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Over dit vak
Doel
-

Inzicht in (Vlaamse) klassieke massamedia (pers, radio, tv) en (internationale) nieuwe
en sociale media (als nieuwsbron)
Organisatie en werking, evolutie en huidige stand
Feiten, theoretische en interpretatieve aspecten

Praktisch
-

-

Vrijdagvoormiddag, 9u30 tot 12u30
Vanaf week 3:
• 9u30 tot 11u30: les voor iedereen
• 11u30 tot 12u30: debat per groep
Communicatie verloopt via Blackboard
Silence is golden! GMS op stil, geen eten

Lesmateriaal
-

-

Cursusmateriaal online beschikbaar via Blackboard
• Er loopt een update dus materiaal beschikbaar as we go
Update van oude cursus ‘Media: Structuur en werking’
• Tabellen met recentste cijfers
• Update mediaconcentratie/verlechting
• Update mediastructuren en feiten
• Nieuwe delen over nieuwe media
Cursusteksten op BB
Daarnaast
• Eventueel extra leesmateriaal via BB
• Actualiteit
• Slides
• Gastlessen

Evaluatie
(1) Schriftelijk examen op pc: multiple choice en essayvragen (90% v.d. punten)
-

Essayvragen = open vragen

(2) Discussie en paper (10% van de punten)
-

Toegewezen onderwerp; argumenten pro of contro
Toegewezen datum voor discussie. Breng je (voorlopige) paper mee naar de discussie!
Inleveren paper zelfde dag tegen 18u00 via de Blackboard-module.
Indeling en opdracht zie BB

(3) Online test via Blackboard
-

Vrijdag 24 maart van 9u30 tot 12u30 (geen les, test meedoen op dat moment)
Onderwerp: nieuwsagentschappen (zelfstudie zie cursus)
Doel: idee geven van soort examenvragen
Niet deelnemen = min 2 punten
Indien degelijk gemaakt door heel de groep: stuk valt weg voor examen (wordt na de
test beslist en gecommuniceerd)
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HOOFDSTUK 1 Mediavervlechting
Vervaging van media en platformen
Steeds minder scherpe grenzen tussen massamedia en telecommunicatie.
Telecommunicatie

Klassieke massamedia

Diensten

Telefoon, fax internet

Pers, radio, TV

Patroon

Point-to-point

Point-to-multipoint

One-to-one

One-to-many

Interactief

Niet-interactief

Tijdstip

Vrij te kiezen

Zenderbepaald

Financiering

Inschrijving

Licentie, reclame, overheid

Gebruik

Individueel

Collectief

Regulering

‘Carrier’ regulated

‘Content’ regulated

Vrijheid van communicatie

Inhoudelijke regels

Telecom-operatoren,
media…

Omroep, pers…

Industrie

sociale

Oude media op nieuwe platformen
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Oorzaken van de vervaging
-

-

Digitalisering
• Analoog: continuüm, technologie verschilt naar gelang de aard van de
communicatiedrager/het medium
• Digital: 0-1, aantal bits, één technologie voor verschillende vormen van
communicatiedragers/media
Groei van het internet
Groeiende concentratiebeweging (omwille van voordeel schaalvergroting)
• Horizontale concentratie: bedrijf dat actief is in één tak van de bedrijfskolom
(bv. een krant die nog een andere krant koopt zoals Het Mediahuis die door
fusie van de kranten van Concentra en Corelio het krantenlandschap verder
geconcentreerd en teruggebracht heeft tot slechts twee mediagroepen)  door
overnames, merges, uitbouw van bestaand bedrijf…
• Verticale concentratie: bedrijf dat actief is in verschillende sectoren of takken
van de bedrijfskolom bv. operator Telenet die niet alleen distribueert maar ook
steeds meer content produceert…
• Crossmediaal: één groep huisvest steeds meer verschillende media bv.
krantenbedrijf dat zich in omroep mengt

 Multimediale mediagroepen: groeiende diversiteit in het consulteren van media door
gebruikers (bv. nieuwsconsumptie via meerdere online en offline nieuwsbronnen, ‘second
screen’ gebruik…).

