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VAKDIDACTIEK ONDERZOEKSCOMPETENTIES
Voor deze opdracht vertrek ik van de Taak Vakdidactiek van Inge Neefs die handelde rond
het lexicon van mediafuncties. Volgende mediafuncties komen aan bod: de educatieve
functie, de persuasieve functie, de diverterende functie, de commerciële functie. De
onderzoeksopdracht is gericht op het eerste jaar van de derde graad Cultuurwetenschappen.
In deze opdracht staat een traject uitgewerkt waarbij leerlingen de onderzoekscompetenties
worden aangeleerd en leren toepassen om onderstaande eindtermen en
leerplandoelstellingen te bereiken.
Cultuurwetenschappen 3e graad – Eerste jaar
Volgende eindtermen en leerplandoelstellingen komen aan bod.
Decretale Specifieke Eindtermen AV Cultuurwetenschappen
7. Kunnen soorten massacommunicatie beschrijven, hun functies toelichten en vanuit
verschillende standpunten beoordelen.
Leerplandoelstelling GO!
5. kunnen soorten massacommunicatie beschrijven naar hun maatschappelijke functie.
Decretale
Specifieke
Eindtermen
AV
Cultuurwetenschappen
&
Gedragswetenschappen
25. kunnen zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te
verzamelen, te ordenen en te bewerken.
26. kunnen over een gedrags- of cultuurwetenschappelijk vraagstuk een
onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
27 de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere
standpunten.
Leerplandoelstelling
30.
kunnen
zich
oriënteren
op
een
cultuurof
gedragswetenschappelijk
onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken.
31. kunnen een cultuur- of gedragswetenschappelijke onderzoeksopdracht plannen.
32. kunnen een cultuur- of gedragswetenschappelijke onderzoeksopdracht uitvoeren.
33. kunnen een cultuur- of gedragswetenschappelijke evalueren
34. kunnen de resultaten van een cultuur- of gedragswetenschappelijke
onderzoeksopdracht rapporteren en ze confronteren met andere standpunten.
1. Situering
De leerlingen kennen intuïtief en in grote lijnen de verschillende functies van de media, maar
die functies moeten opgefrist en duidelijk gekaderd worden.
Waarschijnlijk kunnen ze niet steeds alle functies van de media zelf detecteren en
benoemen, omdat er veel mengvormen gehanteerd worden zoals bijvoorbeeld infotainment,
scripted reality, satirische stukken verpakt als nieuwsberichten, of reclameboodschappen
verpakt als wetenschappelijke artikels.
Het doel van deze onderzoeksopdracht is jongeren de basisvaardigheden bij te brengen voor
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en hen bewust te maken van het bestaan van
de verschillende of gecombineerde functies die media vertolken om hun boodschap over te
brengen. Leerlingen ontdekken het verschil tussen ‘scripted reality’ en ‘reality’, tussen
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reclame en wetenschappelijke artikels, tussen satirische artikels en nieuwsartikels. Ze leren
dat media verschillende functies tegelijkertijd kunnen vertolken. Ze leren door het onderzoek
waar ze zich laten misleiden en waar ze de functies van de media doorzien. Ze leren het
grotere kader van media te onderscheiden. Ze botsen ook op hun eigen vooroordelen of
beperkte blik bij het onderzoeken van verschillende voorbeelden. Ze leren uit het onderzoek
niet alleen duidelijk de verschillende functies van de media te herkennen, maar kunnen ook
hun eigen aanpak bij het onderzoek evalueren en kaderen. Ze kunnen reflecteren over de rol
van media door een zelf gekozen gerelateerd onderwerp in de diepte te onderzoeken.
2. Oriënteren
Inleiding
Bij de start van het onderzoeksproces deelt de leerkracht duidelijk mee wat het opzet is van
het traject, hoe het zal verlopen, in welke stappen dit zal gebeuren, welke resultaten er
worden verwacht en tegen welke deadline, en hoe de resultaten zullen geëvalueerd worden.
De leerkracht geeft de totaalplanning van het onderzoekstraject mee als oriëntatiepunt voor
de leerlingen.
Daarnaast legt de leerkracht de leerlingen duidelijk uit wat ze precies zullen aangeleerd
krijgen: ze krijgen enerzijds de theorie over de verschillende soorten onderzoek, over hoe
onderzoek wordt gevoerd en worden anderzijds begeleid bij het toepassen hiervan. Het is de
bedoeling dat de leerlingen zelfstandig een volwaardig onderzoek doen in groep. De
leerkracht zal bij alle fases (de oriënterende fase, de voorbereidende fase, de uitvoerende
fase, de reflectiefase) de nodige theoretische kennis doceren in de klas die de leerlingen dan
in de praktijk toepassen. De leerkracht stuurt bij, is bereikbaar voor vragen en biedt de
nodige ondersteuning tijdens het leerproces.
De leerlingen worden in elke fase geëvalueerd zowel door zichzelf (self assessment), als
door hun peers en door de leerkracht: enerzijds wordt hun evolutie – het proces dat ze
doormaken – geëvalueerd. Deze evaluatie is louter formatief om de leerling bij te sturen, een
houvast en richtlijn te geven tijdens het leerproces. Daarnaast volgt ook een summatieve
productevaluatie door de leerkracht: van het onderzoeksplan in de voorbereidende fase, van
het onderzoeksrapport en de presentatie in de uitvoerende fase. De leerkracht quoteert het
onderzoeksplan en het onderzoeksrapport met een uniform cijfer voor heel de groep,
daarnaast worden de leerlingen individueel gequoteerd op hun aandeel in de presentatie van
het onderzoeksrapport.
In de oriëntatiefase is het belangrijk dat de leerlingen in de eerste plaats de verschillende
functies van de massamedia kunnen definiëren en hiervan concrete voorbeelden kunnen
geven. Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken over een mogelijk
onderwerp voor de onderzoeksfase en een mogelijke onderzoeksvraag. De leerkracht zet de
leerlingen aan het werk en begeleid hen doorheen de verschillende stappen.
We doorlopen volgende stappen in de oriëntatiefase:
1. Definities en Kader:
De leerlingen krijgen de opdracht om op zoek te gaan naar sluitende definities van de
verschillende functies van de massamedia en dit door bronnenonderzoek. De leerkracht leert
hen hoe ze verschillende bronnen kunnen raadplegen, hoe ze naar deze bronnen moeten
verwijzen in hun onderzoeksrapport en ondersteunt waar nodig.
2. Toepassen kennis:
Aansluitend krijgen de leerlingen een oefening waarbij ze hun kennis kunnen inzetten. Ze
plaatsen bij een aantal voorbeelden de juiste mediafuncties. De leerkracht laat de leerlingen
zelfstandig werken aan deze opdracht in de les, ondersteunt en stuurt bij waar nodig.
3. Analyseren mediafuncties:
De leerlingen krijgen de opdracht te brainstormen over een fragment en hierbij een mindmap
te ontwikkelen. Bij deze oefening worden de leerlingen voorbereid op de volgende fase in het
onderzoek waarbij ze hun onderwerp moeten afbakenen en het onderzoeksdoel naar voor
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moeten schuiven. De leerkracht laat de leerlingen zelfstandig werken aan deze opdracht in
de les, ondersteunt en stuurt bij waar nodig.
Methode: Puzzelgroepen
We kiezen voor puzzelgroepen om ons te oriënteren op het onderwerp.
De klas wordt opgedeeld in groepen van 5 personen, indien de klasgroep niet deelbaar is
door 5, wordt de overgebleven groep leerlingen verdeeld over de verschillende groepen. De
onderzoekstaal wordt dan procentueel uitgebreid, zodat er genoeg werk is voor alle
leerlingen.
