enkel de vragen en het juiste antwoord aangeven. In het
antwoordformulier zijn de zogeheten afleiders, de onjuiste antwoorden, niet zichtbaar.
Deze manier van delen van de antwoorden zorgt ervoor dat de vragenlijst eventueel nog
een keer gebruikt kan worden voor een ander onderzoek.
Daarnaast is na de pilot ook veranderd van aanspreekvorm. In de pilot versie wordt de
deelnemer aangesproken met je of jij. In de definitieve versie is dit veranderd naar u.
Hier is voor gekozen omdat de doelgroep ook mensen van 60+ bevat en het mogelijk is
dat onbekenden de enquête invullen. Op deze manier worden de deelnemers beleefd
aangesproken.
Andere aanpassingen aan de hand van de pilot hebben te maken met de formulering van
vragen. Vraag 23 was origineel geformuleerd als "Stel je voor dat je in een ruimteschip zit
en je vliegt vanaf de zon naar Pluto, welke objecten kom je dan allemaal tegen?". Doordat
het niet duidelijk is of de zon in dit geval wel of niet meegeteld moet worden, was het
antwoord op de vraag ook niet direct duidelijk voor de deelnemers aan de pilot. Hierom
is in de definitieve versie vermeld dat de zon in het geval van deze vraag al gepasseerd is.
Bij vraag 14 is een van de antwoorden aangepast. Vraag 14 is als volgt: "Is de aarde de enige
planeet met een maan?". In de pilot versie was antwoord b "b) Ja, het is heel zeldzaam
voor een planeet om een maan te hebben". Het eerste deel van dit antwoord bevestigt
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dat er geen enkele andere planeet is die ook een maan heeft, terwijl het tweede deel "het
is zeldzaam" impliceert dat het wel mogelijk is dat een andere planeet een maan heeft,
alleen dat dit bijna niet voorkomt. Het antwoord spreekt zichzelf als het ware tegen. Voor
de definitieve versie is antwoord b van vraag 14 ook veranderd naar "In ons zonnestelsel
wel, buiten ons zonnestelsel hebben we nog geen andere planeten met manen gevonden".
Bij vraag 21 is na de pilot een optie toegevoegd. In eerste instantie waren er bij vraag 21
vijf keuzemogelijkheden, waarvan één optie " ik weet het niet". Slechts één van deze vijf
mogelijkheden had de maan als dichtstbijzijnd object vanaf de aarde staan, de andere
antwoorden hadden als dichtstbijzijnde object de zon of de Poolster. Als een deelnemer
dus al wist dat de maan dichterbij de aarde stond dan de zon, was de vraag makkelijk te
beantwoorden. Bij deze vraag is een extra keuzemogelijkheid toegevoegd waarin de maan
het dichtst bij de aarde staat.

2.2 Verspreiding vragenlijst
De vragenlijst zal ingevuld worden als een Google formulieren bestand. Dit zorgt ervoor
dat het voor de deelnemers makkelijk is om de vragen in te vullen zowel op een mobiel
apparaat als op een computer. Google formulieren geeft ook een aantal statistieken weer
over de enquête, zoals het aantal deelnemers, de gemiddelde score van de deelnemers en
de vragen die relatief weinig goede antwoorden hebben. Een eigenschap van Google formulieren is ook dat alle antwoorden in een Microsoft Excel bestand worden opgeslagen,
wat makkelijker is voor de uiteindelijke verwerking van de antwoorden.
De vragenlijst is in de eerste instantie verspreid in persoonlijke kring via het sociale medium Whatsapp. Door gebruikt te maken van het netwerk van ouders was het mogelijk
om de eerste antwoorden te verzamelen. Deze groep bestond uit werkende Nederlanders
van een gemiddeld Mbo niveau waarvan het grootste deel ouder is dan vijftig jaar.
Ook is de vragenlijst verspreid onder collega ’s. Deze groep was een combinatie van studenten en werkenden in alle niveaus en leeftijden. Het overgrote deel van deze groep is
wederom van Mbo niveau. In deze groep was het aantal antwoorden in eerste instantie
erg laag. Nadat de enquête een aantal keer opnieuw onder de aandacht is gebracht zijn er
uiteindelijk toch een aantal antwoorden binnengekomen.
Doordat het aantal antwoorden van de twee eerdergenoemde methodes nog niet voldoende was voor een analyse is er uiteindelijk alsnog voor gekozen om een bericht te
plaatsen op Facebook. Hierna was het aantal deelnemers al snel verhoogd van 25 naar
140 mensen.

2.3 Verwerking vragenlijst
De antwoorden van de deelnemers zullen verwerkt worden met behulp van Python. Het
doel is om inzicht te krijgen in de scores van de deelnemers in totaal, per geslacht, per
leeftijd en per opleidingsniveau. Ook zal elk van de domeinen apart bekeken worden om
te onderzoeken wat de behaalde score is door de deelnemers.

2.3.1 a-waarde en p-waarde
Bij elk van de vragen is het mogelijk om antwoord opties apart te analyseren. Bij een meerkeuze toets is het belangrijk dat ook de zogeheten afleiders, de incorrecte antwoorden,
gekozen worden. Voor elk van de afleiders is een score te berekenen die aangeeft hoe vaak
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deze afleider gekozen wordt. Dit wordt ook wel de a-waarde genoemd. De a-waarde is als
volgt gedefinieerd:

a=

Aantal antwoorden op afleider
Totaal aantal antwoorden op de vraag

(2.1)

De a-waarde ligt tussen 0 en 1. Bij een a-waarde van 1 kiezen alle deelnemers dit antwoord,
bij een a-waarde van 0 kiest geen enkele deelnemer dit antwoord. Een hoge a-waarde
kan een aantal oorzaken hebben. Allereerst kan het juiste antwoord slecht geformuleerd
zijn. Ten tweede kan het juiste antwoord te veel lijken op de afleider. De a-waarde is bij
voorkeur a > 0, 05, anders doet de afleider zijn werk niet goed („E-XAMENS.NL - Betekenis
p-, a-, Rir- en Rar-waarde”, 2020).
De kwaliteit van het juiste antwoord kan bepaald worden aan de hand van de p-waarde.
De p-waarde is als volgt gedefinieerd:

p=

Aantal correcte antwoorden op vraag
Aantal deelnemers

(2.2)

Idealiter is bij een vraag met vijf antwoordmogelijkheden de p waarde 0, 60 ± 0, 20. Bij vier
alternatieven is een p-waarde van 0.63 ± 0, 20 gewenst („E-XAMENS.NL - Betekenis p-, a, Rir- en Rar-waarde”, 2020). De p-waarde dient hoger te zijn dan de a-waarde. Dat wil
zeggen dat het juiste antwoord het meest gekozen antwoord moet zijn.

2.3.2 Rit en Rir waardes
De Rit er Rir waardes beschrijven de correlatie tussen een vraag en de totale toets (Rit) en
de correlatie tussen de vraag en de rest van de toets (Rir). De waardes worden gebruikt om
een indicatie te geven van de correlatie tussen de score van een individu op een vraag en
de score op de hele test. De Rit waarde is als volgt gedefinieerd:

Ri t x y =

N Σx i y i − Σx i Σy i
N 2S x S y

(2.3)

Hierin is N het totale aantal deelnemers aan de test, x i is de individuele score voor de
vraag, y i is de individuele score voor de toets. S x is de standaarddeviatie van x i , S y is de
standaarddeviatie van y i .
De Rir waarde verschilt van de Rit waarde doordat de Rir waarde de score van een individu
afhaalt van de totaalscore. De Rirwaarde is als volgt gedefineerd:

Ri r x y =

N Σx i (y i − x i ) − Σx i Σ(y i − x i )
N 2S x S y

(2.4)

Het bereik van de Rit en Rir waardes is tussen de 0 en de 1. De bereiken zijn als volgt
gedefinieerd („Assessment Report”, 2020):
• 0,35 en hoger = goed
• 0,25 - 0,35 = voldoende
• 0,15 - 0,25 = middelmatig
• 0,15 en lager = onvoldoende
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2.3.3 Cronbach α
De totale test wordt geëvalueerd aan de hand van de Cronbach α waarde. De Cronbach α
waarde meet de betrouwbaarheid van een meerkeuzetoets. Cronbach α is als volgt gedefinieerd:
2

α=

Σσ y i
N
(1 − 2 )
N −1
σx

(2.5)

In deze formule is N het totale aantal deelnemers, σ2y i is de variantie van de individuele
scores op de hele toets en σ2x is de variantie van de totale scores („Assessment Report”,
2020). Het bereik van Cronbach α kan variëren tussen de 0 (onbetrouwbaar) en de 1 (betrouwbaar). De bereiken zijn als volgt gedefinieerd:
• 0,9 en hoger = goed/uitstekend
• 0,8-0,9 = voldoende/goed
• 0,7-0,8 = middelmatig/voldoende
• 0,7 en lager = onvoldoende