Eigendom over grenzen van media en platformen
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 Mix van krantenbedrijf, distributeur (zoals Telenet)… zijn
allemaal deels mede-eigenaar.

Resultaat: vervlechting Vlaamse media
De vervaging heeft invloed op:
-

Structuur van de media die naar eigendom steeds meer met elkaar vervlochten zijn
en dit in wisselende samensmelting en samenwerking
Werking van de media die ook een toenemende vervlechting toont

Tabel geeft een overzicht van de mediagroepen en hun activiteiten in Vlaanderen: elke
mediagroep in Vlaanderen is in minstens drie tot acht verschillende sectoren aanwezig.
Klassieke indeling wordt in de cursus nog wel gehanteerd maar dat al deze media staan steeds
meer door crossverbindingen met elkaar in verband.
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Domeinafbakening
Geografische afbakening
Perspectief:
-

Descriptieve domeinbenadering (beschrijven)
Ruimer denkkader (een paar bredere vragen bij stellen)

Aandacht klassieke massamedia
-

Ontwikkeling: verleden en heden
‘Grote structuren’
Organisatie

‘Geen’ aandacht
-

Inhoud
Publiek
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HOOFDSTUK 2 Mediamodellen
In dit hoofdstuk worden belangrijke mediamodellen besproken. Deze theorieën definiëren de
relatie tussen staat, media en burgers.
Four theories of the press (Siebert et al. 1956): verschillende modellen die we gaan
behandelen in de cursus.
-

Liberaal model
• Gelijkaardig aan het vrijemarkt model
Sociale verantwoordelijkheid model
• Gelijkaardig aan het publieke omroepmodel
(Autoritair)
(Marxistisch)
(Ontwikkelingsparadigma)
Community model: meest recente theorie waarbij de lezer steeds actiever betrokken
en persoonlijk aangesproken wordt in een toenemende digitale wereld

Liberale theorie
Media moeten onafhankelijk zijn van overheid (om optimaal als waakhond te kunnen
fungeren).
-

-

Watchdog/4e macht: burger informeren, waarheid achterhalen en fungeren als een
controlemechanisme voor de overheid (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht, media is de 4e macht)
Zelfregulering i.p.v. inmenging van overheden
Klassiek: de pers (vind je traditioneel bij de gedrukte pers)
Sinds jaren 1980: commerciële omroepen (uitbereiding: verspreid zich meer naar
andere media zoals radio en televisie)
Problemen:
• Concentratie (systeem werkt als verschillende media een andere invalshoek
bieden, door concentratie kan dit minder zijn)
• Consument i.p.v. burger (zit eigenlijk commercieel in elkaar)
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Sociaal Verantwoordelijkheidstheorie
Overheid heeft een zorgplicht (verantwoordelijkheid van de overheid).
Prototypisch openbare omroep: moeten vrij kunnen opereren zonder interventie van de
overheid op het vlak van hun dagelijks bestuur en de inhoud van hun programma’s (in ruil voor
steun (geld) dat ze krijgen moeten ze garanderen dat er een aantal functies vervuld worden).
-

-

-

Universaliteit: geografisch, omroepprogramma’s moeten beschikbaar zijn voor de
ganse populatie
Universele aantrekkingskracht: omroepprogramma’s moeten diverse smaken en
interesses aanspreken (iedereen moet zich erin kunnen terugvinden, kunnen
herkennen)
Aandacht voor minderheden
Nationale identiteit erkennen
Afstand nemen van gevestigde belangen en de regering van dat moment
‘Onafhankelijke’ financiering: omroep moet deels betaald worden door rechtstreekse
bijdragen van de gebruikers
Concurrentie voor kwaliteit (goede programma’s) i.p.v. kwantiteit (cijfers): je moet niet
per definitie meer luisteraars of kijkers winnen maar wel concurreren met goede
programma’s
Richtlijnen moeten zo ontworpen worden dat ze programmamakers eerder bevrijden
dan beperken