Binnen elke puzzelgroep wordt er een verdeling gemaakt van de verschillende functies over
de leerlingen (4 functies, 4 leerlingen): binnen elke groep is er dus één persoon
verantwoordelijk voor één mediafunctie (educatieve functie, persuasieve functie,
diverterende functie, commerciële functie). De leerlingen koppelen terug in de zogenaamde
expertgroepen over de resultaten van hun onderzoek om tot eensluidende resultaten te
komen. Daarna leggen ze dit voor aan de eigen basisgroep. Deze methodiek is interessant
omdat de samenwerking specialisatie toelaat en omdat ook een vorm van peer teaching een
rol speelt in het proces.
In elke puzzelgroep stellen we één persoon (de 5de persoon - verslaggever) verantwoordelijk
voor het logboek: deze leerling heeft als taak om het verloop van het onderzoek te
registreren en af te toetsen aan het oorspronkelijke opzet. Alle stappen van het onderzoek
worden toegelicht en opgenomen: het algemene verloop van het onderzoek, de
samenvattingen en resultaten, de reflecties worden geregistreerd. Als de teams in
expertgroepen samenzitten, sluit de verslaggever aan bij één van deze groepen.
Doordat de puzzelgroepen terugkoppelen in de expertgroepen zullen de inhoudelijke
resultaten van het onderzoek in de verschillende groepen gelijklopend zijn. Het proces dat
elke groep doorloopt tijdens het onderzoek zal dan weer wel verschillen.
Stap-voor-Stap
1. Definities en kader:
De studenten zoeken in hun puzzelgroepen naar definities van de mediafuncties. Ze
gebruiken zowel hun handboek als webbronnen om te komen tot afgebakende definities.
Daarnaast zoeken ze een passende indeling om deze functies te kaderen. Er bestaan
verschillende indelingen waarbij sommige functies wel of niet aan bod komen, of meer of
minder uitgelicht worden (bv. Bijlage 1).
De resultaten uit de puzzelgroepen worden teruggekoppeld in de expertgroepen. De
leerkracht volgt de gesprekken op en stuurt bij waar nodig. De leerkracht kadert en
ondersteunt bij mogelijke vragen. De leerkracht duidt de waarde van de verschillende
mogelijke kaders en wijst de leerlingen erop dat verschillende indelingen elkaar kunnen
aanvullen. De keuze voor een kader moet de leerlingen vooral een overzichtsstructuur
bijbrengen en ook het besef dat elke indeling een keuze is: de ene structuur sluit de andere
niet noodzakelijk uit.
2. Toepassen kennis (Bijlage 2)
Elke puzzelgroep bekijkt de fragmenten (bijlage 2) waaraan ze een mediafunctie moeten
toeschrijven. De leerkracht duidt dat bepaalde fragmenten een gemengde functie vervullen:
bij deze fragmenten specifiëren de leerlingen dan ook om welke gemengde functie het gaat.
De experts koppelen terug in de expertgroepen of ze tot hetzelfde resultaat komen en
bespreken waarom ze wel of niet voor bepaalde fragmenten kiezen. De expertgroepen
komen tot een eensluidend resultaat. Ze bespreken ook de fragmenten met een gemengde
mediafunctie die in hun groep thuishoren: fragment 2 hoort bijvoorbeeld zowel thuis in de
groep van de diverterende als in de groep van de educatieve functie. De resultaten worden
teruggekoppeld in de puzzelgroep en dan klassikaal besproken: de leerkracht medieert,
verduidelijkt en ondersteunt bij de finale indeling.
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3. Analyse: brainstorm
De groepen worden herschikt in de expertgroepen, bij elke expertgroep sluit één leerling
logboek aan. De leerkracht stuurt bij zodat het numerieke evenwicht tussen de groepen
bewaard blijft.
Elke expertgroep krijgt 5 minuten om een tekst te lezen en een fragment te bekijken over hun
specifieke functie: (zie bijlage 3): de opdrachten worden verdeeld over de verschillende
groepen. In deze artikels en fragmenten wordt dieper ingegaan op het kader, de
randvoorwaarden en kritiek op de verschillende mediafuncties.
A - Educatieve functie van VRT met streefcijfer
B - Persuasieve functie van gezondheidscampagnes
C - Diverterende functie met politieke amusementsprogramma’s
D - Commerciële functie en Flat Earth News.
Daarna zet de leerkracht de leerlingen aan het werk: ze krijgen de opdracht om een
toepassing te maken over het gekregen fragment en ook om hierover te brainstormen.
1. In de eerste plaats gaan ze op zoek naar 3 voorbeelden die verwant zijn aan het
besproken fragment. Ze putten hiervoor uit hun parate kennis en kunnen zowel
televisieprogramma’s, printcampagnes als andere vermelden. Ze passen met andere
woorden hun kennis toe daar zelf voorbeelden voor te dragen.
2. Daarna ontwikkelen ze een mindmap waarbij ze het onderwerp uitdiepen door zelf een
verkennende vraag centraal stellen. Bij deze oefening worden de leerlingen voorbereid op de
volgende fase in het onderzoek waarbij ze hun onderwerp moeten afbakenen en een doel
naar voor moeten schuiven.
Bij fragment A kunnen ze bijvoorbeeld dieper ingaan op de verhouding tussen de publieke
omroep en de commerciële zenders bij het uitzenden van educatieve programma’s. Bij
fragment B kunnen ze stilstaan bij de vraag wat de meerwaarde is van persuasieve
overheidscampagnes ten opzichte van bijvoorbeeld persuasieve campagnes van de
nucleaire industrie. Zijn beide campagnes rechtmatig en waarom of waarom niet. Bij
fragment C kunnen leerlingen stilstaan bij de impact van amusementscampagnes op de
carrière van politici. En bij fragment D kunnen leerlingen zich afvragen of Flat Earth News
een fenomeen is dat enkel bij commerciële media voorkomt of ook zichtbaar is op de
publieke omroep.
De leerkracht modereert en ondersteunt de groepen die dit nodig hebben. Sommige groepen
zullen vlot aan de slag gaan met het aangereikte materiaal en een mindmap over het thema
ontwikkelen. Andere groepen zullen niet goed weten waar te beginnen: de leerkracht kan de
brainstorm op gang brengen door middel van steekkaartjes met extra vragen. Deze
steekkaarten helpen de leerlingen om nuttige informatie uit de fragmenten te distilleren.
Bijkomende vragen
- Educatieve functie van VRT met streefcijfer
* Is het de taak van de media om educatieve programma’s te brengen?
* En zo ja, is dit dan enkel de taak van de openbare omroep of spelen commerciële zenders
hierin ook een rol?
* Waarin verschillen boodschappen van algemeen nut van commerciële communicatie?
Welke rol speelt de openbare omroep hierin?
- Persuasieve functie van campagnes
* Wat met de persuasieve functie van de media: is het geoorloofd om die altijd in te zetten.
En kunnen we die functie als kijker steeds onderscheiden of doorprikken.
* Welke persuasieve boodschappen zien we op VRT?
* Wat met persuasieve politieke boodschappen?
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- Diverterende functie bij politieke amusementsprogramma’s
* Waar ligt de grens met amusementsprogramma’s: kunnen politici daarin een rol spelen.
* Hoe kan het evenwicht bewaard worden?
* Hebben dergelijke optredens een effect op de populariteit van politici?
- Commerciële functie en Flat Earth News.
Wat is flat earth news?
Hoe zit het met de mediaconcentratie in België?
Wat verstaan we onder de termen: verkleuteren, onderzoeksjournalistiek, buitenlandse
bureaus, ...
3. Voorbereiden1
Bij de start van de voorbereidingsfase herhaalt de leerkracht dat elke onderzoeksgroep op
het einde van de voorbereidingsfase een onderzoeksplan moet uitgewerkt hebben. De
deadline wordt duidelijk herhaald evenals de criteria op basis waarvan dit onderzoeksplan
geëvalueerd zal worden. De leerkracht geeft de leerlingen een rubric op basis waarvan het
onderzoeksplan door de leerlingen zelf geëvalueerd moet worden: de rubric wordt zowel
persoonlijk ingezet voor self assessment als om elkaar te evalueren (peer assessment). De
leerkracht zal diezelfde rubric gebruiken om het onderzoeksplan summatief te evalueren. De
leerlingen weten dat het onderzoeksplan gequoteerd zal worden: deze punten zijn uniform
voor alle leden van de onderzoeksgroep.
