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VOORWOORD

De discussies over de toekomst van de krant, de toekomst van de journalistiek en de 
toekomst van het nieuws zijn al enige tijd  in volle gang. En ofschoon de analyses 
en aanbevolen oplossingen nogal verschillen, is iedereen het over een ding eigenlijk 
wel eens: het nieuwsmediagebruik van jongeren is een sleutelfactor. Om daar een 
compleet beeld van te krijgen, hebben wij ons verdiept in de relatie tussen kranten 
lezen, socialisatie en maatschappelijke participatie. Deze relatie is in veel bestaande 
onderzoeken onderbelicht gebleven. 

We hebben dit onderzoek uitgevoerd ten behoeve van allen die zich bekommeren 
om de toekomst van de pers. Dat zijn om te beginnen uitgevers en redacties, voor 
wie we onze bevindingen en conclusies hebben laten uitlopen in tien handzame 
aanbevelingen. Vervolgens zijn studenten journalistiek en communicatiewetenschap 
een belangrijke doelgroep. Hen hebben we tegemoet willen komen door veel met 
visuele vormen als figuren en grafieken te werken, in de hoop dat zij daardoor snel 
een totaaloverzicht kunnen krijgen en aanknopingspunten kunnen vinden voor eigen 
onderzoek. Ten slotte richten we ons op allen die vinden dat jongeren tijdens hun 
opvoeding zouden moeten leren hoe belangrijk een onafhankelijke en betrouwbare 
pers is. 

Het gepresenteerde materiaal is grotendeels verzameld door middel van een survey 
onder ruim duizend Nederlandse jongeren van 15 tot 29 jaar oud, aangevuld met een 
aantal focusgesprekken met jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep. 
We hebben daarbij plezierig samengewerkt met bureau DeCode uit Toronto, bureau 
YoungWorks uit Amsterdam en de sectie Young Reader Development van de World 
Association of Newspapers in Parijs. 

Het onderzoek naar Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid zou niet uitgevoerd 
zijn zonder de steun van het Stimuleringsfonds voor de Pers en de Stichting 
Democratie en Media. Beide zagen vrijwel ogenblikkelijk het belang in van dit 
inventariserende onderzoek. Dat geldt ook voor het bestuur van De Nederlandse 
Dagbladpers en voor de directie van de School of Media van Hogeschool 
Windesheim, die ons de noodzakelijke tijd en ondersteuning hebben geboden. 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, gaat onze dank uit naar de leden van 
het Lectoraat en de Kenniskring Media & Civil Society van Hogeschool Windesheim te 
Zwolle, die waardevolle commentaren en inzichten hebben geleverd. 
Dat maakt hen overigens geen van allen medeplichtig aan het eindresultaat, 
noch aan de daaraan ten grondslag liggende keuzes. Daarvoor blijven we zelf 
verantwoordelijk.

Nico Drok
Fifi Schwarz

Zwolle/Amsterdam, december 2009
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INLEIDING

Er is al geruime tijd een neerwaartse trend waarneembaar in het gebruik van 
journalistieke media door jongeren. Als oorzaak daarvoor worden bijna routinematig 
‘de nieuwe media’ aangewezen: het jonge publiek wendt zich tot internet, omdat 
informatie daar gratis is te vinden. Het is begrijpelijk dat uitgevers en journalisten 
op basis van die analyse de oplossing hoofdzakelijk zoeken in technologische 
innovatie, om vooral niet als ‘traditioneel medium’ het onderspit te delven. Hiermee 
wordt echter vaak te snel voorbijgegaan aan andere mogelijke verklaringen: dat 
jonge mensen zich zouden kunnen afwenden van journalistieke media, omdat zij 
zich daardoor niet meer voldoende aangesproken voelen of omdat zij zich minder 
interesseren voor wat er zich op het bovenindividuele niveau van de samenleving 
afspeelt. 

Bij het zoeken naar verklaringen doet zich een complicatie voor. Er is geen groep 
waarover zo vaak stereotypen worden uitgestort als over de opgroeiende generatie. 
Daarin speelt het mediagebruik van jongeren meestal een prominente rol. De ene 
dag worden jongeren voorgesteld als passieve consumenten die hangend voor 
de televisie vermaakt willen worden en de volgende dag als actieve twitteraars 
en bloggende bollebozen die wel tien dingen tegelijk kunnen. De generaties 
lijken elkaar ook in steeds rapper tempo op te volgen: generatie Nix is nog 
niet vertrokken of generatie X, generatie C, generatie Einstein, generatie Y, de 
Communicatiegeneratie en anders wel de Multigeneratie neemt de vrijgevallen 
plaats in. 

Daarbij worden stelselmatig twee factoren onderschat: continuïteit en diversiteit. 
Natuurlijk verschillen nieuwe generaties van oudere, maar ze vertonen daarnaast 
toch ook wel veel overeenkomsten met hun voorgangers en soms zijn jongeren zelfs 
buitengewoon traditioneel. Ook in hun mediagebruik lijken jongeren regelmatig 
meer op hun ouders dan op leeftijdsgenoten. Natuurlijk kan het verstandig zijn om 
jongeren als aparte categorie te bestuderen en aspecten van veranderd gedrag uit 
te vergroten. Maar ook jongeren zijn net mensen: ze verschillen onderling enorm. 
Doen alsof jongeren  een homogene groep vormen, met collectief een heel nieuw 
mediagedrag, is een onjuiste en onverstandige voorstelling van zaken. De sociale 
werkelijkheid is weerbarstiger en vertoont onder de oppervlakte meer continuïteit 
dan menig mediaprofeet lief schijnt te zijn.

Over de wijze waarop jonge mensen tegenwoordig  nieuws en nieuwsmedia 
waarderen, is eigenlijk betrekkelijk weinig bekend. Studies naar mediagebruik van

jongeren richten zich veelal op de platforms via welke informatie wordt verspreid en 
de tijdsbesteding van jonge consumenten daaraan. Om beter zicht te krijgen op de 
nieuwsconsumptie van jongeren is echter onderzoek noodzakelijk dat uitgaat van de 
functies van nieuwsmedia en de betekenis die gebruikers daaraan geven.
In 2007 initieerde de World Association of Newspapers (WAN) een onderzoek 
naar het nieuwsmediagedrag van jongeren. De WAN heeft het Canadese 
onderzoeksbureau DeCode een (voor)studie laten verrichten naar het leesgedrag 
en de belangstelling voor nieuws van jongeren. In dit onderzoek wordt getracht 
achter de symptomen te kijken en de dieperliggende oorzaken van de afnemende 
belangstelling te traceren. Na de voltooiing van de voorstudie van de Global Youth 
Media DNA Study, is in 2008 een nieuwe fase ingegaan: de Youth Media DNA 
National Studies. De mogelijkheid deed zich voor om hierin te participeren door 
voor Nederland een nationale studie uit te voeren. Voorliggend onderzoek is de 
Nederlandse aflevering uit de landenserie.

Het hoofddoel van de landenstudies is meer inzicht te krijgen in de sociale relevantie 
van nieuws en actualiteiten voor jongeren en het daarmee samenhangende gebruik 
van nieuwsmedia, in het bijzonder dagbladen. Om dat doel te bereiken heeft dit 
onderzoek zich gericht op de volgende hoofdvragen:

• Voor welke interessegebieden en voor welke functies gebruiken jongeren welke  
 (nieuws)media in welke mate?

• Welke persoonlijke en maatschappelijke kenmerken hebben jongeren, hoe hangen  
 deze samen met nieuwsgerichtheid en nieuwsmediagebruik en zijn er verschillen  
 tussen zware en lichte lezers?

• Welke kenmerken schrijven jongeren toe aan de verschillende nieuwsmedia – in 
 het bijzonder het dagblad –  en welke verbeteringen achten zij wenselijk?  

• Wat is de invloed van socialiserende instituties (thuis, school, peers) op   
 dagbladgebruik?

• Welke maatschappelijke betrokkenheid en participatie vertonen jongeren,   
 hoe hangen deze samen met nieuwsgerichtheid en nieuwsmediagebruik   
 en zijn er verschillen tussen intensieve en extensieve lezers?
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De uitkomsten van dit onderzoek leiden tot de conclusie dat de krant in al zijn 
verschijningsvormen zeker nog toekomst heeft. Dat geldt niet alleen voor de 
gratis krant en de online krant, maar ook voor de betaalde papieren versie. En 
dat is maar goed ook, want daar moet voorlopig nog het geld verdiend worden 
dat nodig is voor een grondige vernieuwing van de perssector. Die innovatie heeft 
een belangrijke technologische component. Nieuwe dragers zullen het papier 
verder vervangen en aanvullen, waardoor de krant beter zal zijn toegerust voor 
de concurrentie met snelle media als radio en televisie. Nieuwe verdienmodellen 
zullen moeten worden ontwikkeld om kwaliteitsjournalistiek blijvend te kunnen 
bekostigen. Nieuwe generaties zal steeds weer opnieuw moeten worden uitgelegd 
dat kwaliteitsjournalistiek geld kost en dat je er in een democratische samenleving 
echt niet zonder kunt.

Maar dat lijkt allemaal overbodig als uitgevers en redacties onvoldoende antwoord 
hebben op de fundamentele verschuiving die gaande is in de verhouding tussen 
professie en publiek. De definitie van kwaliteitsjournalistiek is dringend aan revisie 
toe. De nieuwe definitie zal een grotere plek moeten inruimen voor zowel de wensen 
van de individuele gebruiker als voor de behoeften van het bovenindividuele 
niveau, het publieke domein. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn niet alleen 
van belang voor kranten die meer voor jongeren willen betekenen. Ze kunnen 
ook als bouwstenen worden gebruikt voor een ruimer doel: het bepalen van wat 
journalistieke kwaliteit is  in de samenleving van de 21e eeuw.
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1
“Ik wil als volwassene gezien worden. Ik wil niet dat mij 

dingen worden onthouden omdat ik 15 ben. Maar veel

dingen zijn voor mij gewoon niet zo interessant.”

Jacqueline (15, scholier vmbo)

“Ik ben toch meer een gewoontedier dan ik dacht”

Michel (20, student hbo)
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HOOFDSTUK 1 

Interessegebieden en mediamenu: 
welke onderwerpen vinden jongeren interessant en welke 
media gebruiken ze voor welk doel?

 1.1 Interessegebieden
 1.2 Mediagebruik
 1.3 Welk medium voor welk interessegebied?
 1.4 Functioneel gebruik
 1.5 Conclusies

Inleiding
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat nieuwsmedia in het algemeen – 
en kranten in het bijzonder – kunnen doen om jongeren aan zich te binden. Voordat 
we die vraag kunnen beantwoorden, moeten we ons eerst verdiepen in wat jongeren 
bezighoudt: naar welke (soort) onderwerpen gaat de belangstelling van jongeren uit, 
en welke media gebruiken zij om zich daarover te informeren? Deze informatie vormt 
het decor waartegen we een scherper beeld kunnen geven van de nieuwsinteresse 
van jongeren en hun nieuwsmediagebruik, om vervolgens aanknopingspunten te 
vinden voor hoe dagbladen jongeren kunnen bereiken.

In dit onderzoek hebben de respondenten aangegeven welke onderwerpen hen 
interesseren. In  paragraaf 1.1 geven we deze onderwerpen in een ranglijst weer. 
Vervolgens behandelen we in paragraaf 1.2 het mediagebruik van jongeren, in 
termen van omvang en frequentie, uitgesplitst naar leeftijdsgroep. In paragraaf 1.3 
brengen we interessegebieden en mediagebruik met elkaar in verband: welk medium 
gebruiken jongeren om zich te informeren over welk interessegebied? Ten slotte 
wordt in paragraaf 1.4 voor drie media – krant, televisie, internet – ingegaan op de 
functies die zij primair voor de jonge gebruiker vervullen. 
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1.1 Interessegebieden
In de online survey hebben alle respondenten in een lijst met 35 onderwerpen 
aangegeven welke daarvan hen bovengemiddeld interesseren. In tabel 1.1.1 zijn alle 
onderwerpen weergegeven, in volgorde van populariteit (dit is gebaseerd op het 
percentage van alle respondenten dat dit onderwerp heeft gekozen). 

Omdat de respondenten alleen konden kiezen uit meerkeuzevragen, hebben we de 
onderwerpen niet nader geconcretiseerd (bijvoorbeeld door namen van artiesten 
of politici te geven of specifieke gebeurtenissen te benoemen). Wel kunnen we op 
basis van deze ranglijst al goed zien hoe jongeren hun aandacht verdelen. Zo blijkt 
duidelijk de grote belangstelling van jongeren voor onderwerpen die gerelateerd 
zijn aan amusement en lifestyle. Muziek, film en televisie zijn de uitgesproken top 3, 
gevolgd door comedy, eten / drinken en reizen. Op plaats 7 volgt de eerste nieuws-
soort: het laatste nieuws (‘breaking news’), dat over het algemeen niet op amuse-
ment of lifestyle is gericht, maar op de belangrijkste laatste actualiteit. Daarna volgt 
gezondheid / sporten / fitness / dieet. De Top 10 wordt afgesloten met twee nieuws-
soorten: lokaal nieuws en nationaal nieuws, die qua belangstelling niet voor elkaar 
onder doen.

Tabel 1.1.1 Ranglijst interesses

  
 1  Muziek  71%
 2  Film  65%
 3  Televisie  60%
 4  Comedy / humor  49%
 5  Eten en drinken  47%
 6  Reizen  46%
 7  Laatste nieuws  42%
 8  Gezondheid / Sporten / Fit blijven  / dieet  40%
 9  Plaatselijk nieuws / actuele gebeurtenissen  36%
 10  Nationaal nieuws / actuele gebeurtenissen  36%
 11  Videogames / online games  36%
 12  Sport  34%
 13  Mode / beauty  33%
 14  Literatuur / boeken  33%
 15  Internationaal nieuws / actuele gebeurtenissen  29%
 16  Technologie /computers / gadgets  28%
 17  Ongewone of vreemde verhalen  27%
 18  Scholing  26%
 19  Weer  26%
 20  Carrières / zoeken naar een baan  23%
 21  Human interest  23%
 22  Nieuws over entertainment  22%
 23  Auto’s / motors / SUV’s / trucks  22%
 24  Nieuws en roddels over beroemdheden, schandalen  20%
 25  Culturele evenementen en nieuws (beeldende kunst, theater)  20%
 26  Makelaardij / huizen /appartementen  18%
 27  Politiek / overheid  14%
 28  Milieukwesties / klimaatverandering  13%
 29  Sociaal onrecht / mensen of doelen waarvoor ik me kan inzetten  12%
 30  Zakelijk en financiën  11%
 31  Religie  11%
 32  Science fiction  10%
 33  Politiek / activisme  8%
 34  Persoonlijke advertenties /dating /relaties  6%
 35  Onderwerpen met betrekking tot mijn etnische groep of cultuur  4%
 36  Anders  3%

Interesses
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In dit onderzoek is de relatie tussen het gebruik van nieuwsmedia en de 
maatschappelijke betrokkenheid van jongeren een belangrijk aandachtsgebied. 
Daarom is het van belang om nader te bekijken hoe ‘nieuws’ en maatschappelijke 
onderwerpen bij alle respondenten scoren.  Uit de ranglijst blijkt dat het ‘laatste 
nieuws’, en ook de soorten ‘lokaal nieuws’ en  ‘internationaal nieuws’ meer in trek 
zijn bij jongeren dan maatschappelijke onderwerpen als politiek/overheid, sociaal 
onrecht/goede doelen, milieu/klimaat of politiek/activisme. Zie figuur 1.1.2.

Dit is een opvallende uitkomst, omdat veel nieuws juist ook gaat over 
maatschappelijke onderwerpen. Een mogelijke verklaring is dat thema’s als milieu 
of politiek als abstract begrip weinig populariteit genieten, terwijl maatschappelijke 
kwesties als het klimaatprobleem of het immigratiedebat wel degelijk de aandacht 
van jongeren hebben – zodra deze in de actualiteit zijn.  In hoofdstuk 5 gaan we 
nader in op de relatie tussen maatschappelijke participatie en de belangstelling voor 
en het gebruik van nieuwsmedia. 

Figuur 1.1.2 Interesse in nieuws en sociale onderwerpen
1.1.2
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Vervolgens hebben we de onderwerpen uit de ranglijst omgezet in een overzicht van 
negen interessegebieden die bij elkaar 100% van de belangstelling dekken. Deze 
worden benoemd in figuur 1.1.1.
Uit de verdeling van de thema’s blijkt dat onderwerpen die gerelateerd zijn aan 
amusement zich in de grootste belangstelling van jongeren mogen verheugen (28%). 
Op de tweede plaats komen onderwerpen rond de factor nieuws (19%) en op de 
derde plek staat cultuur in brede zin (17%). 

Figuur 1.1.1 Interessegebieden van jongeren1.1.1
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De percentages uit de Top 10 zijn gemiddelden voor de gehele groep jongeren (15-
29 jaar). Nadere analyse wijst uit dat die gemiddelden niet altijd maatgevend zijn 
voor de verschillende leeftijdscategorieën. De jongste groep (15-19 jaar) blijkt het 
meest geïnteresseerd in amusement (muziek, film, televisie) en het minst in nieuws. 
De oudste groep (25-29 jaar) heeft juist veel meer belangstelling voor lifestyle-
onderwerpen (eten/drinken, reizen, gezondheid/fitness). Maar ook nieuws (laatste, 
lokaal, nationaal) scoort in deze groep redelijk hoog; de oudste groep heeft een 
brede belangstelling. Zie figuur 1.1.3. 
De tussenliggende leeftijdsgroep (20-24 jaar) is niet in de figuur weergegeven; deze 
neemt vrijwel altijd een tussenpositie in.

Figuur 1.1.3 Verschillen top 10  interesses naar leeftijd

De onderwerpenlijst die we hebben gebruikt bij de survey (tabel 1.1.1) is niet 
voorgelegd aan de jongeren die deelnamen aan de focusgroepgesprekken. Niettemin  
blijken de interessegebieden bij beide methoden globaal overeen te komen, ook 
wanneer deze interessegebieden zijn uitgesplitst naar leeftijd. De jongste groep 
(15-17) toont vooral belangstelling voor shownieuws en mode, terwijl de oudere 
deelnemers ‘nieuws in het algemeen’ volgen. In algemene zin scoort ‘politiek’ als 
interessegebied niet hoog. Dat lijkt vooral een definitiekwestie; in het begin van 
de gesprekken werd politiek gezien als iets afstandelijks en geassocieerd met “wat 
politici doen”. Wanneer de gesprekken vorderden, bleek dat jongeren wel degelijk 
gepassioneerd praatten over politieke thema’s, zodra de onderwerpen concreter 
werden (bijvoorbeeld werkloosheid, milieu of onderwijs). Verder bleek dat vooral 
de studerende jongeren duidelijk meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor 
internationaal  nieuws.

Zowel de resultaten van de kwantitatieve survey als de focusgroepgesprekken 
in de kwalitatieve fase van het onderzoek tonen een duidelijke ontwikkeling: de 
belangstelling voor nieuws klimt met de jaren. Voor de respondenten van de survey is 
dit in figuur 1.1.4 in beeld gebracht.1 

Figuur 1.1.4 Interessegebieden per leeftijdsgroep (nieuws)1.1.3
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1.2 Mediagebruik
De respondenten van de online survey hebben aangegeven hoeveel van hun 
dagelijkse tijd zij in totaal aan de verschillende media besteden. Dit is ongeacht of 
het gebruik van media de hoofdactiviteit is of samenvalt met een andere activiteit 
(autorijden, studeren, eten, e.d.).

Gemiddeld besteden Nederlandse jongeren 221 minuten per etmaal aan media 
(figuur 1.2.1). Dat is 15% van een etmaal en ongeveer een kwart van de tijd die 
buiten het slapen beschikbaar is. Onder mediagebruik verstaan we: de tijd die 
wordt besteed aan platforms als radio en televisie, kranten en tijdschriften (zowel 
op papier als online) en websites en blogs. Dat is dus exclusief de tijd die jongeren 
gebruiken voor mailen, skypen, sms-en, twitteren, chatten, msn-en, hyvesen, 
tekstverwerken of downloaden. Dat deel van het mediagebruik is hier niet bevraagd, 
waardoor het aandeel van de computer in het totale mediagebruik geringer is dan in 
studies waarin alle achter een beeldscherm doorgebrachte tijd wordt meegeteld.

Figuur 1.2.1 Mediatijd per etmaal

De aan mediagebruik bestede tijd gaat voor bijna 70% op aan televisie en radio 
(resp. 44% en 25%, ofwel 153 minuten in totaal). 21% van de tijd wordt online 
doorgebracht (nieuwssites, blogs, videosharing, online krant). Dat is ruim drie 
kwartier en – zoals gezegd – exclusief de tijd die aan andere vormen van internet/
computergebruik wordt besteed. Aan papieren media besteden jongeren dagelijks 
gemiddeld 10% van de tijd (22 minuten). Aan kranten (betaald, gratis, online) bij 
elkaar 7%, iets meer dan een kwartier. 

Figuur 1.2.2 Verdeling dagelijkse mediatijd (221 minuten)
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Vervolgens hebben de jongeren aangegeven welke media zij regelmatig (dat wil 
zeggen: ten minste een maal per week) gebruiken.2 Uit figuur 1.2.3 lezen we af dat 
96% van de jongeren regelmatig gebruik maakt van televisie en internet. Daarnaast 
luisteren vier van de vijf respondenten regelmatig naar de radio. Gedrukte kranten, 
betaald en/of gratis, blijven daarbij achter: drie van de vijf jongeren gebruiken 
dit medium regelmatig. Tijdschriften, die worden gebruikt door  twee van de vijf 
jongeren, zijn de hekkesluiter.

Figuur 1.2.3 Regelmatig mediagebruik jongeren

Van deze media is internet het meest veelzijdige medium, omdat dit als 
enige kan worden toegepast voor zowel informatie- en amusement-, als voor 
communicatiedoeleinden.  Daarom hebben we het internetgebruik uitgesplitst 
naar verschillende soorten sites; de jongeren hebben aangegeven geven welke 
toepassingen zij regelmatig (ook weer: ten minste een maal per week) gebruiken.

Figuur 1.2.4 laat zien dat internet populair is voor zowel communicatie- als 
informatiedoeleinden. Videosharing (zoals YouTube) staat bovenaan, direct gevolgd 
door sociale netwerken (zoals Hyves). Daarna volgen sites om muziek van af te 
halen (zoals Isohunt) en sites voor algemene informatie (zoals Wikipedia). Lager 
in de rangorde staan sites die dichter op de actualiteit zitten, zoals nieuwssites 
(bijvoorbeeld nu.nl), online kranten (zoals nrcnext.nl) of rtv-sites (zoals headlines.
nos.nl).

Figuur 1.2.4 Online mediagebruik
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Bovenstaande uitkomsten tonen het regelmatige mediagebruik voor alle 
respondenten bij elkaar. We hebben ook gekeken hoe het regelmatige mediagebruik 
verschilt naar leeftijdsgroep. In de eerste plaats is gekeken naar de klassieke media: 
TV, radio, krant en tijdschrift. Zie figuur 1.2.5. 

De koppositie van televisie blijkt opmerkelijk constant: in alle leeftijdsgroepen nadert 
het regelmatige gebruik de bovengrens van 100%. Ook in de focusgesprekken is 
online televisie opvallend veel genoemd. Daarin blijkt dat jongeren het belangrijk 
vinden om zelf het moment te bepalen waarop ze naar een programma kijken. 
Diensten als Uitzendinggemist.nl worden dan ook erg gewaardeerd, in alle 
leeftijdsgroepen. Jacqueline (15): “Ik kijk graag naar series, maar ik vind het veel 
prettiger om zelf te bepalen wanneer ik dat doe dan dat ik er elke week op een vast 
tijdstip voor op de bank moet gaan zitten.”
Het regelmatige gebruik van radio klimt met de jaren: van de 15-19-jarigen zegt 70% 
regelmatig gebruik te maken van radio en dat loopt geleidelijk op naar 90% onder 
de 25-29-jarigen. Overigens is niet duidelijk in welke categorie de respondenten 
het luisteren naar de radio via internet hebben geplaatst en of de leeftijdsgroepen 
daarin onderling verschillen.

Figuur 1.2.5 Regelmatig mediagebruik naar leeftijd

Het is niet ondenkbaar dat de jongste groep relatief veel radio luistert via internet, 
mede gezien hun overige internetgebruik en de rol van muziek daarin (zie figuur 
1.2.6 hierna). Verder is onduidelijk of het grotere radiogebruik onder 25-29-jarigen 
voorvloeit uit een leeftijdseffect (hoe ouder, hoe groter het gebruik) of uit een 
cohorteffect (10 jaar geleden luisterden meer 15-19-jarigen naar de radio dan 
jongeren in dezelfde leeftijd nu doen). Waarschijnlijk is het een gecombineerd effect, 
al kan het aandeel van de afzonderlijke effecten alleen in een longitudinale studie 
worden vastgesteld. Uiteraard geldt dit niet alleen voor radio, maar ook voor de 
andere media.