Andere mediasectoren: overheidssteun

Community model
= reactie, kritiek op de twee vorige modellen
Communicatie is te belangrijk om (enkel) aan professionals over te laten.
-

Bottom up (wij moeten het zelf doen, vanuit het publiek zelf beslissen)
Betrokkenheid gebruikers: belangengroep participeert in beleid, programmaproductie
en werking van het station
Alternatieve media
Lokale radio’s (vroeger, bestaat nu niet meer bv. verslag van voetbalmatch FC
Vorselaar)
Blogs
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HOOFDSTUK 3 Pers
Inleiding: definities
Probleem definitie en classificatie (zelden eenduidig gedefinieerd)
-

Groeiend aantal en diversiteit van de communicatiekanalen
Verschillende criteria/invalshoeken

Dagelijks taalgebruik: pers =
1. Druktechnisch materieel: pers houdt verband met persen, druk uitoefen om iets een
gewenste vorm te doen aannemen (bij het drukken van lettertekens op papier gebruikt
men ‘drukpersen’)
2. Product: voortgebracht d.m.v. drukpersen (papier en inkt als materiele grondstoffen)
3. Professionele instellingen/activiteit bv. gebruik van het woord ‘pers’ in
persconferentie, persbureau…

Historisch: van druktechniek naar ruimere interpretatie naar
-

-

Maatschappelijke functies die ze vervullen
Verschillende media: naast gedrukte media zijn er vele andere mogelijkheden voor
het verspreiden van informatie, nieuws en opinie (breder scala aan
massacommunicatiemiddelen en mediaorganisaties)
Nieuwe media? Ontwikkeling van de nieuwe media roept vragen op omtrent de
bestaanszekerheid van het ‘pers’-product en doet de behoefte ontstaan aan nieuwe
omschrijvingen en classificaties

Eerste afbakening: pers
We zullen in deze cursus het begrip ‘pers’ alleen gebruiken voor massamedia die primair
geconcipieerd zijn als gedrukte, mechanische verveelvoudigde publicaties, ongeacht
alternatieve verspreiding (bv. online).
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Verdere afbakening: krant
Kan ook in verschillende betekenissen worden gebruikt:
-

Specifiek soort medium
Concreet exemplaar
Onderneming (waar kranten redactioneel worden verzorgd en/of technisch
vervaardigd)
Collectiviteit van de pers

Essentiële kenmerken
-

-

Actualiteit
Periodiciteit: verschijnt met een vaste regelmaat
Continuïteit: vertoont een reekskarakter (vaste titel, doorlopende nummering…) en
redactionele stabiliteit naar inhoud (bv. ideologische oriëntatie) en vorm (bv.
rubriekindeling)
Openbaarheid: is in principe voor iedereen bestemd en toegankelijk
Universaliteit: bereikt alle gebieden van het maatschappelijke leven (algemene
informatie, veelzijdige inhoud…)

Verdere afbakening:
Pers kunnen we binnen het universum van de gedrukte, mechanisch verveelvoudigde
publicaties slechts verder afbakenen a.d.h.v. de criteria actualiteit, periodiciteit en continuïteit
en haar definiëren als een geheel van periodieke (d.i. met een geregeld tijdsinterval, continu
verschijnende) mechanisch verveelvoudigde drukwerken met een actuele inhoud.
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Pers: werking
Het persbedrijf: interne organisatie
Rechtsvormen en eigendomsstructuren
Van courantiers:
-

Ambachtelijk
‘Eenmansbedrijf’ (één persoon vervulde tegelijk de rol van
uitgever, journalist, drukker en verspreider)

Naar industriële, kapitaal- en arbeidsintensieve bedrijven (ondernemingsgewijze
productie en commerciële exploitatie):
-