11

Hoofdstuk 3

Resultaten
3.1 Overzicht demografische kenmerken deelnemers
In totaal hebben 140 mensen de enquête ingevuld. Hiervan waren 66 vrouw (47, 1%) en 74
man (52, 9%). Het streven is om ongeveer even veel mannelijke als vrouwelijke deelnemers
te hebben. De afwijking van een volledige gelijke verdeling is 2, 9%, dit maakt dat dit een
prima verdeling van de deelnemersgroep.
Bij de leeftijden valt op dat er een relatief kleine groep deelnemers tussen de 30 en de 39
jaar zijn. Ook kan er gezegd worden dat de leeftijdsgroep 60+ iets te ruim genomen is. Elk
van de andere groepen is verdeeld in tien jaar, terwijl de deelnemers in de groep 60+ een
veel groter leeftijdsverschil kunnen hebben.
Het Mbo opleidinsniveau is vertegenwoordigd door 55 deelnemers, het Hbo door 47 deelnemers. 23 Deelnemers hebben een WO niveau afgerond en vijftien deelnemers hebben
alleen de middelbare school afgerond. Om ervoor te zorgen dat de groep qua opleidingsniveau representatief is voor de samenleving is het streven naar een percentage hoogopgeleiden van ongeveer 40%. De categorieën WO en Hbo samen zijn 50% van de respondenten. Dit percentage is dus iets aan de hoge kant. De demografische kenmerken van de
deelnemers zijn te zien in Figuur 3.1.

F IGUUR 3.1: Overzicht demografische kenmerken deelnemers. A) Geslacht, B) Leeftijd, C) Hoogst
behaalde opleidingsniveau.

Ook is onderzocht hoe de leeftijden en de opleidingsniveaus verschillen per geslacht. Figuur 3.2 laat de verschillen in leeftijd zien voor mannen en vrouwen. Wat opvalt is dat
meer dan de helft van de vrouwen in de categorie 20-29 jaar valt. De leeftijd van de mannen is meer gelijkmatig verdeeld.
De verschillen in niveau per geslacht zijn te zien in Figuur 3.3. Het verdeling van het niveau van de vrouwen is vergelijkbaar met de verdeling van het niveau van de groep als
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F IGUUR 3.2: Verdeling van de leeftijden per geslacht. A) de leeftijden van de totale groep. B) de
leeftijden van de vrouwen. C) de leeftijden van de mannen.

geheel. Bij de mannen heeft het overgrote deel Mbo of de middelbare school afgerond.
Deze verdeling komt meer in de buurt bij de verdeling van de niveaus in de samenleving
als geheeld (40% Hbo of hoger (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018)).

F IGUUR 3.3: Verdeling van de niveaus per geslacht. A) het niveau van de totale groep. B) het niveau
van de vrouwen. C) het niveau van de mannen.

3.2 Scores
In totaal bestond de enquête uit 28 vragen, waarvan drie vragen betrekking hadden op
sociale kenmerken van de deelnemer. Totaal zijn er 25 vragen over sterrenkundige kennis.
Elk van deze vragen is een meerkeuzevraag en bij elke vraag is er een gelijk aantal punten
te halen, namelijk één. Figuur 3.4 laat de verdeling van de totaalscores zien. De laagst
behaalde score is twee, de hoogst behaalde score is 23.

F IGUUR 3.4: Overzicht behaalde scores.

3.2. Scores
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De gemiddelde score is 14, 32 punten. De mediaan van de scores is 14 punten. De standaard deviatie van de totale scores is 4, 64.

3.2.1 Scores per geslacht
De scores van de deelnemers zijn ook bekeken per geslacht. Dit om te onderzoeken of er
een noemenswaardig verschil is in scores tussen mannen en vrouwen. Figuur 3.5 laat de
scores zien per geslacht.
Het gemiddeld aantal punten behaald door vrouwen is 13, 26 met een standaard deviatie
van 4, 14. Het gemiddelde aantal punten behaald door mannen is 15, 27. De standaard deviatie van de mannen is 4, 85. De gemiddelde score van de mannen is dus hoger, maar de
spreiding rondom dit gemiddelde is ook hoger. De p-waarde die de significatie beschrijft
tussen deze twee waardes is gelijk aan 0,009.
Ook is de laagst behaalde score en de hoogste behaalde score beide behaald door een man.
Ook is het interessant dat de mannen een hogere score hebben gehaald, ondanks dat het
overgrote deel van de mannen niet een HBO of WO niveau heeft. Dit in tegenstelling van
de vrouwen, waar dus een lagere score gehaald is terwijl meer dan de helft van de vrouwen
een HBO of WO niveau heeft.

F IGUUR 3.5: Scores per geslacht.

3.2.2 Scores per leeftijd
De scores per leeftijdscategorie zijn te zien in Figuur 3.6. De statistische termen per leeftijdscategorie zijn te zien in tabel 3.1. Hier is te zien dat vooral de leeftijdscategorie 40-49
jaar erg slecht gescoord heeft. De groepen 20-29, 30-39 en 60+ hebben juist bovengemiddeld gepresteerd. Ook is de variantie van alle groepen, met uitzondering van de leeftijd
60+, lager dan de variantie in de totaalscore.
Leeftijd
20-29
30-39
40-49
50-59
60+

Gemiddelde
15, 40
17, 00
9, 72
13, 68
15, 16

Standaard deviatie
4, 06
3, 00
4, 29
4, 24
4, 72

TABEL 3.1: Overzicht scores per leeftijd

Variantie
16, 47
9, 00
18, 42
17, 98
22, 29
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F IGUUR 3.6: Overzicht scores per leeftijdscategorie

3.2.3 Scores per niveau
Als laatst zijn er de scores per niveau, deze zijn te zien in figuur 3.7. De statistische gegevens zijn te zien in tabel 3.2. Wat hier opvalt is een trend die valt te verwachten; de scores
worden hoger naarmate het niveau toeneemt.
Niveau
Middelbare school
Mbo
Hbo
Wo

Gemiddelde
11, 87
13, 13
15, 36
16, 65

Standaard deviatie
4, 96
4, 87
3, 60
4, 06

Variantie
24, 65
23, 75
12, 95
16, 49

TABEL 3.2: Overzicht statistische gegevens per niveau

3.3 Scores per domein
De enquête is verdeeld in vijf domeinen. Elk van de domeinen en de bijbehorende vragen
komt aan bod in de bijbehorende bijlage.
Het gemiddeld aantal correcte antwoorden, het percentage correcte antwoorden en het
cijfer voor elk domein zijn te zien in tabel 3.3. De domeinen met de hoogste cijfers zijn
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F IGUUR 3.7: Scores per niveau.

pseudowetenschap en maan. Het domein hemel bewegingen word nog door meer dan
de helft van de deelnemers goed beantwoord. De domeinen zonnestelsel en heelal zijn in
zijn geheel wat minder goed ingevuld.
Figuur 3.8 geeft het overzicht van de antwoorden in het domein Zonnestelsel. Gemiddeld
hebben in domein zonnestelsel 76,2 deelnemers het correcte antwoord gegeven. Dit is
ongeveer 45%. Het overzicht van andere domeinen is te zien in figuur B.7 (maan), figuur
C.7 (hemel bewegingen), figuur E.7 (heelal) en figuur F.7 (Pseudowetenschap).
Domein
Maan
Hemel bewegingen
Zonnestelsel
Heelal
Pseudowetenschap

Gemiddeld aantal
correcte antwoorden
95,8
74,8
67,2
68,4
94,8

Percentage van totaal

Cijfer

68%
53%
48%
49%
68%

7,2
5,8
5,3
5,4
7,1

TABEL 3.3: Scores per domein
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F IGUUR 3.8: Overzicht van de behaalde scores uitgedrukt in percentages voor de verschillende demografische kenmerken in het domein Zonnestelsel. De bovenste balk "Totaal"geeft de verdeling
van de demografische kenmerken van de hele groep aan.