De leerkracht geeft de leerlingen daarnaast een tweede rubric op basis waarvan ze zichzelf
en hun peers in de onderzoeksgroep zullen evalueren aan het einde van elke fase in het
onderzoek. De leerkracht zal hetzelfde doen om de vooruitgang van de individuele leerlingen
formatief te evalueren. Deze evaluatie is individueel en wordt als middel ingezet om
individuele leerlingen bij te sturen en te helpen bij het verbeteren van hun prestaties.
De leerkracht doceert stap-voor-stap hoe de onderzoeksgroepen het onderzoek moeten
aanpakken. De leerkracht legt de theorie uit, verduidelijkt waar nodig, beantwoordt vragen en
laat de onderzoeksgroepen dan zelfstandig werken. De leerkracht volgt op bij elke
onderzoeksgroep hoe ze de verschillende stappen aanpakken en stuurt bij waar nodig.
In de voorbereidende fase ontwikkelen de leerlingen een onderzoeksplan.
De leerlingen bepalen de structuur van hun onderzoek door het onderzoeksonderwerp
duidelijk af te bakenen: het onderzoeksprobleem wordt duidelijk omschreven met algemene
inleidende achtergrondinformatie. Verder worden de onderzoeksvraag en de deelvragen
geformuleerd, de onderzoeksmethode bepaald en een planning en taakverdeling opgesteld.
Samenwerken
In deze fase stopt de werkvorm van puzzelgroepen en worden de puzzelgroepen
onderzoeksgroepen die zelfstandig werken.
In de derde graad hebben de leerlingen voldoende maturiteit om een onderzoek zelfstandig
uit te werken. Toch kiezen we hier voor groepswerk, zodat het opzet van het onderzoek
groter kan zijn en er meer in de diepte gewerkt kan worden binnen het beschikbare
tijdskader. De nadruk van het onderzoeksproces ligt op het incorporeren van de
onderzoekstechnieken door de leerlingen zodat ze in het zesde jaar klaar zijn om een
onderzoek zelfstandig uit te voeren.
Om tot een geslaagde samenwerking te komen is het noodzakelijk om vooraf de krijtlijnen
goed vast te leggen en te bepalen wie verantwoordelijk is voor welk stuk van het onderzoek.
De groep maakt dan ook een interne taakverdeling.
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Concreet hebben we al één verantwoordelijke voor het logboek (de verslaggever), die ook de
tussentijdse communicatie naar de klasgroep op zich zal nemen.
Daarnaast worden volgende taken toegewezen:
- de organisator: zorgt er samenvattend voor dat de groep goed en gericht aan het werk blijft
- de planner: zorgt ervoor dat de groep zich aan de tijdsplanning houdt
- de taakbewaker: zorgt ervoor dat de groep niet afwijkt van de opdracht
- de spion: vraagt raad bij andere onderzoeksgroepen als de groep op een knelpunt stoot.
Daarnaast zullen de verschillende taken van het onderzoek ook onderling verdeeld worden:
de organisator coördineert deze verdeling.
Afbakenen doel en onderwerp van het onderzoek
Bij de brainstorm in de oriënteringsfase zijn er verschillende mogelijke onderwerpen voor
onderzoek aan bod gekomen. De puzzelgroepen bepalen of ze één van deze onderwerpen
willen uitdiepen of dat ze toch voor een ander onderwerp kiezen. Het is de bedoeling dat elk
onderwerp door slechts één puzzelgroep wordt uitgewerkt. Indien de leerlingen er niet in
slagen een onderwerp te kiezen, helpt de leerkracht hen bij het zoeken. De leerkracht
verwijst naar mogelijke onderwerpen die tijdens de brainstorm aan bod kwamen en toont aan
welke mogelijkheden deze hebben. Als meerdere groepen hetzelfde onderwerp willen
uitwerken medieert de leerkracht bij het toewijzen van de onderzoeksonderwerpen aan de
verschillende groepen. Eventueel reikt de leerkracht bijkomende onderwerpen aan als
bepaalde groepen geen geschikt onderwerp vinden.
Mogelijke andere onderwerpen zijn:
- Mediagroepen en Mediaconcentratie in België
- Edutainment: Entertainment of Educatie?
Eens de groepen een onderwerp hebben gekozen, moeten ze het onderwerp afbakenen en
het doel van het onderzoek helder formuleren. Daarop verder bouwend moeten ze de
onderzoeksvragen en deelvragen formuleren, bepalen welke onderzoeksmethode
gehanteerd zal worden en binnen welke planning dit zal gebeuren.
Deze fase wordt in de klas uitgewerkt zodat de leerkracht hierin een rol opneemt: de
leerkracht is een klankbord bij het bepalen van het onderwerp en doel van het onderzoek, de
leerkracht ondersteunt om de onderzoeksvragen helder te stellen, en duidt welke
onderzoeksmethodes het beste zijn om het doel van het onderzoek te bereiken.
Ik beperk me bij deze opdracht tot het uitwerken van twee onderwerpen als
onderzoekstraject. Ik noem ze respectievelijk Onderzoek 1 versus Onderzoek 2.
- Onderzoek 1: een half gestructureerd kwalitatief onderzoek over de diverterende functie bij
politieke amusementsprogramma’s
- Onderzoek 2: een vergelijkend onderzoek over de mate waarin de verschillende
mediafuncties aan bod komen bij respectievelijk de openbare versus de commerciële
omroepen.
Onderzoek 1 - Diverterende functie bij politieke amusementsprogramma’s
Eén groep werkt rond de diverterende functie bij politieke amusementsprogramma’s. De
groep schrijft een inleidende kader over het onderwerp, bepaalt het doel en het kader van
het onderzoek, formuleert de onderzoeksvragen en deelvragen, bepaalt welke
onderzoeksmethode gehanteerd zal worden en maakt een plan van aanpak op.
Stap 1 - Inleiding
De leerlingen schrijven een inleiding over het onderwerp: ze baseren zich hiervoor op
literatuuronderzoek. Ze onderzoeken hierbij wat de regels zijn met betrekking tot de
deelname van politici aan amusementsprogramma’s, hoe hiermee wordt omgegaan bij de
verschillende zenders, wat de regels zijn rond de sperperiode in verkiezingstijden. Daarnaast
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gaan ze na of er al eerder onderzoek werd verricht rond de deelname van politici aan
amusementsprogramma’s, wat de conclusies zijn uit dit onderzoek, welke besluiten uit
dergelijk onderzoek werden genomen.
De leerkracht herhaalt klassikaal hoe aan literatuuronderzoek wordt gedaan, hoe er
gerefereerd moet worden naar de bronnen, waar leerlingen bepaalde bronnen kunnen
terugvinden. De leerkracht ondersteunt en stuurt bij waar nodig.
Stap 2 - Doel onderzoek en afbakenen onderwerp
De leerlingen bepalen wat ze te weten willen komen met betrekking tot de diverterende
functie van politieke amusementsprogramma’s. Ze kunnen de mindmap uit de
voorbereidende fase als instrument gebruiken om het doel af te bakenen: deze mindmap
kunnen ze verfijnen met de informatie die uit het bronnenonderzoek werd gehaald. Of ze
kunnen bij een nieuw onderwerp een nieuwe mindmap starten.
De leerkracht duidt in de les het belang van het helder zetten van de doelstelling en het
afbakenen van het onderwerp. Wat is het doel van het onderzoek? Willen de leerlingen
kennis verzamelen, inzicht krijgen in een bepaalde materie, een verklaring vinden voor een
bepaald fenomeen, of aanbevelingen formuleren om een bepaald probleem aan te pakken.
