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1. EDUCATIEVE FUNCTIE VAN MEDIA
1.1. De educatieve opdracht van de openbare omroep
1.1.1.ANIMATIEFILM SCHOOLTV


Digitale bron: animatiefilm ‘Wat is kippenvel?’ (Schooltv, 2012)



Toelichting
Schooltv is een productie van NTR, de Nederlandse publieke omroep, die informatieve,
culturele en educatieve programma’s aanbiedt. Schooltv richt zich specifiek op kinderen
en jongeren tot 18 jaar met een uitgebreid gamma aan educatieve programma’s.
‘Wat is kippenvel?’ is een korte animatiefilm voor jong en oud die vertrekt vanuit de
alledaagse observatie dat mensen kippenvel hebben. Vervolgens worden de situaties
beschreven waarbij men kippenvel krijgt en wordt de historische rol van deze
lichaamsfunctie verklaard.



Toepassing in de les
Het getoonde filmpje is een voorbeeld van educatieve televisie. ‘Wat zijn andere
voorbeelden van educatieve tv?’, vraagt de leerkracht. Vervolgens wordt er klassikaal
gezocht naar een definiëring van educatieve televisie.
Dit filmpje dient als introductie van een groepsopdracht. In groepjes van vier of vijf zullen
de leerlingen zelf een educatieve uitzending van vijf à tien minuten inblikken. Voor ze met
camera aan het werk gaan, bezinnen ze zich over de strategie van hun film door stil te
staan bij enkele vragen. Welk thema snijden we aan? Wie willen we bereiken? Wat willen
we bereiken? En hoe willen we dat doen; welke stijl gebruiken we?
Tijdens deze les wordt het begrip educatieve tv verhelderd door de animatiefilm en het
klasgesprek en denken leerlingen na over de strategie van educatieve media door er zelf
een uitzending te ontwikkelen.

4

Taak ‘Digitale didactiek lexicon’ voor Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen I, Academiejaar 20142015, door Inge Neefs (studentennummer 01311384)

1.1.2. GRAFIEK VRM


Digitale bron: grafiek ‘Weekbereik educatie via generalistische televisiekanalen VRT
t.o.v. bevolking’ (Vlaamse Regulator voor de Media, 2011)



Toelichting
Deze grafiek is afkomstig uit het toezichtsrapport van de Vlaamse Regulator voor de
Media (VRM). Jaarlijks rapporteert de VRM in welke mate de openbare omroep (VRT) het
beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap naleeft. Een van de maatstaven
die in het rapport van 2011 wordt gehanteerd is dat de televisiekanalen van VRT een ruim
publiek moeten bereiken om hun educatieve opdracht te verwezenlijken. De VRT
verwezenlijkt deze doelstelling als het wekelijks 25% van de Vlaamse bevolking bereikt.



Toepassing in de les
Aan leerlingen wordt de vraag gesteld wat er afgeleid kan worden uit deze grafiek? De
grafiek geeft, conform de conclusies van het rapport, aan dat de VRT haar educatieve
missie bereikt. ‘Kan je de educatieve rol van de VRT beoordelen aan de hand van
kijkcijfers?’, is de volgende vraag. Om op deze vraag te beantwoorden, brengen leerlingen
eerst de tv-programmatie van de VRT in de kaart. Leerlingen dragen programma’s aan die
ze kennen en beoordelen welke functie dit programma vervult aan de hand van
argumenten. Is het programma educatief of eerder recreatief, persuasief of informatief?
De leerkracht stuurt niet direct bij, maar stelt bijkomende vragen zodat de leerlingen zelf
nadenken. Op het bord is een eerste ruwe schets van de programmering van de VRT
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verschenen. Opnieuw komt de vraag of de educatieve rol van de VRT kan gestaafd
worden door middel van kijkcijfers. Leerlingen discussiëren hierover en kunnen
argumenten over de programmatie aanhalen, maar bijvoorbeeld ook over de norm van
25%. Waarom is die cruciaal om van een geslaagde educatieve functie te spreken? Zijn er
andere manieren om dit te evalueren?
Door deze opdracht staan leerlingen enerzijds stil bij de verschillende functies die de
openbare omroep heeft en bij de werking van een gesubsidieerd medium. Het geeft ook
de mogelijkheid om van hieruit een brug te slaan naar commerciële tv stations zoals VTM
of Vier die niet zoals VRT gebonden zijn aan een educatieve missie.

1.1.3. TIJDSLIJN RADIOGESCHIEDENIS


Digitale bron: Tijdslijn radiogeschiedenis (Radiohuis Leuven, n.d.)



Toelichting
Deze tijdslijn geeft een overzicht van de uitvinding van de radio en de evolutie van de
radio in België, tot hoe radio vandaag gebruikt wordt.



Toepassing in de les
Leerlingen gaan aan de slag met de tijdslijn via verschillende vragen over
radiogeschiedenis. Er wordt hen gevraagd wat de rol van Marconi was in de
ontstaansgeschiedenis van de radio? ‘Leg uit of er censuur bestond op de radio in de
jaren 30’, vraagt de leerkracht. Op deze manier krijgen leerlingen spelenderwijs contact
met de geschiedenis van de radio. De leerkracht licht elementen uit die essentieel zijn.
Op het bord wordt een bondigere tijdslijn getekend met een aantal kritische momenten in
de evolutie van de radio.

1.2. Educatieve media: objectief, neutraal en kritisch?
1.2.1. CITAAT ROBERT McCHESNEY OP DEWERELDMORGEN.BE


Digitale bron: citaat Robert McChesney (n.d.)
‘Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het
milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media
niet veranderen’



Toelichting
De digitale krant DeWereldMorgen.be (n.d.) gebruikt dit citaat om stil te staan bij de
impact van klassieke media. Deze nieuwswebsite is een antwoord op het gebrek aan
analytische diepgang en op de eenheidsworst die criticasters waarnemen in de klassieke
media. Dit is relevant bij het onderdeel educatieve functie van de media vanuit de optiek
dat je steeds door een bepaalde bril kijkt en dat dus ook educatieve media gekleurd is.