Dit patroon van kranten lezen, betaald en gratis, lijkt voort te vloeien uit de 
leefsituatie van veel 20-24-jarigen: studerend, op kamers en/of forens, met beperkte 
financiële middelen en zonder al te vast dagritme. Die omstandigheid leent zich 
beter voor een gratis krant dan voor een betaalde. 
Deze indruk werd in de focusgroepen bevestigd: studenten leiden gemiddeld niet 
het soort leven waarin een betaalde krant goed past. In de gesprekken kwam verder 
naar voren dat jongeren die het ouderlijk huis hebben verlaten, nog wel regelmatig 
de site van de regionale krant uit hun vroegere regio bezoeken om toch enigszins 
op de hoogte te blijven van wat daar gebeurt. Ze beschouwen zichzelf echter niet 
als lezer van een regionale krant: de online krant of website wordt niet als ‘krant’ 
gezien.
De gedrukte media – krant en tijdschrift – kennen een beduidend lager gebruik dan 
radio en televisie. Dat geldt voor alle drie leeftijdsgroepen. Het regelmatige gebruik 
van tijdschrift klimt licht over de jaren: van 32% (15-19 jr) via 41% (20-24 jr) naar 
44% (25-29 jr). Naarmate de leeftijd van de respondenten toeneemt, stijgt ook het 
gebruik van tijdschriften dus met een derde. 
De betaalde krant start in de groep 15-19 jaar op 29% en eindigt op vrijwel hetzelfde 
percentage (31% bij 25-29 jarigen). Maar in de tussentijd is sprake van een daling 
naar 24%. De gratis krant kent het omgekeerde patroon: het startpunt ligt op 38% 
(15-19 jr) en het eindpunt op 50% (25-29 jr), maar de top in het gebruik zit hier nu 
juist bij de middengroep (20-24 jr): 56%. 
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Het regelmatige internetgebruik is naar leeftijdsgroep vrijwel constant. Dat wil 
echter niet zeggen dat alle verschillende mogelijkheden van internet door alle 
leeftijdsgroepen ook in dezelfde mate regelmatig benut worden. Uit figuur 1.2.6 
blijkt dat het regelmatige gebruik van communicatieve sites als blogs/forums en 
sociale netwerken in de drie leeftijdsgroepen vrijwel constant is. Dat geldt niet voor 
sites voor downloaden (muziek, maar meestal ook film) en sites voor videosharing. 
Deze sites hebben eerder een functie voor amusement dan voor communicatie of 
informatie. Meer nog dan bij de interessegebieden (paragraaf 1.1) blijkt dat vooral 
de jongste leeftijdsgroep het sterkst in amusement is geïnteresseerd. Daarbij speelt 
mogelijk mee dat muziek en video voor deze groep een belangrijker rol spelen in het 
definiëren van de eigen identiteit.3

Figuur 1.2.6 Regelmatig gebruik online media naar leeftijd

Wanneer we de diverse online informatiemedia uitsplitsen, zien we dat jongeren de 
algemene informatiesites, zoals Wikipedia, het vaakst gebruiken (41%). 
Zie figuur 1.2.7. Twintigers maken hiervan een groter gebruik dan tieners. Dat geldt 
gemiddeld gesproken ook voor op de algemene actualiteit gerichte sites. Terwijl de 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen gering blijven bij nieuwssites en rtv-sites, zien 
we bij online kranten dat 25-29-jarigen daar significant vaker gebruik van maken 
dan 15-19-jarigen: 41% versus 14%. De middengroep (20-24 jr) neemt wederom een 
middenpositie in: 33%. 

Nadere analyse leert dat de waardering voor de online krant onder 25-29-jarigen 
over de gehele linie hoger is dan onder 15-19-jarigen, met als top 3 achtereenvolgens 
de populariteit onder leeftijdsgenoten, de relevantie van de informatie en de 
versheid (“up to date”) van de informatie. Hier komen we op terug in paragraaf 2.4 
Daarnaast speelt mogelijk een rol dat de belangstelling voor nieuws klimt met de 
jaren (zie figuur 1.1.3), maar dat lijkt meer van invloed op online kranten dan op sites 
met een nadruk op korte berichten en headlines. Zie ook paragraaf 2.1.

Figuur 1.2.7 Regelmatig gebruik online informatiemedia naar leeftijd1.2.6
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1.3 Welk medium voor welk interessegebied?
Veel onderzoeken naar het mediagedrag van consumenten, nemen het mediagebruik 
als uitgangspunt: welke media gebruiken ze en hoe? Voor de doeleinden van 
dit onderzoek hanteren we de interesse en informatiebehoefte van jongeren als 
vertrekpunt. In paragraaf 1.1 hebben we de onderwerpen waarvoor jongeren zich 
interesseren, reeds geclusterd tot interessegebieden (zie ook figuur 1.1.1). Nu we 
weten waar de belangstelling van jongeren naar uitgaat, gaan we in deze paragraaf 
na welke media jongeren voor welke interessegebieden gebruiken. Dit hebben we 
gedaan voor alle interessegebieden die in paragraaf 1.1 een grotere score dan 5% 
hadden. 

We hebben gekeken naar de volgende media: Televisie, Dagblad, Gratis krant, 
Nieuwssite.
De interessegebieden zijn achtereenvolgens: amusement, nieuws, cultuur, 
techniek(gadgets)/mode, opleiding en maatschappelijke  onderwerpen. De resultaten 
zijn weergegeven in de figuren 1.3.1 en 1.3.2. 

Figuur 1.3.1 Gangbare bron van informatie voor amusement, nieuws, cultuur

Televisie blijkt het dominante medium. Met uitzondering van het interessegebied 
Opleiding is televisie voor alle gebieden het meest gebruikte medium. 
Kranten voorzien in sterke mate in de informatiebehoefte over nieuws en sociale 
onderwerpen en scoort daar verhoudingsgewijs hoog. Op die gebieden ligt kennelijk 
de grootste toegevoegde waarde van dit medium. Dat geldt voor het betaalde 
dagblad en de gratis krant in vrijwel gelijke mate; de gratis krant wordt op alle 
gebieden net iets vaker ingezet. Nieuwssites worden relatief vaak genoemd als bron 
voor informatie over opleidingen en maatschappelijke onderwerpen, al is het gebruik 
over het geheel vrij laag. 
Deze bevindingen sluiten aan bij onderzoek door bureau Qrius, dat concludeert dat 
‘het onjuist is om te denken dat jongeren alleen maar (of vooral) gebruik maken van 
internet en andere ‘nieuwe media’. Het mediagebruik is heel divers en ‘oude’ media 
blijven een belangrijke rol spelen, al staan sommige media duidelijk onder druk.”4

Figuur 1.3.2 Gangbare bron van informatie voor Techniek / Mode, Opleiding, Sociale 
onderwerpen

1.3.1

40%

50%

60%

70%

80%

Amusement
Nieuws

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Televisie Dagblad Gratis krant Nieuwssite

Amusement
Nieuws
Cultuur

1.3.2

30%

40%

50%

60%

70%

Techniek/Mode

Opleiding

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Televisie Dagblad Gratis krant Nieuwssite

Techniek/Mode

Opleiding

Sociale 
onderwerpen



pagina 17

1.4 Functioneel gebruik
Om het veranderende mediagebruik van jongeren beter te kunnen begrijpen, 
zijn we nader ingegaan op de verschillende functies die media voor de gebruiker 
kunnen vervullen.5 Omdat we ons met dit onderzoek vooral richten op nieuwsmedia, 
onderscheiden we negen journalistieke functies.6 Journalistieke functies worden 
opgevat als de bijdrage die nieuwsmedia leveren aan de informatiebehoefte van 
burgers door middel van journalistieke producten. Het gaat dus niet primair om 
de maatschappelijke functies (bijv. sociale cohesie, maatschappelijke verandering, 
normhandhaving) die daar op hun beurt weer het resultaat van kunnen zijn.
Het gaat om de volgende functies:

 I Nieuws: het laatste nieuws
 II Context: toelichting en achtergronden bij het nieuws
 III Opinie: meningen over actuele onderwerpen
 IV Kennis: inzicht in maatschappelijke/wetenschappelijke ontwikkelingen
 V. Verslag: meebeleven van gebeurtenissen en evenementen
 VI. Agenda: praktische informatie over diensten, activiteiten, producten
 VII. Advies: adviezen over persoonlijke/maatschappelijke vraagstukken
 VIII. Amusement: vermaak, verstrooiing, tijd doden
 IX. Interactie: platform voor uitwisseling van mededelingen, opvattingen,   
  gevoelens

Vervolgens hebben de respondenten aangegeven wat het belang is van deze functies 
met als startpunt het gebruik van een bepaald medium. Dus niet: voor functie X 
wend ik mij tot medium Yi , maar: als ik medium Y gebruik dan ben ik vooral gericht 
op functie Xi. We hebben de volgende media vergeleken: Krant, Televisie en Internet.
De functies waarop jongeren zich tijdens het gebruik primair richten, verschillen per 
medium. Zie figuur 1.4.1. 
Zij gebruiken televisie vooral voor Amusement en Nieuws en in veel mindere mate 
voor de andere functies. Een soortgelijk patroon is zichtbaar voor internet, zij het 
dat jongeren dit medium minder vaak voor alle functies gebruiken. Wel gebruiken 
zij internet vaker dan televisie en de krant voor de functies Interactie en Agenda. De 
krant, ten slotte, scoort van de functies het hoogst op Nieuws en Context, en zelfs 
voor deze functies hoger dan tv en internet. 

Figuur 1.4.1 Functioneel gebruik media
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1.5 Conclusies
Aan de hand van een lijst met 35 onderwerpen hebben we vastgesteld welke 
interessegebieden jongeren hebben. Op basis hiervan kunnen we met betrekking 
tot de belangstelling van de totale populatie grofweg de volgende rangschikking 
aanbrengen: jongeren informeren zich bij voorkeur over amusement en lifestyle, 
in mindere mate over algemeen nieuws en ten slotte zeer beperkt over zwaardere 
maatschappelijke thema’s. Wel wijzen we erop dat in de online survey uitsluitend 
is gevraagd naar thema’s en onderwerpcategorieën, maar niet naar concrete, 
actuele onderwerpen. In de focusgroepgesprekken bleek juist dat jongeren wel 
degelijk belangstelling hebben voor onderwerpen die vallen in de categorie politiek/
maatschappelijk. Vermoedelijk wordt dit verschil veroorzaakt door de wijze van 
benoeming: de abstracte term ‘politiek’ heeft mogelijk een negatieve connotatie, 
terwijl concrete politieke kwesties jongeren wel bezighouden.
In de top 10 van interesses komen naast de aan lifestyle en amusement gerelateerde 
onderwerpen (zoals muziek, film of reizen) ook drie algemene nieuwssoorten voor: 
het laatste nieuws, lokaal nieuws en landelijk nieuws. Onder tieners staat lokaal 
nieuws op de eerste plaats, bij de twintigers staat het laatste nieuws bovenaan, 
gevolgd door landelijk nieuws.

Jongeren besteden gemiddeld per etmaal ruim 3,5 uur aan media, exclusief 
administratief of communicatief mediagebruik zoals mailen, tekstverwerken, 
twitteren of skypen. Televisie en internet worden door bijna alle jongeren 
regelmatig (minimaal één maal per week) gebruikt, ongeacht leeftijd. Van de 
diverse internettoepassingen benutten tieners vooral videosharing en muziek 
downloaden, terwijl de twintigers vaker gebruik maken van wiki’s en nieuwssites van 
gevestigde media. Zes op de tien jongeren lezen regelmatig kranten; vier op de tien 
tijdschriften. Regelmatig lezen van kranten en tijdschriften komt meer voor onder 
twintigers dan onder tieners.

De functies waarop jongeren zich tijdens het gebruik primair richten, verschillen 
per medium. Televisie is vooral het medium voor Amusement en Nieuws. Dat geldt 
in mindere mate ook voor internet, dat daarnaast relatief sterk is op de functies 
Interactie en Agenda. Jongeren zijn bij het lezen van de krant primair gericht op  
nieuws. Verder blijkt de krant verhoudingsgewijs een goede bron voor context. Op 
deze twee gebieden ligt kennelijk de grootste toegevoegde waarde van dit medium.

Noten
1 De verschillen zijn voor alle nieuwssoorten statistisch significant Chi2 (df2, p<0,001) = 30.26 (lokaal), 
57.82 (internationaal), 74.10 (laatste), 78.69 (landelijk).

2 Later in het onderzoek wordt veel specifieker ingegaan op het gebruik van kranten in het bijzonder. De 
antwoorden in die sectie laten een groter gebruik van kranten zien dan de antwoorden uit het eerste deel 
van de vragenlijst, dat in deze paragraaf aan de orde is. Zie paragraaf 3.1. 

3 Hermes, J. et al. (2007). Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur. 
Amsterdam: Coutinho, p.100.

4 Qrius (2007). Jongeren07. Alle opties open. Amsterdam: Qrius, p.15

5 Deze benadering, mede geïnspireerd door het WRR-rapport Focus op functies (2004), vertrekt dus niet 
vanuit de (technische) eigenschappen die de verschillende media hebben als informatiedrager/platform.

6 Vergelijk: Wolff, L. de (2005). De krant was koning. Amsterdam: Bert Bakker. pp. 154 e.v.



pagina 19

2
“Krant, NOS, Internet, 925.nl – ik gebruik alles om op de 

hoogte te blijven.”

Florentine (17, scholier havo)

“Ik vind het fijn als ik mee kan praten.”

Teun (20, student mbo)
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HOOFDSTUK 2 

Nieuwsinteresse: 
hoe belangrijk vinden jongeren nieuws?

 2.1 Mate van nieuwsinteresse 
 2.2  Tijdsbesteding aan nieuws per medium
 2.3  Toegenomen of afgenomen?
 2.4  Perceptie van eigenschappen van nieuwsmedia
 2.5  Belang van verschillende media als nieuwsbron
 2.6  Waarom is nieuws volgen belangrijk?
 2.7  Nieuwsritueel
 2.8  Conclusies

Inleiding
Een tamelijk wijdverbreid idee is dat jongeren van tegenwoordig geen grote 
belangstelling meer hebben voor nieuws en actualiteiten en dat internet daarbij een 
belangrijke rol heeft gespeeld. Daar zijn enkele kanttekeningen bij te plaatsen.  
Ten eerste is de term ‘nieuws’ niet eenduidig en geven verschillende mensen 
verschillende betekenissen aan het begrip ‘nieuws’. Journalisten en politici doelen 
hiermee veelal op actuele informatie over politieke en maatschappelijke kwesties, 
terwijl voor jongeren nieuws ook kan gaan over lifestyle-onderwerpen.1 Ten tweede  
is de verminderde nieuwsconsumptie niet iets van de laatste jaren.  In The making 
of citizens. Young people, news and politics constateert David Buckingham op basis 
van een reeks onderzoeken dat er weliswaar sprake van is dat jongeren zich lijken af 
te wenden van nieuws(voorziening), maar dat deze trend al zeker veertig jaar oud is.2

Dat relativeert de mogelijke invloed van internet, dat veertig jaar geleden nog 
niet bestond. Uit The making of citizens blijkt dat de invloed van technologische 
veranderingen op de nieuwsconsumptie van jongeren sowieso beperkt is. Er is een 
veel duidelijker samenhang met hun veranderde politieke interesse. Om uitspraken te 
kunnen doen over de wijze waarop jongeren met media omgaan, moeten we dus ook 
maatschappelijke factoren in ogenschouw nemen.

In dit hoofdstuk brengen we de belangstelling van Nederlandse jongeren voor 
nieuws in kaart. Vervolgens relateren we de mate van nieuwsinteresse aan 
verschillende achtergrondvariabelen. Daarna maken we inzichtelijk hoeveel tijd 
jongeren per dag en per nieuwsmedium aan nieuwsconsumptie besteden en hoe zich 
dat in de afgelopen twee jaren ontwikkeld heeft. We vergelijken de verschillende 
nieuwsmedia onderling op basis van de perceptie die jongeren van die media 

hebben en van het belang dat zij aan die media toekennen als bron voor nieuws en 
informatie. Ten slotte gaan we in op de motieven die jongeren hebben om nieuws te 
volgen en op de vraag of er bij de huidige jongeren (nog) sprake is van een dagelijks 
nieuwsritueel.
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2.1 Mate van nieuwsinteresse
In hoofdstuk 1 hebben we vastgesteld dat onderwerpen op het gebied van lifestyle 
en amusement populairder zijn onder jongeren dan nieuws in zijn algemeenheid. 
Toch vindt een deel van de jongeren nieuws wel degelijk belangrijk. De respondenten 
van de survey hebben op een schaal van 0 (niet) tot 10 (zeer) aangegeven in welke 
mate zij nieuws belangrijk vinden in antwoord op de vraag: “Hoe geïnteresseerd 
ben je werkelijk in het bijhouden van nieuws en actuele gebeurtenissen, zoals die 
verslagen worden in nieuwsuitzendingen op televisie, radio, bepaalde websites en 
kranten?”
In figuur 2.1.1 zijn de antwoorden weergegeven. Het gemiddelde van alle 
respondenten is een 6,2.3  Een derde van de respondenten beoordeelt zijn eigen 
belangstelling met een 7; dat is tevens het cijfer dat het vaakst is gegeven.

Figuur 2.1.1 Belangstelling voor nieuws

De spreiding van de scores is fors en vloeit deels voort uit de verschillen per 
leeftijdscategorie. Zie figuur 2.1.2. De leeftijdsgroep van 15-19 jaar heeft een 
gemiddelde nieuwsinteresse van 5,4. De leeftijdsgroep van 25-29 jaar zit daar ruim 
boven met een gemiddelde nieuwsinteresse van 6,8. De 20-24-jarigen nemen een 
middenpositie in: 6,4.4

Het lijkt er op dat de belangstelling voor nieuws klimt met de jaren: naarmate 
de leeftijd stijgt, neemt ook de nieuwsinteresse toe. Toch kan dit pas met 
meer zekerheid gesteld worden na een longitudinale cohortanalyse, waarin de 
leeftijdsgroepen over een reeks van jaren gevolgd zouden worden. Als zou blijken 
dat de huidige 15-19-jarigen over tien jaar dezelfde nieuwsinteresse tonen als 
de huidige 25-29-jarigen, dan mag de toename met meer zekerheid aan het 
leeftijdseffect worden toegeschreven. Er is immers duidelijk sprake van een stijgende 
lijn in hun belangstelling als ze hun belangstelling nu als tiener beoordelen met een 
5,4 en over tien jaar met een 6,8.
Daarentegen is sprake van een cohorteffect als de nieuwsinteresse van de 
15-19-jarigen de komende tien jaar op het huidige niveau zou blijven. Veelal zal 
sprake zijn van een gecombineerd effect.5

Figuur 2.1.2 Nieuwsinteresse per leeftijdsgroep2.1.1

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

0= geen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= zeer

2.1.2

15%

20%

25%

30%

35%

40%

15‐19
20‐24
25‐29

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15‐19
20‐24
25‐29



pagina 22

De drie onderscheiden leeftijdsgroepen verschillen niet alleen in hun interesse voor 
nieuwsonderwerpen. Ook hun instemming met stellingen over relevantie, saaiheid en 
het belang van nieuws loopt sterk uiteen. De jongste groep vindt nieuws significant 
vaker niet persoonlijk relevant, vindt nieuws significant vaker saai en vindt nieuws 
significant minder vaak belangrijk om bij te houden voor je algemene kennis dan de 
groep 20-24-jarigen en – vooral – 25-29-jarigen.6 Zie figuur 2.1.3.

Figuur 2.1.3 Meningen over kenmerken van nieuws - Leeftijdsgroepen
 

We hebben de mate van nieuwsinteresse niet alleen vergeleken naar leeftijdsgroep, 
maar ook naar geslacht, opleiding en sociale klasse (opleidingsniveau ouders). De 
verschillen in nieuwsgerichtheid naar geslacht zijn verwaarloosbaar: jonge mannen 
en vrouwen verschillen onderling vrijwel niet in hun belangstelling voor nieuws. Dat 
is anders met betrekking tot opleidingsniveau: hoe hoger de eigen opleiding, hoe 
groter de nieuwsinteresse. Eenzelfde samenhang geldt voor het opleidingsniveau 
van de ouders; hoe hoger de opleiding van de ouder, hoe groter de nieuwsinteresse 
(zie tabel 2.1.1).7

Tabel 2.1.1 Nieuwsinteresse en opleidingsniveau

   Laag  Midden Hoog (N=)
 Huidige opleiding vmbo 44% 45% 11% 88
 scholieren/studenten mbo/havo/vwo 38% 51% 11% 219
  hbo 14% 56% 30% 122
  wo 9% 47% 44% 90
   Laag  Midden Hoog (N=)
 Hoogst genoten  basis 77% 12% 11% 17
 opleiding werkenden vmbo 41% 39% 20% 90
  mbo/havo/vwo 22% 56% 22% 189
  hbo 10% 55% 35% 107
  wo 6% 55% 39% 49
   Laag  Midden Hoog (N=)
 Opleiding vader basis 32% 46% 22% 78
  vmbo 30% 48% 22% 250
  mbo/havo/vwo 30% 51% 19% 337
  hbo 21% 54% 25% 224
  wo 8% 44% 48% 63
   Laag  Midden Hoog (N=)
 Opleiding moeder basis 29% 52% 19% 65
  vmbo 27% 54% 19% 309
  mbo/havo/vwo 30% 47% 23% 388 
  hbo 23% 51% 26% 167
  wo 7% 41% 52% 29
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Figuur 2.1.4 laat zien dat de belangstelling voor nieuws fors hoger is onder 
werkenden die een hogere opleiding hebben afgerond. 

Figuur 2.1.4 Nieuwsinteresse en Opleidingsniveau Werkenden
 

2.1.4
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In figuur 2.1.5 zien we dat jongeren van wie de vader een opleiding in het hoger 
onderwijs heeft afgerond (in het bijzonder in het wetenschappelijk onderwijs), een 
hogere nieuwsgerichtheid hebben. Voor het opleidingsniveau van de moeder geldt 
dit zelfs nog in iets sterkere mate.

Figuur 2.1.5 Nieuwsinteresse en Opleiding vader
2.1.5
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Wanneer we per medium alleen kijken naar de jongeren die van het betreffende 
medium regelmatig gebruik maken, ontstaat een enigszins ander beeld (figuur 
2.2.2).

Omdat vrijwel alle jongeren uit het onderzoek regelmatig televisie kijken, is 
het verschil tussen de figuren 2.2.1 en 2.2.2 voor dat medium heel gering. Iets 
vergelijkbaars kan voor radio worden gezegd.
De verschillen ontstaan vooral bij kranten (betaalde en gratis kranten en online 
kranten). Van de jongeren die aangeven dat zij regelmatig een dagblad lezen, 
besteedt 60% tot 15 minuten per dag aan dit medium, bijna 30% tussen een kwartier 
en een half uur en bijna 10% tussen een half uur en een uur. Voor de gratis krant en 
de online krant is eenzelfde patroon zichtbaar. Dus jongeren die regelmatig de krant 
(betaald, gratis, online) lezen, doen dit intensiever dan niet-regelmatige lezers, maar 
zelden langer dan een half uur per dag en meestal korter dan een kwartier per dag.

Figuur 2.2.2 Tijdsbesteding aan nieuws per medium (regelmatige gebruikers van het 
betreffende  medium)2.2.2
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2.2 Tijdsbesteding aan nieuws per medium
In paragraaf 1.2 hebben we vastgesteld hoeveel tijd jongeren besteden aan de 
verschillende media (uitgesplitst naar platform). In deze paragraaf richten we ons op 
specifieke mediacontent: nieuws en actuele informatie. Dan blijkt het volgende. 
Net als het geval is bij het mediagebruik in het algemeen (paragraaf 1.2), besteden 
jongeren voor nieuws verreweg de meeste tijd aan televisie (gemiddeld 36 minuten) 
en radio (22 minuten). De tijd die ze gemiddeld nodig hebben om via kranten 
nieuws en daaraan gerelateerde informatie te consumeren, blijft hier flink bij 
achter: in totaal 12 minuten. Dat is verder onderverdeeld in 4 minuten aan betaalde 
dagbladen, 5 minuten aan gratis kranten en 3 minuten aan online kranten. 