3.4 Analyse enquête
3.4.1 Analyse per vraag
Voor elk van de vragen is uitgezocht hoeveel van de antwoorden gegeven worden door
welke categorie. Figuur 3.9 laat de analyse zien van vraag 21. Vraag 21 was als volgt:

21. Wat is de volgorde van de volgende locaties beginnend dicht bij de aarde en eindigend
het verst van de aarde?
(a) De maan, de poolster, de zon, het einde van ons zonnestelsel.
(b) De maan, de zon, het einde van ons zonnestelsel, de poolster.
(c) De poolster, de maan, de zon, het einde van het zonnestelsel.
(d) De zon, de maan, het einde van het zonnestelsel, de poolster.
(e) De zon, de poolster, de maan, het einde van het zonnestelsel.
(f) Ik weet het niet.
Vraag 21 is hier uitgelicht omdat bij vraag 21 een duidelijk verschil te zien is in de antwoorden gegeven door verschillende groepen. Zo kies geen enkele WO deelnemer voor
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F IGUUR 3.9: Overzicht voor vraag 21. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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antwoord d of e. Ook van de HBO deelnemers is het aantal wat voor dit antwoord kiest
laag. Ook is te zien dat het overgrote deel van de correcte antwoorden gegeven is door
mannen. Dit is waarschijnlijk gewoon toeval. Daarbij wisten alle personen uit de leeftijdscategorie 30-39 dat de maan het dichtst bij de aarde staat.
In totaal zijn er 25 vragen in de enquête verdeeld over vijf domeinen. Voor elk van de
vragen is een overzicht zoals in Figuur 3.9 te zien in de bijlage voor dat domein. Gezien
de eerste drie vragen gingen over kenmerken van de deelnemers is de eerste vraag over
sterrenkunde vraag 4.

3.4.2 Waardes per vraag
De waardes voor de afleiders en de scores voor de correcte antwoorden per vraag zijn te
zien in tabel 3.4. De dik gedrukte waardes geven de waarde aan van het correcte antwoord.
Een aantal van de vragen had vijf antwoordmogelijkheden, een aantal van de vragen had
zes antwoordmogelijkheden. Dit is terug te zien in tabel 3.4 doordat er geen waardes zijn
voor antwoord "F".
Ook was er bij elke vraag de keuzemogelijkheid "Ik weet het niet". Deze keuzemogelijkheid is altijd de laatste van de mogelijke antwoord opties geweest. In het geval van een
vraag met vijf keuze opties was dit antwoord "E", in het geval van zes antwoord opties was
dit antwoord "F".
Wat opvalt is dat bij vraag 25 en 19 de optie "Ik weet het niet" veel vaker is gekozen dan het
juiste antwoord. Vraag 19 is tevens ook de slechtst gemaakte vraag. Vraag 19 is onderdeel
van het domein hemel bewegingen. De vraag bij vraag 19 was "De afbeelding hierboven
laat de posities van de sterren zien om 12 uur ’s middags op een gegeven dag. Hoe lang moet
je wachten om het sterrenbeeld tweelingen op precies dezelfde plek aan de hemel te zien om
middernacht, geen rekening gehouden met zomer/winter tijd?".
Zowel vraag 19 als vraag 25 heeft een a-waarde van 0, 31 voor de optie "Ik weet het niet".
Vraag 19 heeft een p-waarde van 0, 11, en vraag 25 heeft een p-waarde van 0, 16. Idealiter is de p-waarde te allen tijde hoger dan een a-waarde. Uit deze getallen blijkt dus dat
deze twee vragen misschien te moeilijk zijn geweest. De p- en a-waarde zijn gebaseerd op
een toets voor het onderwijs. De enquête zoals deze gebruikt is in dit onderzoek had als
doel om te onderzoeken wat mensen wel en niet weten. Het stellen van een wat moeilijkere vraag zou wat dat betreft ook niet verkeerd zijn. Via deze wat lastigere vragen is het
mogelijk om beter te onderzoeken welke onderwerpen mensen echt moeite mee hebben.
Daarnaast is het ook opvallend dat de vragen die het slechtst gemaakt zijn in de enquête
van dit onderzoek vragen zijn die gebaseerd waren op de TOAST. De taal van de TOAST is
Engels. Het kan zijn dat tijdens de vertaling van deze vragen onnodig lastig taalgebruik in
het Nederlands is gebruikt. Een andere optie is dat de vragen en onderwerpen in de TOAST
totaal niet geschikt zijn om de algemene kennis van de bevolking te testten. De TOAST is
immers gericht op leraren in opleiding die net een vak over sterrenkunde gevolgd hebben.
De kwaliteit van de vragen gesteld door Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) is
laster te bepalen. De vragen gebruikt door deze onderzoekers zijn juist/onjuist vragen.
De vragen gebruikt in deze enquête zijn meerkeuze vragen met vijf of zes antwoordmogelijkheden. Hierdoor is het niet zinvol om de kwaliteit van deze vragen te evalueren.
De a-waarde van een antwoordmogelijkheid moet groter zijn dan 0, 05, anders doet de
afleider zijn werk niet goed („E-XAMENS.NL - Betekenis p-, a-, Rir- en Rar-waarde”, 2020).
Dit is niet het geval voor 34 van de 107 afleiders. Totaal 31% van de afleiders voldoet dus
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niet aan het criterium. Slechts één afleider is geen enkele keer gekozen. Dit is afleider B
bij vraag 11. In vraag 11 wordt de deelnemer gevraagd om de maanfase "nieuwe maan"te
identificeren. Het niet gekozen schijngestalte is de halve maan.
Vraag
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
0.16
0.04
0.24
0.06
0.19
0.78
0.01
0.45
0.03
0.31
0.06
0.01
0.11
0.04
0.07
0.12
0.71
0.31
0.04
0.09
0.01
0.24
0.02
0.01
0.12

B
0.30
0.04
0.51
0.79
0.09
0.03
0.02
0.00
0.31
0.14
0.09
0.06
0.01
0.06
0.87
0.17
0.01
0.33
0.15
0.06
0.20
0.15
0.12
0.16
0.55

C
0.36
0.91
0.11
0.08
0.04
0.01
0.07
0.03
0.01
0.28
0.10
0.06
0.02
0.09
0.01
0.11
0.06
0.11
0.61
0.01
0.09
0.16
0.51
0.71
0.05

D
0.12
0.01
0.06
0.04
0.56
0.12
0.86
0.12
0.02
0.18
0.71
0.74
0.84
0.52
0.01
0.16
0.16
0.06
0.09
0.42
0.61
0.15
0.07
0.07
0.03

E
0.05
0.01
0.09
0.03
0.12
0.06
0.04
0.32
0.56
0.09
0.04
0.12
0.03
0.30
0.03
0.12
0.06
0.02
0.11
0.25
0.09
0.31
0.08
0.06
0.11

F
———————0.08
0.06
——————0.31
—0.17
—0.16
——0.20
—0.14

Rir
0.15
0.32
0.53
0.31
0.40
0.56
0.32
0.02
0.04
0.41
0.55
0.39
0.32
0.46
0.26
0.16
0.37
0.61
0.30
0.41
0.21
0.04
0.47
0.45
0.33

Rit
0.25
0.37
0.60
0.39
0.48
0.62
0.39
0.12
0.15
0.49
0.61
0.47
0.39
0.54
0.33
0.23
0.45
0.67
0.39
0.50
0.31
0.12
0.55
0.53
0.42

TABEL 3.4: Overzicht van a- en p- waardes per vraag. Vetgedrukte items zijn de correcte antwoorden (p-waardes). Een aantal vragen hebben vijf keuzemogelijkheden, een aantal vragen hebben
zes keuzemogelijkheden. De streep geeft aan dat voor deze vraag de keuzemogelijkheid "F"niet
beschikbaar was.

Naast de a-waardes en p-waardes voor de vragen zijn ook de Rit en Rir waarden bepaald.
Deze zijn eveneens te zien in tabel 3.4. De domeinen voor de Rit en Rir waardes zijn als
volgt gedefinieerd:
• 0,35 en hoger = goed
• 0,25 - 0,35 = voldoende
• 0,15 - 0,25 = middelmatig
• 0,15 en lager = onvoldoende
Dat wil zeggen dat de volgende vragen voldoen aan de volgende criteria voor de Rir waarden:
• Goed: Vraag 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 26, 27.
• Voldoende: Vraag 5, 7, 10, 16, 18, 22, 28.
• Middelmatig: Vraag 4, 19, 24.
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• Onvoldoende: vraag 11, 12, 25.
Hier zijn wederom de vraag nummers gebruikt zoals deze ook gebruikt zijn in de enquête.
Dat betekent dat vraag 1, 2 en 3 niet genoemd zijn. Dit zijn de vragen over demografische
kenmerken, een Rir en Rit waarde van deze vragen heeft geen betekenis.
De Rit waarden zijn als volgt:
• Goed: Vraag 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28.
• Voldoende: 4, 18, 24.
• Middelmatig: Vraag 19.
• Onvoldoende: vraag 11, 12, 25.
Gebaseerd op de Rit en Rir waarden zullen vraag 19, 11, 12, en 25 aangepast moeten worden indien de enquête nogmaals gebruikt gaat worden.

