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Probleemstelling

De nieuwsberichten die ons dagelijks bereiken via de geschreven en online pers, en ook vanuit de nieuws-
redacties op radio- en tv-stations, worden met de tijd extremer van karakter. Door de toegenomen snelheid
van berichtgeving, onder meer gestuurd door sociale media, is de strijd om de lezer/kijker/luisteraar compleet
losgebarsten. Het resulteert in alsmaar kortere nieuwsberichten—omdat de collectieve aandachtsspanne ach-
teruit lijkt te gaan—met vaak extravagante of theatrale koppen. Daarnaast focussen de meeste journalisten op
grotendeels negatieve onderwerpen; als mens smullen we nu eenmaal graag van drama en conflict. Dit alles
heeft potentieel een aantal maatschappelijke nadelen: het voedt ongewild onze smartphone- en mediaversla-
ving, het vormt een voedingsbodem voor polarisatie, en onze visie op de samenleving raakt scheefgegroeid.
De vraag is: kloppen al deze beweringen wel? Is het effectief zo dat nieuws voornamelijk extreem van sen-
timent is? Zijn onze artikels effectief korter en talrijker aan het worden? Dit zijn de vragen die we willen
beantwoorden in dit project.

Doelstelling

In dit project zullen we een online platform bouwen dat live visuele statistieken toont over de huidige nieuws-
situatie in Vlaanderen. De website verschaft op deze manier informatie aan het brede publiek over bv. hoe
negatief/positief het nieuws vandaag is, hoe verschillende nieuwsbronnen zich hierin verhouden t.o.v. elkaar,
en ook hoe het globale sentiment varieert doorheen de tijd. Het platform kan dus ook gebruikt worden als
handige feedback-tool naar de journalisten en eindredacties toe.

Het project bestaat grofweg uit volgende onderdelen:

• Het opzetten van automatische data scrapers voor verschillende nieuwsbronnen.

• Het automatisch laten analyseren van de gescrapete data op sentiment, woordgebruik, lengte... en an-
dere biases die (onbewust) geı̈ntroduceerd worden door de journalisten (bv. gender bias).

• Een vergelijkende statistische studie maken tussen verschillende nieuwsbronnen, i.e. hoe verhouden
verschillende kranten/zenders zich ten opzichte van elkaar.

• Het hosten van een website waarop live statistieken zichtbaar zijn, bv. hoe negatief/positief het nieuws
vandaag is, welke krant vandaag de kortste artikels voorschotelt, enz.

• Het zoeken naar adequate visualisaties voor de getoonde statistieken, en deze visualisaties implemen-
teren via webtechnologieën (of Tableau dashboards).

Organisatie

Het project vindt plaats in het 2de semester van academiejaar 2019-2020. Het project wordt gepromoot door
prof. Bart Dhoedt en dr. Cedric De Boom, en o.m. begeleid door laatstgenoemde. De studenten kunnen zowel
thuis als ter plaatse in het iGent-gebouw werken aan het project. Vanuit de vakgroep stellen wij de benodigde
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hardware ter beschikking ten behoeve van het hosten van het platform en het analyseren van grote hoeveel-
heden data. De studenten zullen daarnaast een stoomcursus machinaal leren krijgen zodat ze snel op weg
zijn om de verzamelde data te analyseren.

Aanspreekpunt: Cedric De Boom (cedric.deboom@ugent.be).

Type project en vakoverschrijdend karakter

Het project focust op zowel creatieve en probleemoplossende aspecten als implementatiegerichte aspecten.
Het project leunt aan bij de vakken Multimediatechnieken, Databanken, Communicatienetwerken en Software-
ontwikkeling in de bacheloropleiding, en bij Machinaal Leren, Artificiële Intelligentie, Natuurlijke-Taalverwerking,
Deep Learning, Aanbevelingssystemen en Big Data Science in de masteropleiding.

Het project is niet in de eerste plaats gericht op Durf Ondernemen, maar de studenten mogen uiteraard altijd
een onderneming uitbouwen uitgaande van de kennis opgedaan in dit project. Het zou echter meegenomen
zijn mochten de studenten naar het einde toe van dit project willen inzetten op (online) visibiliteit van hun
realisaties. Op die manier betrekken we ook een deel marketing en communicatie bij het project.
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