Toepassing in de les
De leerlingen reflecteren individueel en in kleine groep over de betekenis van dit citaat,
waarna er eventueel klassikaal bij stil wordt gestaan. Met dit citaat wil de leerkracht de
onderwerpen objectiviteit, neutraliteit en subjectiviteit van media aansnijden. De begrippen
worden eerst gedefinieerd. ‘Is het nodig dat educatieve programma’s neutraal zijn?’,
vraagt de leerkracht. ‘Waarom? En waaruit leid je die (a)neutraliteit af? Is neutraliteit een
voorwaarde voor objectiviteit?’ De discussie kan eventueel verder aangezwengeld worden
via een volgend citaat op dezelfde pagina van DeWereldMorgen.be:
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Maar is DeWereldMorgen.be wel neutraal?
Neen, neutraliteit bestaat niet, je kan er niet omheen dat je de wereld altijd door een
bepaalde bril bekijkt. We denken dan ook dat het gezond is dat journalisten zich niet
alleen bewust zijn van hun onvermijdelijke subjectiviteit, maar ook dat je net naar
objectiviteit streeft door die positionering kenbaar te maken aan de lezer in plaats van
ze te verstoppen. Wij zijn er trots op dat onze journalisten expliciet standpunten
durven innemen, en dat ze het vanuit hun oprechte bezorgdheid als hun kerntaak
beschouwen kritisch te kijken naar de wereld rondom hen. Bijgevolg durven ze hun
eigen aannames voortdurend in vraag stellen.
Hoe denken de leerlingen hierover? Welke media zijn kritisch en ten opzichte van wie?

1.2.2. CARTOON LECTRR


Digitale bron: cartoon (Lectrr, 2014)



Toelichting
Deze cartoon is van de hand van Lectrr, de huistekenaar van De Standaard. Hij beeldt de
politieke vertegenwoordigers van verschillende landen af die in oktober 2014 de
honderdste verjaardag van de Eerste Oorlog herdachten in Nieuwpoort. De tekenaar
verwijst naar de tweespalt tussen politiek discours en politiek beleid. ‘Nooit meer oorlog’
scanderen ze in Nieuwpoort, terwijl hun F16’s bombardementen uitvoeren tegen
Islamitische Staat in Irak (en Syrië). Deze cartoon is een vorm van educatieve media; het
draagt bij aan de kritische attitude.



Toepassing in de les
Deze tekening is een voorbeeld van satire. Lectrr klaagt niet de herdenking, noch de
militaire actie in Irak, maar de onverenigbaarheid van beide praktijken aan. Woorden en
daden spreken elkaar tegen in deze afbeelding. Via deze cartoon uit de tekenaar
misschien zijn verontwaardiging. Misschien stelt hij deze dubbelzinnigheid vast zonder
bewogenheid. Alleszins zet het aan tot denken: er zit een impliciete boodschap in
verscholen en die wakkert ons kritisch bewustzijn aan. Via deze cartoon kan de leerkracht
het hebben over media als vierde macht; media informeert, maar kan ook
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verontwaardiging aanwakkeren door een specifieke kijkwijze te presenteren, waarop
mensen ageren, waarop geregeld reactie komt vanuit politieke vertegenwoordigers. Die
kritische zin op scherp houden, is een vorm van educatie.

1.3. Edutainment: entertainment en educatie?
1.3.1.CANVASREEKS ‘LIEFDE IN DE ARABISCHE WERELD’



Digitale bron: trailer ‘Liefde in de Arabische wereld’ (Canvas, 2014)



Toelichting
Op het YouTube Kanaal van Canvas kan je een trailer bekijken van de vijfdelige reeks
‘Liefde in de Arabische wereld’. Majd Khalifeh en Senne Dehandschutter trekken naar vijf
Arabische landen om een lief te zoeken voor Senne. De vraag die zich hier stelt is of deze
vorm van ‘edutainment’ niet te veel over helt naar ‘entertainment’; is er nog een educatief
luik aan dit programma?



Toepassing in de les
Na het bekijken van de trailer vraagt de leerkracht aan de leerlingen of dit een educatief
programma is. Er ontspint een klasdiscussie waarbij leerlingen argumenten voor en tegen
aandragen. De leerkracht stelt vragen die de discussie voeden. ‘Heeft deze serie een
amusementswaarde?’ of ‘In welk opzicht kan deze serie als vormend en leerzaam
beschouwd worden?’ en ‘Wat vind je minder positief?’
Via deze introductie kan er stilgestaan worden bij de verschillende soorten van educatieve
media en de kruisbestuiving tussen de verschillende functies. Maar het is ook een mooi
startpunt om het te hebben over de evolutie van educatieve tv en de tweespalt die kan
ontstaan tussen educatie en entertainment. Entertainment kan namelijk het educatieve
element minimaliseren.

1.3.2. ARTIKEL DE STANDAARD OVER KOOKPROGRAMMA’S


Digitale bron: krantenartikel ‘Kookprogramma’s steeds meer entertainment’ (De
Standaard, 19 juli 2006)



Toelichting
De studente Caroline Vits schreef aan de KULeuven een thesis over de evolutie van
educatieve uitzendingen naar ‘edutainment’. Voor de jaren 90 stond het recept centraal in
kookprogramma. In de jaren 90 deed entertainment zijn intrede: naast recepten, komen
ook spelletjes en showelementen aan bod in kookprogramma’s.



Toepassing in de les
De leerlingen lezen individueel het artikel. Leerlingen stellen een definitie op, vergelijken
die met hun buur en komen tot een aangepaste definitie. Met de klas wordt er een
definiëring voor ‘edutainment’ opgesteld. Er wordt stilgestaan bij de evolutie van
educatieve tv. ‘Hoe was het vroeger?’ ‘Wat zijn de voordelen van edutainment?’, kan de
leerkracht bijvoorbeeld vragen. Welke periode wordt als een kantelmoment beschouwd?
Waarom zou dat zo zijn? Wat is een risico van edutainment?
Hieruit volgt een opdracht. Leerlingen werken per twee aan een kritisch krantenartikel
van een tweetal pagina’s over edutainment of maken een kritische radio-uitzending van
30 minuten. De leerkracht reikt een lijst met bronnen aan waaruit inspiratie geput kan
worden. Op deze manier wordt het begrip edutainment duidelijk en wordt de
geschiedenis van edutainment op televisie bestudeerd.
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2. PERSUASIEVE FUNCTIE VAN MEDIA
2.1. Videofragment jeugdreeks op BRT


Digitale bron: videofragment van de jeugdreeks Mik, Mak en Mon (BRT/BRTN, n.d.)