Horizontale en verticale taak- en werkverdeling
Toenemende specialisatie
Hiërarchische organisatiestructuur
Scheiding van eigendom, management en productie
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Belgische dagbladpers tot 40 jaar geleden:
-

-

Familie-eigendom: kapitaalkrachtige families die alle of de
meerderheid van de aandelen van een persbedrijf in bezit
hadden
Collectieve eigendom: dagbladen uitgegeven door politieke
partijen, syndicale organisaties en andere ideologische
belangengroepen

Evolutie laatste decennia:
-

Ketens en conglomeraten (concentratie door fusies, overnames en
samenwerkingsverbanden)
Financiële en industriële groepen als eigenaar (participeren in het kapitaal van
uitgeversbedrijven en zo hun greep en invloed op de pers versterken)

Resultaat vandaag:
-

Naamloze vennootschappen
Mengvormen van eigendomstypes (aandelen zijn verdeeld)
Financiële verstrengelingen en/of bestuurlijke dwarsverbindingen

Tweeledigheid:
-

Industrieel, economisch, consumptie goed (verkopen zodat je er winst uit haalt zoals
auto’s, schoenen…)
Intellectuele, culturele creatie en publieke dienst (inhoud maakt dat je de dingen wil
kopen)

Probleem:
-

-

Conflict redactie vs. eigenaars-aandeelhouders (journalisten: socio-politieke
verantwoordelijkheid <-> commerciële belangen: winst ongeacht de inhoud, als het
maar verkoopt)
Moet twee keer verkocht worden: bv. je moet die krant enerzijds verkopen op de
lezersmarkt en ook verkopen aan de adverteerder

Financiële structuur
Inkomsten
Journalistiek en advertentioneel product: publicaties moeten tweemaal verkocht worden,
eenmaal op de lezersmarkt (verspreiding of verkoop) en eenmaal op de advertentiemarkt
(advertentiemarkt).
-

Biedt op de lezersmarkt een product aan dat redactionele en advertionele informatie
verschaft
Biedt op de advertentiemarkt een contact aan tussen adverteerders en prospects

 Elk blad dient naast het vervullen van een informatie- en/of amusementsfunctie er dus ook
voor te zorgen dat geschikt is als reclamemedium of -drager.
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Oplagespiraalmodel (Furhoff): stelt de samenhang tussen reclame en verkoopopbrengsten
voor.
-

-

Interdependentie:
• Neerwaartse spiraal: dag- of weekblad waarvan de verkoop daalt (laag
verkoopcijfer) is minder aantrekkelijk voor adverteerders  daling advertentieinkomsten  minder geld beschikbaar  daling kwaliteit van het redactionele
product  verdere daling in de verkoop…
• Opwaartse spiraal: lezers worden door de concurrent afgesnoept  realiseren
hogere oplage of verkoop  trekken meer adverteerders aan  vragen
eventueel hogere prijzen voor de inlassing
Vereenvoudigd model (vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid):
• Economische logica (scale/scope)
• Adverteerders logica

Inkomsten uit lezersmarkt bepaald door:
-

Concurrentie, volume,
kenmerken (SES)

prijs,

leesgewoonten,

mobiliteit,

socio-demografische

Inkomsten uit advertenties bepaald door:
-

Lezersmarkt, advertentievolume, concurrentie, economisch klimaat (bv. als het
economisch slecht gaat zullen ze eerst knippen in inkomsten uit advertenties)
Globale reclame-uitgaven in een land, verdeling van die begrotingen per media en
perstypen (thematische reclame, rubrieksreclame, product + = aanbieden van een
extra product bv. CD, DVD…)

Afhankelijkheid van reclame-inkomsten:
-

Verhouding inkomsten verkoop – reclame (50/50): hoeveel inkomsten halen ze uit
lezers en hoeveel uit reclame

Streefdoel:
-

Minstens totale inkomsten = totale productiekost (om rendabel te zijn)
Vergroten winstmarges
• Voornamelijk via advertenties
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