De leerkracht luistert bij de verschillende groepen hoe de afbakening van het doel van het
onderzoek loopt en stuurt hen waar nodig door gerichte vragen te stellen.
Het doel van een onderzoek over de diverterende functie bij politieke
amusementsprogramma’s zou kunnen zijn:
- De leerlingen willen weten wat leeftijdsgenoten vinden over de diverterende rol van politici
in politieke amusementsprogramma’s. Dit doel laat toe om inzicht te krijgen in de mening van
jongeren over politici in amusementsprogramma’s en laat ook toe om te vergelijken hoe deze
mening zich verhoudt tot de manier waarop de media hiermee omgaat.
Stap 3. Formuleren van onderzoeksvragen en de deelvragen
De leerlingen formuleren de onderzoeksvragen en deelvragen als vertrekpunt van het
onderzoek.
De leerkracht doceert een methodewijzer waarbij je stapsgewijs hoofd- en bijvragen kan
formuleren2: de leerlingen kunnen hiermee achteraf aan de slag om hun vragen helder te
krijgen. De leerkracht luistert bij de verschillende groepjes hoe ze tot de onderzoeksvragen
komen, intervenieert en stuurt bij waar nodig.
De methodewijzer omhelst volgende stappen:
- baken de vraag van het onderzoek af aan de hand van gerichte deelvragen: wat is het
domein dat je wil onderzoeken, wat zijn de variabelen van het probleem, wat is de
aanleiding,...
- verwerk de antwoorden tot een brede algemene hoofdvraag. Met je hoofdvraag schep je
duidelijkheid over het soort onderzoek dat je wil voeren.
- Is de hoofdvraag goed geformuleerd: is de vraag helder en beknopt, is het gerelateerd aan
het kennisgebied van het onderwerp, klopt de vraag met de doelstelling, is de vraagstelling
duidelijk,...
- kom tot gelijkaardige deelvragen
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De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zouden als volgt kunnen zijn:
Hoofdvraag
- Hoe staan jongeren (16jaar – 18 jaar) tegenover de deelname van politici aan diverterende
programma’s buiten de verkiezingsperiodes?
Deelvragen
- Zouden jongeren stemmen op iemand op basis van zijn prestaties in een diverterende
programma zoals bijvoorbeeld De Slimste Mens?
- Vinden jongeren politici die deelnemen aan diverterende programma’s competent en
geloofwaardig?
- Leren jongeren iets over de politieke boodschap van politici door te kijken naar de
diverterende programma’s waaraan ze deelnemen?
- Hoe vinden jongeren dat politici zich best verhouden tot de diverterende functie van de
media?
- Wat vinden jongeren van de sperperiode in verkiezingstijden: is deze nuttig of juist niet? Is
deze lang genoeg of juist niet?
- Hoe verhoudt de mening van de jongeren uit deze steekproef zich tot de manier waarop
media hiermee omgaan?
Stap 4 – Keuze onderzoeksmethode, onderzoeksgroep
De leerkracht legt klassikaal het onderscheid tussen de verschillende onderzoeksmethoden
uit. De leerlingen bepalen welke onderzoeksmethode ze zullen gebruiken om hun
onderzoeksdoel te bereiken. Ze bakenen de onderzoeksgroep af. De leerkracht ondersteunt
en stuurt bij waar nodig.
Voor dit onderzoek zouden de leerlingen kunnen kiezen voor volgende onderzoeksmethodes
en de onderzoeksgroep als volgt afbakenen:
- Onderzoeksmethode:
De leerlingen kiezen voor half gestructureerde kwalitatieve interviews zodat de
onderzoeksgroep voldoende ruimte krijgt om dieper in te gaan op de materie. Ze stellen een
lijst van deelvragen en thema’s op waarrond de respondenten zullen bevraagd worden.
De leerkracht doceert de basisbeginselen van het afnemen van interviews en specifieert
daarbij hoe de vraagstelling moet gebeuren.
- Onderzoeksgroep: De leerlingen besluiten 10 jongeren tussen 16 en 18 jaar in de diepte
te bevragen: 5 jongens en 5 meisjes. De leerlingen kiezen bewust voor een beperkte
steekproef aangezien het afnemen en verwerken van kwalitatieve interviews tijdsintensief is.
Gezien de beperkte steekproef kiezen ze voor een homogene groep van jongeren uit het
vijfde en zesde middelbaar ASO. Ze selecteren deze jongeren op basis van vrijwilligheid uit
klassen van leeftijdsgenoten op hun school: de jongeren worden uitgenodigd zich kandidaat
te stellen via een aankondiging op het schoolplatform. Daarnaast stellen de leerlingen het
onderzoek kort voor in deze klassen om respondenten aan te trekken. Indien er zich meer
respondenten aandienen dan gevraagd, worden de respondenten die zich eerst aandienden
geselecteerd.
Aangezien de respondenten vrijwillig deelnemen is het mogelijk dat het hier in verhouding
om een meer in politiek en media geïnteresseerde doelgroep gaat. De leerlingen beseffen
dat de conclusies uit deze beperkte steekproef niet veralgemeenbaar zijn voor alle jongeren
tussen 16 en 18 jaar uit ASO-richtingen. Het onderzoek is dan ook in de eerste plaats
oriënterend: hier kunnen geen sluitende conclusies of aanbevelingen aan gekoppeld worden.
Maar op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan een kwantitatief vervolgonderzoek
volgen waarbij de conclusies uit deze beperkte steekproef getest worden bij een grote
steekproef. De leerlingen besluiten dan ook om in hun onderzoeksrapport een voorzet te
geven voor een kwantitatief onderzoeksplan.
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Stap 5 - Opstellen onderzoeksplan
De leerkracht legt klassikaal uit hoe het onderzoeksplan moet worden opgesteld,
ondersteunt en verduidelijkt waar nodig. De leerlingen stellen gericht vragen over hoe ze het
onderzoeksplan concreet en gedetailleerd moeten aanpakken. De leerkracht herhaalt dat het
onderzoeksplan door hen zelf geëvalueerd (self & peer assessment) zal worden op basis
van een rubric en dat de leerkracht zelf het onderzoeksplan eveneens summatief zal
evalueren.
De leerlingen maken een taakverdeling binnen de groep over wie welk deel van het
onderzoeksplan voor zijn rekening neemt. Ze stellen één medeleerling aan als eindredacteur
die het geheel van het onderzoeksverslag stroomlijnt en nakijkt op inconsequenties en of
fouten.
Stap 6 - Tijdsplanning, Taakverdeling, Logboek
De leerkracht legt klassikaal uit waarmee de leerlingen rekening moeten houden bij het
opstellen van de planning, bij het uitwerken van het logboek en bij de taakverdeling.
De leerlingen stellen een taakverdeling op voor het onderzoek:
- Onderzoeksplan: de taken voor het schrijven van het onderzoeksplan worden verdeeld.
- Aantrekken van de respondenten: twee groepsleden zijn verantwoordelijk voor de
communicatie over het onderzoek. Ze plaatsen een aankondiging op het schoolplatform en
stellen het onderzoek voor de in de ASO-klassen uit het vijfde en zesde middelbaar.
- Interviews en uitschrijven interviews: alle leden van de groep zullen 2 interviews afnemen.
Tussen het eerste en het tweede interview koppelen ze in groep terug om elkaar te
ondersteunen bij mogelijke vragen of knelpunten. Indien nodig koppelen ze terug met de
leerkracht. De leerlingen schrijven hun eigen interviews uit.
- Tussentijdse rapportage: De verslaggever zal wekelijks de stavaza van het onderzoek
klassikaal bespreken. Hij vat kort samen hoe het onderzoek loopt, deelt nuttige ervaring met
de andere klasgenoten en werpt knelpunten op in de groep met als doel te leren van de
ervaring van andere onderzoeksgroepen.