3.4.3 Cronbach α
De totale test is geëvalueerd aan de hand van de Cronbach α waarde. De waarde voor
Cronbachs α voor deze enquête is 0, 78. Binnen de gedefinieerde bereiken voor de waarde
van Cronbachs α is de betrouwbaarheid middelmatig/voldoende.
Uit de analyse van de antwoordmogelijkheden blijkt ook dat een aantal vragen te lastig
zijn. Door het aanpassen van deze slechte vragen is het mogelijk om ook de waarde van
Cronbach α en zo de betrouwbaarheid van de enquête te verhogen.

3.5 Voorgestelde aanpassingen aan de hand van de analyse
Na de analyse van de vragen en de verschillenden antwoordmogelijkheden is het aan te
raden om voor het herhalen van de enquête de vragen 19 en 25 te vervangen of dusdanig
aan te passen omdat deze te moeilijk zijn.
Ook is het aan te raden om ook vraag 5 aan te passen. De afleiders van vraag vijf voldoen
niet aan de vereiste a > 0, 05 en doen dus hun werk niet goed. Hierdoor is de vraag te
makkelijk.
Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek is te zeggen dat veel Nederlanders de maanfases niet kennen. Vraag 11 laat vijf foto’s zien en vraagt vervolgens welk van de foto’s
overeenkomt met de maanfase "nieuwe maan". Doordat in de Nederlandse taal de benamingen "Nieuwe maan" en "Jonge maan" door elkaar heen gebruikt worden kan dit
voor verwarring zorgen bij de deelnemers. Deze vraag is origineel overgenomen vanuit de
TOAST (Slater, 2014) en is dus vertaald naar het Nederlands. De mogelijke invloed van het
verschil in taal bij deze vraag is moet verder onderzocht worden.
Ook vraag 12 over de oorzaak van de schijngestalten van de maan heeft slecht gescoord.
Met een Rir waarde van 0, 04 en een Rit waarde van 0, 15 moet ook deze vraag opnieuw bekeken worden. Het gebrek aan kennis van mensen over dit onderwerp kan de verklaring
zijn voor de score op deze vraag. Mensen zijn geneigd om de verklaring van een maansverduistering (schaduw van de aarde valt op de maan) te gebruiken als verklaring voor de
maanfasen. Er kan dus ook beargumenteerd worden dat de vraag niet aangepast moet
worden, maar dat de kennis van de bevolking onvoldoende is.
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Conclusie en discussie
4.1 Resultaten enquête
In dit onderzoek was het doel om de kennis van Nederlanders over sterrenkunde te testen.
Aan dit onderzoek hebben 140 mensen meegedaan waarvan 66 vrouwen en 74 mannen.
De gemiddelde score van de deelnemers is 14,32 van de 25 punten. De gemiddelde score
van de mannen is iets hoger dan de vrouwen. De mannen hebben gemiddeld 15,27 punten gescoord met een standaarddeviatie van 4,85. De vrouwen hebben gemiddeld 13,26
punten gescoord met een standaarddeviatie van 4,14. De bijbehorende p-waarde voor
significantie is 0,009.
De leeftijd tussen 30 en 39 heeft het beste gescoord met een gemiddelde van 17,00 punten.
De leeftijdscategorie 40-49 heeft het slechts gescoord met een gemiddeld aantal punten
van 9,72.
Zoals verwacht kan worden scoren de WO opgeleide deelnemers het best met een score
van 16,65, gevolgd door hbo-deelnemers met eens score van 15,36. De categorie Mbo
opgeleid heeft een gemiddelde score van 13,13 punten en de deelnemers die enkel de
basisschool hebben afgerond hebben gemiddeld 11,87 punten.
De scores zijn ook nog apart berekend per domein. Het domein waar de hoogste scores
in behaald zijn is het domein maan (gemiddeld 95,8 correcte antwoorden van de 140), het
domein waarin de laagste scores zijn behaald is het domein zonnestelsel (gemiddeld 67,2
correcte antwoorden van de 140).
Onverwacht was de score van het domein pseudowetenschap. In dit domein was de score
net iets lager dan in het domein maan. Vanuit eigen omgeving en ervaring was de verwachting dat bijna alle deelnemers hier erg goed op zouden scoren. Deze score was minder goed dan verwacht. In dit domein is gemiddeld 94,8 van de 140 antwoorden correct.
Hiermee scoort dit domein net iets slechter dan het domein maan. Toch is het is goed om
te zien dat het overgrote deel van de deelnemers wetenschap en pseudowetenschap wel
kan onderscheiden.

4.2 Representativiteit steekproef
Het doel was om de groep zo veel mogelijk representatief te laten zijn voor de Nederlandse
bevolking. Totaal hebben 140 mensen de enquête ingevuld. Dit aantal is niet ontzettend
veel, maar het is voldoende om een aantal kleine uitspraken te doen.
Idealiter is de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers gelijk. Van de deelnemers aan de enquête was 66 vrouw en 74 man. De mannen hebben dus de meerderheid,
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met een afwijking van 2,9% vaneen gelijke verdeling. Hierom kan gezegd worden dat het
geslacht van de deelnemers vergelijkbaar is met de Nederlandse bevolking.
In de beste situatie zijn de deelnemers gelijkmatig verdeeld over de leeftijdscategorieën.
Bij deze enquête was een relatief kleine groep deelnemers tussen de 30 en 39 jaar oud (10
deelnemers). Ook kan er gezegd worden dat de leeftijdsgroep 60+ iets te ruim genomen is.
Elk van de andere groepen is verdeeld in tien jaar, terwijl de deelnemers in de groep 60+
een veel groter leeftijdsverschil kunnen hebben.
Om ervoor te zorgen dat de groep qua opleidingsniveau representatief is voor de samenleving is het streven naar een percentage hoogopgeleiden van ongeveer 40%. De categorieën WO en Hbo samen zijn 50% van de respondenten. Dit percentage is dus iets aan de
hoge kant.
Ook was te zien dat relatief veel mannen laag zijn opgeleid. Het overgrote deel van de
leeftijden 20-29 jaar was vrouw.
Al met al is te zeggen dat de deelnemersgroep redelijk representatief is voor de Nederlandse bevolking. Voor een beter beeld is het nodig dat meer deelnemers in de leeftijdscategorie 30-39 meedoen en de verdeling van het niveau van de deelnemers meer overeenkomt met het niveau van Nederland.

4.3 Kwaliteit vragenlijst
De betrouwbaarheid van de enquête, beschreven door de Cronbach α waarde, is voor
deze enquête aan de lage kant. Idealiter zou deze waarde 0,9 of hoger zijn, de waarde voor
deze test is 0,78. Bij de analyse van de enquête is gebleken dat een aantal vragen niet van
de juiste kwaliteit zijn. Vraag 19 en 25 moeten worden aangepast omdat deze te moeilijk
zijn. Bij vraag 5 moet de formulering van de afleiders beter, de afleiders zijn nu te weinig
gekozen. Dit maakt de vraag erg makkelijk. De vraag over de oorzaak van de maanfasen is
ook vaak fout beantwoord. Dit kan zijn doordat er iets mis is met de formulering, maar ook
mogelijk is dat de kennis van de bevolking over dit verschijnsel onvoldoende is. Idealiter
is de waarde voor Cronbach α iets hoger. Dit kan behaald worden door een aantal van
de bovengenoemde aanpassingen. Wel moet hier gelet blijven worden op vragen zoals
vraag 5 waarbij het mogelijk is dat niet de vraag onvoldoende is, maar de kennis van de
bevolking.
Via een zelfontworpen vragenlijst gebaseerd op eerder onderzoek naar kennis van de bevolking in de VS (Love et al., 2013) en België (Nazé en Fontaine, 2014) is ook de kennis van
de bevolking in Nederland over sterrenkunde getest. De enquête gebruikt in dit onderzoek
gebruikte vragen uit de TOAST en zelf ontworpen vragen gebaseerd op de onderwerpen in
de onderzoeken van Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014). De vragenlijst gebruikt
in dit onderzoek is onderverdeeld in vijf verschillende domeinen; maan, hemel bewegingen, zonnestelsel, heelal en pseudowetenschap.
Wat opviel is dat de vragen die het slechtst gemaakt zijn in de enquête van dit onderzoek
vragen zijn die gebaseerd waren op de TOAST. De taal van de TOAST is Engels. Het kan
zijn dat tijdens de vertaling van deze vragen onnodig lastig taalgebruik in het Nederlands
is gebruikt. Een andere optie is dat de vragen en onderwerpen in de TOAST totaal niet
geschikt zijn om de algemene kennis van de bevolking te testten. De TOAST is immers
gericht op leraren in opleiding die net een vak over sterrenkunde gevolgd hebben.
De kwaliteit van de vragen gesteld door Love et al. (2013) en Nazé en Fontaine (2014) is
laster te bepalen. De vragen gebruikt door deze onderzoekers zijn juist/onjuist vragen.