Figuur 2.2.1 geeft voor de totale onderzoekspopulatie weer hoeveel tijd jongeren 
per medium aan nieuws besteden. Alle media scoren het hoogst in de categorie tot 
15 minuten, waarbij de relatief sterke positie van de gratis krant opvalt. Er zijn ook 
nog veel jongeren die langer dan een kwartier naar televisie kijken en radio luisteren: 
respectievelijk 28 en 12%. Jongeren die meer dan een uur per dag aan nieuws en 
actualiteiten besteden, doen dat uitsluitend nog door middel van TV of radio.

Figuur 2.2.1 Tijdsbesteding aan nieuws per medium (totale populatie)
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Voorts hebben we gekeken of zich ook per leeftijdsgroep verschillen voordoen in 
de tijdsbesteding. Dit is uitgezocht voor een viertal media (televisie, nieuwssite, 
dagblad, gratis krant). Bij televisie komen de leeftijdsgroepen redelijk overeen: in 
alle groepen zegt circa 60% niet meer of minder tijd via televisie aan nieuws en 
actualiteiten te zijn gaan besteden in de afgelopen twee jaren. De toename is onder 
de jongste groep wat groter, maar de verschillen met de andere leeftijdsgroepen 
blijven gering. Zie figuur 2.3.2.

Figuur 2.3.2 Tijd besteed aan nieuws via televisie
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2.3 Toegenomen of afgenomen?
De respondenten van de online survey hebben ingeschat of en hoe hun eigen 
nieuwsconsumptie per medium zich in de laatste twee jaren heeft ontwikkeld, in 
antwoord op de vraag: “Is jouw gebruik van deze media voor nieuws en actuele 
gebeurtenissen volgens jou de afgelopen twee jaar gestegen, gedaald of gelijk 
gebleven?”.
Het resultaat is opvallend – zeker gelet op de vele berichten over ontlezing. De 
respondenten geven namelijk aan dat zij in de afgelopen twee jaar juist meer tijd 
zijn gaan besteden aan nieuws dat zij via de krant consumeren: 35% leest vaker een 
betaald dagblad; 45% is vaker een gratis krant gaan lezen. Zie figuur 2.3.1. 

De tijdsbesteding aan nieuws en actualiteiten via televisie en radio is bij de 
overgrote meerderheid van de respondenten in de afgelopen twee jaar gelijk 
gebleven. De sterkste toename is bij de online media te vinden. Het gebruik van 
nieuwssites, videosharingsites, online kranten/dagbladsites en weblogs is bij 
ongeveer de helft van de jongeren toegenomen en bij zeer weinigen afgenomen. 
Voor de overige jongeren is het gebruik onveranderd gebleven. 

Figuur 2.3.1 Ontwikkeling tijdsbesteding aan nieuws per medium in de laatste twee 
jaar
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De tijdsbesteding aan nieuws via een dagblad (betaalde, gedrukte krant) is in alle 
leeftijdsgroepen in ongeveer de helft van de gevallen niet veranderd in de afgelopen 
twee jaar. Per saldo geeft 10% van de twintigers aan dat zij meer tijd zijn gaan 
besteden aan nieuws uit de krant; van de tieners zegt zelfs 40 procent dit (zie figuur 
2.3.4). 

Figuur 2.3.4 Tijd besteed aan nieuws via dagblad (betaalde, gedrukte krant)2.3.4
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De tijd besteed aan nieuws via nieuwssites is in geen van de leeftijdsgroepen 
noemenswaardig afgenomen in de laatste jaren (figuur 2.3.3). De toename ligt over 
de gehele linie, voor alle leeftijdsgroepen, rond de 50%. Net als bij televisie zijn de 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen bij nieuwssites gering.

Een mogelijke verklaring is dat jongeren internet pas op latere leeftijd gaan 
benutten voor nieuws, ook al maakt het medium zelf al veel langer deel uit van 
hun mediamenu. Gebruiken ze internet op jonge leeftijd voor bijvoorbeeld online 
spelletjes, op latere leeftijd gaan ze het ook benutten voor nieuws en actuele 
informatie.

Figuur 2.3.3  Tijd besteed aan nieuws via nieuwssite2.3.3
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Voor de gratis krant geldt iets vergelijkbaars, maar in afgezwakte mate (zie figuur 
2.3.5). Van de 15-19-jarigen is bijna 50 procent in de afgelopen twee jaar vaker een 
krant gaan lezen. Het verschil met de twintigers (per saldo ca. 30 procent stijging) is 
minder uitgesproken.

Figuur 2.3.5 Tijd besteed aan nieuws via gratis krant

Voor zowel het dagblad als voor de gratis krant is sprake van een flinke toename van 
de tijdsbesteding aan nieuws in de afgelopen twee jaren. Die toename is het sterkst 
in de groep 15-19-jarigen, de leeftijdsgroep waarin het lezen van een krant meestal 
een aanvang neemt. Maar het beperkt zich niet tot die groep. 
De grotere nieuwsinteresse in de hogere leeftijdsgroepen (paragraaf 2.1) is 
nauwelijks zichtbaar in een toegenomen tijdsbesteding aan nieuws via televisie, 
maar lijkt zich wel te vertalen in een toename van tijdsbesteding aan nieuws via 
nieuwssites en kranten. Eerder concludeerde Joke Hermes in dit verband: ‘Er is een 
dominant beeld van jongeren. Ze zouden als passieve mediaconsumenten hangend 
voor de televisie vermaakt willen worden, of ze kletsen en gamen wat achter de 
computer met hun vrienden. Maar de mediapraktijken van jongeren zijn veel meer 
divers, zodat het heersende beeld van passiviteit moet worden bijgesteld.”8

2.4 Perceptie van eigenschappen van nieuwsmedia
Een belangrijk doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de overwegingen 
die aan nieuwsmediagebruik en de keuze voor media ten grondslag liggen. Een 
tot dusver onderbelicht facet daarbij is de vraag welke eigenschappen jongeren 
aan de verschillende media toekennen. In hoofdstuk 3 zullen we zien dat de mate 
waarin media voldoen aan het beeld dat jongeren ervan hebben, in grote mate 
bepalend is voor hun gebruik en waardering. Maar voordat we daar iets over kunnen 
zeggen, moeten we eerst vaststellen aan welke eigenschappen jongeren zelf met de 
verschillende media associëren. 
In deze paragraaf wordt een selectie van de uitkomsten gepresenteerd: televisie, 
dagbladen, gratis kranten, online kranten, rtv-sites en nieuwssites worden 
vergeleken op achtereenvolgens de eigenschappen: Relevantie, Geloofwaardigheid, 
Gebruiksgemak, Diepgang, Breedte, Populair onder leeftijdsgenoten en Plezierig om 
te gebruiken.

In figuur 2.4.1 zijn televisie, dagbladen, gratis kranten en nieuwssites vergeleken. 
Wat direct opvalt is de dominante positie van televisie over vrijwel de gehele linie, 
en het sterkst voor Relevantie, Gebruiksgemak en Gebruiksplezier. Jongeren brengen 
deze eigenschappen het sterkst in verband met televisie. 
Ook voor de andere eigenschappen vindt de meerderheid van de respondenten dat 
deze van toepassing zijn op televisie, met uitzondering echter van Diepgang. Dat is 
de enige eigenschap waar een ander medium (te weten: dagblad) hoger scoort, zij 
het nipt.

Figuur 2.4.1 Perceptie van eigenschappen per medium
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Globaal gesproken vertoont de nieuwssite hetzelfde patroon als televisie, maar met 
beduidend lagere percentages en nergens een meerderheid. Verder vinden jongeren 
vooral de eigenschappen Geloofwaardigheid en Gebruiksplezier minder passen bij 
nieuwssites dan bij televisie. Relatief sterk zijn: Gebruiksgemak, Breedte en Populair 
onder leeftijdsgenoten. Net als bij televisie wordt Diepgang het minst vaak als 
eigenschap van nieuwssites gezien. 

Voor de gratis krant geldt in grote lijnen hetzelfde. Jongeren vinden Gebruiksgemak 
en Populariteit typische kenmerken voor gratis kranten; daarentegen dicht slechts 
10% van de onderzoekspopulatie de eigenschap Diepgang aan de gratis krant toe.

Terwijl televisie, nieuwssites en gratis kranten onderling een vergelijkbaar patroon 
vertonen, heeft het dagblad (=betaalde, gedrukte krant) een afwijkend profiel. 
Jongeren zien het dagblad vooral als een geloofwaardig medium dat diepgang biedt, 
maar ook de breedte ingaat. Relevantie, Gebruiksgemak, Gebruiksplezier en zeker 
ook de Populariteit onder leeftijdsgenoten vinden de jongeren echter in veel mindere 
mate van toepassing op dagbladen. De toegevoegde waarde van de betaalde, 
gedrukte krant ten opzichte van de als gratis ervaren media als televisie, nieuwssites 
en gratis kranten lijkt in de ogen van jongeren niet bijzonder groot te zijn.
Overigens tonen in de focusgroepen  jongeren uit alle leeftijdscategorieën zich 
bewust van het onderscheid tussen media die het nieuws op professionele wijze 
produceren (vergaren, selecteren, checken, bewerken) en media die vooral berichten 
overnemen (gratis kranten, sites als nu.nl). Zij hebben begrip voor het feit dat 
nieuws dat wordt verzorgd door professionele redacties, geld kost.  Of professioneel 
geproduceerd nieuws voor hen persoonlijk voldoende toegevoegde waarde heeft 
waardoor zij bereid zijn er voor te betalen, staat hier los van.

Naast de verschillende mediumtypen, hebben we twee typen actualiteitensites 
vergeleken: enerzijds sites die nieuws verzamelen uit andere nieuwsbronnen; die 
worden in dit onderzoek Nieuwssites genoemd. Voorbeelden zijn Google News of 
nu.nl. Anderzijds sites die door gevestigde media worden verzorgd. Dit tweede type 
is vervolgens uitgesplitst naar online kranten (bijvoorbeeld volkskrant.nl) en rtv-sites 
(zoals nos.nl). De drie categorieën zijn weergegeven in figuur 2.4.2.  
De scores van de actualiteitensites lopen niet heel sterk uiteen, maar op twee 
punten zijn er sterke verschillen. Zo valt op dat nieuwssites vaker als Populair onder 
leeftijdgenoten worden beschouwd, terwijl sites van gevestigde media (omroep/
kranten) beduidend beter scoren op Geloofwaardigheid.

Figuur 2.4.2 Perceptie van eigenschappen per type site
2.4.2
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2.5 Belang van verschillende media als nieuwsbron
De respondenten hebben vervolgens aangegeven hoe belangrijk de verschillende 
nieuwsmedia voor hen zijn als bron voor nieuws en informatie. Op een schaal van 0 
(helemaal niet belangrijk) tot 10 (heel erg belangrijk) scoort televisie - opnieuw - het 
hoogst: 7,1.9 Op de tweede plaats staat radio (5,8), gevolgd door achtereenvolgens 
gratis krant (5,1), nieuwssite (4,8) en dagblad (4,7).10

De beoordeling van de onderscheiden nieuwsmedia als bron voor nieuws en 
informatie is weergegeven in figuur 2.5.1. Daarin is de schaal van 0 tot 10 
onderverdeeld in drie categorieën: 
Laag  = scores 0-4
Midden = scores 5-6
Hoog = scores 7-10

De sterke positie van televisie is duidelijk in figuur 2.5.1 af te lezen. Ook radio 
scoort hoge cijfers, maar deze zijn door minder dan de helft van de respondenten 
toegekend (46%).
Nadere analyse leert dat de onderverdeling hoog-midden-laag per medium per 
leeftijdsgroep geen significante verschillen laat zien, anders dan dat tieners een 
duidelijk lager belang toekennen aan radio en boeken dan twintigers.

Figuur 2.5.1 Belang van nieuwsmedia als bron voor nieuws en informatie2.5.1
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2.6 Waarom is nieuws volgen belangrijk?
Om te kunnen bepalen onder welke voorwaarden jongeren bereid zijn om nieuws 
te consumeren (en er zelfs voor te betalen), moeten we eerst weten of – en in 
welke mate – zij het volgen van nieuws belangrijk vinden. De jongeren die hebben 
deelgenomen aan de survey hebben daarom van een vijftal uitspraken aangegeven in 
hoeverre zij het daarmee eens zijn. De resultaten zijn weergegeven in figuur 2.6.1.
De eerste uitspraak ligt op het gebied van de persoonlijke loopbaan: “Als je op de 
hoogte bent van het nieuws, kom je verder in je opleiding en je carrière.”. De tweede 
ligt op sociaalpsychologisch gebied: ”Als je op de hoogte bent van het nieuws, 
vinden andere mensen je interessant.”. De volgende drie liggen op communicatief 
gebied: “Ik bespreek regelmatig het nieuws en actuele gebeurtenissen met vrienden 
/ in ons gezin / op blogs, webforums, enz.”. 

Drie van de vier jongeren onderschrijven de eerste uitspraak, die betrekking heeft 
op het loopbaanmotief om nieuws te volgen. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen in 
gelijke mate. Jongeren met een hoge nieuwsgerichtheid zijn het met deze uitspraak 
significant sterker eens dan jongeren met een lage nieuwsgerichtheid: 87% versus 
61%.11 Blijkbaar vinden jongeren dat het volgen van nieuws erbij hoort als je vooruit 
wilt komen in het leven. 

Figuur 2.6.1 Waarom is volgen van het nieuws van belang?
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Het populariteitsmotief – dat anderen gunstiger over jou oordelen als je op de 
hoogte bent van het nieuws – is minder sterk aanwezig. Een krappe meerderheid 
(53%) van de respondenten geeft aan dat dit een belangrijk motief is;  slechts 4% 
van hen is het met de uitspraak zeer eens.12 
Het derde motief om nieuws te volgen – het levert stof op voor gesprekken met 
vrienden – wordt door ongeveer drie van de vier jongeren onderschreven. De tieners 
uit het onderzoek (N=340) onderschrijven dit motief significant minder vaak dan de 
twintigers (N=689): 67% tegenover 79%. Het verschil tussen jongeren met een hoge 
resp. lage nieuwsinteresse is nog uitgesprokener: 94% versus 55%.
Het vierde motief, gespreksstof voor thuis, wordt door bijna vier op de vijf 
respondenten (78%) onderschreven. Dit percentage ligt onder 25-29-jarigen hoger 
dan onder achtereenvolgens 20-24-jarigen en 15-19-jarigen (resp. 84%, 77% en 
74%), maar dat verschil is niet significant. Het verschil tussen jongeren met een hoge 
resp. lage nieuwsinteresse is dat wel: 95% versus 60%.

In de vijfde en laatste uitspraak inzake het belang van het volgen van nieuws – 
dat dit gespreksstof  biedt voor bijdragen aan blogs/forums e.d. – kan een kleine 
minderheid (bijna 30%) van de ondervraagde jongeren zich vinden. Wanneer we 
deze resultaten uitsplitsen naar leeftijdsgroep, zien we dat de rollen omgedraaid 
zijn: hoe hoger de leeftijdsgroep, hoe hoger het percentage dat het sterk oneens 
is met de uitspraak. Bij de 15-19-jarigen is 20% het zeer oneens met de stelling “Ik 
bespreek regelmatig het nieuws en actuele gebeurtenissen op blogs, webforums, 
enz.”. Onder 25-29-jarigen is 40% het daarmee zeer oneens. De 20-24-jarigen 
nemen een middenpositie in (34%). 
In tegenstelling tot bij de eerste vier uitspraken is het verschil tussen jongeren met 
een hoge resp. lage nieuwsinteresse bij deze vijfde uitspraak klein. Opmerkelijker 
nog is dat het de enige uitspraak is waar jongeren met een lage nieuwsinteresse 
het in grotere mate mee eens zijn dan jongeren met een hoge nieuwsinteresse: 31% 
(laag) versus 26% (hoog).
In de focusgroepen dichten de jongeren grote waarde toe aan het belang van nieuws 
(rapportcijfer 8) en nieuws volgen omdat het hun sociale status versterkt: ze ‘willen 
meepraten’ en ‘niet dom overkomen’. 

De motieven om nieuws te volgen verschillen niet significant naar geslacht, 
woongebied, opleiding of opleiding ouders, maar hangen wel samen met interesses. 
Jongeren met belangstelling voor de onderscheiden typen algemeen nieuws, zoals 
lokaal of internationaal nieuws, zijn het significant sterker eens met vier van de vijf 
de motieven: loopbaan, populariteit, gespreksstof vrienden en gespreksstof thuis. 
Jongeren met belangstelling voor amusement zoals sport of muziek, verschillen op 
geen van vijf motieven van jongeren die zich daar niet voor interesseren.

2.7 Nieuwsritueel
Omdat mediagebruik voor een deel wordt gestuurd door gewoontes, is in de 
vragenlijst een aantal vragen opgenomen met betrekking tot het dagelijkse 
nieuwsritueel: 
• Is onder jongeren sprake van een tamelijk vast dagelijks patroon in het   
 nieuwsmediagebruik, bijvoorbeeld ’s ochtends de radio, overdag internet en ’s  
 avonds televisie? 
• Hebben jongeren de neiging om regelmatig naar bepaalde bronnen terug te keren? 
• Gebruiken jongeren voor de dagelijkse nieuwsconsumptie liever papier dan een  
 beeldscherm? 
• In hoeverre maakt het lezen van een krant deel uit van het dagelijkse   
 nieuwsritueel?

De resultaten uit dit deel van het onderzoek zijn tamelijk uitgesproken (zie tabel 
2.7.1). Dat is het sterkst het geval bij de stelling:”Ik pik nieuwsitems op van 
verschillende bronnen (televisie, radio, internet, kranten, enz.), afhankelijk van 
wat het makkelijkst is.” Bijna alle jongeren (93%) zijn het met die stelling eens. 
Hieruit leiden we af dat nieuwsconsumptie door jongeren geen maaltijdpatroon 
vertoont, maar doeltreffend kan worden aangeduid met de term ‘grazen’; de hele 
dag door worden links en rechts kleine beetjes ingenomen. Om in deze beeldspraak 
te blijven: plekken in het weiland met geschikt gras worden in de graasrondes 
zelden overgeslagen. Acht van de tien jongeren onderschrijft namelijk de stelling: 
“Ik raadpleeg regelmatig een bepaalde krant, televisiestation, radiostation of 
internetbron voor mijn nieuws”. 

Gevraagd naar de favoriete drager (print of beeldscherm) zijn jongeren minder 
eenduidig. Een op de drie jongeren onderschrijft de stelling: “Ik geef de voorkeur 
aan gedrukte nieuwsbronnen in plaats van mijn nieuws van een scherm te lezen.” 
Twee maal zoveel jongeren zijn het niet met die stelling eens. Een vergelijkbare 
verhouding geldt voor de stelling: “Het lezen van de krant maakt deel uit van mijn 
dagelijkse ritueel.”. Ruim een op de drie jongeren (37%) is het (zeer) eens met deze 
uitspraak; bijna twee op de drie (63%) is het daarmee (zeer) oneens.

Tabel 2.7.1 Instemming met stellingen over facetten van het nieuwsritueel

 Rituelen ++ + - -- Totaal
 Eens/Oneens %
 

1. Grazen 24% 69% 6% 1% 100%

 2. Merkentrouw 17% 63% 17% 3% 100%

 3. Voorkeur print 6% 27% 53% 14% 100%

 4. Krantenritueel 7% 30% 44% 19% 100%
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Uit de focusgesprekken blijkt dat de jongste jongeren vooral nieuwtjes checken via 
sites als nu.nl. De oudere groep doet beide: ze checken nu.nl en gebruiken daarnaast 
de krant voor uitleg en achtergronden. 
De jongeren geven aan dat ze die mix nodig hebben: internet en tv zijn goed 
voor het ‘nieuwe’ nieuws, terwijl de krant meer wordt gezien als bron voor 
achtergronden: dan weten ze hoe het zit. De oudere groep maakt daarbij duidelijk 
onderscheid tussen een krant als nrc.next, die hen achtergrondinformatie verschaft 
en gratis kranten, die meer op internet lijken (“even snel lezen wat er is gebeurd”).

We zijn nagegaan of de vier onderscheiden facetten van het nieuwsritueel 
samenhangen met de mate van nieuwsinteresse. Daartoe zijn de respondenten 
met een lage nieuwsinteresse vergeleken met de respondenten met een hoge 
nieuwsinteresse.13  
Uit figuur 2.7.1 blijkt dat de mate van nieuwsinteresse positief samenhangt met 
graasgedrag. Het verschil zit niet zozeer in het totale percentage dat “graast” maar 
in de categorie “zeer eens”. Deze is door jongeren met een hoge nieuwsinteresse 
drie maal zo vaak gekozen (43% versus 14% bij lage nieuwsinteresse).  Ook gaat 
een hogere nieuwsinteresse samen met een grotere merkentrouw (95% versus 63%). 
En jongeren met een hoge nieuwsinteresse hebben naar verhouding een grotere 
voorkeur voor print (38% versus 23%) en vaker een dagelijks krantenritueel (54% 
versus 20%).14 

Figuur 2.7.1 Mate van nieuwsinteresse (Laag/Hoog) en Instemming met stellingen 
over facetten van het nieuwsritueel (Zeer eens t/m Zeer oneens)
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Noten
1 Costera Meijer, I (2006). De toekomst van het nieuws. Amsterdam: Otto Cramwinckel.

2 Buckingham, D. (2000). The making of citizens; Young people, news and politics. London: Routledge.

3 Met een standaarddeviatie van 1,94.

4 Voor de leeftijdsgroep van 15-19 jaar is SD 2,05; voor de leeftijdsgroep van 20-24 is SD 1,93 en voor 
de leeftijdsgroep 25-29 is SD 1,56. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn significant Chi2 (df20, 
p<0,001, tweezijdig) = 120,28; N=1029

5 Zo hebben Mindich (2005) en Peiser (2000) in de VS met betrekking tot kranten vastgesteld dat sinds 
1972 binnen elk cohort vanaf het 18e jaar het lezen over de jaren weliswaar toeneemt, maar dat het 
aanvangsniveau van elk nieuw cohort elke vijf jaar daalt. Ofwel: elke vijf jaar beginnen procentueel steeds 
minder 18 -jarigen met het lezen van kranten. Zie: Mindich, D.T.Z. (2005). Tuned Out; Why Americans 
under 40 don’t follow the news. New York/Oxford: Oxford University Press. P.28. Peiser, W. (2000). “Cohort 
replacement and the downward trend in newspaper readership”. In: Newspaper Research Journal, 21, 
no.2, pp. 15-16.

6 Significantie voor: niet persoonlijk relevant: Chi2 (df2, p<0,001)=35,72.
saai: Chi2 (df2, p<0,001)=79,94
Belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling: Chi2 (df2, p<0,001)=27,96

7 Laag = score 0-5; Midden = score 6-7; Hoog = score 8-10 op 10-punts-schaal.
Deze vraag is niet door alle respondenten beantwoord. In de kolom uiterst rechts staat het aantal 
respondenten dat de betreffende vraag heeft beantwoord.

8 Hermes, J. et al. (2007). Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur. 
Amsterdam: Coutinho,p.170.

9 Uit nadere analyse blijkt voorts dat de spreiding in de antwoorden voor dit medium het laagst is, wat 
wil zeggen dat de overeenstemming hierover onder respondenten over de gehele linie het grootst is SD= 
1,978; N=1029

10 De spreiding in de antwoorden is het grootst bij het dagblad; ofwel: hier liepen de meningen het sterkst 
uiteen SD= 2,823; N=1029

11 Jongeren met hoge nieuwsgerichtheid score 8 of hoger op 10-puntsschaal; N=237; jongeren met lage 
nieuwsgerichtheid score 5 of lager; N=279

12 Ook hier bestaan geen significante verschillen naar leeftijdsgroep, maar verschillen jongeren met een 
hoge nieuwsinteresse wel significant van jongeren met een lage nieuwsinteresse: 68% versus 39%. De 
middengroep zit op het populatiegemiddelde: 53%.

13 Jongeren met lage nieuwsinteresse: (N=279, grofweg het onderste kwartiel); scoren 5 of lager op een 
tientpuntsschaal. Jongeren met hoge nieuwsinteresse: (N=238, grofweg het bovenste kwartiel); scoren 8 
of hoger op een tienpuntsschaal.

14 De verschillen zijn alle significant.Voor de gehele populatie (N=1029), dus inclusief de middengroep, 
gelden de volgende waarden: Chi2 (df6, p<0,001)= 71,60 (grazen), 157,82 (merkentrouw), 39,50 
(printvoorkeur) en 110,74 (krantenritueel).

2.8 Conclusies 
De jongeren uit dit onderzoek geven hun belangstelling voor nieuws op een 
tienpuntsschaal gemiddeld een waardering van 6,2. Dat gemiddelde vloeit voort uit 
flinke onderlinge verschillen in nieuwsinteresse. Die blijken samen te hangen met 
opleidingsniveau en sociale klasse: de belangstelling voor nieuws is hoger onder 
jongeren met een hogere opleiding en bij jongeren waarvan de ouders een hogere 
opleiding hebben. 