- Ordenen, verwerken van de verkregen informatie, onderzoeksverslag: de leerlingen
koppelen in groep terug over de resultaten uit hun eigen interviews en komen samen tot een
eerste ordening. Op basis van de resultaten formuleren ze een gemeenschappelijke
conclusie.
- Presentatie van de onderzoeksresultaten: De leerlingen bepalen wie welk deel van de
onderzoeksresultaten zal presenteren.
Tijdsplanning
De leerlingen stellen een tijdsplanning op voor de verschillende facetten van het onderzoek.
Ze beginnen met een backplanning waarbij ze vertrekken van de datum dat ze hun
onderzoek moeten presenteren, en tellen terug wanneer het onderzoeksrapport klaar moet
zijn, wanneer de analyse van de verkregen informatie gedaan moet zijn, wanneer de
interviews uitgeschreven moeten zijn, wanneer de interviews afgenomen moeten zijn,
wanneer de respondenten gevonden moeten zijn.
De leerkracht geeft hen een voorbeeldplanning waarop de leerlingen zich kunnen richten.
Logboek
De verslaggever is verantwoordelijk voor het aanvullen van het logboek: hier worden alle
stappen van het onderzoek zorgvuldig in bijgehouden. Dit logboek wordt regelmatig
vergeleken met de tijdsplanning om te checken of het onderzoek op schema zit.
---
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Onderzoek 2 – De publieke versus de commerciële zenders: de aanwezigheid van de
verschillende mediafuncties in de programmering
Een tweede onderzoeksgroep richt zich op de verschillende mediafuncties in de
programmering bij respectievelijk de openbare versus de commerciële omroepen. De
introducties van de leerkracht als ondersteuning bij de voorbereiding van het onderzoek zijn
identiek aan die van het eerste onderzoek aangezien ze klassikaal gebeuren.
Stap 1 – Inleiding
De leerlingen schrijven een inleiding over het onderwerp: ze baseren zich hiervoor op
bronnenonderzoek. Ze onderzoeken of de openbare omroep verplicht is een bepaalde
verhouding in mediafuncties in acht te nemen bij het bepalen van haar zendschema, ze
duiden hoe die verhouding dan precies zit. Daarnaast onderzoeken ze of de commerciële
omroepen een bepaalde verhouding nastreven bij het inzetten van mediafuncties in hun
programmering. Verder onderzoeken ze of er al onderzoek werd gedaan naar de verhouding
van mediafuncties bij de verschillende zenders en welke conclusies uit dergelijk onderzoek
werden genomen.
De leerkracht doceert klassikaal hoe aan bronnenonderzoek wordt gedaan, hoe er
gerefereerd moet worden naar bronnen, waar leerlingen bepaalde bronnen kunnen
terugvinden. De leerkracht ondersteunt en stuurt bij waar nodig.
Stap 2 - Doel Onderzoek en afbakenen onderwerp
De leerlingen bepalen wat ze te weten willen komen over de verdeling van de verschillende
mediafuncties in de programmatie van de verschillende zenders.
In een brainstorm werken ze een mindmap uit waarbij ze de verschillende facetten van het
gegeven op een rij zetten en bepalen waar hun prioriteit ligt. Ze zetten hiervoor de kennis in
die ze verzamelden in het bronnenonderzoek. Is het interessant om de uitzendschema’s te
vergelijken of werd dit onlangs al gedaan? Zijn er andere invalshoeken mogelijk om de
mediafuncties bij de verschillende zenders te onderzoeken?
De leerkracht duidt in de les het belang van het helder zetten van de doelstelling en het
afbakenen van het onderwerp. Wat is het doel van het onderzoek? Willen de leerlingen
kennis verzamelen, inzicht krijgen in een bepaalde materie, een verklaring vinden voor een
bepaald fenomeen, aanbevelingen formuleren om met een bepaald probleem aan te pakken.
De leerkracht luistert bij de verschillende groepen hoe de afbakening van het doel van het
onderzoek loopt en stuurt bij waar nodig door gerichte vragen te stellen.
Het doel van een onderzoek over de verschillende mediafuncties bij de commerciële
zenders versus de openbare omroep zou als volgt kunnen zijn.
- De leerlingen willen vergelijken in welke mate de verschillende mediafuncties aan bod
komen bij respectievelijk de openbare omroep versus de commerciële zenders. Deze
vergelijking laat toe om inzicht te krijgen in de verschillende uitwerking van de
programmering door de publieke en commerciële zenders. Deze uitwerking laat ook toe om
conclusies te koppelen over hoe goed de commerciële en publieke zender er in slagen om
hun streefcijfer (waar dat voorop werd gezet) te benaderen.
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Stap 3. Formuleren van onderzoeksvragen en de deelvragen
De leerlingen formuleren de onderzoeksvragen en deelvragen als vertrekpunt van het
onderzoek.
De leerkracht doceert een methodewijzer waarbij je stapsgewijs hoofd- en bijvragen kan
formuleren3: de leerlingen kunnen hiermee achteraf aan de slag om hun vragen helder te
krijgen. De leerkracht luistert bij de verschillende groepjes hoe ze tot de onderzoeksvragen
komen, intervenieert en stuurt bij waar nodig.
De methodewijzer omhelst volgende stappen:
- baken de vraag van het onderzoek af aan de hand van gerichte deelvragen: wat is het
domein dat je wil onderzoeken, wat zijn de variabelen van het probleem, wat is de
aanleiding,...
- verwerk de antwoorden tot een brede algemene hoofdvraag. Met je hoofdvraag schep je
duidelijkheid over het soort onderzoek dat je wil voeren.
- Is de hoofdvraag goed geformuleerd: is de vraag helder en beknopt, is het gerelateerd aan
het kennisgebied van het onderwerp, klopt de vraag met de doelstelling, is de vraagstelling
duidelijk,...
- kom tot gelijkaardige deelvragen
De onderzoeksvragen voor dit onderzoek zouden als volgt kunnen zijn:
Hoofdvraag
- Welke mediafuncties komen aan bod in het uitzendschema van de publieke omroep versus
VTM en in welke verhouding komen zij aan bod?
Deelvragen
- Hoe verhouden de resultaten van de analyse van het uitzendschema bij de publieke
omroep versus VTM zich tot elkaar?
- Bereiken de zenders in deze analyse het door hen naar voor geschoven streefcijfer voor de
verhouding van de mediafuncties in hun zendschema?
Stap 4 – Keuze onderzoeksmethoden
De leerkracht legt klassikaal het onderscheid tussen de verschillende onderzoeksmethoden
uit. De leerlingen bepalen welke onderzoeksmethode ze zullen gebruiken om hun
onderzoeksdoel te bereiken. Ze bakenen de onderzoeksgroep af. De leerkracht ondersteunt
en stuurt bij waar nodig.
Voor dit onderzoek zouden de leerlingen kunnen kiezen voor volgende onderzoeksmethodes
en de onderzoeksgroep als volgt afbakenen:
- Onderzoeksmethode: De leerlingen onderzoeken via deskresearch welke mediafuncties
aan bod komen in het uitzendschema van de publieke omroep versus VTM.
- Afbakenen onderzoek: De leerlingen analyseren 10 weken van het uitzendschema van
zowel de publieke omroep als VTM in detail. Ze gaan programma per programma na welke
mediafuncties aan bod komen. Deze uitzendschema’s kunnen ze raadplegen op de websites
van beide zenders (primaire bron) of raadplegen in televisiemagazines.
Stap 5 - Opstellen onderzoeksplan
De leerkracht legt klassikaal uit hoe het onderzoeksplan moet worden opgesteld,
ondersteunt en verduidelijkt waar nodig. De leerlingen stellen gerichte vragen over de
concrete en gedetailleerde aanpak van het onderzoeksplan.