4.3. Kwaliteit vragenlijst
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De vragen gebruikt in deze enquête zijn meerkeuze vragen met vijf of zes antwoordmogelijkheden. Hierdoor is het niet zinvol om de kwaliteit van deze vragen te evalueren.
De betrouwbaarheid van de enquête, beschreven door de Cronbach α waarde, is voor deze
enquête aan de lage kant. Idealiter zou deze waarde 0,9 of hoger zijn, de waarde voor deze
test is 0,78. Bij de analyse van de enquête is gebleken dat een aantal vragen niet van de
juiste kwaliteit zijn. Door het aanpassen van deze vragen kan de waarde nog wat verhoogd
worden. Hierna moet test geschikt zijn om bij een groter publiek te testen wat de kennis
is over sterrenkunde.
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Bijlage A

Enquête
In deze enquête worden verschillende vragen gesteld over sterrenkundige onderwerpen.
Probeer de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden zonder gebruik te maken van Google
of te overleggen. Aan het einde van de vragenlijst krijg u geen cijfer. Er wordt niet verteld
welke vragen goed of fout beantwoord zijn. Aan het einde van de enquête is er de mogelijkheid om een e-mailadres achter te laten om de juiste antwoorden te ontvangen.
De antwoorden zijn anoniem en kunnen niet teruggeleid worden naar u. De enquête begint met drie vragen over u, dit is om een beeld te krijgen van de deelnemers aan de enquête. Hierna volgen de vragen over sterrenkundige onderwerpen. Aan het einde van de
enquête drukt u op " verzenden".
1. Wat is uw leeftijd?
(a) 20-29
(b) 30-39
(c) 40-49
(d) 50-59
(e) 60+
2. Wat is uw geslacht?
(a) Man
(b) Vrouw
(c) Anders
3. Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?
(a) Basisschool
(b) Middelbare school
(c) Mbo
(d) Hbo
(e) WO
Vanaf nu beginnen de vragen over sterrenkundige kennis. Probeer altijd het antwoord te
kiezen waarvan u denkt dat het meest correct is. Als u echt geen enkel idee heeft kunt u
de optie " ik weet het niet"gebruiken.
4. ’s Avonds aan de hemel zijn er sterren te zien. Welke bewering hieronder is juist?
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(a) Alle sterren zien we vanaf de aarde elke avond op dezelfde plek staan.
(b) Alle sterren zien we vanaf de aarde gedurende het jaar veranderen van plek aan
de hemel.
(c) Alle sterren veranderen van plek aan de hemel, met uitzondering van de poolster, deze blijft het hele jaar op precies dezelfde plek staan.
(d) Meer dan één ster is het hele jaar op dezelfde plek te zien en sommige sterren
veranderen van plek gedurende het jaar.
(e) Ik weet het niet
5. Waarom kunnen we de maan op de meeste avonden aan de hemel zien schijnen?
(a) De maan is een bal die zelf licht geeft door kernfusie, net als een ster.
(b) De maan is een steenachtig object dat het licht van de aarde reflecteert.
(c) De maan is een steenachtig object dat het licht van de zon reflecteert.
(d) De radioactieve straling van de maan wordt door de atmosfeer verbogen tot
licht.
(e) Ik weet het niet.
6. Staat er een ster in ons zonnestelsel?
(a) Ja, alle sterren die wij ’s avonds zien staan in het zonnestelsel.
(b) Ja, maar de enige ster in ons zonnestelsel is de zon.
(c) Nee, ons zonnestelsel heeft alleen maar de zon en de planeten.
(d) Nee, met ons zonnestelsel bedoelen we de aarde en de maan, hier zijn geen
sterren bij.
(e) Ik weet het niet.
7. Als de maan ineens zou verdwijnen, wat is dan het voornaamste effect dat we op
aarde merken?
(a) De aarde zal van baan om de zon veranderen.
(b) De getijden (eb en vloed) zullen niet meer bestaan.
(c) Er gebeurt helemaal niks.
(d) We hebben geen seizoenen meer.
(e) Ik weet het niet.
8. Er wordt wel eens gezegd dat je slechter slaapt bij een volle maan. Is dit waar?
(a) Ja, de maan heeft invloed op water en wij mensen bestaan voornamelijk uit
water. Daarom heeft de maan ook invloed op ons.
(b) Ja, de maan heeft net zoals de sterrenbeelden invloed op mensen.
(c) Nee, alleen de stand van de sterren en de planeten hebben invloed op mensen.
(d) Nee, de maan heeft geen enkele aantoonbare invloed op mensen.
(e) Ik weet het niet.
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9. De Melkweg is het sterrenstelsel waarin wij leven. Zijn er naast de Melkweg nog
andere sterrenstelsels?
(a) Ja, er zijn veel meer sterrenstelsels.
(b) Nee, alle sterren in het universum zijn onderdeel van de Melkweg.
(c) Nee, er bestaan wel wolken van gas en stof, maar dit zijn geen sterrenstelsels.
(d) Wetenschappers vermoeden van wel, maar ze zijn nog niet gevonden.
(e) Ik weet het niet.
10. Wat is het voordeel van het lezen van een horoscoop aan het begin van de dag?
(a) De horoscoop kan mij adviseren hoe ik het beste kan reageren op situaties gedurende de dag.
(b) De horoscoop kan belangrijke inzichten geven in dingen die mij die dag kunnen gebeuren.
(c) De horoscoop is enkel gebaseerd op de geboortedag, niet op het geboortejaar.
Voor een volledig beeld is het belangrijk om ook andere bronnen te raadplegen, zoals een ascendant.
(d) Niks, de horoscoop is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten
(e) Ik weet het niet.
Gebruik de volgende afbeelding voor vraag 11:

F IGUUR A.1

11. Welke foto beschrijft het beste de maanfase " nieuwe maan"?
(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) E
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(f) Ik weet het niet
12. Hoe kan het dat de maan schijngestalten (maanfasen, zie afbeelding vorige vraag)
heeft?
(a) De maan heeft de vorm van een schijf. De manier waarop deze schijf gekanteld
is, bepaalt welke fase van de maan wij zien.
(b) De schaduw van de aarde valt op verschillende delen van de maan op verschillende dagen, hierom verander de maan dagelijks van vorm.
(c) De wolken rondom de aarde bedekken verschillende delen van de maan waardoor wij verschillende vormen van de maan zien
(d) Het zonlicht dat reflecteert van de aarde verlicht de maan. Dit is minder effectief als de maan minder hoog in de lucht staat
(e) We zien alleen het verlichte gedeelte van de maan gebaseerd op de positie van
de maan relatief aan die van de aarde en de zon.
(f) Ik weet het niet
13. Welk van de volgende uitspraken over de leeftijd van het universum is juist?
(a) De leeftijd van het universum kan nog niet berekend worden, misschien dat
dit wel kan in de toekomst, maar dit is nog niet zeker.
(b) Het universum heeft altijd al bestaan, en heeft dus geen leeftijd
(c) Wetenschappers kunnen de leeftijd van het universum berekenen
(d) Wetenschappers kunnen niet berekenen wat de leeftijd van het universum is,
dit is onmogelijk
(e) Ik weet het niet
14. Is de aarde de enige planeet met een maan?
(a) Ja, eigenlijk was de maan ook een planeet die gevangen is door de zwaartekracht van de aarde en zo om de aarde is gaan draaien.
(b) In ons zonnestelsel wel, buiten ons zonnestelsel hebben we nog geen andere
planeten met manen gevonden.
(c) Nee, andere planeten kunnen ook een maan hebben, maar het is altijd maar
één.
(d) Nee, planeten kunnen meerdere manen hebben.
(e) Ik weet het niet.
15. Welke effecten kunnen de planeten en sterren op ons hebben?
(a) De stand van de planeten kan mij adviseren wanneer ik het beste belangrijke
beslissingen kan nemen.
(b) De stand van de planeten ten opzichte van de aarde kan je humeur beinvloeden.
(c) De stand van de sterren en planeten beinvloedt de horoscoop.
(d) De stand van de sterren en planeten heeft geen enkele invloed op ons dagelijks
leven.
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(e) Ik weet het niet.
16. Bij het bezoeken van de maan in 1969 droegen de astronauten ruimtepakken. Wat
is hiervoor de belangrijkste reden?
(a) De zwaartekracht op de maan is anders dan op aarde, het ruimtepak zorgt dat
astronauten niks merken van dit verschil.
(b) Het ruimtepak is bedoeld om astronauten te beschermen tegen eventuele meteorieten die zouden kunnen inslaan.
(c) Op de maan is geen water, zonder ruimtepak zouden de astronauten direct
uitdrogen.
(d) Op de maan is geen zuurstof om in te ademen en is de temperatuur heel laag
in de schaduw, en heel hoog in de zon. Het pak beschermt hiertegen.
(e) Ik weet het niet
17. Vaak wordt er gesuggereerd dat een doemscenario zich voordoet als alle planeten
op één lijn staan. Is dit mogelijk?
(a) Ja, als alle planeten op één lijn staat wordt de zwaartekracht van de zon versterkt.
(b) Ja, dit evenement is zo zeldzaam dat dit wel invloed moet hebben op ons
(c) Ja, doordat alle planeten op één lijn staan wordt het magnetisch veld versterkt,
dit kan grote gevolgen hebben.
(d) Nee, dit is gewoon een toevalligheid en heeft verder geen consequenties.
(e) Ik weet het niet.
18. De zon komt iedere dag op en gaat weer onder, welke beweging past daar het beste
bij?
(a) De zon komt op in het noorden en gaat onder in het zuiden. De zon gaat over
ons hoofd heen.
(b) De zon komt op in het oosten en gaat via een boog naar het westen.
(c) De zon komt op in het zuiden en blijft gedurende de dag in het zuiden hangen.
Vlak voordat hij ondergaat gaat hij meer naar het westen
(d) Do zon komt op in het westen en gaat vervolgens via een boog naar het noorden
(e) Ik weet het niet
Gebruik de volgende afbeelding bij het beantwoorden van vraag 19:
19. De afbeelding hierboven laat de posities van de sterren zien om 12 uur ’s middags op
een gegeven dag. Hoe lang moet je wachten om het sterrenbeeld tweelingen op precies dezelfde plek aan de hemel te zien om middernacht, geen rekening gehouden
met zomer/winter tijd?
(a) 12 uur
(b) 24 uur
(c) 6 maanden
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(d) 1 jaar
(e) De tweelingen is nooit op dit punt te zien om 12 uur ’s nachts
(f) Ik weet het niet
20. Is het mogelijk om vanaf de aarde ’s avonds de planeten te zien met het blote oog?
(a) Ja dit kan, een aantal planeten is met het blote oog te zien, ze lijken alleen net
sterren dus het is lastig om ze te herkennen.
(b) Nee dit kan niet, de planeten staan altijd onder de horizon waardoor we ze niet
zien.
(c) Nee dit kan niet, de planeten geven namelijk geen licht
(d) Nee dit kan niet, de planeten staan veel te ver weg
(e) Ik weet het niet
21. Wat is de volgorde van de volgende locaties beginnend dicht bij de aarde en eindigend het verst van de aarde?
(a) De maan, de poolster, de zon, het einde van ons zonnestelsel.
(b) De maan, de zon, het einde van ons zonnestelsel, de poolster.
(c) De poolster, de maan, de zon, het einde van het zonnestelsel.
(d) De zon, de maan, het einde van het zonnestelsel, de poolster.
(e) De zon, de poolster, de maan, het einde van het zonnestelsel.
(f) Ik weet het niet.
22. Zijn alle sterrenbeelden altijd te zien als het onbewolkt is?
(a) Ja, alle sterrenbeelden zijn altijd te zien
(b) Ja, maar door licht van de omgeving is het niet donker genoeg om alle sterrenbeelden met het blote oog te zien.
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(c) Nee, de sterrenbeelden zitten ook aan de andere kant van de aarde, we zien op
een donkere avond ongeveer de helft.
(d) Nee, doordat de aarde bol is missen we er ongeveer 10 per avond.
(e) Ik weet het niet.
23. Stel u voor dat u in een ruimteschip zit en u vliegt vanaf de zon naar Pluto (de zon is
al gepasseerd), welke objecten komt u dan allemaal tegen?
(a) Planeten
(b) Sterren
(c) Manen
(d) Twee van deze objecten
(e) Alle van deze objecten
(f) Ik weet het niet
24. Is er leven op mars?
(a) Ja dat is er
(b) Ja dat is er, maar dit zijn bacteriën
(c) Nee, dat is er niet en dat is er ook nooit geweest
(d) We vermoeden dat het er ooit is geweest, maar hier is nog geen bewijs voor.
(e) Ik weet het niet
25. Hoe is het zonnestelsel bestaand uit de zon en planeten gevormd?
(a) De planeten en de zon zijn gevormd tijdens de big bang.
(b) De planeten zijn gevangen door de zwaartekracht van de zon. De planeten zijn
dus niet in ons zonnestelsel gevormd, maar daarbuiten.
(c) De planeten zijn tegelijktijdig en van hetzelfde materiaal gevormd als de zon.
De planeten zijn dus net zo oud als de zon.
(d) De zon is eerst gevormd, delen van de zon koelden af en brokkelden zo van de
zon af. Deze delen zijn in een baan om de zon gekomen.
(e) Ik weet het niet.
26. Zet de objecten hieronder op volgorde van kleinst naar grootst:
A Cluster van sterrenstelsels
B Zon
C Zonnestelsel
D Aarde
E De Melkweg
F Jupiter
1. B<F<D<C<A<E
2. D<B<F<C<E<A
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3. D<F<B<C<E<A
4. F<D<C<B<A<E
5. Geen enkele van deze is correct
6. Ik weet het niet
27. Welke stelling over buitenaards leven is juist:
(a) Buitenaards leven bestaat en we hebben al contact met dit buitenaards leven
gehad.
(b) Op dit moment zijn er al sporen van buitenaards leven gevonden
(c) Op dit moment zijn we nog op zoek naar buitenaards leven.
(d) We weten al van het bestaan van buitenaards leven, het is alleen nog niet mogelijk om met ze te communiceren.
(e) Ik weet het niet
28. Hoe is het heelal ontstaan?
(a) Dit is nog niet bekend.
(b) Door een grote explosie die alle materie gevormd heeft
(c) Doordat alle deeltjes die er altijd al waren sterren en planeten zijn gaan vormen.
(d) Doordat alle materie langzaam is verschenen.
(e) Het heelal heeft altijd al bestaan.
(f) Ik weet het niet.
Bedankt voor het invullen.
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Bijlage B

Domein 1: Maan
Domein 1 Maan bevat de vragen 5, 7, 11, 12, 16. Elk van de vragen wordt hierna apart
behandeld. Bij elk van de vragen wordt de verdeling getoond van het aantal antwoorden
per geslacht, leeftijd en niveau.
Daarna volgt een overzicht van het domein. De eerste figuur laat het aantal correcte antwoorden zien. Het tweede figuur laat zien hoeveel procent van de correcte antwoorden
gegeven is door een bepaalde demografische groep.
Gemiddeld hebben in domein maan 95,8 deelnemers het correcte antwoord gegeven. Dit
is ongeveer 68%. Als er een cijfer wordt toegekend aan dit domein wordt dat een 7,2.
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5. Waarom kunnen we de maan op de meeste avonden aan de hemel zien schijnen?
(a) De maan is een bal die zelf licht geeft door kernfusie, net als een ster.
(b) De maan is een steenachtig object dat het licht van de aarde reflecteert.
(c) De maan is een steenachtig object dat het licht van de zon reflecteert.
(d) De radioactieve straling van de maan wordt door de atmosfeer verbogen tot
licht.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR B.1: Overzicht voor vraag 5. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.

Bijlage B. Domein 1: Maan

37

7. Als de maan ineens zou verdwijnen, wat is dan het voornaamste effect dat we op
aarde merken?
(a) De aarde zal van baan om de zon veranderen.
(b) De getijden (eb en vloed) zullen niet meer bestaan.
(c) Er gebeurt helemaal niks.
(d) We hebben geen seizoenen meer.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR B.2: Overzicht voor vraag 7. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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11. Welke foto (Figuur A.1) beschrijft het beste de maanfase " nieuwe maan"?
(a) A
(b) B
(c) C
(d) D
(e) E
(f) Ik weet het niet

F IGUUR B.3: Overzicht voor vraag 11. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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12. Hoe kan het dat de maan schijngestalten (maanfasen, zie afbeelding vorige vraag)
heeft?
(a) De maan heeft de vorm van een schijf. De manier waarop deze schijf gekanteld
is, bepaalt welke fase van de maan wij zien.
(b) De schaduw van de aarde valt op verschillende delen van de maan op verschillende dagen, hierom verander de maan dagelijks van vorm.
(c) De wolken rondom de aarde bedekken verschillende delen van de maan waardoor wij verschillende vormen van de maan zien
(d) Het zonlicht dat reflecteert van de aarde verlicht de maan. Dit is minder effectief als de maan minder hoog in de lucht staat
(e) We zien alleen het verlichte gedeelte van de maan gebaseerd op de positie
van de maan relatief aan die van de aarde en de zon.
(f) Ik weet het niet