Toelichting
Mik, Mak en Mon is een fictieve kinderreeks die in de jaren 80 werd uitgezonden op de
openbare omroep. Mik en Mak zijn twee buitenaardse wezens afkomstig van de planeet
Galacton.
Door een noodlanding komen ze terecht op aarde. Mon, de melkboer, vindt hen, bevrijdt
hen en reanimeert hen door een slok verse melk toe te dienen. Het hoger doel van deze
serie: de melkconsumptie bevorderen. De reeks werd dan ook deels gefinancierd door de
melkindustrie. De serie is voor kinderen, maar het is ook fascinerend voor ouderen
omwille van de grote technologische evolutie die kinderreeksen sindsdien ondergaan
hebben. Daarnaast is dit een perfecte illustratie van hoe de melkpropaganda werkt.



Toepassing in de les
Leerlingen zoeken het begrip persuasieve media op de computer op. In de klas wordt er
samen een definitie van gemaakt. Na het bekijken van dit filmpje vraagt de leerkracht of
dit een voorbeeld van persuasieve televisie is? Leerlingen steken hun hand op voor ‘ja’,
‘neen’, ‘ik weet het niet’. Vervolgens worden er argumenten aangedragen op basis van
wat ze geobserveerd hebben.
Na deze introductie wordt er stilgestaan bij de boodschappen van algemeen nut en het
verschil met commerciële communicatie, die niet toegestaan is op de openbare tvomroep.

2.2. Gezondheidspreventie Kom op tegen kanker op VRT


Digitale bron: campagnefilm ‘Steek je tong uit tegen kanker’ op de website van de VRT
(Kom op tegen kanker, 2011)



Toelichting
De VRT zendt boodschappen van algemeen belang uit, waartoe gezondheidspreventie
behoort. Met dit filmpje wil Kom op tegen kanker mensen bewust maken van de kwalijke
gevolgen van kanker bij kinderen. Anderzijds is dit een manier om aan fondsenwerving te
doen. Zo financiert Kom op tegen kanker wetenschappelijk onderzoek, maar zoekt het
ook middelen om onder meer aan preventie te kunnen doen en mensen met kanker
pyscho-sociale ondersteuning te bieden.



Toepassing in de les
Met de leerlingen wordt er stilgestaan bij de boodschappen van algemeen belang van de
openbare omroep. Welke boodschappen verschijnen op de VRT? Welke verschijnen
niet? Hoe zit het met boodschappen die meer politiek getint zijn? Kunnen die aan bod
komen op de VRT? Waarom wel, waarom niet? Vervolgens denken de leerlingen na over
welke boodschap zij zouden willen overbrengen. Dit kan binnen het thema gezondheid
zijn, maar kan bijvoorbeeld ook over een vredesthema gaan.
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2.3. Politieke poëzie
2.3.1.VIDEOCLIP VAN FASTFACTS



Digitale bron: videoclip ‘Een liefdesgedicht als propaganda: poëzie en politiek in Iran’
(Fastfacts, n.d.)



Toelichting
Fastfacts is een productiebureau dat wetenschappelijke debatten, video’s, talkshows en
artikelen maakt. In deze uitzending komt de Nederlandse Literatuurwetenschapper
Asghar Seyed-Gohrab aan het woord. Hij bespreekt de historische verstrengeling van
poëzie met de Iraanse identiteit en hoe dit zich weerspiegelt op het politieke niveau.



Toepassing in de les
Aan leerlingen wordt gevraagd wat ze onthouden hebben uit de video. We staan hier
even bij stil om vragen te beantwoorden en bemerkingen te kaderen. De verdere les gaat
voort op een case en er wordt onderzocht op welke verschillende manieren Ruhollah
Khomeini poëzie gebruikte in Iran. Leerlingen werken per twee samen op de computer
om informatie op te zoeken over Khomeini en zijn poëzie. Ieder duo krijgt een andere
vraag over Khomeini en poëzie in Iran. Vervolgens stellen leerlingen hun bevindingen
voor aan elkaar. Op het bord wordt er links een mindmap gemaakt die vertrekt vanuit
‘poëzie en politiek in Iran’. Op rechterkant van het bord verschijnt er een tijdlijn. Hierdoor
worden begrippen als ‘ayatollah’, ‘Iraanse revolutie’, ‘Irak-Iranoorlog’, mystiek, soefisme,
Perzië en martelaren duidelijk en kunnen leerlingen ze situeren in de tijd. In een volgende
les kan er een liefdesgedicht van Khomeini geanalyseerd worden. Op deze manier kan
Khomeini dienen als een voorbeeld van een persuasieve poëet-politicus.

2.3.2.GEDICHT VAN DARWISH OP MUZIEK VAN KHALIFE (RADIO)


Digitale bronnen:
o Video Marcel Khalifé (Cobra.be, 2008)
o Gedicht ‘Identiteitskaart’ van Mahmoud Darwish (Antiwar Songs, n.d.)
Identiteitskaart
Noteert u maar!
Ik ben een Arabier
Mijn identiteitskaart is nummer 50.000
Ik heb acht kinderen
En de negende komt na de zomer
Word je boos?
Noteert u maar!
Ik ben een Arabier
Ik werk met collega arbeiders in een steengroeve
Ik heb acht kinderen
Ik geef ze brood, kleren en boeken
Van de rotsen
Ik smeek niet om liefdadigheid aan je deur
Ook kleineer ik mezelf niet op de drempel van je kamer
Word je dan boos?
Noteert u maar!
Ik ben een Arabier
Ik heb een naam zonder een titel
Lijdzaam in een land waar mensen woedend worden gemaakt
Mijn wortels werden hier verankerd voor de geboorte van de tijd
Nog voor de geschiedenis begon
Nog voor de cipressen en de olijfbomen hier stonden
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En voor dat het gras begon te groeien
Mijn vader stamt af van een familie van de ploeg
Niet van een bevoorrechte klasse
Mijn grootvader was een boer
Zonder aanzien of stamboom
Hij leerde mij de praal van de zon
Voordat hij me leerde lezen
Mijn huis is een wachtershut
Gemaakt van riet en twijgen
Ben je tevreden over mijn status?
Ik heb een naam zonder titel!
Noteert u maar!
Ik ben een Arabier
Je hebt de wijngaarden van mijn voorouders gestolen
En het land dat ik bewerkt heb samen met mijn kinderen
En je liet niks voor ons over
Behalve deze rotsen
En zal de staat die ook nog afpakken, zoals word gezegd?!
Noteert u maar op de eerste bladzijde:
Ik haat geen mensen
En ik wil ook geen inbreuk maken
Maar als ik honger krijg
Zal het vlees van de onderdrukker mijn voedsel zijn
Pas op...pas op...
Voor mijn honger en mijn woede!