Voorts lijkt het er op dat de belangstelling voor nieuws klimt met de jaren. Daarbij 
valt op dat de grotere nieuwsinteresse in de hogere leeftijdsgroepen (paragraaf 2.1) 
zich niet meer vertaalt in een toename van tijdsbesteding aan nieuws via televisie, 
maar wel in een toename van tijdsbesteding aan nieuwssites en kranten. Televisie 
is blijkbaar al op jonge leeftijd een gegeven in het leven van jongeren, terwijl 
nieuwssites en kranten daar nog een grotere plek in (kunnen) verwerven naarmate 
jongeren ouder worden. 

Jongeren vinden het van belang om het nieuws te volgen. De motieven hiervoor 
lopen uiteen. Veel jongeren houden het nieuws bij met het oog op studie en/of 
werk (loopbaanmotief). Een ander motief weegt zo mogelijk nog zwaarder: op 
de hoogte zijn van het nieuws levert stof tot gesprek met vrienden en/of thuis 
(communicatiemotief). 

Televisie is voor jongeren de belangrijkste nieuwsbron. Voorts scoort televisie op 
eigenschappen als Relevantie, Geloofwaardigheid, Gebruikgemak, Populariteit en 
Gebruiksplezier hoger dan de andere Nieuwsmedia.
Gratis kranten en nieuwssites doen het vooral goed op Gebruiksgemak, 
Gebruiksplezier en Populariteit. De sites van gevestigde media scoren relatief 
hoog op Geloofwaardigheid. Dat geldt ook voor de betaalde, papieren krant, die 
daarnaast hoog scoort op Diepgang.

Nieuwsconsumptie door jongeren vertoont geen maaltijdpatroon, maar kan 
doeltreffend worden aangeduid met de term ‘grazen’; de hele dag door worden links 
en rechts kleine beetjes ingenomen. 
Ook in dat graasgedrag ontwikkelen zich overigens patronen; geen collectieve 
maar wel individuele. Zo kennen de meeste jongeren in hun nieuwsritueel vaste 
ankerpunten. Dat geldt het sterkst voor jongeren met een hoge nieuwsinteresse. Die 
groep heeft ook naar verhouding een grotere voorkeur voor printmedia en vaker een 
dagelijks krantenritueel.
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3
“NOS en Telegraaf enzo, die betalen mensen om echt 

informatie te zoeken, dus dat kost meer geld.

Internet, dat is meer eigen mening, dus niet-betaalde 

informatie.”

Robbie (15, scholier vmbo)

“De krant is gewoon duur. Ik zou alleen willen betalen 

als je de informatie nergens anders kunt

krijgen.”

Marielle (25, groepsleidster)
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HOOFDSTUK 3
Dagbladen: 
hoe gebruiken en beoordelen jongeren dagbladen?

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de achtergronden van dagbladgebruik. Onder dagblad 
verstaan we de betaalde, gedrukte krant. Allereerst geven we een overzicht van het 
leesgedrag van de onderzoekspopulatie op basis van de frequentie (hoe vaak) en 
intensiteit (hoe lang) waarmee zij een dagblad lezen. Daarmee leggen we de basis 
voor een vergelijking tussen zware en lichte dagbladlezers. Deze vergelijkingen - in 
paragraaf 3.1 tot en met 3.4 - betreffen een aantal standaard achtergrondvariabelen 
(leeftijd, geslacht, eigen opleiding en sociale klasse/opleiding vader), de 
onderwerpen en dagbladkaternen waarvoor jongeren belangstelling hebben en de 
functies die het dagblad primair voor hen vervult. 
In de paragrafen 3.5 tot en met 3.8 vergelijken we lezers met niet-lezers, op de 
volgende punten: het belang dat zij aan verschillende media toekennen als bron 
voor nieuws en informatie, de mate van belangstelling die zij voor nieuws hebben, 
in welke mate sprake is van een dagelijks nieuwsritueel onder lezers en niet-lezers, 
hun meningen over nieuws en nieuwsmedia, eigenschappen die zij nieuwsmedia 
toedichten en innovaties die hen mogelijk tot meer lezen zouden stimuleren.

 3.1 Leesfrequentie en -intensiteit
 3.2  Zware en lichte dagbladlezers
 3.3  Dagbladgebruik en Achtergrondvariabelen
 3.4  Dagbladgebruik en Interessegebieden
 3.5  Dagbladgebruik en Functioneel gebruik
 3.6  Dagbladgebruik en Gebruik andere media
 3.7  Dagbladgebruik en Nieuwsgerichtheid
 3.8  Dagbladgebruik en Meningen en attitudes
 3.9  Dagbladgebruik en Innovaties
 3.10  Conclusies
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3.1 Leesfrequentie en -intensiteit
In deze paragraaf staan de leesfrequentie en de leesintensiteit centraal. 
De leesfrequentie geeft aan hoe vaak jongeren een dagblad lezen; de intensiteit 
hoeveel leestijd ze op een gemiddelde dag aan een dagblad besteden. Allereerst 
bekijken we de leesfrequentie. De vraag met welke regelmaat jongeren een dagblad 
lezen, hebben zij als volgt beantwoord (zie tabel 3.1.1).

Tabel 3.1.1 Hoe vaak lees je een dagblad?

Iets meer dan de helft van de jongeren leest minimaal wekelijks een betaalde 
krant en de helft daarvan (24,4% van de totale populatie) vrijwel dagelijks. Deze 
percentages sluiten aan bij die uit verschillende andere onderzoeken naar het 
krantenleesgedrag van jongeren.1

 Leesfrequentie   N % Totaal
      cumulatief
 
 Meermalen per dag 7 0,7 0,7

 Dagelijks 147 14,3 15,0

 4-6 maal per week 96 9,4 24,4

 2-3 maal per week 148 14,4 38,8

 Een keer per week 131 12,8 51,6

 Een keer per 2-3 weken 71 6,9 58,5

 Een keer per maand 68 6,6 65,1

 Een keer per 2-6 maand 57 5,6 70,7

 Minder dan een keer per 6 maanden 92 8,9 79,5

 Nooit 210 20,5 100

 Totaal 1029 100

De leesintensiteit hebben we onderzocht door na te gaan hoeveel tijd zij op een 
gemiddelde weekdag en op een gemiddelde weekenddag aan het lezen van een 
dagblad besteden. De uitkomst is weergegeven in figuur 3.1.1.

Dagbladlezers trekken in het weekend gemiddeld meer tijd uit voor het lezen van een 
dagblad dan op een doordeweekse dag. Niettemin hangen leesintensiteit door de 
week en in het weekend sterk samen: wie in het weekend veel tijd besteedt aan het 
lezen van een dagblad, doet dat door de week ook. En omgekeerd geldt dat wie door 
de week weinig tijd besteedt aan het lezen van dagbladen, daar ook in het weekend 
minder tijd voor neemt.2

 

Figuur 3.1.1 Leestijd van dagbladlezers
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3.2 Zware en lichte dagbladlezers
Om ons verder te kunnen verdiepen in het gebruik van en de waardering voor 
dagbladen, verdelen we de onderzoekspopulatie eerst onder in zware en lichte 
dagbladlezers. Onder zware dagbladlezers wordt verstaan: jongeren die regelmatig 
een dagblad lezen of daar veel tijd aan besteden. Lichte lezers lezen juist niet vaak 
een dagblad, of besteden daar per keer weinig tijd aan.   
Vervolgens gaan we in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4 verder in op de verschillen 
en overeenkomsten tussen deze groepen. Vergeleken worden: achtergrondvariabelen 
(leeftijd, geslacht, eigen opleiding en sociale klasse/opleiding vader), de interesses 
van de lezers en de functies die het dagblad primair voor hen vervult.

In de eerste plaats splitsen we de onderzoekspopulatie uit in een groep 
hoogfrequente lezers (die tenminste twee keer per week een dagblad lezen) en een 
groep laagfrequente lezers (zij lezen hooguit een keer per maand een dagblad). 
Dat levert twee categorieën van vergelijkbare omvang op. In tabel 3.2.1 is dat 
weergegeven.

Tabel 3.2.1 Frequentie: Hoog versus Laag

 
 frequentie   % N
 
 Meermalen per dag 0,7 7 

 Dagelijks 14,3 147 Hoog

 4-6 maal per week 9,4 96 (N=399)

 2-3 maal per week 14,4 148

 Een keer per week 12,8 131 

 Een keer per 2-3 weken 6,9 71 

 Een keer per maand 6,6 68 

 Een keer per 2-6 maand 5,6 57 Laag

 Minder dan een keer per 6 maanden 8,9 92 N=428

 Nooit 20,5 210 

 Totaal  1029 827

In de tweede plaats nemen we de intensiteit van het gebruik. We onderscheiden 
extensieve en intensieve lezers. Extensieve lezers zijn jongeren die door de week 
hooguit 15 minuten aan het lezen besteden. Dit geldt voor 58% van de totale 
onderzoekspopulatie.
Intensieve lezers (42%) besteden minimaal 15 minuten aan het lezen van dagbladen. 
Zie tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.2 Intensiteit: Intensief versus Extensief

 
 intensiteit    %
 
 0 tot15 minuten  58% Extensief

 16-30 minuten  35%

 31-60 minuten  6%

 1 tot 2 uur  1% 

 > 2 uur  0% Intensief
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3.3 Dagbladgebruik en Achtergrondvariabelen
In de vorige paragraaf hebben we de onderzoekspopulatie onderverdeeld in een 
groep hoogfrequente en laagfrequente lezers. De middencategorie laten we in het 
hiernavolgende buiten beschouwing. Van de 827 respondenten zijn 399 jongeren 
hoogfrequente lezers, dat is 48%. De laagfrequente lezers zijn 429 jongeren, dat 
is 52%. In figuur 3.3.1 hebben we de dagbladfrequentie nader onderzocht voor de 
verschillende leeftijdsgroepen. 

We zien dat de onderverdeling voor de twintigers, de groep van 20 tot 24- en de 
groep van 25 tot 29-jarigen, bijna overeenkomt met het totaal. Onder de tieners (15-
19 jr) zijn de hoogfrequente lezers daarentegen in de meerderheid: 53% hoog versus 
47% laag. Jonge jongeren lezen dus iets vaker een dagblad dan de oudere groepen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de jongste groep over het algemeen nog bij 
de ouders thuis woont en er zodoende een grotere kans is op aanwezigheid van een 
betaalde gedrukte krant.

Figuur 3.3.1 Dagbladfrequentie en leeftijd

We zien grotere verschillen wanneer we de leesintensiteit uitsplitsen naar de 
verschillende leeftijdsgroepen (figuur 3.3.2). De hoeveelheid tijd die jongeren 
gemiddeld per dag besteden aan het lezen van een dagblad, klimt met de jaren. 
Tieners gebruiken het dagblad weliswaar vaker, maar per keer minder uitgebreid dan 
twintigers. 
De uitkomsten suggereren dat de leesfrequentie sterker wordt beïnvloed door de 
beschikbaarheid van dagbladen, terwijl leesintensiteit sterker lijkt samen te hangen 
met nieuwsinteresse, waarvan we in paragraaf 2.1 hebben gezien dat ook die stijgt 
met de jaren.

Figuur 3.3.2 Dagbladintensiteit en leeftijd
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Het tweede achtergrondkenmerk waar we naar gekeken hebben, is geslacht. Jongens 
lezen duidelijk vaker een dagblad dan meisjes (figuur 3.3.3). Nadere analyse leert 
dat dit verschil hoofdzakelijk ontstaat door een verschil in het dagelijks lezen van 
een dagblad. Dat komt onder jongens twee maal zo vaak voor als onder meisjes 
(20% versus 10%). 

Figuur 3.3.3 Dagbladfrequentie en geslacht

Voor wat betreft de hoeveelheid tijd die er vervolgens per keer aan lezen wordt 
besteed, verschillen jongens en meisjes nauwelijks. Zie figuur 3.3.4.

Figuur 3.3.4 Dagbladintensiteit en geslacht

Als indicator voor sociale klasse hanteren we in dit onderzoek de hoogst genoten 
opleiding van de vader. We constateren een positieve samenhang tussen sociale 
klasse en dagbladgebruik, zowel voor frequentie (figuur 3.3.5) als voor intensiteit 
(figuur 3.3.6). Ofwel: hoe hoger de opleiding van hun vader, hoe vaker en hoe 
uitgebreider jongeren een dagblad lezen. 

Figuur 3.3.5 Dagbladfrequentie en opleiding vader

Figuur 3.3.6 Dagbladintensiteit en opleiding vader
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Dit patroon herhaalt zich in de relatie tussen dagbladgebruik en de eigen opleiding 
van hen die geen opleiding meer volgen. Hoe hoger de eigen opleiding, hoe hoger 
frequentie (figuur 3.3.7) en intensiteit (figuur 3.3.8) van het dagbladgebruik.
De uitkomsten uit deze paragraaf stemmen overeen met eerder onderzoek naar de 
relatie tussen dagbladgebruik en de achtergrondvariabelen leeftijd, geslacht en 
opleiding.3

Figuur 3.3.7 Dagbladfrequentie en Eigen opleiding van werkenden

Figuur 3.3.8 Dagbladintensiteit en Eigen opleiding van werkenden

3.4 Dagbladgebruik en Interessegebieden
In hoofdstuk 1 hebben we de interessegebieden van jongeren beschreven. Daar 
bleek dat jongeren vooral belangstelling hebben voor onderwerpen die liggen 
op het gebied van lifestyle en ontspanning. Niettemin komen in de top 10 van 
interessegebieden ook drie soorten nieuws voor: het laatste nieuws, lokaal nieuws 
en landelijk nieuws. In deze paragraaf gaan we na of hoogfrequente dagbladlezers 
van laagfrequente dagbladlezers en intensieve dagbladlezers van extensieve 
dagbladlezers verschillen in de mate waarin zij zich voor verschillende onderwerpen 
interesseren.

Uit figuur 3.4.1 lezen we af dat de verschillen in belangstelling tussen hoog- en 
laagfrequente dagbladlezers met betrekking tot lifestyle en ontspanning gering zijn. 
Hoogfrequente lezers interesseren zich wat meer voor muziek en laagfrequente voor 
comedy; hoogfrequente lezers hebben een wat grotere belangstelling voor reizen 
en laagfrequente voor eten en drinken. De verschillen blijven minimaal en lijken 
willekeurig. 

Bij de nieuwssoorten ligt dat anders. In het bijzonder bij lokaal en nationaal 
nieuws is de interesse van hoogfrequente dagbladlezers anderhalf keer hoger dan 
bij de laagfrequente (42% versus 28%). Ditzelfde beeld is van toepassing op de 
top 10 van interessegebieden afgezet tegen Intensiteit: bij onderwerpen op het 
gebied van lifestyle en ontspanning verschillen intensieve en extensieve lezers niet 
noemenswaardig, bij de onderscheiden nieuwssoorten wel.

Figuur 3.4.1 Top tien interessegebieden naar leesfrequentie
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We hebben deze uitkomsten aan een nadere analyse onderworpen. Eerst hebben 
we de belangstelling van dagbladlezers vergeleken naar frequentie, vervolgens naar 
intensiteit. Daarvoor hebben we de onderwerpen in drie categorieën onderverdeeld:
A. lifestyle/amusement:  muziek, mode, entertainment, celebrity
B. nieuws:   lokaal, nationaal, internationaal, laatste
C. maatschappelijke issues: sociaal onrecht, activisme, politiek, milieu

De verschillen zijn uitgedrukt in een indexcijfer:
Index = 100    Er is geen verschil in de interesse voor dit onderwerp tussen lezers  
  met een hoge leesfrequentie (resp. intensiteit) en lezers met een  
  lage leesfrequentie 
Index › 100 Waar het cijfer hoger uitvalt dan het indexcijfer 100, hebben lezers
   met een hoge leesfrequentie (resp. intensiteit) vaker bevestigend  
  geantwoord op dit onderwerp.
Index ‹ 100 Waar het cijfer lager uitvalt dan 100, hebben lezers met een   
  hoge leesfrequentie (resp. intensiteit) minder vaak bevestigend  
  geantwoord dan  lezers met een lage leesfrequentie (resp.   
  intensiteit)
We zien dat de jongeren die regelmatig een dagblad lezen, ongeveer even veel 
belangstelling hebben voor lifestyle-onderwerpen als jongeren die zelden een 
dagblad lezen. Voor nieuws hebben de hoogfrequente lezers beduidend vaker  
belangstelling. Voor maatschappelijke kwesties geldt dat nog veel sterker, met 
indexcijfers van 200 of hoger. Zie figuur 3.4.2. 

Figuur 3.4.2 Interesses hoogfrequente en laagfrequente lezers (index)

Dezelfde vergelijkingen zijn gemaakt voor jongeren die veel tijd besteden aan het 
lezen van dagbladen (intensieve lezers) en jongeren die daaraan weinig tijd besteden 
(extensieve lezers). Zie figuur 3.4.3.
Voor de onderwerpen uit de categorie lifestyle/amusement hebben beide groepen in 
dezelfde mate bevestigend geantwoord. Intensieve lezers zijn vaker geïnteresseerd 
in nieuws en in nog sterkere mate in maatschappelijke kwesties. 
(fig. 3.4.3). 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat jongeren die vaker en langer dagbladen 
lezen zich niet meer of minder dan anderen voor lifestyle en amusement. Maar zij 
hebben wel duidelijk meer belangstelling voor de verschillende soorten nieuws en 
voor maatschappelijke issues dan laagfrequente lezers.

Figuur 3.4.3 Interesses intensieve en extensieve lezers (index)
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Katernen/rubrieken
Wanneer jongeren oordelen over de verschillende katernen/secties/rubrieken uit de 
krant, zien we soortgelijke verschillen (tabel 3.4.1).  

Tabel 3.4.1 Katernen/Secties/Rubrieken Naar leesfrequentie (%)

Katernen/Secties/Rubrieken
Naar leesfrequentie (%) Hoog Laag

Voorpagina 97 94
Lokaal nieuws 70 57
Landelijk nieuws 70 57
Buitenlan 62 49
Humor/Strips 52 43
Weer  47 40
Eerste katern 45 35
Amusement 45 35
Sport  41 19
Filmoverzicht 34 28
TV-overzicht 32 26
Gezondheid 25 27
Lifestyle 19 28
Familieberichten 20 20
Lezersbrieven 21 23
Banen 18 19
Programmainformatie 18 17
Economie 21 10
Techniek 19 15
Opiniestukken 19 10
Auto  18 12
Huizen 16 13
Advertenties 8 10
Hoofdredactioneel 7 1
Mini’s  5 6
Adviesrubriek 5 3
Invoegfolders 2 2
Oproepen 1 1

Over het geheel genomen is de belangstelling op vrijwel alle fronten groter onder 
hoogfrequente lezers. Grote uitzondering op die regel is de rubriek Lifestyle. Verder 
verschillen de twee lezersgroepen nauwelijks in hun grote belangstelling voor de 
voorpagina, hetgeen suggereert dat voorpaginanieuws aantrekkingskracht heeft op 
alle jongeren. 

Voorts valt op dat vooral sport en de wat zwaardere rubrieken (economie, 
opinie, buitenland, lokaal nieuws en landelijk nieuws) er uit schieten: daarvoor 
hebben lezers die vaak een dagblad lezen aanmerkelijk meer belangstelling dan 
laagfrequente lezers.

Vergelijking van intensieve lezers met extensieve levert eenzelfde beeld op (niet 
weergegeven in tabel). Intensieve lezers zijn over de hele linie meer geïnteresseerd, 
op een paar uitzonderingen na. Daarvan is ‘lokaal nieuws’ de voornaamste: van 
jongeren die veel tijd besteden aan het lezen van dagbladen, zegt 66% dat zij lokaal 
nieuws interessant vinden, tegen 71% van de jongeren die zeggen weinig tijd aan 
de krant te besteden.  In de focusgroepen legden jongeren uit dat dit nauw luistert: 
meer lokaal nieuws uit andere gebieden dan de eigen woonomgeving, spreekt hen 
niet aan.  ‘Je hebt niets aan het nieuws uit Stadskanaal als je in Breda woont.’ 
Evenmin zijn jongeren enthousiast over het ‘persoonlijker’ maken van het nieuws 
door verhalen van onbekenden op te tekenen. Daarin zijn ze heel stellig: als zij zelf 
niets met die persoon hebben, boeit het hen niet. En ‘het moet boeiend zijn’ is een 
belangrijk criterium voor het volgen van nieuws.

Bij vijf onderwerpen wijkt het oordeel van intensieve lezers significant af van 
dat van extensieve: landelijk nieuws, buitenland, eerste katern, opiniestukken, 
hoofdredactioneel commentaar. De lezers die meer tijd besteden aan het dagblad, 
vinden deze onderwerpen beduidend vaker interessant dan de extensieve lezers. 
Onbetwiste nummer 1 bij alle lezersgroepen blijft de voorpagina. Maar net als de 
frequente lezers hebben intensieve lezers meer dan extensieve lezers belangstelling 
voor de meer klassieke journalistieke onderdelen uit de krant: landelijk nieuws, 
internationaal nieuws en opinie. 
Nadere analyse leert overigens dat de belangstelling voor katernen naar geslacht een 
tamelijk traditioneel beeld oplevert. Jongens zijn significant sterker geïnteresseerd in 
sport, auto en techniek; meisjes in gezondheid, lifestyle en familieberichten.
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3.5 Dagbladgebruik en Functioneel gebruik
In deze paragraaf vergelijken we wederom hoogfrequente versus laagfrequente en 
intensieve versus extensieve lezers, maar ditmaal gericht op de functies van media. 
Media vervullen – ook in het leven van jongeren – diverse functies, van het op de 
hoogte houden van het laatste nieuws tot het geven van praktische adviezen of het 
bieden van verstrooiing. De vraag is of er verschillen zijn in het functioneel gebruik 
van media tussen hoogfrequente en laagfrequente dagbladlezers, respectievelijk 
intensieve en extensieve dagbladlezers. Daartoe hebben de respondenten de 
volgende vraag beantwoord: “Als ik de krant lees richt ik me vooral op:” met de 
volgende keuze-antwoorden (tussen haakjes de negen functies, aangevuld met de 
categorie ‘geen’):

1.  Het laatste nieuws (nieuws)
2.  Uitleg en achtergrond van het nieuws (context)
3.  Meningen over actuele onderwerpen (opinie)
4.  Inzicht in sociale of wetenschappelijke onderwerpen (kennis)
5.  Verslagen van wedstrijden, concerten (verslag)
6.  Praktische informatie over evenementen, activiteiten (agenda)
7.  Advies met betrekking tot scholing, werk, gezondheid (advies)
8.  Entertainment, informatie om de tijd te doden (amusement)
9.  Mogelijkheden voor interactie, communicatie (interactie)
10.  Geen van bovenstaande (geen)

Eerst kijken we naar de verschillen tussen hoogfrequente en laagfrequente 
lezers. Uit figuur 3.5.1 blijkt dat hoogfrequente lezers sterker gericht zijn op alle 
krantenfuncties, met uitzondering van amusement. De verschillen zijn het meest 
uitgesproken en statistisch significant voor achtereenvolgens: nieuws, opinie, 
verslag, context en kennis. 

Nadere analyse leert dat hoogfrequente lezers zich ook bij het kijken naar televisie 
significant vaker richten op de twee functies Nieuws en Verslag. Datzelfde geldt bij 
het internetgebruik van hoogfrequente dagbladlezers. 

Figuur 3.5.1 Leesfrequentie dagblad en functioneel gebruik
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Vervolgens hebben we uitgezocht hoe de mate waarin jongeren gericht zijn op de 
verschillende functies samenhangt met de intensiteit waarmee zij dagbladen lezen. 
Het effect is zichtbaar in figuur 3.5.2: jongeren die veel tijd besteden aan het lezen 
van dagbladen (intensieve lezers) zijn veel sterker dan extensieve lezers gericht op 
de klassieke verdiepingsfuncties (context, opinie, kennis) en de verslagfunctie van 
media. Bij de overige functies zijn de verschillen klein. De extra tijdsbesteding zit dus 
niet in de nieuwsfunctie, maar in verdieping en verslag. 

Figuur 3.5.2 Leesintensiteit dagblad en functioneel gebruik

Ook wanneer zij de andere media gebruiken, verschillen intensieve en extensieve 
dagbladlezers in de mate waarin zij gericht zijn op de verdiepingsfuncties. Zo blijkt 
dat jongeren die veel tijd besteden aan het lezen van de krant, ook bij het kijken 
naar televisie sterker gericht zijn op verdieping. Verder is het verschil in interesse 
voor verdieping tussen intensieve en extensieve dagbladlezers beduidend groter dan 
tussen intensieve en extensieve televisiekijkers. Zie tabel 3.5.1.