De leerlingen maken een taakverdeling binnen de groep over wie welk deel van het
onderzoeksplan voor zijn rekening neemt. Ze stellen één medeleerling aan als eindredacteur
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die het geheel van het onderzoeksverslag stroomlijnt en nakijkt op inconsequenties en of
fouten. De leerlingen weten dat ze door de leerkracht summatief gequoteerd zullen worden
op het onderzoeksplan en richten zich bij de uitwerking hiervan op de criteria uit de
vooropgestelde rubric.
Stap 6 - Tijdsplanning, Taakverdeling, Logboek
De leerkracht legt klassikaal uit waar de leerlingen rekening moeten mee houden bij het
opstellen van de planning, bij het uitwerken van het logboek en bij de taakverdeling.
De leerlingen stellen een taakverdeling op voor het onderzoek:
- Onderzoeksplan: de taken voor het schrijven van het onderzoeksplan worden verdeeld. De
leerlingen overleggen wat ze precies in het onderzoeksplan zullen schrijven.
- Analyse zendschema’s: De leerlingen spreken in detail af hoe ze de analyse zullen
aanpakken, hoe ze verschillende programma’s zullen indelen volgens mediafunctie, hoe ze
hun resultaten zullen weergeven. Elke leerling analyseert de zendschema’s over 2 weken
van de 2 zenders.
- Ordenen, verwerken van de verkregen informatie, onderzoeksverslag: de leerlingen
koppelen in groep terug over de resultaten uit hun eigen analyse en komen zo tot een eerste
ordening van de resultaten. Ze verwerken de resultaten en komen zo tot een totale analyse
van het zendschema over 10 weken. Ze komen tot een gemeenschappelijke conclusie.
- Presentatie van de onderzoeksresultaten: De leerlingen bepalen wie welk deel van de
onderzoeksresultaten zal presenteren.
Tijdsplanning
De leerlingen stellen een tijdsplanning op voor de verschillende facetten van het onderzoek.
Ze beginnen met een backplanning waarbij ze vertrekken van de datum dat ze hun
onderzoek moeten presenteren, en tellen terug wanneer het onderzoeksrapport ingediend
moet worden, wat de deadline is om het onderzoeksrapport af te ronden voor finale
eindredactie, wanneer de analyse van de uitzendschema’s afgerond moet zijn,
De leerkracht kan geeft de leerlingen een voorbeeldplanning waarop ze zich kunnen richten.
Logboek
De verslaggever is verantwoordelijk voor het aanvullen van het logboek: hier worden alle
stappen van het onderzoek zorgvuldig in bijgehouden. Dit logboek wordt regelmatig
vergeleken met de tijdsplanning om te checken of het onderzoek op schema zit.
4. Uitvoeren4
Tijdens de uitvoering van het onderzoek plant de leerkracht een wekelijks klassikaal
overlegmoment, waarbij de evolutie van elke onderzoeksgroep besproken wordt.
Eén leerling per onderzoeksgroep, de verslaggever verantwoordelijk voor het logboek,
bespreekt de stavaza van het onderzoek klassikaal. De verslaggever bespreekt wat goed
loopt en wat niet loopt, welke knelpunten het onderzoek ondervindt, en hoe de groep
mogelijke problemen aanpakt. Op deze manier kunnen de verschillende onderzoeksgroepen
informatie met elkaar uitwisselen, elkaar helpen met praktische tips, en van elkaar leren.
De leerkracht laat elke onderzoeksgroep wekelijks aan bod komen, geeft de nodige
theoretische uitdieping bij bepaalde problemen, stuurt en steunt de groepen zodat ze gericht
verder kunnen werken aan hun onderzoek. Bij elke stap in het uitvoeringsproces, van het
zoeken van de respondenten tot het schrijven van het onderzoeksrapport, doceert de
leerkracht de theoretische basis die de leerlingen dan toepassen in het onderzoek.
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Stap 1 – Uitvoeren
Onderzoek 1:
- Respondenten zoeken:
De respondenten worden gezocht via een aankondiging op het platform van de school en
door een korte voorstelling van het onderzoek in de klas. De respondenten nemen vrijwillig
deel aan het onderzoek, de eerste 10 respondenten die reageren worden weerhouden.
De leerlingen spreken een concreet moment af voor het interview: ze plannen hiervoor 2 uur
zodat er voldoende tijd is om het interview in alle rust af te nemen; ze plannen een rustig
lokaal waar het interview ongestoord en onder vier ogen kan afgenomen worden; ze zorgen
ervoor dat de respondenten op de hoogte zijn van waar en wanneer ze verwacht worden.
- Interviews afnemen
De leerlingen hebben de interviews zorgvuldig voorbereid: zowel de thema’s als deelvragen
zijn opgesteld. De leerkracht heeft uitgelegd hoe interviews afgenomen moeten worden,
waar de leerlingen bij het interviewen rekening mee moeten houden zowel in hun houding
als in hun vraagstelling.
De leerlingen schenken aandacht aan volgende zaken:
- inleiding: de leerlingen stellen zichzelf voor en bedanken de respondenten voor hun
medewerking aan het onderzoek, de leerlingen breken het ijs door een informele babbel voor
het interview start, de leerlingen leggen nog eens het opzet van het onderzoek uit en
benadrukken dat de resultaten van de interviews anoniem verwerkt zullen worden, de
leerlingen vragen of het interview mag opgenomen worden en leggen uit dat dit gebeurt om
de resultaten achteraf betrouwbaarder te kunnen analyseren.
- lichaamshouding en lichaamstaal: de leerlingen houden er rekening mee hoe ze
overkomen bij de respondenten. Ze moedigen het gesprek aan door te knikken of te
hummen wanneer de respondenten antwoorden.
- Vraagstelling: de leerlingen hebben de vraagstelling goed voorbereid en letten er op geen
suggestieve vragen te stellen, geen subjectieve opmerkingen te maken, de respondent niet
te onderbreken of te sturen.
- Afsluiten interview: de leerlingen ronden het gesprek af en praten nog even na nadat de
bandrecorder werd afgezet. Als er achteraf nog bijkomende informatie gegeven wordt door
de respondent, dan mag de interviewer deze informatie enkel gebruiken met expliciete
toestemming van de respondent.
- Reflecteren: de leerlingen spreken onderling af dat ze na het eerste interview
terugkoppelen in de onderzoeksgroep om te leren uit elkaars ervaring. Wanneer zich
bijkomende vragen stellen, koppelen de leerlingen hierover terug met de leerkracht. Ook na
het laatste interview reflecteren de leerlingen over hoe het afnemen van de interviews is
gelopen.
Onderzoek 2:
Bronnen zoeken
Het onderzoek naar de mate waarin de verschillende mediafuncties aanwezig zijn in de
programmatie van respectievelijk de openbare omroep versus VTM wordt uitgevoerd op
basis van deskresearch.
De leerkracht leert de leerlingen klassikaal het onderscheid tussen verschillende bronnen
(primaire, secundaire en tertiaire bronnen; persoonlijke versus openbare bronnen) en
verklaart hoe de leerlingen deze kunnen inzetten, hoe ze hiernaar kunnen verwijzen en hoe
ze deze kunnen beoordelen.
Voor dit onderzoek gaan de leerlingen enerzijds op zoek naar bronnen die aangeven wat het
streefcijfer is voor de verhouding van de verschillende mediafuncties bij de publieke omroep
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en bij VTM: bestaat daar informatie over in primaire bronnen, namelijk de informatiekanalen
van VTM of VRT. Als dat niet het geval is, kunnen de leerlingen contact opnemen met de
respectievelijke zenders om deze informatie te vergaren.
Daarnaast baseren ze hun onderzoek op de uitzendschema’s: deze vinden zij ofwel via de
websites van de betrokken omroepen ofwel in tijdschriften.
Stap 2 – Beoordelen en verwerken van de verkregen informatie
Onderzoek 1:
- informatie beoordelen
De leerlingen beoordelen de kwaliteit van de afgenomen interviews: zijn deze betrouwbaar?