Toelichting
Op de website van cobra.be kan je Marcel Khalifé beluisteren. Hij brengt een lied van de
Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Helaas is het in het Arabisch en zijn vele
Vlamingen het Arabisch niet machtig. Mahmoud Darwish is een Palestijnse dichter die
vooral dichtte over zijn vaderland, over (on)rechtvaardigheid en verzet. Daarom werd er
gezocht naar een Nederlandse vertaling van zijn gedicht ‘Identiteitskaart’, opdat de
betekenis niet enkel in de muzikale tonen, maar ook in de woordelijke inhoud gesitueerd
kan worden. In de Arabische wereld zijn zowel Darwish als Khalifé heel beroemd en
worden respectievelijk hun gedichten en muziek geregeld gebruikt op evenementen om
zo de strijd voor rechtvaardigheid te stuwen. Het is dus een voorbeeld van een
persuasief communicatiemiddel.



Toepassing in de les
De leerlingen beluisteren het lied en noteren heel bondig waar ze denken dat dit over
gaat. Vervolgens leest de leerkracht het gedicht voor dat ook geprojecteerd staat op het
scherm. Hierna krijgen de leerlingen een blad dat ze individueel invullen. Daarop staan
vragen zoals: ‘Waarover heeft Mahmoud Darwish het in zijn gedicht? Tot wie spreekt dit
gedicht? Van welk land zou Mahmoud Darwish kunnen komen? Wat wordt er bedoeld
met ‘Pas op… Pas op… Voor mijn honger en mijn woede?’
Leerlingen vergelijken dit met hun buur, dan met een tweede duo en vervolgens wordt er
in de klas naar gekeken. De leerkracht wil niet alleen stilstaan bij de specifieke context
van dit gedicht, maar ook bij poëzie als een drager van een boodschap. Darwish is
namelijk een geëngageerd kunstenaar met een overtuiging die hij wil delen met een
groter publiek. Deze aanzet kan de discussie leiden naar andere voorbeelden van
politieke kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Wannes Van de Velde. Maar het kan ook een
moment zijn om stil te staan bij hoe de VRT de educatieve rol invult. Vervult de VRT hier
een educatieve of een culturele rol? Hoe zit het met de boodschap; weerklinkt die?
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2.4. Campagnes voor sociale, humanitaire en ecologische rechtvaardigheid
2.4.1. BANNER VAN GREENPEACE


Digitale bron: foto van een banner van Greenpeace (2009) in de luchthaven van
Kopenhagen die een foto van Angela Merkel toont naast een verontschuldiging



Toelichting
Deze foto werd in december 2009 genomen toen de VN Klimaatconferentie plaats vond
in Kopenhagen. Greenpeace plaatste banners met verschillende wereldleiders op de
luchthaven van Kopenhagen. Op deze (futuristische) banner is Angela Merkel te zien in
2020 naast de woorden: “I’m sorry, we could have stopped dramatic climate change…
we didn’t.” De klok tikt, stelt Greenpeace: op de klimaattop van 2009 moeten er
maatregelen genomen worden om de klimaat- en energiedoelstellingen van 2020 te
verwezenlijken. Greenpeace gebruikt hier de publieke ruimte om een boodschap door te
geven in de vorm van een reclamepaneel.



Toepassing in de les
‘Wie is de persoon op deze banner? Wat is de boodschap van deze banner?’, vraagt de
leerkracht. De leerlingen zoeken zelf naar mogelijke verklaringen en de leerkracht biedt
in een later stadium de context. Campagnevoerders zijn steeds op zoek naar kanalen om
verandering te bewerkstelligen en één van die manieren kan zijn om te werken zoals
reclamemakers. Welke voorbeelden kennen de leerlingen van dergelijke campagnes?
Zijn ze verontwaardigd over een bepaalde vorm van onrecht? Ze starten met een rondje
waarin iedere leerling iets van zichzelf kwijt kan. En vervolgens staat men stil bij
campagnevoeren en de plaats van actie binnen een democratie. De leerlingen worden
zelf even actievoerder. De leerkracht biedt een aantal verschillende acties aan, waaruit
de leerlingen kunnen kiezen. Het actieplan ligt er, maar de leerlingen moeten nadenken
over de media die ze zullen gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun
boodschap. Nadien volgt een discussie over de plaats die dergelijke acties hebben in
kranten, tijdschriften, televisie en radio. Waarin verschilt dit bijvoorbeeld van de
campagnes van Kom op tegen kanker?
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2.4.2.VIDEO VREDESACTIE


Digitale bron: video ‘Johnny op de bres voor zijn idealen’ (Socius, Steunpunt sociaalcultureel volwassenenwerk, 2014)



Toelichting
Johnny, een vrijwilliger van Vredesactie vzw, licht toe waarom hij zich inzet bij de
organisatie. Hij voert mee actie tegen de kernwapens van de Verenigde Staten die
opgeslagen liggen op de militaire basis van Kleine Brogel. Uit een recente studie van het
Vlaamse Vredesinstituut blijkt dat 61% van de Belgen die kernwapens weg wil.
Vredesactivisten trokken daarop naar de Kamer en ontrolden tijdens de plenaire zitting
een banner met daarop ‘Belgen willen kernwapens weg. Aan het werk!’ Dit filmpje werd
gemaakt door Socius die de relevantie van sociaal-cultureel volwassenwerk in de kijker
zet. Eerder werden enkele van deze filmpjes ook uitgezonden op tv-zender Eén (Socius,
2013).