Zwaardere dagbladlezers (frequentie, intensiteit) zijn dus sterker dan lichtere 
dagbladlezers gericht op de verdiepingsfuncties (context, opinie, kennis) en de 
verslagfunctie. Dat geldt uiteraard voor hun dagbladgebruik, maar ook – zij het in 
geringere mate – voor hun televisie- en nieuwssitegebruik. 

Tabel 3.5.1 Verdiepingsfuncties TV: dagbladlezers vs. televisiekijkers

Iets soortgelijks geldt voor gebruik van nieuwssites. Zie tabel 3.5.2

Tabel 3.5.2 Verdiepingsfuncties Internet: dagbladlezers vs. nieuwssitegebruikers

 
 % Televisie: verdiepingsfuncties
 

 Dagbladlezers  TV-kijkers

  Intensief Extensief Intensief Extensief

 Context  41 24 26 24

 Opinie  37 24 26 24

 Kennis  32 21 20 22

 
 % Internet: verdiepingsfuncties
 

 Dagbladlezers  Nieuwssitegebruikers

  Intensief Extensief Intensief Extensief

 Context  28 17 26 20

 Opinie  30 19 21 20

 Kennis  24 17 26 18
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 Dagbladfunctie Intensieve Extensieve
  kijker kijker

 
Nieuws 73 74

 Context 27 39

 Opinie 21 24

 Kennis 17 28

 Verslag 24 15

 Agenda 16 20

 Advies 12 18

 Amusement 30 22

 Interactie 5 7

 Geen 13 10

We hebben onderzocht of – omgekeerd – intensieve televisiekijkers ook verschillen 
van extensieve kijkers voor wat betreft hun functionele gerichtheid tijdens het lezen 
van een krant. Dat blijkt tot op zekere hoogte het geval. Zie tabel 3.5.3. 

Intensief televisiekijken hangt samen met een grotere gerichtheid op de 
verslagfunctie en de amusementsfunctie van de krant. Voor wat betreft de 
verdiepingsfuncties bestaat een omgekeerde relatie: intensiever televisiegebruik 
gaat samen met een kleinere gerichtheid op de context, kennis en opiniefunctie, 
en op de agenda en adviesfunctie. Dus: wie langer televisie kijkt, is minder 
geïnteresseerd in verdieping en achtergronden bij het lezen van de krant.
Deze verschillen zijn opmerkelijk, maar niet significant

Tabel 3.5.3 Kijkintensiteit en functioneel krantengebruik

Tot slot van deze paragraaf zijn we nagegaan of het belang van de verschillende 
krantenfuncties verandert met het voortschrijden van de leeftijd. Daarvan is sprake. 
De aandacht van jongeren voor de advies- en amusementsfunctie daalt licht met 
het klimmen der jaren. Maar de mate waarin zij gericht zijn op nieuws en verdieping 
(context, opinie, kennis) neemt juist toe met het stijgen van de leeftijd (figuur 3.5.3). 
Dat geldt overigens evenzeer voor televisie en internet.

Figuur 3.5.3 Krantenfuncties per leeftijdsgroep
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3.6 Dagbladgebruik en gebruik andere media
In de vorige paragrafen hebben we zware en lichte dagbladlezers (frequentie, 
intensiteit) vergeleken met betrekking tot hun interesses/katernen en de functies 
waarvoor zij de krant gebruiken. Bij die onderwerpen is in beide te vergelijken 
groepen een zekere mate van gebruik vereist: men kan niet-lezers slecht vragen 
op welke functies zij zich tijdens het lezen richten of welke katernen hun grootste 
belangstelling hebben. 
In de volgende paragrafen verschuiven we de demarcatielijn en richten we ons op de 
vergelijking tussen dagbladlezers en niet-lezers. Onder dagbladlezers verstaan we 
alle jongeren die ten minste een maal per week een betaalde gedrukte krant zeggen 
te lezen (N=530). Onder niet-lezers verstaan we de jongeren die nooit of hooguit 
een maal per twee maanden een dagblad lezen (N=360). Zie tabel 3.6.1.

Tabel 3.6.1 Lezers versus niet-lezers

 
 Frequentie dagbladgebruik   % N
 
 Meermalen per dag 0,7 7 

 Dagelijks 14,3 147 

 4-6 maal per week 9,4 96 Lezers

 2-3 maal per week 14,4 148

 Een keer per week 12,8 131 

 Een keer per 2-3 weken 6,9 71 

 Een keer per maand 6,6 68 

 Een keer per 2-6 maand 5,6 57 Niet-Lezers

 Minder dan een keer per 6 maanden 8,9 92 

 Nooit 20,5 210 

 Totaal  1029 

Lezers en niet-lezers verschillen per definitie met betrekking tot hun dagbladgebruik. 
Maar verschillen zij ook in hun gebruik van andere media? 
De dagbladlezers hebben aangegeven hoeveel tijd zij besteden aan de diverse 
media. Figuur 3.6.1 laat zien hoe zij hun tijd verdelen over de verschillende media. 
In hoofdstuk 1 zagen we dat de totale onderzoekspopulatie gemiddeld 221 minuten 
per dag besteedt aan de diverse media. We kunnen dus vaststellen dat de groep 
respondenten die vallen in de categorie dagbladlezers per dag een kwartier langer 
aan media besteden dan de totale populatie.

Figuur 3.6.1 Mediagebruik lezers dagblad
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Dagbladlezers besteden aan mediagebruik ruim een half uur meer dan niet-lezers 
(zie figuur 3.6.2.).4

Met betrekking tot de verdeling van het tijdsbudget over de verschillende media 
doen zich eveneens duidelijke verschillen voor. Dagbladlezers besteden beduidend 
meer tijd aan gratis kranten, aan de online krant en aan tijdschriften. Dagbladlezers 
zijn dus ook lezers in het algemeen. 
Het omgekeerde geldt voor niet-dagbladlezers. Niet-lezers besteden meer tijd aan 
videosharing en blogs, maar vooral aan televisiekijken. Samen met radio luisteren, is 
televisiekijken goed voor 76% van het mediagebruik. 

Figuur 3.6.2 Mediagebruik lezers en niet-lezers

Vervolgens zijn we nagegaan of dagbladlezers verschillen van niet-lezers in het 
belang dat zij aan de verschillende media toekennen als bron voor nieuws en 
informatie. Zie tabel 3.6.2. Dat levert voor vier media significante verschillen op: 
dagblad, gratis krant, online krant en radio. 

Lezers van een dagblad hechten niet alleen meer belang aan de gedrukte betaalde 
krant als bron, maar ook aan de andere verschijningsvormen van de krant: gratis 
en online. Het wel of niet gericht zijn op lezen in het algemeen, lijkt opnieuw een 
belangrijke variabele.

Die indruk wordt versterkt door de scores voor andere media. Blogs, nieuwssites, 
rtv-sites, en overige sites scoren onder dagbladlezers niet veel hoger dan onder 
niet-lezers. Bij radio en televisie verschillen dagbladlezers wel van niet-lezers, op 
de grens van significant. Een veel groter verschil zit bij het toegekende belang aan 
tijdschriften en boeken. Naast de drie typen kranten (gedrukt betaald, gedrukt gratis 
en online) zijn het de tijdschriften en boeken die onder dagbladlezers significant 
hoger scoren dan onder niet-lezers.5

Tabel 3.6.2 Belang van verschillende media als bron (% “Hoog”)6

 Belang als bron: % “Hoog” Lezer Niet-lezer Chi2

  (N=530)  (N=360)
 

 
 Dagblad 50 7 248.21

 Gratis krant 35 27 20.19

 Online krant 36 19 37.09 

 Nieuwssite 33 30

 Blogs 21 17

 Radio 75 39 16.26

 TV 75 67
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3.7 Dagbladgebruik en Nieuwsgerichtheid
In deze paragraaf gaan we na in welke mate dagbladlezers verschillen van niet-
lezers voor wat betreft hun gerichtheid op de nieuwsfunctie van media. Daarbij 
onderscheiden de volgende aspecten: de belangstelling voor nieuws, gevolgd door 
achtereenvolgens de motieven om nieuws te volgen en de tijdsbesteding aan nieuws 
via andere nieuwsmedia dan het dagblad en het nieuwsritueel.

Belangstelling voor nieuws
In hoofdstuk 2 zagen we al hoe de totale populatie de eigen belangstelling voor 
nieuws beoordeelde: op een schaal van 0 tot 10 (van “geen belangstelling” tot “zeer 
grote belangstelling”) kwam het gemiddelde cijfer uit op een 6.2. (zie figuur 2.1.1).
Wanneer we nagaan hoe deze scores uitvallen voor dagbladlezers en niet-lezers, zien 
we duidelijke verschillen. De nieuwsinteresse van dagbladlezers ligt met een score 
van 6.8 boven het gemiddelde van de totale populatie; de niet-lezers beoordelen hun 
belangstelling voor nieuws aanmerkelijk lager, met een 5.4 . Zie figuur 3.7.1.

Figuur 3.7.1 Nieuwsinteresse lezers en niet-lezers Dagblad

Motieven om nieuws te volgen
Naast de mate van belangstelling is het interessant om na te gaan in hoeverre 
dagbladlezers en niet-lezers verschillen in de motieven die zij hebben om het nieuws 
te volgen. In paragraaf 2.6 hebben we van de totale onderzoekspopulatie in kaart 
gebracht waarom jongeren het belangrijk vinden om het nieuws te volgen (zie figuur 
2.6.1). Daarbij onderscheiden we vijf motieven: (het volgen van nieuws draagt 
bij aan) mijn loopbaanperspectieven, mijn populariteit, gespreksstof voor thuis, 
gespreksstof met vrienden en gespreksstof op blogs en webforums. 
De meeste jongeren vonden met name de gespreksstof (met vrienden en thuis) en de 
loopbaanperspectieven de belangrijkste motieven. 
Wanneer we dagbladlezers met niet-lezers vergelijken, zien we dat de lezers alle 
motieven sterker onderschrijven. Zie figuur 3.7.2.

Figuur 3.7.2 Belang van nieuws; lezers en niet-lezers dagblad: % (zeer) eens
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Uit tabel 3.7.1 lezen we vervolgens af dat de verschillen tussen dagbladlezers en 
niet-lezers in vier van de vijf gevallen significant zijn. Het vijfde motief, afgekort met 
‘gespreksstof online’, speelt voor de gehele populatie een bescheiden rol; dat geldt 
voor dagbladlezers en niet-lezers in ongeveer gelijke mate ook.

Tabel 3.7.1 Belang van nieuws; lezers en niet-lezers dagblad: % (zeer) eens.7

Tijdsbesteding aan nieuws via andere nieuwsmedia dan het dagblad 
Vertaalt de grotere nieuwsinteresse en het sterker onderschrijven van de 
onderscheiden motieven zich nu ook in een ruimere tijdsbesteding aan nieuws? 
Voor het dagblad zelf is het antwoord daarop bevestigend: uiteraard besteden 
dagbladlezers veel meer tijd aan nieuws via het medium dagblad dan niet-lezers. De 
vraag is of en in welke mate dat ook geldt voor andere nieuwsmedia. In figuur 3.7.3 
zijn de media weergegeven die het meest voor nieuws worden gebruikt. We maken 
hieruit op dat dagbladlezers over de hele linie meer tijd besteden aan nieuws dan 
niet-lezers. De verschillen zijn echter nergens significant. 

Figuur 3.7.3 Tijdsbesteding aan nieuws voor vier media; lezers en niet lezers 
dagblad: % hoog.

 % (Zeer) Eens Lezer Niet-lezer Chi2

 
 Loopbaan 81 62 43.89 

 Populariteit 60 43 27.34

 Gespreksstof vrienden 79 68 41.39

 Gespreksstof thuis 86 66 56.90

 Gespreksstof online 30 28 -

Het nieuwsritueel
Het laatste aspect van nieuwsgerichtheid dat hier aan de orde komt, is het eventuele 
verschil in nieuwsritueel tussen dagbladlezers en niet-lezers. In paragraaf 2.7 hebben 
we vier gewoontes onderscheiden die deel uitmaken van het nieuwsritueel: grazen, 
merkentrouw, voorkeur voor gedrukte informatie en krantenritueel. Figuur 3.7.4 
geeft de verschillen tussen dagbladlezers en niet-lezers weer.

Figuur 3.7.4 Aspecten van het dagelijks nieuwsritueel; lezers en niet-lezers dagblad: 
% (zeer) eens
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Hieronder gaan we nader in op de verschillen. Om te beginnen hebben we uitgezocht 
of lezers en niet-lezers significant verschillen in de mate waarin zij het lezen van een 
krant onderdeel hebben gemaakt van hun dagelijkse ritueel. Voor de goede orde: het 
onderscheid tussen lezers en niet-lezers verwijst naar betaalde, gedrukte dagbladen. 
Het krantenritueel is inclusief gratis en online kranten. 
Zoals verwacht, verschillen beide groepen sterk (tabel 3.7.2).

Tabel 3.7.2 Dagelijks krantenritueel; lezers en niet-lezers dagblad: % (zeer) eens.8

Wanneer we de totale onderzoekspopulatie uitsplitsen in vier categorieën (dagelijks, 
regelmatig, zelden, nooit), worden de verschillen nog duidelijker. Van de jongeren die 
dagelijks een dagblad (betaald, gedrukt) lezen, zegt 84% dat het lezen van een krant 
(inclusief gratis) onderdeel is van het dagelijkse ritueel. Het gaat om de groepen 
jongeren die het eens tot zeer eens waren over de stelling. Van de jongeren die nooit 
een dagblad lezen, ligt dat percentage  (eens + zeer eens) op 19 %. Zie tabel 3.7.3.

Tabel 3.7.3 Dagelijks krantenritueel; vier categorieën lezers dagblad.9

 
 Lezen van een krant (incl. gratis) is onderdeel van mijn dagelijkse ritueel
 

       Leest betaalde, gedrukte krant:

 %  Dagelijks Regelmatig Zelden Nooit N=  

 Zeer eens  30 5 2 1 73

 Eens  54 37 18 18 308

 Oneens  15 52 49 41 449

 Zeer oneens  1 6 31 40 198

 Totaal  100 100 100 100 1028

Op andere facetten van het nieuwsritueel zijn de verschillen minder uitgesproken. 
Meer dan 9 van de 10 jongeren zijn het eens met de stelling “ik pik nieuwsitems op 
van verschillende bronnen (televisie, radio, internet, kranten enz.), afhankelijk van 
wat het makkelijkst is”. Dagbladlezers en niet-lezers verschillen dus nauwelijks met 
betrekking tot dit ‘graasgedrag’. 
Verschillen zijn er wel tussen dagbladlezers en niet-lezers voor wat betreft de stelling 
“ik raadpleeg regelmatig een bepaalde krant, televisiestation, radiostation of 
internetbron voor mijn nieuwsinformatie”: lezers keren significant vaker terug naar 
een bepaalde bron.

Ten aanzien van de keuze tussen papier of scherm geeft een meerderheid van beide 
groepen te kennen het niet eens te zijn met de stelling: “ik geef de voorkeur aan 
gedrukte nieuwsbronnen in plaats van mijn nieuws van een scherm te lezen”. Van 
de dagbladlezers is zelfs 5,5% het zeer oneens met die stelling; bij niet-lezers ligt 
dat percentage overigens bijna vijfmaal zo hoog (27%). Toch geeft 41% van de 
dagbladlezers wel de voorkeur aan papier tegen 24% van de niet-lezers (tabel 3.7.4). 

Tabel 3.7.4 Grazen, merkentrouw, print/beeldscherm; lezers en niet-lezers dagblad: 
% (zeer) eens.10

Paragraaf 3.7 samenvattend, kunnen we stellen dat lezers van een betaalde gedrukte 
krant een relatief grote nieuwsinteresse hebben, de onderscheiden redenen om 
nieuws te willen volgen relatief sterk onderschrijven, het onder jongeren met 
betrekking tot nieuws gebruikelijke graasgedrag vertonen en meer tijd besteden aan 
nieuws – voornamelijk maar niet uitsluitend via het dagblad.

 % (Zeer) Eens Lezer Niet-lezer Chi2

 
 Grazen 93 91

 Merkentrouw 85 72 33.17

 Voorkeur voor gedrukt 41 24 91.90

 % (Zeer) Eens Lezer Niet-lezer Chi2

 
 Krantenritueel 54 17 223.01
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3.8 Dagbladgebruik en Meningen en attitudes
In het kwantitatieve deel van dit onderzoek naar nieuwsmediagebruik van 
jongeren hebben we relatief veel aandacht gegeven aan vragen met betrekking 
tot opvattingen over achtereenvolgens nieuws, nieuwsmedia en kranten. In deze 
paragraaf bekijken we hoe jongeren nieuws en nieuwsmedia beoordelen. 

Voor wat betreft ‘nieuws’ hebben de respondenten aangegeven met welke van de 
volgende uitspraken zij het eens zijn.11 
• Veel van het nieuws is niet relevant voor mij 
• Bijhouden van het nieuws is belangrijk voor je algemene kennis 
• Nieuws is meestal saai 
• Nieuws moet minder over problemen gaan en meer over oplossingen

Vergeleken met niet-lezers zijn dagbladlezers minder vaak van mening dat het 
nieuws voor henzelf niet relevant is en dat nieuws saai is, en ze zijn het iets vaker 
eens met de stelling dat het bijhouden van nieuws belangrijk is voor je persoonlijke 
ontwikkeling. Voorts zijn zij iets vaker van mening dat nieuws minder over problemen 
en meer over oplossingen moet gaan. Zie figuur 3.8.1.12 

Figuur 3.8.1 Opvattingen over nieuws; lezers en niet-lezers dagblad: % eens
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Ten aanzien van hun oordeel over ‘nieuwsmedia’, hebben de respondenten 
aangegeven welke van de volgende uitspraken op hen van toepassing zijn: 

• Nieuwsmedia zijn vaak onnodig negatief     
• Ik vind het belangrijk bij te kunnen dragen aan de nieuwsvoorziening 
• Nieuwsmedia zijn vaak bevooroordeeld     

Een zeer klein deel (6%) van de respondenten vindt het belangrijk zelf bij te kunnen 
dragen aan de nieuwsvoorziening. Ruim een kwart van de respondenten acht media 
vaak onnodig negatief en een ongeveer even grote groep lezers vindt nieuwsmedia 
vaak bevooroordeeld. Overigens komen deze beide groepen respondenten tamelijk 
sterk overeen.13 
Op geen van deze punten wijkt de mening van dagbladlezers significant af van die 
van niet-lezers. Zie figuur 3.8.2. 

Figuur 3.8.2 Opvattingen over nieuwsmedia; lezers en niet-lezers dagblad: % eens3.8.2

50%

60%

70%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nieuwsmedia zijn vaak Ik vind het belangrijk bij te Nieuwsmedia zijn vaak

Lezers 

Niet‐lezers

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nieuwsmedia zijn vaak 
onnodig negatief

Ik vind het belangrijk bij te 
kunnen dragen aan de 
nieuwsvoorzieining

Nieuwsmedia zijn vaak 
bevooroordeeld

Lezers 

Niet‐lezers



pagina 51

Voorts hebben de respondenten zich uitgesproken over een aantal kenmerken van 
kranten. Ook hierbij hebben zij aangegeven welke van de volgende uitspraken op 
hen van toepassing zijn:

• Een krant moet zijn lezers breed informeren    
• Iedere lezer zou zijn eigen op maat gemaakte krant moeten krijgen  
• Mijn favoriete deel in de krant is de jongerenpagina     
• Kranten helpen me bij het vormen van een mening    

Om te beginnen valt op dat de steun voor ‘kranten op maat’ of speciale 
jongerenpagina’s gering is. Dit bevestigt eerder onderzoek van de World Association 
of Newspapers, waarin gewaarschuwd wordt voor het negatieve effect van 
‘ghettoisering’: wanneer kranten speciale jongerenpagina’s maken, wordt de indruk 
gewekt dat de rest van de krant voor hen te moeilijk of niet interessant is. Dat 
spreekt veel jongeren niet aan; zij bepalen bij voorkeur zelf wat ze interessant vinden 
en wat niet.14

Uit figuur 3.8.3 blijkt dat dagbladlezers en niet-lezers daarover onderling nauwelijks 
van mening verschillen. De steun voor de stelling dat een krant de lezer breed moet 
informeren is aanmerkelijk hoger, maar bereikt geen meerderheid. Een meerderheid 
is er wel voor de opvatting “Kranten helpen mij bij het vormen van een mening”. In 
figuur 5.8.3 zien we dat die meerderheid alleen bestaat onder dagbladlezers (69%), 
die daarmee significant verschillen van niet-lezers (43%).15 

Figuur 3.8.3 Opvattingen over kranten; lezers en niet-lezers dagblad: % eens
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Voor wat betreft ‘opvattingen m.b.t. kranten lezen’, hebben we de respondenten 
onderstaande stellingen voorgelegd:

• Ik ben zeker bereid te betalen voor kwaliteitskranten
• Gratis kranten zijn net zo goed als kranten waar je voor moet betale
• Ik vind kranten iets voor oude mensen
• Het lezen van de krant is een teken van volwassenheid
• Bijna al mijn vrienden lezen de krant

Dagbladlezers oordelen op alle facetten gunstiger over kranten en vinden minder 
vaak dat gratis kranten net zo goed zijn als kranten waarvoor je moet betalen. In alle 
gevallen zijn de verschillen tussen dagbladlezers en niet-dagbladlezers significant 
(tabel 3.8.1).

Tabel 3.8.1 Opvattingen rond kranten lezen; lezers en niet-lezers dagbladen: 
% eens.16

Deze uitkomsten zijn in de focusgroepen deels bevestigd. Zo hebben de groepjes in 
moodboards gevisualiseerd wie volgens hen de typische krantenlezer is. Ook hier 
werd het beeld van een oudere man, grijs en beetje saai genoemd. Maar daarnaast 
typeerden de jongeren de krantenlezer ook als iemand die ‘gewoon ouder’ is (boven 
de 30), druk met zijn of haar carrière, intellectueel, rijk, succesvol en ‘geïnspireerd’. 
Opmerkelijk is dat jongeren het er sterk over eens waren wie de typische niet-lezer 
is: een Paris Hilton-achtige bimbo, die een beetje dom is en alleen maar bezig met 
zichzelf. 

 OPVATTINGEN m.b.t. KRANTEN (LEZEN) Lezers Niet-lezers Chi2

 
 Ik ben zeker bereid te betalen voor kwaliteitskranten 25% 4% 63,06

 Gratis kranten zijn net zo goed als kranten waar je voor moet betalen 51% 68% 25,77

 Ik vind kranten iets voor oude mensen 8% 23% 40,81

 Het lezen van de krant is een teken van volwassenheid  58% 35% 69,33

 Bijna al mijn vrienden lezen de krant 41% 21% 72,40
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Vervolgens zijn we voor een vijftal veelgebruikte nieuwsmedia nagegaan (Dagblad, 
Gratis krant, Online krant, Televisie, Nieuwssite) of lezers en niet-lezers verschillen 
voor wat betreft de kenmerken die zij aan deze media toeschrijven. De media-
eigenschappen zijn achtereenvolgens: Geloofwaardigheid/betrouwbaarheid, 
Diepgang, Breedte, Populariteit bij leeftijdgenoten, Relevantie, Actualiteit/bij de tijd, 
Praktisch/bron voor praktische informatie, Plezierig om te gebruiken.

Tabel 3.8.2 geeft een samenvattend overzicht van de resultaten. Televisie is op alle 
fronten de onbetwiste nummer één. Dat vinden zowel dagbladlezers als niet-lezers. 
Alleen op het punt van de Diepgang scoort het Dagblad hoger, althans onder de 
dagbladlezers.
In de focusgroepen bleek overigens dat diepgang weliswaar wordt toegekend aan de 
(betaalde) krant, maar dat dit voor de jongeren zelf niet het belangrijkste criterium 
is. In plaats van dat ze alles zelf willen doorspitten, willen ze vooral regelmatig snel 
het voornaamste nieuws checken.
Bij de dagbladlezers staat het dagblad vrijwel steeds op de tweede of derde plaats, 
behalve bij populariteit onder leeftijdgenoten. Daar staat het dagblad nadrukkelijk 
op de laatste plaats. De online krant komt bij dagbladlezers meestal op de vierde 
plaats en de gratis krant relatief vaak op de vijfde.
Niet-dagbladlezers hebben een andere rangorde. Daarbij komt vooral het dagblad 
er naar verhouding slechter af; slechter dan de online krant, de gratis krant of de 
nieuwssite. Op de onderdelen Geloofwaardigheid, Diepgang en Breedte houdt het 
dagblad zich nog redelijk staande. Maar bij Populariteit, Relevantie, Actualiteit, 
Praktisch en Plezierig komt het dagblad bij niet-lezers op de laatste plaats.