Zijn deze volledig, objectief en niet sturend afgenomen, hebben de respondenten hier ernstig
aan mee gewerkt.
Daarnaast evalueren ze of de resultaten representatief, relevant, begrijpelijk en actueel zijn.
Zoals aangegeven tijdens de voorbereiding is de steekproef te klein om representatief te zijn
voor alle 16-18-jarigen uit ASO-richtingen. Door tijdsgebrek werd de steekproef bewust klein
gehouden: de resultaten zijn dan ook in de eerste plaats bruikbaar als richtlijn voor een
aansluitend breed kwantitatief onderzoek of een kwalitatief onderzoek met een grotere
respondentengroep. De resultaten zijn in die zin wel relevant en zijn eveneens actueel. Door
de feiten in een helder verslag te verwerken, garanderen de leerlingen dat de resultaten
eveneens begrijpelijk zijn.
- informatie verwerken: ordenen, bewerken en analyseren, interpreteren en conclusies
trekken,
De leerlingen schrijven de verschillende interviews uit, ordenen ze per deelvraag en
deelthema en maken dan een algemene analyse van de resultaten. Deze analyse is in de
eerste plaats kwalitatief, maar het kan ook nuttig zijn om zelfs op deze beperkte schaal een
kwantitatief overzichtsschema uit te werken. De resultaten worden geïnterpreteerd en hieruit
worden conclusies getrokken. Om tot conclusies te komen, grijpen de leerlingen terug naar
hun onderzoeksplan. Zoals hierboven uitgelegd zijn de resultaten van deze kleine steekproef
niet representatief, maar geven ze vooral een indicatie naar mogelijk aansluitend onderzoek.
- reflecteren
De leerlingen reflecteren in de onderzoeksgroep hoe de verwerking van het onderzoek is
gelopen: wat liep goed, wat liep minder goed. Hoe kunnen ze hierop anticiperen bij
toekomstige onderzoeken? De conclusies uit deze reflectie worden vastgelegd in het
logboek. De leerlingen beoordelen hun eigen prestaties en elkaars prestaties op basis van
de rubric.
Onderzoek 2:
- informatie beoordelen
De leerlingen baseren zich op primaire en secundaire betrouwbare bronnen: primaire
bronnen van de zender of secundaire bronnen in tijdschriften (de uitzendschema’s). Ze
beoordelen daarnaast dat deze bronnen relevant, en actueel zijn. De bronnen zijn ook
representatief: een steekproef van 10 weken uitzendschema is voldoende groot om
vaststellingen te doen over de strategie in de uitzendschema’s van de zenders. Zenders
houden namelijk een constante in de programmatie in die zin dat programma’s in een
bepaald slot telkens een gelijkaardige mediafunctie vervullen. Eens een bepaalde reeks of
programma is afgelopen, wordt dit doorgaans vervangen door een gelijkaardig programma.
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- informatie verwerken: ordenen, bewerken en analyseren, interpreteren en conclusies
trekken
De leerlingen analyseren de strategieën van de zender: wat voor verdeling in mediafuncties
streven de zenders na.
Daarna analyseren ze de uitzendschema’s: de leerlingen spreken af hoe ze programma’s
zullen indelen. Aangezien dezelfde programma’s wekelijks terugkeren, spreken ze al af bij
welke functie de meest voorkomende programma’s zullen worden ingedeeld. Ze spreken af
hoe ze de analyse zullen uitwerken: de zendschema’s zouden met kleurcodes per functie
kunnen ingekleurd worden om de verhoudingen te visualiseren. Daarnaast kan een
kwantitatieve analyse van de resultaten helder worden weergegeven in een grafiek of
diagram. Elke leerling analyseert de parallelle uitzendschema’s van beide zenders over twee
weken. Deze analyses koppelen ze terug en voegen ze samen. De onderzoeksgroep
analyseert en stroomlijnt de analyses om tot een conclusie te komen.
- reflecteren
De leerlingen reflecteren in de onderzoeksgroep hoe de verwerking van het onderzoek is
gelopen: wat liep goed, wat liep minder goed. Hoe kunnen ze hierop anticiperen bij
toekomstige onderzoeken? De conclusies uit deze reflectie worden vastgelegd in het
logboek. De leerlingen beoordelen hun eigen prestaties en elkaars prestaties op basis van
de rubric.
Stap 3 - Rapporteren
Het rapportageluik is voor beide onderzoeken identiek: iedere groep zal zijn eigen accenten
leggen, maar in het geheel is deze uitwerking gelijklopend. De leerlingen weten dat ze
summatief gequoteerd zullen worden op het onderzoeksverslag en richten zich bij de
uitwerking hiervan op de criteria uit de vooropgestelde rubric.
- onderzoeksverslag schrijven
De studenten schrijven het onderzoeksverslag: de taken voor het schrijven van het verslag
werden reeds verdeeld over de groep.
De onderzoeksgroep schrijft het verslag vanuit een duidelijke structuur en houdt er rekening
mee dat het verslag wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Volgende onderdelen worden
uitgewerkt in het onderzoeksverslag: een voorpagina met alle relevante informatie over het
onderzoek, een voorwoord, een duidelijk gestructureerde inhoudstabel, een heldere
uiteenzetting en motivering van de onderzoeksvragen (hoofd- en bijvragen) de samenvatting
van het onderzoek (abstract), de inleiding, de hoofdtekst en de conclusie waarbij de
onderzoeksvragen beantwoord worden. Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met de
bronnen en de bijlagen.
Bij het schrijven van het onderzoek schenken de leerlingen ook aandacht aan volgende
zaken:
- het algemene taalgebruik en de structuur: het is ontzettende belangrijk dat het onderzoek
duidelijk gestructureerd is, maar daarnaast is het ook van belang dat de leerlingen op hun
taalgebruik letten.
- verwijzen en citeren: de leerlingen verwijzen correct naar bronnen of hoe ze respondenten
optimaal kunnen citeren.
Stap 4 – Presenteren
De leerlingen weten dat ze summatief gequoteerd zullen worden op de presentatie van het
onderzoeksverslag en richten zich bij de voorbereiding hiervan op de criteria uit de
vooropgestelde rubric.
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Beide onderzoeksgroepen presenteren hun onderzoeksverslag: ze bepalen zelf hoe ze de
presentatie inkleden, maar het is wel de bedoeling dat elke leerling uit de onderzoeksgroep
aan bod komt. Tot nu was de verslaggever voornamelijk verantwoordelijk voor de
communicatie van de groep, maar nu is het de bedoeling dat alle leerlingen een stuk van de
presentatie opnemen.
Om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de presentatie geeft de leerkracht een
algemene inleiding in presentatietechnieken met ruimte voor vragen en bijkomend advies.
De leerlingen kunnen kiezen voor een gewone mondelinge presentatie met powerpoint of
voor een posterpresentatie. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen om de resultaten om te
zetten in een kort verduidelijkend filmpje. De uitwerking van de presentatie op zich is minder
belangrijk, dan het bereiken van het doel: namelijk de resultaten helder en duidelijk
presenteren aan de klasgenoten met ruimte voor Vraag en Antwoord.
5. Reflecteren
Reflectie vormt een noodzakelijk zo niet het belangrijkste onderdeel van het
onderzoeksproces, omdat het leerlingen helpt hun leerproces te begrijpen waardoor ze zich
gerichter kunnen ontwikkelen.
De leerkracht schenkt daarom van bij de start van het onderzoeksproces aandacht aan
gerichte reflectie. In de eerste plaats worden de onderzoeksgroepen gevraagd een
gedetailleerd logboek bij te houden: dit logboek is een goed instrument aangezien hierin stap
voor stap gereflecteerd wordt over het verloop van het onderzoek.