Toepassing in de les
Waarover gaat dit? Waarom wordt dit medium gekozen om deze boodschap uit te
dragen? Leerlingen staan hierbij stil. De discussie kan gaan over ‘media in zelfbeheer’,
maar kan ook gaan over politieke boodschappen in de media. Welke stemmen komen er
aan bod? Op welke manier krijgt het middenveld plaats op TV, in kranten en op de radio?

13

Taak ‘Digitale didactiek lexicon’ voor Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen I, Academiejaar 20142015, door Inge Neefs (studentennummer 01311384)

3. DIVERTERENDE FUNCTIE VAN MEDIA
3.1. Diverse amusementsprogramma’s
3.1.1. IEDEREEN BEROEMD OP EEN


Digitale bron: Tv-reeks ‘Thuis in Sint-Niklaas’ van het programma ‘Iedereen beroemd’ op
Eén (Televisiehuis, 11 september 2013)



Toelichting
Iedereen Beroemd is een dagelijks programma op Eén. Het zet doordeweekse Vlamingen
in de schijnwerpers. In deze aflevering vertelt André Wuytack over Javid Amin, een
vluchteling uit Afghanistan die hij op volwassen leeftijd adopteerde. Dit programma is
diverterend, in de betekenis van ontspannend. Op een gemoedelijke toon geeft het inkijk
in het leven van André Wuytack en dat van zijn zoon Javid.



Toepassing in de les
Via dit fragment wordt er stilgestaan bij de verschillende vormen die diverterende
programma’s aannemen op de televisie. De betekenis van ‘diverterend’ wordt uitgelegd.
Leerlingen gaan na hoe deze uitzending als ontspannend beschouwd wordt. Vervolgens
wordt er gezocht naar programma’s die hierin verschillen en naar programma’s die ook
ontspannend zijn.

3.1.2. KOEKOEKSNEST OP RADIO 2


Digitale bron: hoorspel ‘Het Koekoeksnest’, vroeger uitgezonden op Radio 2 (BRT, n.d.)



Toelichting
Een hoorspel is een radiosoap, waar het doordeweekse leven centraal staat. Dit was
vroeger erg populair, maar is nu amper te horen op de radio.



Toepassing in de les
Leerlingen luisteren naar een fragment van dit hoorspel. De leerkracht vraagt of ze dit
programma kennen. Tot welk genre van programma’s zou dit behoren? Welke
gelijkaardige programma’s kennen jullie nog? Tijdens deze les wordt er stilgestaan bij
verschillende soorten van diverterende programma’s op de radio.

3.1.3.TOON TELLEGHEN LEEST VOOR OP RADIO 1


Digitale bronnen
o “De Ochtend: Toon Tellegen leest voor uit ‘De eenzaamheid van de egel’”
(Radio1, 16 mei 2013)
o Fragment uit het boek ‘Langzaam, zo snel als zij konden’ (Tellegen, 1990, p. 32)
op de website van De Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.



Toelichting
Toon Tellegen is een Nederlandse auteur van gedichten en verhalen. Zijn parabels, die
toegankelijk zijn voor kinderen, hebben ook een filosofische, fijnzinnige toets, waardoor
ook volwassenen ze graag lezen. In deze bronnen horen we eerst een fragment van Toon
Tellegen op Radio1, waarop verschillende volwassenen aanvullen wat ze appreciëren aan
zijn verhalen. De tweede bron brengt een fragment uit het boek ‘Langzaam, zo snel als zij
konden’ van Toon Tellegen. Deze fragmenten zijn niet uit het doordeweekse leven
gegrepen, maar het filosofische en fantastische karakter van de verhalen dragen bij aan
ontspanning.



Toepassing in de les
Leerlingen luisteren eerst naar het radiofragment van Radio1. Ze noteren de verschillende
elementen die mensen lezen in de parabels van Toon Tellegen. Vervolgens wordt er een
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van de parabels van Toon Tellegen onder de loep genomen. Welke elementen herkennen
leerlingen in de parabel?
Na deze introductie wordt er stilgestaan bij de verschillende literaire stromingen die
diverterend kunnen zijn en hoe deze in de krant, op de radio en op de televisie aan bod
komen.

3.2. Satire als amusement
3.2.1. MONTY PYTHON’S LIFE OF BRIAN


Digitale bron: trailer en achtergrond van de absurde komediefilm ‘Monthy Python’s Life of
Brian’ (Monthy Python, 1979) als TV-tip op de website van Humo



Toelichting
Life of Brian is een film uit 1979, die gemaakt werd door de Britse komediegriep Monthy
Python. De film is een parodie op het leven van Jezus. Op de website van Humo wordt in
de marge vermeld dat de film protest oogstte. De film drijft namelijk de spot met de
idolatrie van religie, maar ook met weinig intelligente bestuurssystemen. De film is
daarom niet enkel komisch, maar wordt ook als maatschappijkritisch beschouwd.



Toepassing in de les
Leerlingen bekijken de trailer van Monthy Python’s Life of Brian. Welke functie zou deze
film dienen? Waarom?
Deze film is diverterend; de film wil amusant zijn. Er wordt uitvoerig gebruik gemaakt van
humor, waardoor de film een dubbele gelaagdheid kent. ‘Weet iemand wat ik hiermee
bedoel?’, vraagt de leerkracht. ‘De film is niet enkel komisch, de makers hadden nog een
ander doel. Wie weet welk doel dat zou kunnen zijn?’ Als niemand raadt dat er een
kritisch element in zit, stelt de leerkracht extra vragen zodat de leerlingen het kritische
element zien. ‘Wie zou zich aangesproken kunnen voelen en waarom?’ Vervolgens wordt
er stilgestaan bij de verschillende soorten humor die gebruikt worden.
Leerlingen schrijven na deze discussie een kritisch essay over de plaats van humor in
media. Ze kunnen zich baseren op Monthy Python, maar dat hoeft niet. De leerkracht
draagt een bronnenlijst aan waarop leerlingen zich kunnen baseren.