Tabel 3.8.2 Vergelijking van toegeschreven eigenschappen aan vijf media; lezers en 
niet-lezers dagbladen

 
 Geloofwaardig Televisie 83% 80%
  Dagblad 72% 50%
  Online krant 60% 46%
  Gratis krant 42% 44%
  Nieuwssite 28% 28%
 
 Diepgang Dagblad 59% 41%
  Televisie 47% 42%
  Online krant 29% 20%
  Nieuwssite 18% 18%
  Gratis krant 11% 10%

 Breedte Televisie 65% 63%
  Dagblad 54% 35%
  Nieuwssite 42% 40%
  Online krant 41% 35%
  Gratis krant 29% 30%

 Populair Televisie 67% 67%
  Gratis krant 51% 23%
  Nieuwssite 48% 46%
  Online krant 33% 18%
  Dagblad 10% 2%

 Relevant Televisie 67% 64%
  Dagblad 44% 9%
  Gratis krant 32% 29%
  Online krant 29% 17%
  Nieuwssite 29% 28%

 Actueel Televisie 76% 72%
  Online krant 55% 43%
  Dagblad 44% 26%
  Nieuwssite 44% 39%
  Gratis krant 32% 28%
 Praktische info Televisie 60% 58%
  Dagblad 29% 3%
  Nieuwssite 26% 26%

 Eigenschap Medium Lezers Niet-lezers
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Voor een aantal kenmerken hebben we dit grafisch weergegeven. Zie voor 
Geloofwaardigheid figuur 3.8.4. 
Deze figuur toont dat jongeren die regelmatig een dagblad lezen, daar positiever 
over oordelen dan jongeren die daar zelden of nooit mee in aanraking komen. 

Tijdens de focusgesprekken bleek dat de jongeren veel vertrouwen hebben in de 
professionele media. Hoewel vooral de oudere doelgroep vindt dat media subjectief 
zijn, lijken ze ervan uit te gaan dat journalisten hun werk naar eer en geweten 
doen en de correcte feiten bieden. Dat redacties werk van elkaar of persbureaus 
overnemen, vinden ze geen groot bezwaar: ‘Als het maar klopt’. 

Figuur 3.8.4 Eigenschappen toegekend aan media; Geloofwaardigheid
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Hoewel de andere eigenschappen andere cijfers laten zien, is de grote lijn dat de 
verschillen tussen lezers en niet-lezers het grootst zijn bij de mediumtypen dagblad 
en online krant. De lezers zijn daarbij positiever in hun oordeel dan de niet - lezers. 
Zie ter illustratie figuur 3.8.5.

Figuur 3.8.5 Eigenschappen toegekend aan media; Relevantie
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Lezers en niet-lezers denken niet significant verschillend over de eigenschappen 
van tv, gratis krant of nieuwssite. Dagbladlezers kennen aan online kranten vaker 
de volgende eigenschappen toe: geloofwaardig, populair, relevant en praktisch. 
Over het dagblad zijn zij over de hele linie beduidend positiever dan niet-lezers. Het 
meest uitgesproken zijn de relatieve verschillen met niet-lezers op de eigenschappen 
Relevantie en Plezierig in het gebruik (zie tabel 3.8.3).

Tabel 3.8.3 Toegeschreven eigenschappen dagblad; dagbladlezers en niet-lezers.17

In figuur 3.8.6 worden deze verschillen grafisch weergegeven.

Figuur 3.8.6 Toegeschreven eigenschappen dagblad; dagbladlezers en niet-lezers

 DAGBLADEIGENSCHAPPEN Lezer Niet-lezer Chi2

 
 Geloofwaardig 72% 50% 43,28

 Diepgang 59% 41% 29,05

 Breedte 54% 35% 29,44

 Populair bij leeftijdgenoten 11% 2% 22,36

 Relevant 44% 9% 126,91

 Actueel 44% 26% 32,59

 Praktische info 29% 3% 98,19

 Plezierig 38% 5% 120,71
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Toch zijn er maar drie eigenschappen die door een meerderheid van 
dagbladlezers aan het dagblad worden toegeschreven. Dat zijn achtereenvolgens 
Geloofwaardigheid (72%), Diepgang (59%) en Breedte (54%). Dit is overigens 
ook de top 3 van de niet-lezers. Maar onder niet-lezers behaalt geen van de 
eigenschappen een meerderheid. 

Een belangrijke strategische vraag is of dagbladen zich zouden moeten toeleggen op 
het verminderen van de zwakten of het uitbouwen van de sterkten. En of zij daarbij 
primair moeten focussen op de dagbladlezers of juist op de niet-lezers.
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3.9 Dagbladgebruik en Innovaties
Bij het bepalen van de toekomststrategie spelen de opvattingen van het publiek 
over gewenste veranderingen een belangrijke rol. Wat zou er moeten veranderen 
om het dagbladgebruik toe te laten nemen? Daarbij zijn zowel de opvattingen van 
dagbladlezers als van niet-lezers interessant. De eerste groep is van belang bij een 
strategie die is gericht op het behoud van lezers; de tweede groep voor het aanboren 
van nieuwe lezersgroepen.

Voor de dagbladlezers (figuur 3.9.1) spelen de beperkingen van tijd en geld 
de grootste rol. Het sociaal-culturele proces van intensivering is aan jongeren 
niet voorbijgegaan. Een groeiend aantal activiteiten, onderwerpen, contacten, 
keuzemogelijkheden vraagt om aandacht, om tijd en geld. Jongeren die een dagblad 
lezen, zouden dat vaker doen als zij meer tijd zouden hebben en de dagbladen 
goedkoper of altijd gratis zouden zijn. Na tijd en geld komt - op de vierde plek - 
de inhoud. Die kan volgens de groep van dagbladlezers interessanter. De vraag is 
echter wát deze jongeren interessant vinden. Paragraaf 3.4 over Dagbladgebruik 
en interessegebieden biedt mogelijke aanknopingspunten. Daar bleek dat 
jongeren, inclusief degenen die als dagbladlezer kunnen worden aangemerkt, 
veel belangstelling hebben voor lifestyle en amusement. De vraag is vervolgens 
of zij daarvoor het medium dagblad gebruiken. In paragraaf 3.5 over functionele 
gerichtheid bleek dat niet. Voorts kwam uit paragraaf 3.4 naar voren dat de groep 
dagbladlezers bovengemiddeld geïnteresseerd is in de verschillende soorten nieuws 
(lokaal, nationaal, internationaal, laatste) en in onderliggende maatschappelijke 
onderwerpen als sociaal onrecht, politiek of milieu. Of de inhoud van het dagblad 
interessant wordt gevonden, is niet uitsluitend afhankelijk van de onderwerpkeuze. 
De wijze waarop onderwerpen worden behandeld kan zeker ook bijdragen aan een 
interessantere inhoud. Op dit gebied geeft figuur 3.9.1 suggesties. Hoog op de 
ranglijst staan: meer diepgang, betere uitleg, nuttiger voor het dagelijks leven, meer 
over en meer door jongeren, positiever over jongeren. Op de vijfde plaats staat het 
formaat van de krant. Van de dagbladlezers zou 35% vaker een dagblad lezen als het 
een compact formaat zou hebben.
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Figuur 3.9.1 Leesbevorderende factoren; lezers
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De top 5 van niet-lezers (figuur 3.9.2) kent dezelfde items als de top 5 van de lezers, 
maar met lagere percentages en in een licht gewijzigde volgorde. Op de eerste 
twee plaatsen komen ook hier de verwijzingen naar het als krap ervaren tijd- en 
geldbudget, direct gevolgd door de interessantere inhoud. Net als bij de lezers geldt 
voor de niet-lezers dat de eigen interesses daarbij belangrijk zijn, maar dat komt bij 
niet-lezers na de wens meer te lezen over jongeren: “Ik zou vaker een dagblad lezen 
als er meer in zou staan over jongeren” staat op de zesde plaats. 

Ook uit de volgende punten uit de lijst kan worden afgeleid dat betrekkelijk veel 
jongeren, dagbladlezers zowel als niet-lezers,  moeite hebben zich te herkennen in 
het gemiddelde dagblad en dat de relevantie voor hun dagelijks leven ervan gering 
is. Jongeren noemen als mogelijke innovaties: nuttiger voor school, eenvoudiger taal, 
meer door jongeren, korter, positiever over jongeren. In paragraaf 3.8 is gebleken 
dat jongeren in grote meerderheid niet vinden dat een speciale jongerenkrant of 
jongerenpagina in deze leemte zou moeten voorzien. Liever worden jongeren door 
de gehele krant heen serieus genomen. In de focusgroepen is in relatie daarmee 
met grote stelligheid verwoord: ‘wat ze niet moeten doen, is opeens  populaire 
jongerentaal gaan gebruiken. Dan vallen ze zo door de mand.’
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Figuur 3.9.2 Leesbevorderende factoren; niet-lezers
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In figuur 3.9.3 is de top 10 van dagbladlezers vergeleken met de score van niet-lezers 
op de betreffende items.18  De stellingen met betrekking tot tijd en geld leveren 
significante verschillen op: voor lezers leveren de beperkingen op deze gebieden 
naar verhouding een grotere belemmering op dan voor niet-lezers. Twee items uit 
de top 10 van lezers komen niet voor in de top 10 van niet-lezers: meer diepgang en 
meer uitleg. Van alle verschillen tussen beide groepen onderscheiden dagbladlezers 
zich het sterkst van niet-lezers met betrekking tot het aspect ‘diepgang’ (19% versus 
7%).  Niettemin bestaat er over het geheel genomen grote overeenstemming tussen 
lezers en niet-lezers over de gewenste innovaties.

Figuur 3.9.3 Lezers top 10: ik zou vaker een dagblad lezen als...
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Dat geldt ook voor de onderste regionen uit de lijst (figuur 3.9.4). Dagbladlezers en 
niet-lezers hoeven de krant niet op hun mobiel te ontvangen, hebben geen behoefte 
aan advies om meer betrokken te raken, noch aan meer op jongeren gerichte 
advertenties. In beide lijsten zijn dit de onderste drie items. Daarboven lopen de 
wegen enigszins uiteen. Waar dagbladlezers weinig behoefte hebben aan integratie 
met een website en aan meer beeldmateriaal, geven niet-lezers weinig om betere 
verkrijgbaarheid en grotere diepgang.

Figuur 3.9.4 Lezers Bottom 5: ik zou vaker een dagblad lezen als… 
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Concluderend kan worden gesteld dat voor alle jongeren geldt dat elke 
verlichting van de beperkingen van tijd en geld bij kan dragen aan een intensiever 
dagbladgebruik. Het ligt buiten het bereik van redacties om de budgetten van tijd of 
geld te verhogen. Maar op het gebied van doelmatigheid in de informatieoverdracht, 
naar vorm, omvang en inhoud, is de grens nog niet bereikt. Voor de lezer kan 
tijdwinst worden gecreëerd door bijvoorbeeld een beter gebruik van graphics 
en informatieve kaders, door artikelen in korte stukken te verdelen en strikter 
hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Daarnaast zouden in een strategie gericht op 
lezersbinding meer diepgang en duidelijker uitleg een belangrijke rol moeten spelen.
Dit sluit aan bij de focusgesprekken. Daar werd nrc.next opmerkelijk vaak genoemd 
als krant waarvoor de jongeren bewust hebben gekozen, in het bijzonder vanwege 
de wijze waarop de krant aandacht geeft aan achtergronden en internationaal 
nieuws. 

De uitkomsten suggereren dat een belangrijk deel van de jongeren graag ziet dat 
de krant de actualiteit breed, kort en overzichtelijk presenteert, om vervolgens bij 
de meest relevante onderwerpen op effectieve wijze uitleg en achtergronden te 
verschaffen. Ze hebben dus behoefte aan zowel surveillance als verdieping. Dit komt 
dicht bij de indeling van Costera Meijer in het onderzoek naar de belangstelling 
van jongeren voor televisienieuws: jongeren willen zowel snack nieuws als slow 
nieuws.19 Aan de middencategorie, bijvoorbeeld langere nieuwsverhalen, lijkt minder 
behoefte. 
Dit sluit aan bij onderzoek van het Newspaper of America Association Foundation 
naar de waardering voor online kranten door jongeren. Blijkens de resultaten willen 
jongeren allerminst per se over het geheel kortere teksten, maar vinden ze het wel 
prettiger als langere artikelen in stukjes worden gehakt.20 

Verder geldt voor veel jongeren dat zij, net als andere doelgroepen, graag serieus 
genomen willen worden.21 Dat wil zeggen: geen apart hoekje in de krant, maar door 
de hele krant heen kunnen zien dat jongeren er ook toe doen. Dat zou kunnen door 
meer ruimte te geven aan jongeren als leverancier van onderwerpen, informatie, 
(opinie)bijdragen of feedback. Maar zeker ook door meer ruimte te geven aan het 
perspectief van jongeren bij de gewone dagelijkse actualiteit.



pagina 59

3.10 Conclusies
De helft van de jongeren leest ten minste één keer per week een dagblad (betaalde, 
gedrukte krant). De helft daarvan, dus een kwart van alle jongeren, leest vrijwel 
dagelijks een dagblad. Op een doordeweekse dag leest 60% het dagblad hooguit 
een kwartier en 40% leest het dagblad langer. In het weekend is dat andersom. 
Overigens geldt dat wie door de week weinig tijd besteedt aan het lezen van 
dagbladen, daar ook in het weekend minder tijd voor neemt. En omgekeerd. 

Tieners lezen vaker een dagblad dan twintigers, maar besteden er per keer 
gemiddeld minder tijd aan dan twintigers: de leesintensiteit stijgt met de 
jaren. Jongens lezen vaker een krant dan meisjes, zeker op dagelijkse basis. 
Opleidingsniveau, zowel het eigen als dat van de ouders, hangt positief samen met 
frequentie en vooral intensiteit van het gebruik.

Jongeren die vaker en langer dagbladen lezen, interesseren zich niet meer of minder 
dan anderen voor lifestyle en amusement. Maar zij hebben wel duidelijk meer 
belangstelling voor de verschillende soorten nieuws en voor maatschappelijke issues. 
Dat blijkt ook uit de rubrieken en katernen waarvan zij zeggen dat ze die interessant 
vinden. En in de functies waarop zij zich richten bij het lezen. Overigens richten 
intensieve lezers zich ook bij het gebruik van televisie en nieuwssites relatief sterk 
op verdiepingsfuncties, ook sterker dan intensieve kijkers respectievelijk intensieve 
nieuwssitegebruikers.

Dagbladlezers besteden meer tijd per dag aan mediagebruik dan niet-dagbladlezers, 
maar hun aandeel in televisie, videosharing en blogs is kleiner. Dagbladlezers 
hechten veel meer belang aan het dagblad als bron voor nieuws en informatie. Ook 
andere typen kranten (online, gratis) en gedrukte media (boeken, tijdschriften) 
scoren bij hen significant hoger dan bij niet-dagbladlezers.

De nieuwsinteresse van dagbladlezers is beduidend groter dan van niet-
dagbladlezers. Zij herkennen zich ook significant sterker in de mogelijke motieven 
om nieuws te volgen (loopbaan, populariteit, gespreksstof). Net als andere jongeren 
pikken zij nieuws op van allerlei bronnen (‘grazen’), maar zij onderscheiden zich 
door hun grotere merkentrouw en doordat zij sterker dan hun leeftijdgenoten een 
voorkeur hebben voor gedrukt nieuws boven nieuws van een beeldscherm.

Over nieuwsmedia oordelen dagbladlezers niet anders dan niet-lezers: ongeveer 
een kwart vindt deze media onnodig negatief en bevooroordeeld. Over nieuws 
oordelen dagbladlezers relatief gunstiger dan niet-lezers: zij vinden nieuws minder 
vaak saai en vaker van belang voor je algemene ontwikkeling. Over kranten zijn 

dagbladlezers over de gehele linie positiever. Zo vinden ze kranten vaker een hulp 
bij de meningsvorming, vaker een teken van volwassenheid – maar minder vaak 
iets voor oude mensen - en vinden ze gratis kranten niet minder goed dan betaalde 
dagbladen, maar zijn ze wel vaker bereid te betalen voor kwaliteit.

In de ogen van dagbladlezers scoren dagbladen ook beduidend hoger op de 
eigenschappen Geloofwaardigheid/betrouwbaarheid, Diepgang, Breedte, 
Populariteit bij leeftijdgenoten, Relevantie, Actualiteit/bij de tijd, Praktisch/bron voor 
praktische informatie, Plezierig om te gebruiken. Toch zijn er maar drie kenmerken 
die een meerderheid van dagbladlezers aan het dagblad toeschrijft. Dat zijn 
achtereenvolgens Geloofwaardigheid (72%), Diepgang (59%) en Breedte (54%). 
Televisie heeft een beduidend beter imago; zowel onder lezers als niet-lezers kent 
een meerderheid alle eigenschappen toe aan dit medium.

De belangrijkste belemmeringen voor het vaker lezen van een krant liggen in 
de beperkingen van tijd en geld. Tegen deze achtergrond is de introductie van 
gratis kranten een belangrijke innovatie geweest. Andere innovaties die jongeren 
zouden verwelkomen zijn: brede, korte en overzichtelijke presentatie van de 
actualiteit, gekoppeld aan effectieve uitleg en achtergronden bij de meest relevante 
onderwerpen op effectieve wijze uitleg en achtergronden te verschaffen. Dus: 
zowel kort als diep. Aan de middencategorie, bijvoorbeeld langere nieuwsverhalen, 
lijkt minder behoefte. Voorts blijkt de steun voor aparte jongerenpagina’s gering; 
jongeren liever worden door de gehele krant heen serieus genomen.
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Noten
1 Bijvoorbeeld:
-  40% volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2003). Jeugd 2003, Feiten en Cijfers. Voorburg/ 
 Heerlen: CBS. p.119. Dit betreft jongeren van 15-24 jaar);
-  38% volgens http://www.tijdbesteding.nl/hoelangvaak/vrijetijd/media/gedrukt/kranten/20061018.html.  
 Het betreft hier jongeren van 20-34 jaar;
-  46% volgens CNS Statline http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70655
 ned&D1=0-4,6&D2=0-16,28-36&D3=l&HD=090130-1131&HDR=T&STB=G1,G2. Het betreft hier het  
 percentage jongeren dat de beschikking heeft over een abonnement. Leeftijdsgroep 15 -25 jaar
-  50% volgens Cebuco (2008).NOM Printmonitor 2007-II 2008-I. Amsterdam: Cebuco. Zie ook:
 http://www.cebuco.nl/website/page.asp?menuid=407. Het betreft hier het dagelijkse bereik van  
 dagbladen (excl. OVbladen) onder jongeren van 13-24 jaar. Inclusief OV-bladen is het dagelijkse bereik  
 onder deze groep 63%

2 Cramer’s V = 0.45

3 Zie bijvoorbeeld: Centraal Bureau voor de Statistiek (2003). Jeugd 2003, Feiten en Cijfers. Voorburg/
Heerlen: CBS.23 Cebuco (2008). NOM Printmonitor 2007-II 2008-I. Amsterdam: Cebuco.
Huysmans, F. et al (2004). Achter de schermen; Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. Den 
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

4 Deze tijdsbesteding ligt ongeveer 25% hoger dan de tamelijk constante 19 uur per week die het Sociaal 
Cultureel Planbureau meet. Zie bijvoorbeeld: Huysmans, F. et al (2004). Achter de schermen; Een kwart 
eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau . In dit onderzoek 
hebben wij niet uitsluitend gevraagd naar hoofdactiviteiten, hetgeen bij het SCP wel gebruikelijk is.

5 Chi2 (df10) p<0,001: tijdschrift 52.55, boeken 43.33.

6 df2, p < 0,001

7 df3, p<0,001

8 df3, p<0,001.

9 Chi2 (df9, p<0,001): 356,77

10 df3, p<0,001

11 Deze vraag is door 890 respondenten beantwoord.

12 Dagbladlezers vinden significant vaker dat bijhouden van nieuws belangrijk is voor je algemene 
ontwikkeling (Chi2 (df 1, p<0,001)=32,59) en significant minder vaak dat nieuws meestal saai is 
(Chi2 (df 1, p<0,001)=20,56).

13 Cramer’s V = .351; Odds ratio 5.5

14 Innovation International Media Consulting Group (2005).Capturing and captivating young readers: 50 
editorial strategies. Paris: WAN

15 Chi2 (df 1, p<0,001= 86,32

16 df 1, p<0,001

17 df 1, p<0,001

18 Met uitzondering van “als dagbladen altijd gratis waren”. Dat wordt al geïmpliceerd door “als 
dagbladen goedkoper waren”.

19 Costera Meijer, I. (2006). De toekomst van het nieuws. Amsterdam: Otto Cramwinkel. Zie ook: Costera 
Meijer, Irene. Nieuws voor de communicatiegeneratie, in: Drok, N. red. (2007). De toekomst van de 
journalistiek. Amsterdam: Boom.

20 Newspaper of America Association Foundation – Teens know what they want from online news. Do 
you? Arlington, April 2009

21 En niet alleen als zij problemen hebben of maken. Zo ontdekte de BBC dat jongeren in het overgrote 
deel van de gevallen in een negatieve context in het nieuws kwamen: “as trouble or in trouble”. Murray, 
C. (2007). TV News: Is it Criminalising Young People ? Lezing tijdens: Conference Television News, Young 
people and Politics: Generation Disconnected? London, British Film Institute Southbank, December 7-9 
2007. zie ook: Roche, J., (1999), ‘Children: Rights, Participation and citizenship’ Childhood Vol. 6 (4) pp 
475-493.
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4
“Als je uit een gezin komt waar iedereen de krant leest, 

neem je dat vanzelf over.”

Nelleke (22, student hbo) 

“Ik moet voor school kranten lezen, dus ik lees 

verschillende kranten.”

Romario (19, student mbo) 
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HOOFDSTUK 4 
Krantengebruik en socialisatie: 
welke factoren zetten jongeren aan tot kranten lezen?

 4.1  Beginnende lezers: eerste kennismaking met de krant
 4.2  Sociale stimulansen
 4.3  Kranten in de thuissituatie
 4.4  Kranten  in het onderwijs
 4.5  Kranten en de vriendenkring
 4.6  Kranten en mediawijsheid
 4.7  Conclusies

Inleiding
Een docent Nederlands aan het St. Ludgercollege in Doetinchem geeft zijn leerlingen 
regelmatig de opdracht in het weekend de krant te lezen. Om te voorkomen dat 
dat door de leerlingen wordt ervaren als verplichting, en dus als iets vervelends 
– luidt de opdracht: “ga op zaterdagochtend lekker de krant lezen, met een stuk 
appelgebak en een kop thee erbij.” Dat appelgebak en die kop thee horen bij de 
opdracht. De docent vindt het namelijk belangrijk dat zijn leerlingen het lezen van 
kranten beleven als een aangename bezigheid, die deel zou moeten uitmaken van 
hun dagelijks leven. 
Willen kranten zich kunnen verheugen op de aandacht van jongeren, dan is een 
dergelijke aanmoediging door enthousiaste docenten van groot belang. Want het 
aantal huishoudens met een krantenabonnement neemt af en daarmee ook het 
aantal jongeren dat opgroeit met de krant. De socialiserende functie komt dus 
sterker te liggen bij de school.

Om te achterhalen welke factoren ertoe bijdragen om het lezen van kranten te 
bevorderen, is de respondenten gevraagd:
• Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met kranten?
• Werd het lezen van kranten in jouw omgeving actief gestimuleerd, en zo ja, door  
 wie?
• Wordt / werd in jouw jeugd thuis veel over het nieuws gepraat?
• Op welke wijze is in het onderwijs aandacht besteed aan het werken met kranten?
In de resultaten wordt vergeleken hoe lezers (respondenten die aangeven nu 
regelmatig een krant te lezen) deze vragen beantwoorden t.o.v. niet-lezers 
(respondenten die aangeven zelden of nooit een krant te lezen).
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4.2 Sociale stimulansen
Socialisatie is de mate waarin mensen het gedrag of de normen en waarden van de 
omgeving aanleren en overnemen. Als voornaamste beïnvloeders gelden familie 
(ouders, broers/zussen, grootouders, ooms/tantes, neven/nichten), vrienden, 
klasgenoten, leraren. 
Ruim de helft van de respondenten zegt dat hun vader en/of moeder hen heeft/
hebben gestimuleerd om de krant te gaan lezen. Voor intensieve lezers ligt dat 
percentage significant hoger dan voor extensieve lezers. Het omgekeerde geldt voor 
jongeren die zeggen door niemand te zijn gestimuleerd. Dat percentage ligt onder 
extensieve lezers significant hoger dan onder intensieve lezers. Ofwel: jongeren die 
nu minder vaak een krant lezen, herinneren zich minder vaak dat zij gestimuleerd zijn 
om een krant te lezen (tabel 4.2.1).