F IGUUR B.4: Overzicht voor vraag 12. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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16. Bij het bezoeken van de maan in 1969 droegen de astronauten ruimtepakken. Wat
is hiervoor de belangrijkste reden?
(a) De zwaartekracht op de maan is anders dan op aarde, het ruimtepak zorgt dat
astronauten niks merken van dit verschil.
(b) Het ruimtepak is bedoeld om astronauten te beschermen tegen eventuele meteorieten die zouden kunnen inslaan.
(c) Op de maan is geen water, zonder ruimtepak zouden de astronauten direct
uitdrogen.
(d) Op de maan is geen zuurstof om in te ademen en is de temperatuur heel laag
in de schaduw, en heel hoog in de zon. Het pak beschermt hiertegen.
(e) Ik weet het niet

F IGUUR B.5: Overzicht voor vraag 16. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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F IGUUR B.6: Overzicht voor domein 1 maan. Het bovenste panel geeft de verdeling van de correcte
antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en
het onderste panel de verdeling per niveau.
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F IGUUR B.7: Overzicht voor domein 1 maan. Het bovenste panel geeft de verdeling van de correcte
antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie
en het onderste panel de verdeling per niveau. De verdeling laat zien welk percentage van welke
demografische groep het correcte antwoord geeft. Bij elk panel is bovenaan de totaal verdeling van
de demografische groep te zien.
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Bijlage C

Domein 2: Hemel bewegingen
Domein 2 Hemel begingen bevat de vragen 4, 18, 19, 20, 22. Elk van de vragen wordt
hierna apart behandeld. Bij elk van de vragen wordt de verdeling getoond van het aantal
antwoorden per geslacht, leeftijd en niveau.
Daarna volgt een overzicht van het domein. De eerste figuur laat het aantal correcte antwoorden zien. Het tweede figuur laat zien hoeveel procent van de correcte antwoorden
gegeven is door een bepaalde demografische groep.
Gemiddeld hebben in domein hemel bewegingen 74,8 deelnemers het correcte antwoord
gegeven. Dit is ongeveer 53%. Als er een cijfer wordt toegekend aan dit domein wordt dat
een 5,8.
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4. ’s Avonds aan de hemel zijn er sterren te zien. Welke bewering hieronder is juist?
(a) Alle sterren zien we vanaf de aarde elke avond op dezelfde plek staan.
(b) Alle sterren zien we vanaf de aarde gedurende het jaar veranderen van plek aan
de hemel.
(c) Alle sterren veranderen van plek aan de hemel, met uitzondering van de
poolster, deze blijft het hele jaar op precies dezelfde plek staan.
(d) Meer dan één ster is het hele jaar op dezelfde plek te zien en sommige sterren
veranderen van plek gedurende het jaar.
(e) Ik weet het niet

F IGUUR C.1: Overzicht voor vraag 4. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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18. De zon komt iedere dag op en gaat weer onder, welke beweging past daar het beste
bij?
(a) De zon komt op in het noorden en gaat onder in het zuiden. De zon gaat over
ons hoofd heen.
(b) De zon komt op in het oosten en gaat via een boog naar het westen.
(c) De zon komt op in het zuiden en blijft gedurende de dag in het zuiden hangen.
Vlak voordat hij ondergaat gaat hij meer naar het westen
(d) Do zon komt op in het westen en gaat vervolgens via een boog naar het noorden
(e) Ik weet het niet

F IGUUR C.2: Overzicht voor vraag 18. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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19. De afbeelding hierboven (Figuur A.2) laat de posities van de sterren zien om 12 uur
’s middags op een gegeven dag. Hoe lang moet je wachten om het sterrenbeeld
tweelingen op precies dezelfde plek aan de hemel te zien om middernacht, geen
rekening gehouden met zomer/winter tijd?
(a) 12 uur
(b) 24 uur
(c) 6 maanden
(d) 1 jaar
(e) De tweelingen is nooit op dit punt te zien om 12 uur ’s nachts
(f) Ik weet het niet

F IGUUR C.3: Overzicht voor vraag 19. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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20. Is het mogelijk om vanaf de aarde ’s avonds de planeten te zien met het blote oog?
(a) Ja dit kan, een aantal planeten is met het blote oog te zien, ze lijken alleen
net sterren dus het is lastig om ze te herkennen.
(b) Nee dit kan niet, de planeten staan altijd onder de horizon waardoor we ze niet
zien.
(c) Nee dit kan niet, de planeten geven namelijk geen licht
(d) Nee dit kan niet, de planeten staan veel te ver weg
(e) Ik weet het niet

F IGUUR C.4: Overzicht voor vraag 20. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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22. Zijn alle sterrenbeelden altijd te zien als het onbewolkt is?
(a) Ja, alle sterrenbeelden zijn altijd te zien
(b) Ja, maar door licht van de omgeving is het niet donker genoeg om alle sterrenbeelden met het blote oog te zien.
(c) Nee, de sterrenbeelden zitten ook aan de andere kant van de aarde, we zien
op een donkere avond ongeveer de helft.
(d) Nee, doordat de aarde bol is missen we er ongeveer 10 per avond.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR C.5: Overzicht voor vraag 22. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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F IGUUR C.6: Overzicht voor domein 2 hemel bewegingen. Het bovenste panel geeft de verdeling
van de correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per
leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau.
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F IGUUR C.7: Overzicht voor domein 2 hemel bewegingen. Het bovenste panel geeft de verdeling van de correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per
leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau. De verdeling laat zien welk percentage van welke demografische groep het correcte antwoord geeft. Bij elk panel is bovenaan de
totaal verdeling van de demografische groep te zien.
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Bijlage D

Domein 3: Zonnestelsel
Domein 3 zonnestelsel bevat de vragen 6, 14, 23, 24, 25. Elk van de vragen wordt hierna
apart behandeld. Bij elk van de vragen wordt de verdeling getoond van het aantal antwoorden per geslacht, leeftijd en niveau.
Daarna volgt een overzicht van het domein. De eerste figuur laat het aantal correcte antwoorden zien. Het tweede figuur laat zien hoeveel procent van de correcte antwoorden
gegeven is door een bepaalde demografische groep.
Gemiddeld hebben in domein zonnestelsel 76,2 deelnemers het correcte antwoord gegeven. Dit is ongeveer 45%. Als er wederom een cijfer wordt toegekend aan dit domein wordt
dat een 5,3.
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6. Staat er een ster in ons zonnestelsel?
(a) Ja, alle sterren die wij ’s avonds zien staan in het zonnestelsel.
(b) Ja, maar de enige ster in ons zonnestelsel is de zon.
(c) Nee, ons zonnestelsel heeft alleen maar de zon en de planeten.
(d) Nee, met ons zonnestelsel bedoelen we de aarde en de maan, hier zijn geen
sterren bij.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR D.1: Overzicht voor vraag 6. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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14. Is de aarde de enige planeet met een maan?
(a) Ja, eigenlijk was de maan ook een planeet die gevangen is door de zwaartekracht van de aarde en zo om de aarde is gaan draaien.
(b) In ons zonnestelsel wel, buiten ons zonnestelsel hebben we nog geen andere
planeten met manen gevonden.
(c) Nee, andere planeten kunnen ook een maan hebben, maar het is altijd maar
één.
(d) Nee, planeten kunnen meerdere manen hebben.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR D.2: Overzicht voor vraag 14. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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23. Stel u voor dat u in een ruimteschip zit en u vliegt vanaf de zon naar Pluto (de zon is
al gepasseerd), welke objecten komt u dan allemaal tegen?
(a) Planeten
(b) Sterren
(c) Manen
(d) Twee van deze objecten
(e) Alle van deze objecten
(f) Ik weet het niet

F IGUUR D.3: Overzicht voor vraag 23. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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24. Is er leven op mars?
(a) Ja dat is er
(b) Ja dat is er, maar dit zijn bacteriën
(c) Nee, dat is er niet en dat is er ook nooit geweest
(d) We vermoeden dat het er ooit is geweest, maar hier is nog geen bewijs voor.
(e) Ik weet het niet

F IGUUR D.4: Overzicht voor vraag 24. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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25. Hoe is het zonnestelsel bestaand uit de zon en planeten gevormd?
(a) De planeten en de zon zijn gevormd tijdens de big bang.
(b) De planeten zijn gevangen door de zwaartekracht van de zon. De planeten zijn
dus niet in ons zonnestelsel gevormd, maar daarbuiten.
(c) De planeten zijn tegelijktijdig en van hetzelfde materiaal gevormd als de
zon. De planeten zijn dus net zo oud als de zon.
(d) De zon is eerst gevormd, delen van de zon koelden af en brokkelden zo van de
zon af. Deze delen zijn in een baan om de zon gekomen.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR D.5: Overzicht voor vraag 25. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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F IGUUR D.6: Overzicht voor domein 3 zonnestelsel. Het bovenste panel geeft de verdeling van de
correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau.
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F IGUUR D.7: Overzicht voor domein 3 zonnestelsel. Het bovenste panel geeft de verdeling van de
correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau. De verdeling laat zien welk percentage
van welke demografische groep het correcte antwoord geeft. Bij elk panel is bovenaan de totaal
verdeling van de demografische groep te zien.
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Bijlage E