Daarnaast werkt de leerkracht rubrics uit met heldere criteria die gebruikt wordt voor
verschillende assessments in de loop van het onderzoek: een rubric voor de formatieve
evaluaties bij afloop van elke onderzoeksfase (self assessment, peer assessment en
evaluatie door de leerkracht), en rubrics voor de summatieve evaluatie van het
onderzoeksplan (uniform cijfer voor de groep), van het eindrapport (uniform cijfer voor de
groep), en van de presentatie (individueel cijfer). Na elke fase vindt er een assessment
plaats zodat de leerlingen snel gericht feedback krijgen op de evolutie die ze maken in de
loop van het onderzoeksproces.
De summatieve rubrics laten de leerlingen toe gericht te werken naar de evaluatie. Want een
rubric heeft het voordeel dat de leerlingen duidelijk kunnen zien welke facetten belangrijk zijn
in de evaluatie zodat ze hun werk en houding daarop kunnen richten. De rubrics beoordelen
niet alleen het proces (de formatieve evaluaties), maar ook het product van het
onderzoeksproces (de summatieve evaluaties).
Samenvattend worden dus volgende reflectie-instrumenten ingezet
- Selfassessment: De leerlingen beoordelen het eigen handelen tijdens het
onderzoeksproces na afloop van elke fase. Ze beoordelen zowel het proces dat ze
doorlopen tijdens het onderzoek als het resultaat dat ze neerzetten in het onderzoeksrapport
en bij de presentatie.
- Peer assessment: De leerlingen beoordelen elkaars handelen tijdens het
onderzoeksproces na afloop van elke fase. Ze beoordelen zowel het proces dat ze
doorlopen tijdens het onderzoek als het resultaat dat ze neerzetten in het onderzoeksrapport
en bij de presentatie.
- Assessment door de leerkracht: De leerkracht beoordeelt de leerlingen tijdens het
onderzoeksproces formatief om hun resultaten bij te sturen en richting te geven aan het
vervolg van het onderzoek. Daarnaast beoordeelt de leerkracht het onderzoeksplan (uniform
cijfer voor de groep),, het onderzoeksrapport (uniform cijfer voor de groep), en de presentatie
(individueel cijfer) summatief om de leerlingen op die manier individueel te quoteren.
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Bijlage 1
Overzichtsschema van de functies van de massamedia

Prezi, De functies van de massamedia voor de samenleving, 7 april 2014, geraadpleegd op
het web op 8 december 2015: https://prezi.com/emdq6ounezzy/de-openbaarheidsfunctie/
Bijlage 2: Fragmenten
Fragmenten
1. Digitale bron: animatiefilm ‘Wat is kippenvel?’ (Schooltv, 2012): Educatieve functie
2. Digitale bron: trailer ‘Liefde in de Arabische wereld’ (Canvas, 2014): Edutainment
3. Digitale bron: videofragment van de jeugdreeks Mik, Mak en Mon (BRT/BRTN, n.d.):
Persuasieve functie
4. Digitale bron: foto van een banner van Greenpeace (2009) in de luchthaven van
Kopenhagen die een foto van Angela Merkel toont naast een verontschuldiging :
Persuasieve functie
5. Digitale bron: Tv-reeks ‘Thuis in Sint-Niklaas’ van het programma ‘Iedereen beroemd’ op
Eén (Televisiehuis, 11 september 2013) : Diverterende functie
6. Digitale bronnen o “De Ochtend: Toon Tellegen leest voor uit ‘De eenzaamheid van de
egel’” Diverterende functie
7. 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 - Diverterende functie
8. Digitale bron: spotje ‘Mercedes Benz’, zoals het uitgezonden werd op de VRT (Mercedes
Benz, n.d.) - Commerciële functie
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Bijlage 3
1. Educatieve functie
* 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.
2. Persuasieve functie
* 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.
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3. Diverterende functie
* 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 tv- show 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.
4. Commerciële functie
* ARTIKEL APACHE: EINDE VAN DE JOURNALISTIEK
* Digitale bron: ‘Interview met Nick Davies over het einde van de journalistiek’ (Cochez & de
Preter, 2009) .
http://www.apache.be/2009/10/14/interview-met-nick-davies-over-het-einde-van-dejournalistiek/
* 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.
---

	
  

21	
  

VanPoeck_Barbara_19934432_Vakdidactiek_20152016	
  

REFERENTIELIJST
BRT/BRTN. (n.d.). Mik, Mak en Mon. Geraadpleegd op 1 december 2015, op het World Wide
Web: https://www.youtube.com/watch?v=iunxBpVZg1U
Canvas. (2014). Liefde in de Arabische wereld. Geraadpleegd op 1 december 2015, op het
World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=lQYzTONdV00
Greenpeace. (2009, 3 December). World leaders apologise for climate failure in Copenhagen
airport ads. Geraadpleegd op 1 december 2015 op het World Wide Web:
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/world-leadersapologise- for-climate-failure-i/blog/9141/
Het laatste nieuws (2014, 31 januari). VRT bant politici eerder van scherm dan VTM.
Geraadpleegd op 1 december 2015 op het world wide web: http://www.hln.be/hln/nl/929/TVGids/article/detail/1784997/2014/01/31/VRT-bant-politici-eerder-van-scherm-dan-VTM.dhtml
Kom op tegen kanker. (2011). Kom op, steek je tong uit tegen kanker. Geraadpleegd op 1
december 2015 op het World Wide Web: http://www.vrt.be/nieuws/2013/02/kom-op-steek-jetong- uit-tegen-kanker
Laureys, Bart, 2011. Stapstenen. Onderzoek stap voor stap, Berchem, De Boeck.
Mercedes Benz. (n.d.). Geraadpleegd op 1 december 2015 op het World Wide Web:
http://www.var.be/nl/tvallianties
Monthy Python. (1979). Trailer: Monty Python’s Life of Brian. Geraadpleegd op 1 december
2015 op het World Wide Web: http://www.humo.be/tv-tips/31614/monty-pythons-life-of-brian
Neefs, Inge, 2014. Taak Vakdidactiek I. Digitale Didactiek lexicon. Niet geplubliceerde taak,
2014, UGent, Gent.
NTR. (2012). Clipphanger: Wat is kippenvel? Geraadpleegd op 1 december 2015, op het
World Wide Web: http://archief.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111212_kippenvel01
Radio1. (2013, 16 mei). De ochtend: Toon Tellegen leest voor uit ‘De eenzaamheid van de
egel.’
Geraadpleegd
op
1
december
2015op
het
World
Wide
Web:
http://www.radio1.be/programmas/de-ochtend/toon-tellegen-leest-voor-uit-de-eenzaamheidvan- de-egel
Televisiehuis. (2013). Iedereen Beroemd ter plekke: Sint-Niklaas. Geraadpleegd op 1
december 2015 op het World Wide Web: http://www.een.be/programmas/iedereenberoemd/ter-plekke-sint- niklaas-0
Tellegen, Toon. (1990). Langzaam, zo snel als zij konden. Geraadpleegd op 1 december
2015
op
het
World
Wide
Web:
http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/tell003lang01_01_0013.php
Van den Berghe, Michiel, 2014. Ozo! Onderzoeken doe je zo, Mechelen, Plantyn.
Valcke, M. (2014). Krachtige Leeromgevingen, Academia Press.
Vlaamse Regulator voor de Media. (2011). Toezichtsrapport VRT 2011. Deel 1:
Performantiemaatstaven. 1.7. Artikel 16 - Maatstaf 7: Weekbereik educatie op spoor 2 via
VRT- TV. Geraadpleegd op 5 december 2014 op het World Wide Web:
http://www.vrmrapporten.be/rapporten/deel-1-performantiemaatstaven/17-artikel-16maatstaf-7- weekbereik-educatie-op-spoor-2-vrt

	
  

22	
  

VanPoeck_Barbara_19934432_Vakdidactiek_20152016	
  

	
  

23	
  