Tabel  4.2.1 Wie heeft je actief gestimuleerd de krant te lezen?1

 Actief gestimuleerd door? Allen Dagelijks Regelmatig  Zelden  Nooit Chi2

 (N=1029)

 Moeder  57%  70%  65%  52%  38%  53,97

 Vader  54%  68%  62%  53%  31%  67,47

 Broer/Zus  6%  10%  6%  6%  2% 

   Oom/tante  1%  1%  2%  1%  1%   

 Opa/oma  9%  8%  11%  7%  8%

 Leraren  30%  36%  30%  31%  23%  

 Klasgenoten  3%  3%  4%  4%  1%   

 Vrienden  5%  10%  4%  5%  1%  17,86  

 Niemand  25%  15%  19%  24%  45% 60,88  

4.1. Beginnende lezers 
Voor de meeste lezers geldt dat de eerste kennismaking met de krant plaatsvond 
vóór de 18e verjaardag, zie figuur 4.1.1.

Na het 17e jaar vertoont de grafiek zowel voor dagelijkse lezers als voor regelmatige 
lezers een flinke duikeling, om daarna geleidelijk aan verder te dalen. Vanaf 18 jaar 
lopen de getallen enigszins uiteen, hetgeen begrijpelijk is: van de dagbladlezers is de 
meerderheid kennelijk al op vroegere leeftijd in aanraking gekomen met dagbladen. 
Dat kan niet nog eens op latere leeftijd. Daarentegen geldt voor regelmatige lezers 
dat zij iets ouder zijn wanneer zij voor het eerst kennismaken met de krant. Hoewel 
uit deze gegevens (nog) geen causaal verband blijkt, lijkt het erop dat een vroege 
kennismaking de kans op een frequenter krantengebruik bevordert.

Figuur 4.1.1 Eerste kennismaking met kranten van huidige krantenlezers
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4.3 Kranten in de thuissituatie: aanwezigheid en bespreking
Dat kranten aanwezig waren in de thuissituatie biedt nog geen garantie dat deze 
ook daadwerkelijk werden gelezen of gewaardeerd. Om een beter beeld te kunnen 
krijgen van de sociale stimulansen, hebben de respondenten hierover een aantal 
specifieke vragen beantwoord. In deze paragraaf staat de thuissituatie centraal; in 
de volgende paragraaf gaan we in op het effect van het gebruik van kranten in het 
onderwijs. In figuur 4.3.1 wordt weergegeven in welke mate thuis kranten werden/
worden bezorgd (een deel van de onderzoekspopulatie was op het moment van 
deelname aan de survey nog thuiswonend). 
Zowel regelmatige lezers als niet-lezers hebben/hadden in overgrote meerderheid 
een krant in de thuissituatie. Het verschil tussen niet-lezers en regelmatige lezers is 
13 %.2 Dat verschil wordt groter als we ons richten op de respondenten die zeggen 
nu dagelijks een krant te lezen. Van hen herinnert zich 92% dat thuis een krant  werd 
bezorgd. 

Figuur 4.3.1 Was er regelmatig een krant in huis toen je jonger was? 3 
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Het verschil voor beïnvloeders (moeder, vader, leraren, niemand) tussen dagelijkse 
lezers en hen die nooit een krant lezen, is grafisch weergegeven in figuur 4.2.1. We 
zien een positieve samenhang tussen de mate waarin ouders en leraren de jongeren 
hebben gestimuleerd om kranten te lezen en de mate waarin de jongeren dat nu 
daadwerkelijk doen.

Uit deze figuur is de invloed van de directe omgeving af te lezen: van de mensen 
die nu dagelijks een krant lezen, is slechts 15% dat ‘op eigen houtje’ gaan doen. De 
meerderheid geeft aan daartoe aangemoedigd te zijn, waarvan het overgrote deel 
door hun ouders (ongeveer 70%). 
Van de mensen die nu zelden of nooit een krant lezen, zegt de meerderheid dat 
ze hier ook nooit toe zijn aangemoedigd. Omgekeerd zegt 35 % van hen wel 
aangemoedigd te zijn door ouders. Desondanks zijn zij op latere leeftijd geen 
krantenlezer geworden. Het lijkt erop dat dagbladlezers uit krantennesten komen 
dan wel op school kennis hebben gemaakt met dagbladen. 

Figuur  4.2.1 Wie heeft je actief gestimuleerd de krant te lezen?
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Is het een nieuwsmilieu dat frequent lezen stimuleert, of is het meer specifiek een 
krantenmilieu? 

Allereerst valt in figuur 4.3.2 de score op van de jongeren die nu nooit kranten 
lezen: van hen leest slechts 7% thuis wel een krant, terwijl 56% televisienieuws 
kijkt. Opvallender is de uitkomst voor de dagelijkse dagbladlezers: niet alleen omdat 
zij veel vaker thuis de krant lezen (78%), maar omdat zij bijna net zo vaak het 
televisienieuws kijken (79%). Dat is ook een hogere score dan die van niet-lezers. 
Het kijken naar televisienieuws blijkt eerder positief dan negatief samen te hangen 
met het lezen van kranten. De kans dat respondenten nu regelmatig kranten lezen, 
wordt vooral groter als in hun thuissituatie kranten werden gelezen.
Oftewel: opgroeien in een nieuwsmilieu lijkt een positief effect te hebben op de 
leesfrequentie, vooral als dat een krantenmilieu is.5

  

Figuur 4.3.2 Bespreken televisienieuws, respectievelijk kranten lezen in thuissituatie, 
gemeten naar leesfrequentie.6
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Voorts hebben de respondenten aangegeven in hoeverre zij het eens waren met de 
stelling ‘ik bespreek het nieuws regelmatig thuis met familie’, op een schaal van zeer 
eens tot zeer oneens. Voor de analyse van de antwoorden onderscheiden we vier  
typen lezers: jongeren die dagelijks kranten lezen, regelmatig, zelden of nooit (tabel 
4.3.1). 

Wanneer we de categorieën bundelen en dezelfde stellingen vergelijken, blijkt dat 
91% van de dagelijkse lezers het nieuws regelmatig met familieleden bespreekt, 
tegen 61% van de nooit-lezers.
Over het geheel genomen blijkt er een sterk verband te bestaan tussen de 
mate waarin thuis over het nieuws wordt gesproken en de regelmaat waarmee 
respondenten kranten lezen. 

Tabel 4.3.1 Bespreking van het nieuws met familieleden, naar type lezer.4 

 Ik bespreek het nieuws regelmatig  Allen Dagelijks Regelmatig  Zelden  Nooit
 thuis met familie, naar type lezers. 

 Zeer eens  12% 19% 11% 12% 9%

 Eens  66% 72% 72% 65% 52%

 Oneens  18% 8% 14% 20% 27%

 Zeer oneens  4% 1% 2% 3% 12%

 Totaal  100% 100% 100% 100% 100%
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Van de totale onderzoekspopulatie (die tussen de 15 en 29 jaar oud is) zit bijna een 
kwart nog op de middelbare school. Deze groep heeft geantwoord op basis van hun 
huidige schoolsituatie; alle andere respondenten op basis van wat zij zich konden 
herinneren van het werken met de krant op de middelbare school. Figuur 4.4.2 toont 
de beantwoording door de dagelijkse lezers en de nooit-lezers.

Ook voor het voortgezet onderwijs zien we dat de dagelijkse lezers hoger scoren op 
alle toepassingen van de krant dan de niet-lezers. Bovendien liggen de percentages 
veel hoger: van de dagelijkse lezers heeft 51% op de basisschool ‘de krant gebruikt 
voor schoolwerk’; tegen 65% in het voortgezet onderwijs. 49 % van de huidige 
dagbladlezers las/leest op de middelbare school kranten, dat is ruim twee keer zo 
veel als op de basisschool. 

Figuur 4.4.2 Gebruik van kranten op de middelbare school.9
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4.4 Kranten in het onderwijs
In het onderwijs worden kranten op verschillende manieren ingezet: bijvoorbeeld om 
de actualiteit en de werking van de media te bespreken, of om aandacht te besteden 
aan tekstanalyse en woordenschat. Ook de werkvormen verschillen: van het puur 
lezen of het discussiëren over de actualiteit tot een meer intensieve verwerking van 
krantenartikelen voor lees- en schrijfdossiers.7 
In dit onderzoek hebben de respondenten aangegeven op welke wijze zij op school 
de krant gebruik(t)en. Figuur 4.4.1 toont de beantwoording van de respondenten die 
nu dagelijks een krant lezen en van de respondenten die nooit een krant lezen. De 
onderzoekspopulatie is tussen de 15 en 29 jaar oud. Alle respondenten hadden de 
basisschool reeds afgerond; zij hebben geantwoord wat zij zich konden herinneren 
van het werken met de krant op de basisschool. 

Dagelijkse lezers herinneren zich vaker dan niet-lezers dat zij op school met de 
krant hebben gewerkt. Van de jongeren die nu dagelijks een krant lezen, heeft 
bijvoorbeeld 51 % de krant gebruikt voor schoolwerk, tegen 30% van de nooit-
lezers. Er zijn maar weinig dagelijkse lezers die zich niet kunnen herinneren ooit op 
school met de krant te hebben gewerkt: ongeveer 12 %, terwijl bijna twee maal zo 
veel niet-lezers zeggen op school nooit met de krant te hebben gewerkt. 

Figuur 4.4.1 Gebruik van kranten op de basisschool.8
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4.5 Kranten en de vriendenkring
In de vorige paragrafen hebben we gezien dat een vroege kennismaking met de 
krant, gecombineerd met actieve verwerking bijdraagt aan het lezen van kranten op 
(iets) latere leeftijd. Desondanks is het aandeel jongeren dat nu regelmatig een krant 
onder ogen krijgt, relatief laag: van de onderzoekspopulatie ongeveer 30%. Dit is 
inclusief lezers van gratis kranten. 
In tabel 4.2.1 zagen  we dat vrienden elkaar niet actief aanmoedigen om kranten 
te lezen. Desalniettemin zien jongeren in hun peers wel degelijk een stimulans om 
het nieuws te volgen. Gevraagd naar hun motieven om nieuws te volgen, geeft van 
de totale onderzoekspopulatie gemiddeld 75 % aan dat een reden om het nieuws 
te volgen is om gespreksstof met vrienden te hebben. Dit geldt voor de hogere 
leeftijdsgroepen in grotere mate dan voor jongeren. Zie figuur 4.5.1.
Een verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat oudere jongeren vaker uitwonend 
zijn en vaker met studiegenoten dan wel collega’s het nieuws bespreken, terwijl 
de jongste groep nog thuiswonend is en het nieuws eerder met ouders dan met 
vrienden bespreekt (zie ook paragraaf 4.3). 

Figuur 4.5.1 Motieven om nieuws te volgen; gespreksstof vrienden versus 
gespreksstof vrienden op blogs e.d., naar leeftijdsgroepen.12
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Deze resultaten vertonen overeenkomsten met Amerikaans onderzoek naar de relatie 
tussen het lezen van kranten door volwassenen en de mate waarin zij op school 
met de krant hebben gewerkt: van de mensen die dat hebben gedaan, leest 62% op 
latere leeftijd regelmatig een krant, tegen 38% van de mensen die op school nooit 
met de krant hebben gewerkt.10 

Een verklaring voor deze uitkomst vinden we in Vlaams onderzoek naar het 
gebruik van kranten in het onderwijs. Pers- en communicatiewetenschapper Karin 
Raeymaeckers verrichtte in opdracht van het Vlaamse ministerie van Onderwijs 
tussen 2004 en 2007 een evaluatie van het Vlaamse project Kranten in de Klas. Op 
basis hiervan concludeerde zij dat het werken met kranten op school leidt tot een 
positiever attitude ten opzichte van dagbladen. Bovendien blijkt dat het herhaald 
contact van leerlingen met dagbladen gedurende de schoolloopbaan een cumulatief 
effect heeft.11
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Voor de dagbladsector ligt hier in de komende jaren een belangrijke extra taak. 
Veruit de meeste onderwijsprogramma’s die zijn gericht op mediawijsheid, hanteren 
namelijk nog altijd een enge definitie van media (de discussie gaat overwegend over 
televisiereclame en veilig internet) en gaan in eerste instantie uit van de negatieve 
invloed van ‘de media’. In plaats van jonge mensen weerbaar te maken door hen 
zelf te laten reflecteren en discussiëren over de impact van mediacontent, worden zij 
aangemoedigd media bij voorbaat te wantrouwen.16

 
De dominante aanwezigheid van de televisie en in toenemende mate ook van 
de computer in het leven van opgroeiende kinderen, gecombineerd met de 
indringendheid van deze beeldmedia en de grote beschikbaarheid van gewelddadige 
content, maakt de protectionistische benadering verklaarbaar. Maar er wordt 
daarmee te gemakkelijk voorbijgegaan aan het feit dat er ook media zijn die een 
positieve rol kunnen hebben, met name bij het ontwikkelen van democratisch 
burgerschap. Journalistieke media, in het bijzonder kranten, kunnen een gunstige 
invloed hebben, omdat zij burgers uitgebreid informeren over maatschappelijke 
ontwikkelingen en hen betrekken bij het publieke debat.17 Dat kan de 
voedingsbodem voor maatschappelijke betrokkenheid versterken.
In hoofdstuk 5 gaan we nader in op het verband tussen nieuwsmediagebruik en de 
maatschappelijke betrokkenheid van jongeren.

4.6 Kranten en mediawijsheid
Sinds enkele jaren wordt vanuit politiek en wetenschap gehamerd op het belang 
van media-educatie. Media-educatie heeft als doelstelling het bevorderen van 
mediawijsheid, dat wil zeggen het kritisch en bewust kunnen gebruiken van 
media. Om in een gemedialiseerde democratische samenleving  actief te kunnen 
participeren, zo is de gedachte, moeten jongeren mediawijs zijn.13 De nieuwe 
technologische infrastructuur stelt jongeren weliswaar in staat om gemakkelijker 
deel te nemen aan het publieke debat, terwijl de praktijk laat zien dat zij de nieuwe 
mogelijkheden vooral benutten om met elkaar in contact te komen.  

Ten aanzien van participatie hebben de respondenten aangegeven of zij zelf zouden 
willen bijdragen aan de nieuwsvoorziening. De positieve respons hierop is zeer 
laag: van de lezers zegt 7% dit belangrijk te vinden tegen 5% van de niet-lezers (uit 
3.8.2). Deze resultaten staan haaks op de visie dat de teloorgang van de traditionele 
media moet worden toegeschreven aan de opkomst van de zelf producerende en 
publicerende burger.14 
Uit de focusgesprekken komt een voorzichtige verklaring voor deze lage cijfers 
bovendrijven: de jongeren blijken zelf nogal wantrouwend te staan tegenover met 
name blogs en ze maken een sterk onderscheid tussen enerzijds blogs en anderzijds 
de feitelijke berichtgeving door professionele redacties: “Op blogs willen mensen 
vooral hun mening ventileren. Daar kan iedere imbeciel wel wat op beweren. Van 
nieuwsredacties weet je dat er professionele mensen zitten.” Daarnaast lijkt de 
lol van het zelf produceren niet van heel lange duur: “veel jongeren kunnen de 
inspanning niet opbrengen om er steeds aan te blijven werken.”15

Jongeren lijken dus vooralsnog niet veel trek te hebben in het zelf bijdragen aan de 
nieuwsvoorziening. Dat zou evenwel binnen afzienbare tijd kunnen veranderen. Want 
in het onderwijs wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan het zelfstandig 
werken, waarbij juist ICT toepassingen een grote rol spelen. De schoolgaande jeugd 
doet daarbij steeds meer ervaring op met het zelf produceren en verspreiden van 
informatie. En daarmee wordt ingespeeld op de toenemende neiging om leerlingen 
in het kader van de mediawijsheid zelf actief met media om te laten gaan. 
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4.7 Conclusies
De meerderheid van de respondenten heeft al voor zijn 18e verjaardag kennis 
gemaakt met kranten. 
Er is een sterke samenhang tussen het thuis lezen van de krant en de huidige 
leesfrequentie: voor jongeren die nu dagelijks een krant lezen, geldt vaker dat in de 
thuissituatie ook een krant was dan voor jongeren die nu nooit een krant lezen. 
Ook valt op dat er een positief verband is tussen bekijken en bespreken van het 
televisienieuws in de thuissituatie en de mate waarin jongeren nu regelmatig een 
krant lezen

Hoewel een causaal verband niet direct is aangetoond, is de kans groot dat jongeren 
op latere leeftijd kranten lezen als zij daarmee thuis in aanraking zijn gekomen en/of 
op school actief hebben gebruikt.
Dit sluit aan bij Vlaams onderzoek naar het effect van het gebruik van kranten in 
het onderwijs: uit dit onderzoek komt naar voren dat jongeren die op school met de 
krant hebben gewerkt, vaker nu/later een krant lezen.  

 Noten
1 df 3, p<0,001

2 Chi2 (df 1, p<0,001): 15.60 (N=680)

3 N=680. Chi2 (df1), p<0,001:15,60. Odds ratio 2,45.

4 Chi2 (df 9, p<0,001): 79.00 (N=1029)

5 De verschillen zijn significant Chi2 (df3), p<0,001. Voor televisienieuws 28,22.
Voor thuis kranten lezen 285,48 (N=1029).

6 Chi2 (df3), p<0,001 : 28,22 285,48

7 De aanpak verschilt per school en per docent. Blijkens gebruikersonderzoek van Stichting Krant in de 
Klas zetten docenten de krant in voor voor media-educatie en taalvaardigheid en ‘omdat het belangrijk is 
dat leerlingen kranten lezen’. Zie Gebruikersonderzoek Stichting Krant in de Klas 2006

8 Chi2 (df3), p<0,001: 17,83, 22,11

9 Chi2 (df3), p<0,001:17,88; 23,27

10 Newspaper Association of America Foundation – Growing lifelong readers. The impact of student 
involvement with newspapers on adult readership. Arlington, 2004.

11 Raeymaeckers, Karin, Hoebeke, Tim en Hauttekeete, Laurence (2008) – “Newspapers in education in 
Flanders.” In: Journalism Practice, 2: 3, 414-426

12 De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn significant; Chi2 (df6, p<0,001) = 25,91 (gespreksstof 
vrienden) resp. 35,87 (gespreksstof vrienden via blog, forums e.d.).

13 Raad voor Cultuur (2005). Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap. Den Haag: RvC.

14 Vergelijk: Gillmor, D. (2006). We the media. Grassroots journalism by the people, for the people. 
Sebastopol: O’Reilly. Blanken, Henk & Deuze, Mark (2007). Pop-Up. De botsing tussen oude en nieuwe 
media . Amsterdam: Atlas

15 Qrius (2007). Jongeren07. Alle opties open. Amsterdam: Qrius, p.21

16 Uitzondering hierop vormen overigens onderwijsprogramma’s die zijn gericht op ‘mediaproductie’, op
het zelf maken van mediacontent. Al gaat de aandacht daar vooralsnog meer uit naar maken van 
kunstzinnige producties, dan naar het zelf kritisch vergaren, bewerken en verspreiden van informatie.

17 Divina Frau-Meigs beargumenteert hoe het zelf produceren van content bijdraagt aan de 
‘empowerment’ van jonge burgers (2007) – Media education. A Kit for teachers, students, parents and 
professionals. Unesco http://www.eavi.eu/images/stories/reports/mentor-kit.pdf
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5
“Ik vind het belangrijk om te weten wat er in de wereld 

gebeurt. Ik praat er ook veel over.”

Emmy (19, studente wo) 

“Als Gordon met een jongen naar bed gaat, raakt dat 

niemand. Als je gaat liegen over de staat, beïnvloedt dat 

veel meer mensen”

Tjeerd (16, scholier vwo) 
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HOOFDSTUK 5

Maatschappelijke participatie en nieuwsmediagebruik: 
wat is de impact van het gebruik van nieuwsmedia op 
maatschappelijke betrokkenheid?

 5.1  Maatschappelijke participatie door Nederlandse jongeren
 5.2  Maatschappelijke participatie en achtergrondvariabelen
 5.3  Maatschappelijke participatie en interesses
 5.4  Maatschappelijke participatie en mediagebruik
 5.5  Maatschappelijke participatie en functioneel gebruik
 5.6 Maatschappelijke participatie en nieuwsgerichtheid
 5.7  Maatschappelijke participatie en kranten
 5.8  Meningen over nieuwsmedia en betrokkenheid
 5.9   Conclusies

Inleiding
De mate van maatschappelijke participatie onder jongeren is al enige decennia 
onderwerp van publieke zorg en wetenschappelijke bestudering. De meeste 
aandacht is daarbij uitgegaan naar de politieke participatie onder jongeren en het 
algemene beeld is dat die terugloopt.1 In The making of citizens; Young people, news 
and politics vat David Buckingham de belangrijkste trends sinds 1965 samen: een 
teruggang in “informed citizenship” samen met een teruggang in de “proportion 
of young voters”.2 Jongeren blijken daarnaast minder maatschappelijk en politiek 
actief. Over de oorzaken van dit verschijnsel lopen de meningen uiteen. Voor zover 
de media in de beschouwing worden betrokken, worden zij door de één gezien als 
veroorzaker van civiele erosie en door de ander geprezen om hun rol als kritische 
bron van politieke kennis.3 De eerste groep ziet vooral de negatieve rol van de media, 
met de permanente nadruk op slecht nieuws, het voortdurend voeden van een 
cynische attitude en de verdere verschuiving naar commercie, oppervlakkigheid en 
plat amusement als voornaamste verdachten. De tweede groep benadrukt dat media 
via hun informerende rol juist een gunstige invloed op politieke participatie hebben 
en dat de effecten van negatieve berichtgeving beperkt zijn. En dat de teruggang in 
politieke activiteit samenvalt met een teruggang in nieuwsconsumptie, zeker ook bij 
jongeren.4 
Een belangrijke rol in de discussie is weggelegd voor Robert Putnam, die de afname 
van politieke participatie verkaart uit de algemene afname van maatschappelijke 
participatie. Hij beschouwt maatschappelijke participatie als basisgrondstof voor de 
democratie. Het leert (jonge) mensen om samen te werken en vertrouwen in anderen 

te hebben. Daarbij ziet Putnam de media, in het bijzonder de kranten, niet als 
oorzaak van het probleem, maar eerder als deel van de oplossing. Uit zijn befaamde 
Making democracy work (1993) blijkt, op basis van een uitgebreid en langlopend 
onderzoek in Italië, dat het regelmatig lezen van een krant positief samenhangt 
met maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij dient wel te worden opgemerkt 
dat daarmee nog geen causaal verband is aangetoond.5 Desalniettemin is er een 
duidelijke relatie tussen de mate waarin men zich – via nieuwsmedia – informeert 
over de samenleving en de mate waarin men daarin zelf actief participeert. Dit sluit 
aan bij de bevindingen van Pippa Norris: hoe intensiever mensen gebruik maken van 
kranten en andere nieuwsmedia, hoe actiever zij zich maatschappelijk opstellen en 
hoe groter hun vertrouwen is in de samenleving en de medemens. En vice versa.6 

In dit hoofdstuk onderwerpen we de wederzijdse relatie tussen nieuwsmediagebruik 
door jongeren en hun maatschappelijke participatie aan nader onderzoek. 
In paragraaf 5.1 geven we een beschrijving van de mate waarin Nederlandse 
jongeren in de leeftijdscategorie 15-29 jaar maatschappelijk actief zijn. Daarbij gaan 
we zowel in op het gevoel van betrokkenheid als op vormen van maatschappelijk 
betrokken gedrag. In die laatste categorie komen participatie op sociaal (o.a. 
vrijwilligerswerk), economisch (o.a. doneren) en politiek (o.a. stemmen) gebied 
aan de orde. In paragraaf 5.2 relateren we het niveau van participatie aan sociale 
kenmerken als leeftijd en opleidingsniveau e.d. Vervolgens kijken we in paragraaf 
5.3 naar de relatie met interessegebieden van jongeren. In paragraaf 5.4 gaan 
we na of er een verband is tussen enerzijds het al dan niet intensief gebruiken 
van achtereenvolgens dagblad, televisie en nieuwssite en anderzijds de mate van 
participatie. 
In paragraaf 5.5 verschuift de focus naar de functies van media: zijn het de media 
als zodanig of zijn het de functies die media vervullen, die van invloed zijn op 
maatschappelijke participatie? In paragraaf 5.6 gaan we verder in op de vraag in 
hoeverre de mate van belangstelling voor nieuws een rol speelt bij maatschappelijke 
participatie. In 5.7 zoomen we vervolgens in op de krant en gaan we kort in op de rol 
die het gebruik van kranten in het onderwijs zou kunnen hebben op het bevorderen 
van maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ten slotte inventariseren we een 
aantal opvattingen van jongeren over nieuwsmedia in het algemeen en kranten in 
het bijzonder en vergelijken we hoe de verschillen en overeenkomsten hierin tussen 
jongeren die zich wel en jongeren die zich niet betrokken voelen.
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5.1 Maatschappelijke participatie door Nederlandse jongeren
In dit onderzoek zijn zestien vormen van maatschappelijke participatie 
onderscheiden, in drie hoofdcategorieën:
 A. Sociale participatie.
  1. Vrijwilligerswerk gedaan
  2. Een buurtbewoner geholpen
 B. Economische participatie.
  1. Geld gedoneerd aan een goed doel of (maatschappelijke)   
   vrijwilligersorganisatie
  2. Iets gekocht omdat je waarde hecht aan het bedrijf dat het   
   product maakt
  3. Een product of bedrijf geboycot omdat je het niet eens    
  bent met hun waarden of acties
 C. Politieke participatie 
  1. Gewerkt voor een politieke partij
  2. Deelgenomen aan een openbare demonstratie
  3. Een petitie getekend (online of anders)
  4. Deelgenomen aan een debat over een sociale/politieke kwestie
  5. Gewerkt aan het oplossen van sociaal onrecht
  6. Lid geweest van een gemeenteraad/overheidsadviesgroep
  7. Lid geweest van een studentenraad of een studentenvereniging
  8. Een e-mail doorgestuurd over een zaak of kwestie waarbij je je   
   betrokken voelde
  9. Een e-mail of brief geschreven aan een krant of tijdschrift om je mening  
   over een kwestie te uiten
  10. Je mening geplaatst in een online groep of blog over een   
   maatschappelijke, politieke of religieuze kwestie
  11. Online forums bezocht over kwesties waarop je commentaar kunt geven  
   (bijv. discussieforums, YouTube of fotogalerijen)

Figuur 5.1.1 laat zien op welk van de genoemde activiteiten jongeren activiteiten 
ontplooien. De groep jongeren die bij geen van deze activiteiten heeft aangegeven 
dat zij daar tijd of aandacht aan besteden, is aangemerkt als maatschappelijk 
inactief en ter vergelijking meegenomen in de analyse. 