3.2.2. IN DE GLORIA


Digitale bron: uitzending van ‘Boemerang’ uit de tv-reeks In de gloria
o Perceptie buiten de grenzen: ondertitelde versie van Boemerang op You Tube
(Woestijnvis, n.d.)
o Originele uitzending: Boemerang als onderdeel van de komische serie ‘In de
gloria’ (Woestijnvis, n.d.), start vanaf 20:00



Toelichting
In de Gloria is een productie van Woestijnvis die op Canvas werd uitgezonden in 2000 en
2001. Volgens het productiehuis is het een ‘komisch en fictief reportagemagazine waarin
op een perverse en doortrapte manier aandacht wordt besteed aan het leven van
doorsnee Vlamingen’ (In de gloria, n.d.). Het programma is volgens de makers een satire
op reality-tv. Enkele van de fictieve reportages zijn echter een eigen leven gaan leiden op
het internet. Op een YouTube kanaal is zo het fictieve element verloren gegaan
(Boemerang: Erik Hartman laughs at his guests. Subtitled, n.d.). Volgens deze bron werd
de zogenaamde Erik Hartman namelijk ontslagen na zijn ‘blooper’ op tv.



Toepassing in de les
De leerlingen bekijken eerst de ondertitelde versie en nadien de originele versie
‘Waarom wordt dit grappig bevonden?’ Er kan zo een klasgesprek over het dagelijkse
leven, over kleinmenselijke gedragingen, herkenbaarheid, oncontroleerbaarheid en
(on)bevattelijkheid van gedrag.
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Deze reportage is los van de intentie van de makers gaan leven als een ‘hoax’ in
bepaalde kringen. Met leerlingen wordt er stilgestaan bij de betekenissen en de functies
van satire, reality-tv en hoax. De discussie wordt verder gevoerd via de stelling ‘er horen
grenzen te zijn aan humor op tv’.

3.2.3. CLEMENT PEERENS EXLOSITION


Digitale bron:
o ‘Boecht van dunaldy’ op de playlist van de uitzending Sonar (Radio 1, 28
december 2012)
o Lied ‘Boecht van dunaldy’ op de CD ‘Masterworks: alles van CPeX’



Toelichting
Clement Peerens Explosition (CPeX) is een rockgroep die sinds de jaren 90 verschillende
hits lanceerde. ‘Boecht van dunaldy’ is daar een voorbeeld van. Al hun nummers worden
in platte Antwerpse tongval gezongen en worden met ruige schwung gebracht. Vrouwen
en al de ellende die frontman Clement Peerens ermee heeft, zijn het onderwerp van quasi
ieder lied. De groep is een parodie op de doorsnee rock- en metalbands en hun nummers
worden door velen als hilarisch bestempeld. De parodiegroep bestaat al sinds de jaren
90, maar blijft leven. Zo verscheen Hugo Matthysen als Clement Peerens in 2011 Belpop,
een tv-programma over de Belgische popscene (Canvas, 2011).



Toepassing in de les
Wat denk je als je dit hoort? De leerkracht is benieuwd of de leerlingen opmerkingen over
seksisme en alcoholgebruik zouden maken. Als dit satire is, wat zegt dit dan over
rockgroepen en metalbands? Zijn de nummers van CPeX een aanklacht tegen bepaalde
praktijken of blijft het eerder luchtig amusement? Hoe komt dat?
Met dit lied wil de leerkracht discussie aanzwengelen over de plaats van satire. Kan het
een middel zijn tot verandering of is het enkel amusant?

3.3. Kritiek: tv-optreden Di Rupo


Digitale bron: ‘MR not amused met optreden Di Rupo in tv-show’ (De Standaard, 10
januari 2014)



Toelichting
Geregeld is er kritiek op de deelname van politici aan tv-shows. Het is een manier om aan
electoraal gewin te doen. Dit artikel gaat over de deelname van Elio Di Rupo aan een tvshow vlak voor de verkiezingen. Hij was de enige politicus die hieraan deelnam en net dat
vindt de MR niet kunnen. Dit werpt de vraag op of politici een rol hebben in
amusementsprogramma’s.



Toepassing in de les
Het artikel wordt individueel gelezen. Vervolgens stelt de leerkracht enkele vragen zoals
‘Wat is het probleem volgens de MR?’ en ‘Wie gaat er in de fout Di Rupo of de RTBF?’.
Leerlingen denken hier even over na en lossen dan de vragen per twee op. Er volgt een
bondige klassikale bespreking. Vervolgens gaan leerlingen per twee op zoek naar vijf
andere artikelen over kritiek op de media. Ze maken hier een synthese van en geven hun
beargumenteerde mening.
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4. COMMERCIELE FUNCTIE VAN DE MEDIA
4.1. Reclame en de openbare omroep
4.1.1. TELEVISIE


Digitale bron: spotje ‘Mercedes Benz’, zoals het uitgezonden werd op de VRT (Mercedes
Benz, n.d.)



Toelichting
De openbare omroep mag geen reclame uitzenden op de televisienetten. Toch zien we dit
spotje van Mercedes Benz bij de uitzending van de Premiejagers, een programma op
Eén. Op de website van VAR (n.d.), een dochteronderneming van de VRT, verzorgt de
mediaregie van de VRT. Blijkbaar is dit een voorbeeld van een ‘alliantiepartnership’ dat op
lange termijn loopt. Sinds 1997 kan de VRT overeenkomsten aangaan met partners die
hun naam verbinden aan een aantal programma’s. Dat heet dan geen reclame, maar
’billboarding’.



Toepassing in de les
Leerlingen bekijken het spotje. ‘Is dit reclame?’, ‘Kan dit uitgezonden worden op de VRT?
Via deze introductie wordt er stilgestaan bij de financiering van de VRT en de aparte
regelgeving voor openbare omroepen en commerciële omroepen. Wat kan en wat kan
niet?

4.1.2. RADIO


Digitale bron: radiofragment ‘Nele in Radioland: Archiefmeester: De eerste reclame op de
BRT’ (Radio 1, 9 april 2014)



Toelichting
In deze aflevering van Nele in Radioland landt de radiomaakster bij de archiefmeester die
voor haar het eerste radiospotje dat werd uitgezonden op Radio 1 opdiept. Sinds 1990 is
reclame toegelaten op de radioposten van de VRT, met uitzondering van Radio Klara.



Toepassing in de les
Via dit radiofragment wordt er stilgestaan bij de financiering van de openbare omroep.
Welke verschillende openbare radiozenders zijn er? Wat zijn de verschillen met
commerciële radiozenders?