Domein 4: Heelal
Domein 4 heelal bevat de vragen 9, 13, 21, 26, 28. Elk van de vragen wordt hierna apart
behandeld. Bij elk van de vragen wordt de verdeling getoond van het aantal antwoorden
per geslacht, leeftijd en niveau.
Daarna volgt een overzicht van het domein. De eerste figuur laat het aantal correcte antwoorden zien. Het tweede figuur laat zien hoeveel procent van de correcte antwoorden
gegeven is door een bepaalde demografische groep.
Gemiddeld hebben in domein heelal 68,4 deelnemers het correcte antwoord gegeven. Dit
is ongeveer 49%. Als er wederom een cijfer wordt toegekend aan dit domein wordt dat een
5,4.
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Bijlage E. Domein 4: Heelal

9. De Melkweg is het sterrenstelsel waarin wij leven. Zijn er naast de Melkweg nog
andere sterrenstelsels?
(a) Ja, er zijn veel meer sterrenstelsels.
(b) Nee, alle sterren in het universum zijn onderdeel van de Melkweg.
(c) Nee, er bestaan wel wolken van gas en stof, maar dit zijn geen sterrenstelsels.
(d) Wetenschappers vermoeden van wel, maar ze zijn nog niet gevonden.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR E.1: Overzicht voor vraag 9. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.

Bijlage E. Domein 4: Heelal
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13. Is de aarde de enige planeet met een maan?
(a) Ja, eigenlijk was de maan ook een planeet die gevangen is door de zwaartekracht van de aarde en zo om de aarde is gaan draaien.
(b) In ons zonnestelsel wel, buiten ons zonnestelsel hebben we nog geen andere
planeten met manen gevonden.
(c) Nee, andere planeten kunnen ook een maan hebben, maar het is altijd maar
één.
(d) Nee, planeten kunnen meerdere manen hebben.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR E.2: Overzicht voor vraag 13. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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Bijlage E. Domein 4: Heelal

21. Wat is de volgorde van de volgende locaties beginnend dicht bij de aarde en eindigend het verst van de aarde?
(a) De maan, de poolster, de zon, het einde van ons zonnestelsel.
(b) De maan, de zon, het einde van ons zonnestelsel, de poolster.
(c) De poolster, de maan, de zon, het einde van het zonnestelsel.
(d) De zon, de maan, het einde van het zonnestelsel, de poolster.
(e) De zon, de poolster, de maan, het einde van het zonnestelsel.
(f) Ik weet het niet.

F IGUUR E.3: Overzicht voor vraag 21. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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63

26. Zet de objecten hieronder op volgorde van kleinst naar grootst:
A Cluster van sterrenstelsels
B Zon
C Zonnestelsel
D Aarde
E De Melkweg
F Jupiter
1. B<F<D<C<A<E
2. D<B<F<C<E<A
3. D<F<B<C<E<A
4. F<D<C<B<A<E
5. Geen enkele van deze is correct
6. Ik weet het niet

F IGUUR E.4: Overzicht voor vraag 26. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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Bijlage E. Domein 4: Heelal

28. Hoe is het heelal ontstaan?
(a) Dit is nog niet bekend.
(b) Door een grote explosie die alle materie gevormd heeft.
(c) Doordat alle deeltjes die er altijd al waren sterren en planeten zijn gaan vormen.
(d) Doordat alle materie langzaam is verschenen.
(e) Het heelal heeft altijd al bestaan.
(f) Ik weet het niet.

F IGUUR E.5: Overzicht voor vraag 28. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.

Bijlage E. Domein 4: Heelal
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F IGUUR E.6: Overzicht voor domein 4 heelal. Het bovenste panel geeft de verdeling van de correcte
antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en
het onderste panel de verdeling per niveau.
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Bijlage E. Domein 4: Heelal

F IGUUR E.7: Overzicht voor domein 4 heelal. Het bovenste panel geeft de verdeling van de correcte
antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie
en het onderste panel de verdeling per niveau. De verdeling laat zien welk percentage van welke
demografische groep het correcte antwoord geeft. Bij elk panel is bovenaan de totaal verdeling van
de demografische groep te zien.
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Bijlage F

Domein 5: Pseudowetenschap
Domein 5 pseudowetenschap bevat de vragen 8, 10, 15, 17, 27. Elk van de vragen wordt
hierna apart behandeld. Bij elk van de vragen wordt de verdeling getoond van het aantal
antwoorden per geslacht, leeftijd en niveau.
Daarna volgt een overzicht van het domein. De eerste figuur laat het aantal correcte antwoorden zien. Het tweede figuur laat zien hoeveel procent van de correcte antwoorden
gegeven is door een bepaalde demografische groep.
Gemiddeld hebben in domein pseudowetenschap 94,8 deelnemers het correcte antwoord
gegeven. Dit is ongeveer 68%. Als er wederom een cijfer wordt toegekend aan dit domein
wordt dat een 7,1.
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Bijlage F. Domein 5: Pseudowetenschap

8. Er wordt wel eens gezegd dat je slechter slaapt bij een volle maan. Is dit waar?
(a) Ja, de maan heeft invloed op water en wij mensen bestaan voornamelijk uit
water. Daarom heeft de maan ook invloed op ons.
(b) Ja, de maan heeft net zoals de sterrenbeelden invloed op mensen.
(c) Nee, alleen de stand van de sterren en de planeten hebben invloed op mensen.
(d) Nee, de maan heeft geen enkele aantoonbare invloed op mensen.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR F.1: Overzicht voor vraag 8. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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10. Wat is het voordeel van het lezen van een horoscoop aan het begin van de dag?
(a) De horoscoop kan mij adviseren hoe ik het beste kan reageren op situaties gedurende de dag.
(b) De horoscoop kan belangrijke inzichten geven in dingen die mij die dag kunnen gebeuren.
(c) De horoscoop is enkel gebaseerd op de geboortedag, niet op het geboortejaar.
Voor een volledig beeld is het belangrijk om ook andere bronnen te raadplegen, zoals een ascendant.
(d) Niks, de horoscoop is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR F.2: Overzicht voor vraag 10. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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Bijlage F. Domein 5: Pseudowetenschap

15. Welke effecten kunnen de planeten en sterren op ons hebben?
(a) De stand van de planeten kan mij adviseren wanneer ik het beste belangrijke
beslissingen kan nemen.
(b) De stand van de planeten ten opzichte van de aarde kan je humeur beïnvloeden.
(c) De stand van de sterren en planeten beïnvloedt de horoscoop.
(d) De stand van de sterren en planeten heeft geen enkele invloed op ons dagelijks leven.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR F.3: Overzicht voor vraag 15. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.

Bijlage F. Domein 5: Pseudowetenschap
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17. Vaak wordt er gesuggereerd dat een doemscenario zich voordoet als alle planeten
op één lijn staan. Is dit mogelijk?
(a) Ja, als alle planeten op één lijn staat wordt de zwaartekracht van de zon versterkt.
(b) Ja, dit evenement is zo zeldzaam dat dit wel invloed moet hebben op ons
(c) Ja, doordat alle planeten op één lijn staan wordt het magnetisch veld versterkt,
dit kan grote gevolgen hebben.
(d) Nee, dit is gewoon een toevalligheid en heeft verder geen consequenties.
(e) Ik weet het niet.

F IGUUR F.4: Overzicht voor vraag 17. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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Bijlage F. Domein 5: Pseudowetenschap

27. Welke stelling over buitenaards leven is juist:
(a) Buitenaards leven bestaat en we hebben al contact met dit buitenaards leven
gehad.
(b) Op dit moment zijn er al sporen van buitenaards leven gevonden
(c) Op dit moment zijn we nog op zoek naar buitenaards leven.
(d) We weten al van het bestaan van buitenaards leven, het is alleen nog niet mogelijk om met ze te communiceren.
(e) Ik weet het niet

F IGUUR F.5: Overzicht voor vraag 27. Het bovenste panel geeft de verdeling van de antwoorden
per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per leeftijdscategorie en het onderste panel de
verdeling per niveau.
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F IGUUR F.6: Overzicht voor domein 5 pseudowetenschap. Het bovenste panel geeft de verdeling
van de correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per
leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau.
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Bijlage F. Domein 5: Pseudowetenschap

F IGUUR F.7: Overzicht voor domein 5 pseudowetenschap. Het bovenste panel geeft de verdeling
van de correcte antwoorden per vraag per geslacht weer, het middelste panel de verdeling per
leeftijdscategorie en het onderste panel de verdeling per niveau. De verdeling laat zien welk percentage van welke demografische groep het correcte antwoord geeft. Bij elk panel is bovenaan de
totaal verdeling van de demografische groep te zien.