4.2. Mediagroepen en mediaconcentratie


Digitale bron: metroschema ‘Verstrengeling van de mediagroepen met producten’
(Vlaamse Regulator voor de Media, 2014)
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Toelichting
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) brengt jaarlijks een rapport uit over
Mediaconcentratie. Dit metroschema geeft een inzicht in de verstrengeling van de
verschillende mediagroepen in het Vlaamse landschap.



Toepassing in de les
De leerkracht licht toe wat mediagroepen zijn en laat vervolgens dit metroschema zien. Ze
bestuderen het schema gedurende een aantal minuten en noteren wat hen opvalt. Ze
vergelijken dit nadien met hun buur. De leerkracht gebruikt dit schema om de evolutie van
het media aanbod te bekijken. Verschraling van het nieuwsaanbod, financiële nood en
andere potentiële gevaren en verwante problemen kunnen hierbij aan bod komen.

4.3. Gevaren van commercialisering van de media
4.3.1. ARTIKEL APACHE: EINDE VAN DE JOURNALISTIEK


Digitale bron: ‘Interview met Nick Davies over het einde van de journalistiek’ (Cochez & de
Preter, 2009)



Toelichting
De journalist Nick Davies schreef het boek ‘Flat Earth News’. In dat boek hekelt hij
verschillende pijnpunten van de journalistiek. Cochez en de Preter (2009) interviewden
hem voor Apache. Davies maakt een analyse van wat hij ‘het einde van de journalistiek’
noemt. Het beginpunt situeert hij in de commercialisering van de media.



Toepassing in de les:
De leerkracht leest met de klas fragmenten van het interview. Per fragment wordt er
stilgestaan bij een aantal termen en worden voorbeelden aangehaald van hoe die
problematiek zichtbaar is in de Vlaamse media. Deze begrippen duiden verschillende
actoren en tendensen aan die essentieel zijn om de huidige journalistiek te begrijpen
vanuit een historisch kader.
Begrippen waarbij stilgestaan wordt: flat earth news, dog doesn’t eat dog,
nieuwsagentschappen, persberichten onderzoeksjournalistiek, buitenlandse bureaus, ‘it’s
a bit chewy’, ‘verkleuteren’, drie fases, alternatieven, overheidsregulatie en –financiering,
generalist versus expert, kapitalisme, consumentisme en slechte bedrijven.

4.3.2. STRIP GAL OVER VTM


Digitale bron: tekening ‘VTM: eerste commerciële Tv-station’ van GAL (Alsteens, G.,
2013)
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Toelichting
In 1996 maakte Gerard Alsteens deze striptekening als kritiek op de media die ons
lethargisch zou maken. Overal is er nieuws: via tal van radiokanalen en tv-stations, maar
wat Alsteens het meest stoort is de lichtvoetigheid van het nieuws qua inhoud en
presentatie. Volgens hem draagt dit bij aan de verminderde strijdbaarheid en solidariteit
van de burger van vandaag (Gerard Alsteens, 2013).



Toepassing in de les
Leerlingen bekijken de striptekening individueel en noteren in een drietal zinnen wat de
boodschap van deze tekening is. Vervolgens vergelijken ze dit per twee en vervolgens
per vier. Ieder groepje stelt kort hun conclusies voor. De leerkracht licht het standpunt
van Alsteens toe en geeft vervolgens les over het ontstaan en de evolutie van
commerciële televisie, maar kan het ook hebben over mediakritiek.
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4.4. De strijd om de kijker
4.4.1. DE KOMST VAN VIER


Digitale bron: ‘De ochtend: De strijd om de kijker’ op Radio 1 (5 september 2012)



Toelichting
Het Tv-kanaal Vier wordt gelanceerd: een derde speler in het televisielandschap, naast
VRT en VTM. In deze uitzending wordt er gespeculeerd hoe deze drie zenders kijkers aan
zich zullen binden.



Toepassing in de les
Deze les zal gaan over de strijd van de kijker. Er wordt een mindmap gemaakt met alle
begrippen die hieraan verbonden zijn, vertrekkende vanuit het radiofragment. Begrippen
die onder andere aan bod komen zijn marketing, productiehuizen, geld, kijkers en
identiteit. De commerciële functie van de televisie staat centraal in deze les.

4.4.2. DE STRIJD OM DE DIGITALE KIJKER-CONSUMENT


Digitale bron: Paragraaf over Prof. Voorhoof in het artikel ‘De strijd om de digitale kijkerconsument’ (De Standaard, 25 november 2010)
“Bij de ontwikkeling van al die nieuwe reclamevormen moeten de distributeurs en de
zenders er wel rekening mee houden dat commerciële communicatie duidelijk als
dusdanig herkenbaar moet zijn, waarschuwde gisteren Dirk Voorhoof, professor
Mediarecht aan de Universiteit Gent. Dat is een principe waaraan ook Europa sterk
vasthoudt, zei hij. Hij gaat in tegen de stelling dat de regelgevers eigenlijk alleen
minderjarigen moeten beschermen, en dat volwassen consumenten maar verstandig
genoeg moeten zijn om reclame als dusdanig te herkennen.
Branded entertainment bewijst dat dat niet altijd zo eenvoudig is. Het is de rol van de
Regulator voor de Media om de regels te laten toepassen, waarbij de vraag rijst of de
regels nog wel aangepast zijn aan de nieuwe vormen van reclame.”



Toelichting
Dit artikel wijst een aantal evoluties aan over adverteren sinds de komst van de digitale
televisie. Media wordt bekeken vanuit haar financiële noden. Aan het einde van het artikel
volgt echter een kritische noot van Prof. Voorhof, die pleit voor een begrenzing van
reclame en een strikt toezicht hierop.



Toepassing in de les
Deze les zal gaan over de rol van reclame in de samenleving. Wat betekent de
bescherming van de volwassen consument? Kan reclame schadelijk zijn? Waarom is er
zoveel reclame? Leerlingen worden zelf aan het denken en zoeken gezet.
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5. CULTUURINDUSTRIE
5.1. Wat is cultuurindustrie?


Digitale bronnen: foto’s van
o boeken (Jong In Nl, n.d.)
o muziek (Schatten van Brabant.nl, n.d.)
o Dans (Den Haag Danst, n.d.)
o architectuur (Archipel, 5 december 2013)
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Toelichting
Cultuurindustrie klinkt als iets abstracts, door deze foto’s te tonen, komt het dichterbij,
want deze cultuurproducten zijn zaken waar we dagelijks mee in contact komen.



Gebruik in de les
Dit zijn voorbeelden van cultuurproducten. Hoe kan je de begrippen ‘cultuur’ en
‘producten’ terugvinden in kranten, muziek en boeken? Langs deze weg worden de
leerlingen naar het begrip cultuurindustrie geleid. Leerlingen geven voorbeelden van
andere producten uit de culturele sector. Er wordt ook een definiëring van
cultuurproductie opgesteld.

5.2. Relatie tussen de culturele sector en de overheid


Digitale bron: Subsidies voor de culturele sector (Vlaanderen.be, n.d.)



Toelichting
Op de officiële website van Vlaanderen kan je een overzicht vinden van de verschillende
subsidiemogelijkheden van de Vlaamse overheid voor de culturele sector. Het is
belangrijk om hier even bij stil te staan bij de betekenis van subsidie, waar dit geld
vandaan komt en de redenen waarom de overheid hierin wil investeren. Deze subsidies
zijn verankerd in verschillende decreten, die ideologische wortels hebben. Hier staan
echter bepaalde voorwaarden tegenover, zoals controle. Hoe raakt dit aan de
cultuurindustrie?



Toepassing in de les
Met leerlingen wordt er bekeken of deze gesubsidieerde organisaties ook nog een
commercieel element hebben. Kan subsidie gecombineerd worden met geldgewin?

5.3. Cultuur en cultuurproductie in een ander daglicht
5.3.1. CULTUUR IS DYNAMISCH


Digitale bron: fragment uit het boek ‘Cultuur en/in de stad’ (De Backer et al, 2011, p. 53 54)



Toelichting
Volgend De Backer e.a. (2011, p. 54-55) is er niet alleen een statische, eerder elitaire
definitie van cultuur gangbaar, maar is er ook een hiërarchie merkbaar in
‘cultuurconsumenten’. Bepaalde populaties zijn uitgesloten in deze visie op cultuur
omwille van financiële drempels of omdat de typering van cultuur als elitair niet aansluit
bij hun interesses. Cultuur is echter dynamisch: mensen maken cultuur en cultuur vormt
mensen. Door die diversiteit van culturen zichtbaar te maken, wordt cultuur breder
gedragen. Cultuur kan ook een middel zijn om uit de marge te treden.

23

Taak ‘Digitale didactiek lexicon’ voor Vakdidactiek Politieke en Sociale Wetenschappen I, Academiejaar 20142015, door Inge Neefs (studentennummer 01311384)



Toepassing in de les
Via dit fragment wordt er stilgestaan bij het dynamische en sociale aspect van cultuur.
Samen wordt er aan een definitie van ‘cultuur’ gewerkt. Vervolgens wordt er stil gestaan
bij verschillende elementen van de tekst. Wat is bijvoorbeeld het ‘liberale verhaal van
emancipatie’? Wat is elitaire cultuur? En hoe kunnen we ‘non-normatieve
cultuurproductie’ begrijpen?

5.3.2. DE LIBERALE CULTUURCOMMISSIE?


Digitale bron: Essay ‘Cafépraat in de Cultuurcommissie?’ (Vanderbeeken, 12 januari
2013)



Toelichting
Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van Herman Schueremans die afscheid nam
van de politiek. Daarmee stapte hij ook uit de Cultuurcommissie. Hij zou daarover gezegd
hebben: 'ik heb betere dingen te doen dan in een commissie te zitten waarin het er aan
toegaat als in een café.’ De auteur gaat vervolgens op zoek naar de visie van de
Cultuurcommissie en geeft er kritiek op. Vlaanderen zou het beleid van de EU volgen,
van de ‘creatieve industrie’: de kunstenaar wordt zo een ondernemer die de economie
mee aanzwengelt. Het bedrijfsleven investeert niet meer in innovatie, waardoor de
overheid de druk op de sociaal-culturele sectoren opvoert aan innovatie zal doen. Lieven
Decauter wordt geciteerd met de woorden: ‘Voor politici die niet met kritische kunst om
kunnen is dat twee vliegen in één klap: de neutralisering van politieke en maatschappelijk
geëngageerde kunst alsook de instrumentalisering van het potentieel aan
kunstsubsidies.’ Vanderbeeken schrijft met deze tekst een kritiek op het ‘bedrieglijk
discours’ van het beleid en roept de Cultuurcommissie op om de vermarkting van de
cultuur tegen te gaan.



Toepassing in de les
Deze tekst wordt gebruikt om stil te staan bij de betekenis van begrippen en
maatschappelijke tendensen. Wat is de vermarkting van cultuur? Hoe zit het met
kunstsubsidies? Kan kunst aan maatschappijkritiek doen? Hoe? En hoe kan dit
tegengewerkt worden door het beleidsniveau? Welk doel dient kunst en cultuur in de
maatschappij? De leerkracht stelt vragen om de kritische attitude van leerlingen te
stuwen, maar men gaat ook samen op zoek naar informatie om dit artikel te kunnen
plaatsen in een context. Dit kan bijvoorbeeld door eens te surfen naar de website over
cultuur van de Vlaamse overheid.
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5.3.3. CULTUUR VAN DE ARBEID OF ARBEIDSCULTUUR?


Digitale bron: Tekening ‘Culture industry’ (Culture industry, n.d.)



Toelichting
Deze foto toont het industrieel productieproces zoals we kennen van de weefindustrie in
de 19e eeuw. Hier zien de arbeidsters er echter eerder elitair uit. Er kunnen dus
verschillende kritieken in gelezen worden. Enerzijds is er de vormeloze cultuurproductie,
zoals de massa ze zal consumeren. Anderzijds lijkt cultuur een elitaire aangelegenheid
en kan het ook een kritiek bevatten op de statische perceptie van wat cultuur is.



Toepassing in de les
In deze les wordt er stilgestaan bij de potentiële en reële voor- en nadelen van de
cultuurindustrie. Leerlingen zoeken naar betekenissen in deze tekening. De leerkracht
stelt vragen of reikt controversiële stellingen aan, die de discussie aanwakkeren. Daarbij
kan ook inspiratie geput worden uit onder andere de voorstelling ‘Rood’ van het NTGent
(2014).
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