Van de 1.029 ondervraagde jongeren zeggen 803 jongeren (78%) op de een of 
andere manier maatschappelijk actief te zijn en 226 jongeren (22%) niet. Terwijl 
veelal van jongeren wordt gezegd dat zij weinig belangstelling tonen voor politiek of 
maatschappij, zien we hier dat vier op de vijf jongeren wel degelijk maatschappelijk 
actief zijn. In dit verband concludeerde Joke Hermes eerder: ‘Jongeren zijn wellicht 
betere burgers dan voor mogelijk wordt gehouden.’7 
De meest voorkomende vorm waarin jongeren actief zijn is de donatie aan een 
goed doel. Daarin verschillen zij niet van andere leeftijdsgroepen. Een online 
discussieforum bezoeken staat op de tweede plek en ook een petitie tekenen (online 
of anders) en mail doorsturen over een sociale kwestie zijn verhoudingsgewijs 
populair. 

Figuur 5.1.1 Maatschappelijke participatie
5.1.1

28%

22%

41%

15%

7%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Buurthulp

Vrijwilligerswerk

Donatie

Product gekocht

Product geboycot

Discussieforum online bezocht

28%

22%

41%

15%

7%

30%

22%

21%

10%

7%

5%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Buurthulp

Vrijwilligerswerk

Donatie

Product gekocht

Product geboycot

Discussieforum online bezocht

Petitie getekend

Mail doorgestuurd

Mening online gegeven

Studentenraadslid

Deelgenomen aan debat

Ingezonden brief

Meegelopen in demonstratie

f

28%

22%

41%

15%

7%

30%

22%

21%

10%

7%

5%

3%

2%

1%

1%

0%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Buurthulp

Vrijwilligerswerk

Donatie

Product gekocht

Product geboycot

Discussieforum online bezocht

Petitie getekend

Mail doorgestuurd

Mening online gegeven

Studentenraadslid

Deelgenomen aan debat

Ingezonden brief

Meegelopen in demonstratie

Actief in partij

Actief tegen onrecht

Gemeenteraadsllid

Geen/ inactief



pagina 74

 

Voor vormen van sociale activiteit die ook in fysieke zin inspanning vragen en niet 
vanachter een tafel verricht kunnen worden, zet over het algemeen niet meer dan 
5% van de jongeren zich in. Grote uitzondering zijn de beide vormen van sociale 
participatie: ten eerste hulp aan een buurtbewoner, wat 28% van de jongeren doen.8 
De tweede uitzondering is vrijwilligerswerk, waarvoor 22% van de jongeren zich 
inzet.9 

In de online survey was niet gevraagd naar de motieven, terwijl daarover in de 
focusgroepen nog wel enige discussie ontstond: daarin gaven de jongeren, die 
kritisch zijn over zichzelf, ruiterlijk toe dat een belangrijke motivatie voor het doen 
van vrijwilligerswerk was om werkervaring op te doen - of een schuldgevoel af te 
kopen.  

Behalve naar deze vormen van maatschappelijke participatie is ook gevraagd naar 
het stemgedrag bij landelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen. 
De deelname aan verkiezingen ligt op het eerste gezicht aan de lage kant. Dit wordt 
veroorzaakt door het feit dat grofweg een kwart van de respondenten te jong was 
om deel te mogen nemen aan de laatste verkiezingen op landelijk, provinciaal en/of 
gemeentelijk niveau. Zie tabel 5.1.1.

Daarin zien we dat van degenen die wel stemgerechtigd waren (dus exclusief de 
groep ‘Niet oud genoeg’), zich zich per type verkiezing steeds een meerderheid 
deelname herinnert:
Landelijk:  82%   (63/77x100%)
Provinciaal:  54% (41/76 x100%) 
Gemeentelijk  61% (47/77 x100%)

Tabel 5.1.1 Deelname aan verkiezingen

De landelijke verkiezingen zijn bij de jongeren een stuk populairder dan 
achtereenvolgens de gemeentelijke of provinciale. Dit komt overeen met de 
opkomstcijfers van de totale Nederlandse bevolking:

Landelijk:  80%  (2006)
Provinciaal:  46%  (2007)
Gemeentelijk  59%  (2006)

In de online survey hebben de jongeren niet alleen aangegeven bij welke sociale 
activiteiten zij betrokken zijn (geweest), maar ook in hoeverre zij zich betrokken 
voelen bij de/hun gemeenschap.
Van de respondenten zegt 15% zich betrokken te voelen. Dat percentage steekt 
tamelijk schril af bij de 78% die op een of andere manier maatschappelijk 
participeert. Mogelijk is hiervoor de formulering van de vraag verantwoordelijk: 
de jongeren moesten aangeven of de volgende uitspraak op hen van toepassing 
is: ‘Ik voel me betrokken bij mijn gemeenschap.’ Daarbij is in het midden gelaten 
of het nu gaat om een religieuze, geografische, sociale, etnische of welke andere 
gemeenschap ook. Een andere verklaring is dat een gevoel van betrokkenheid 
geen noodzakelijke voorwaarde is om maatschappelijk actief te zijn. Zoals uit de 
focusgesprekken bleek, kunnen ook andere motieven een rol spelen.

 

 Deelname aan verkiezingen

  Landelijk Provinciaal Gemeente

 Ja 63% 41% 47% 

 Nee 12% 29% 25%

 Niet oud genoeg 23% 24% 23%

 Weet niet (meer) 2% 6% 5%

 Totaal 100% 100% 100% 



pagina 75

We hebben onderzocht of jongeren die zich betrokken voelen naar verhouding 
vaker maatschappelijk actief zijn. Daarbij hebben we als graadmeter voor 
maatschappelijke activiteit achtereenvolgens genomen: doneren (economisch), 
vrijwilligerswerk (sociaal) en deelname aan lokale verkiezingen (politiek). Jongeren 
die zich betrokken voelen blijken op elk van de drie gebieden duidelijk actiever te 
zijn. Zie figuur 5.1.2.

Voorts zijn we nagegaan of de drie vormen van maatschappelijke activiteit onderling 
ook enige samenhang vertonen, dus of bijvoorbeeld vrijwilligers ook vaker doneren 
en gaan stemmen of dat donateurs vaker gaan stemmen. Dat lijkt inderdaad 
het geval te zijn: vrijwilligers doneren vaker en doen vaker mee aan (lokale) 
verkiezingen. En deelnemers aan verkiezingen doneren vaker.

Figuur 5.1.2 Betrokkenheid: gevoel en actie

5.2 Maatschappelijke participatie en achtergrondvariabelen
Jongeren verschillen onderling in vele opzichten, ook in de mate waarin zij zich 
betrokken voelen bij de samenleving en in de mate waarin zij maatschappelijk actief 
zijn. Voor een deel hangen die verschillen samen met achtergrondvariabelen. 
In deze paragraaf zijn de antwoorden op de vragen over:
	 •	 het	gevoel	van	betrokkenheid,	
	 •	 de	deelname	aan	vrijwilligerswerk	(sociale	participatie),	
	 •	 het	al	dan	niet	doneren	aan	een	goed	doel	(financiële	participatie)	en	
	 •	 de	deelname	aan	landelijke	verkiezingen	(politieke	participatie)	
vergeleken met enkele standaard achtergrondkenmerken. Achtereenvolgens zijn dat:
 - Leeftijd
 - Geslacht
 - Woongebied
 - Opleidingsniveau
 - Sociale klasse (opleidingsniveau moeder/vader)

De eerste achtergrondvariabele waar we naar hebben gekeken, is leeftijd. Zie tabel 
5.2.1. Het gevoel van betrokkenheid is lager dan gemiddeld in de twee jongste 
groepen; de groep van 25-29 stijgt daarentegen boven het gemiddelde van de totale 
onderzoekspopulatie uit.  

Het patroon bij het vrijwilligerswerk is enigszins a-typisch; het loopt niet geleidelijk 
op met de leeftijd, maar vertoont een piek bij de 20-24 jarigen. Een mogelijke 
verklaring is dat een deel van deze respondenten wellicht als vrijwilliger actief is in 
het studentenleven.  Twintigers doneren aanzienlijk vaker dan tieners, met de 25-29 
jarigen op een duidelijke eerste plaats. Dat is voor een deel te verklaren uit de wat 
ruimere financiële mogelijkheden van de oudere groepen. Of zij per keer ook meer 
doneren (dat wil zeggen: hogere bedragen), is uit deze cijfers niet af te leiden.

De opkomst bij landelijke verkiezingen vertoont ook aanzienlijke verschillen naar 
leeftijdsgroep. Die vloeien primair voort uit het gegeven dat het overgrote deel van 
de 15-19 jarigen bij de meest recente verkiezingen in 2006 niet stemgerechtigd was. 

Tabel 5.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid en leeftijd

 
 
  Leeftijd    
  15-19 20-24 25-29 Allen
 Voel me betrokken 11% 12% 21% 15%
 Vrijwilligerswerk 19% 26% 22% 22%
 Donatie goed doel 17% 47% 58% 40%
 Stemmen (landelijk) 17% 82% 90% 63%
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De tweede variabele is geslacht: verschillen jongens en meisjes in de mate waarin 
zij maatschappelijk actief zijn? Voor wat betreft het gevoel van betrokkenheid is 
van enig verschil geen sprake. Meisjes doen echter wel vaker vrijwilligerswerk en 
zij geven bijna anderhalf keer zo vaak aan een goed doel als jongens. Bij landelijke 
verkiezingen gaan ongeveer evenveel meisjes als jongens naar de stembus (tabel 
5.5.2). 

Tabel 5.2.2 Maatschappelijke betrokkenheid en geslacht

Wanneer we de uitkomsten vergelijken naar woongebied (tabel 5.2.3) ontstaan 
geen duidelijke trends. Jongeren die in stedelijke gebieden wonen zeggen wel vaker 
te doneren aan een goed doel, terwijl het gevoel van betrokkenheid juist in de 
buitenwijken wat groter is. De verschillen met betrekking tot het vrijwilligerswerk 
zijn klein. Jongeren die in buitenwijken of dorpen wonen, stemmen minder vaak dan 
jongeren in stedelijke gebieden. Dit hangt overigens ook samen met de verdeling van 
de onderzoekspopulatie: relatief veel jongeren uit de jongste leeftijdsgroep (15-19) 
woont in een buitenwijk of dorp.

Tabel 5.2.3 Maatschappelijke betrokkenheid en woongebied

Wanneer we kijken naar het opleidingsniveau (tabel 5.2.4) zien we dat de 
maatschappelijke betrokkenheid het grootst is bij de groep jongeren waarvan het 
hoogste opleidingsniveau HBO of WO (tertiair) is/was. Ook hier dient te worden 
opgemerkt dat de verdeling van de onderzoekspopulatie van invloed is op de 
beantwoording: de 25-29-jarigen zijn vooral oververtegenwoordigd in het tertiair 
onderwijs, terwijl voor de meeste 15-19 jarigen geldt dat zij nog bezig zijn met 
de middelbare school. Niettemin bevestigen deze uitkomsten het verschijnsel dat 
vormen van betrokkenheid (kunnen) samenhangen met opleidingsniveau.10 Bij alle 
vormen van betrokkenheid zijn de verschillen tamelijk groot. 

Tabel 5.2.4 Maatschappelijke betrokkenheid en eigen opleidingsniveau

Ook het opleidingsniveau van de ouders blijkt van invloed: hoe hoger het 
opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de maatschappelijke betrokkenheid 
van jongeren. Overigens geldt hier een omgekeerd leeftijdseffect: naarmate de 
respondenten jonger zijn, is de kans groter dat hun moeder een hogere opleiding 
heeft genoten, gelet op het gestegen gemiddelde opleidingsniveau in de periode 
1979-1994 (het geboortetijdvak van de respondenten).

Tabel 5.2.5 Maatschappelijke betrokkenheid en opleidingsniveau ouders

 
 
  Geslacht  Landelijk 
  Man Vrouw Alleen 
 Voel me betrokken 15% 15% 15%
 Vrijwilligerswerk 19% 25% 22%
 Donatie goed doel 33% 48% 40%
 Stemmen (landelijk) 62% 65% 63%

 
 
  Woongebied  Landelijk Provinciaal 
  Stad Buitenwijk Kleine stad Dorp 
 Voel me betrokken 16% 20% 11% 15%
 Vrijwilligerswerk 21% 20% 24% 23%
 Donatie goed doel 47% 29% 36% 37%
 Stemmen (landelijk) 72% 55% 61% 54%

 
 
  Opleidingsniveau  Landelijk Provinciaal 
  Primair Secundair Tertiair Allen
 Voel me betrokken 0% 12% 25% 15%
 Vrijwilligerswerk 0% 20% 27% 22%
 Donatie goed doel 6% 43% 69% 41%
 Stemmen (landelijk) 44% 77% 90% 63%

 
 
          Opleidingsniveau moeder (vader)  Landelijk  
  Primair Secundair Tertiair Allen
 Voel me betrokken 12% (  8%) 15% (14%) 21% (20%) 15%
 Vrijwilligerswerk 17% (23%) 22% (23%) 27% (24%) 22%
 Donatie goed doel 38% (42%) 37% (36%) 59% (53%) 41% 
 Stemmen (landelijk) 66% (66%) 62% (58%) 70% (76%) 63%
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5.3 Maatschappelijke participatie en interesses
Voorts onderzoeken we het verband tussen de interesses die jongeren zeggen 
te hebben en vormen van maatschappelijk betrokkenheid. Zijn er bijvoorbeeld 
verschillen met betrekking tot de deelname aan vrijwilligerswerk tussen jongeren 
met een interesse in sport en jongeren met een belangstelling voor internationaal 
nieuws?
In paragraaf 1.1 hebben we de interessegebieden van jongeren vastgesteld. In 
deze paragraaf vergelijken we per interessegebied de samenhang tussen de 
liefhebbers (geïnteresseerden) en de niet-liefhebbers met verschillende vormen van 
maatschappelijke participatie (figuur 5.3.1).
Hiervoor hanteren we een index, waarbij: 
Index  = 100:  liefhebbers en niet-liefhebbers van het betreffende onderwerp
   hebben hetzelfde antwoord gegeven op de vraag of zij
  vrijwilligerswerk doen, doneren of stemmen
Index  › 100:  liefhebbers antwoorden positiever op de vragen dan niet-liefhebbers
Index ‹ 100:  liefhebbers antwoorden negatiever op de vragen dan niet-liefhebbers

We zien dat liefhebbers van mode, muziek, sport of celebrity/roddel over het 
algemeen negatiever antwoorden over de mate waarin zij vrijwilligerswerk doen, 
doneren en stemmen.
Liefhebbers van lokaal, nationaal, internationaal nieuws en van het laatste nieuws 
antwoorden daarentegen op alle gebieden beduidend positiever. 

Figuur 5.3.1 Gevoel van betrokkenheid en interesses 

Het algemene beeld is dus dat interesse in de meer klassieke, generalistische vormen 
van nieuws samenhangt met een grotere maatschappelijke participatie. Ofwel: 
jongeren die aangeven een grotere belangstelling te hebben voor nieuws, blijken ook 
in sterkere mate maatschappelijk actief. 

5.4 Maatschappelijke participatie en mediagebruik
In deze paragraaf gaan we in op een mogelijk verband tussen de mate van 
maatschappelijke participatie enerzijds en anderzijds de mate waarin jongeren al 
dan niet intensief gebruiken van bepaalde media. Eerst gaan we in paragraaf 5.4.1 
na of het belang dat respondenten toekennen aan een bepaald medium als bron 
voor nieuws en informatie samenhangt met de mate waarin men zich betrokken voelt 
bij de eigen gemeenschap. Vervolgens splitsen we in paragraaf 5.4.2 voor dagbladen 
(betaald, gedrukt), televisie en nieuwssite uit of de intensiteit van het gebruik van 
deze nieuwsmedia samenhangt met vormen van maatschappelijke participatie, dan 
wel inactiviteit.

Belang als bron voor nieuws en informatie
Het ene medium is voor jongeren duidelijk van groter belang als bron van nieuws 
en informatie dan het andere. Op een schaal van 0 (helemaal niet belangrijk) tot 10 
(heel erg belangrijk) scoort televisie met een 7,1 het hoogst; blogs met een 3,8 staan 
onderaan. Dagbladen en gratis kranten doen het evenmin goed, met respectievelijk 
een 4,7 en 5,1. Deze cijfers zijn gemiddelden van de beoordeling door de totale 
onderzoekspopulatie. De spreiding (SD = standaarddeviatie) in de beoordeling is 
nogal hoog, wat betekent dat de meningen verdeeld zijn; het sterkst voor wat betreft 
het dagblad, het minst sterk voor televisie.  

Belang als bron voor nieuws en informatie SD

Televisie  7,1 1,978
Radio  5,8 2,528
Gratis krant  5,1 2,584
Nieuwssites  4,8 2,725
Dagblad  4,7 2,823
Blogs  3,8 2,801
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We zijn nagegaan of er een verband is tussen de mate waarin jongeren zich 
betrokken voelen en het belang dat zij aan de genoemde media als bron toekennen. 
Om ook weer de verschillen te kunnen zien voor de groepen ‘betrokken’ en ‘niet-
betrokken’ jongeren, hebben we weer indexcijfers gehanteerd. Daarbij geldt: 

Index = 100 ‘Betrokken’ en ‘niet-betrokken’ jongeren vinden het betreffende  
  medium als bron van nieuws en informatie even belangrijk
Index  › 100 Betrokken jongeren kennen een hoger belang toe aan het
  betreffende medium dan niet-betrokkenen.
Index  ‹ 100 Betrokken jongeren vinden het betreffende medium minder   
  belangrijk als nieuwsbron dan niet-betrokkenen.
Als maat voor een hoog belang zijn de scores van 7 en hoger genomen.
Dat leidt tot het volgende beeld in figuur 5.4.1. 

Alle onderzochte media kennen een indexcijfer › 100. Dat wil hier zeggen dat 
betrokken jongeren meer waarde hechten aan alle nieuwsmedia als bron voor nieuws 
en informatie dan jongeren die zeggen zich niet betrokken te voelen. Overigens kan 
ook het omgekeerde gelden: jongeren die een hogere waardering voor deze media 
als nieuwsbron hebben, voelen zich vaker betrokken. Hoewel we dus wel kunnen 
stellen dat er een verband is, is hiermee nog niet gezegd dat dat verband causaal is. 

Verder valt op dat de relatie tussen betrokkenheid en het belang als bron bij de 
media nieuwssite, gratis krant en vooral dagblad sterk is. Bij deze drie media zijn de 
verschillen tussen betrokken en niet-betrokken jongeren statistisch significant.

Figuur 5.4.1 Betrokkenheid en het belang van een medium als bron van nieuws en 
informatie

Participatie en intensiteit van mediagebruik: dagblad – televisie – nieuwssite.
In deze paragraaf gaan we voor dagblad, televisie en nieuwssite nader in 
op de vraag of de intensiteit van het gebruik samenhangt met vormen van 
maatschappelijke participatie, dan wel inactiviteit. Onder dagblad verstaan we 
de gedrukte, dagelijkse krant waarvoor moet worden betaald. Onder nieuwssite 
verstaan we: sites die hun nieuwsinhoud uit andere bronnen halen, zoals 
bijvoorbeeld Google News of MSN News. Omdat deze vragen niet door alle jongeren 
zijn beantwoord, geven we onderstaand tussen haakjes de aantallen van de 
respondenten weer.
Omdat een klein deel van de jongeren langer dan 15 minuten per dag een dagblad 
leest, is de dagelijkse leestijd een minder geschikte maatstaf voor intensiteit. In 
plaats daarvan hebben we gekozen voor een vergelijking tussen jongeren die ten 
minste twee maal per week een dagblad lezen (N = 399) en jongeren die hooguit 
een maal per maand een dagblad lezen (N = 428).
De intensiteit van het televisiegebruik kan wel worden gemeten in hoeveelheid 
dagelijkse tijd. Intensieve gebruikers zijn jongeren die meer dan twee uur per dag 
aan televisiekijken besteden (N = 414). Extensieve gebruikers zijn jongeren die 
hooguit een uur per dag televisie kijken (N = 255). 
De intensiteit van nieuwssitegebruik kan ook worden gemeten in tijd per dag, maar 
de demarcatielijn tussen intensief en extensief ligt hier bij een kwartier per dag. 
Intensieve gebruikers (N = 166) zijn langer dan vijftien minuten op de betreffende 
site te vinden; extensieve gebruikers (N =164) hooguit vijftien minuten.

Als maatstaven voor betrokkenheid respectievelijk participatie hebben we wederom 
genomen:
• het gevoel van betrokkenheid, 
• de deelname aan vrijwilligerswerk (sociale participatie), 
• het al dan niet doneren aan een goed doel (economische participatie) en 
• de deelname aan landelijke verkiezingen (politieke participatie) 
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In totaal zegt 15% van de totale populatie zich betrokken te voelen bij de eigen 
gemeenschap (figuur 5.4.2). Intensieve dagbladlezers (23%) voelen zich ruim 
anderhalf keer zo vaak betrokken dan de totale populatie en zelfs ruim drie maal 
zo vaak als extensieve lezers (7%). De verschillen tussen intensieve en extensieve 
televisiekijkers zijn veel kleiner (13% versus 18%). Opmerkelijker is dat het verband 
hier omgekeerd is: intensiever gebruik gaat samen met een lager gevoel van 
betrokkenheid. De uitkomsten van de gebruikers van nieuwssites zijn hoger dan 
van de totale populatie, maar ook hier is sprake van een inverse relatie: intensieve 
gebruikers (18%) hebben een lager gevoel van betrokkenheid dan extensieve (24%). 
Zie figuur 5.4.2.

Figuur 5.4.2 Intensiteit mediagebruik en Gevoel van betrokkenheid

Van de totale onderzoekspopulatie zagen we in paragraaf 5.1 dat 22% actief is in 
het vrijwilligerswerk. Bij de intensieve televisiegebruikers zien we dat dat aantal een 
kwart lager is (17%), terwijl de jongeren die weinig televisie kijken, juist meer aan 
vrijwilligerswerk doen (30%). De intensieve nieuwssitegebruikers wijken niet van de 
totale populatie, maar jongeren die weinig tijd besteden aan nieuwssites zijn juist 
vaker dan gemiddeld actief in vrijwilligerswerk (29%). Zie figuur 5.4.3.

Zowel bij televisie als bij nieuwssites is dus sprake van een negatief verband met 
vrijwilligerswerk. 
Kort samengevat: hoe minder tijd jongeren besteden aan televisie of nieuwssites, 
hoe meer tijd ze lijken te hebben voor vrijwilligerswerk. Bij dagbladgebruik is de 
relatie positief: intensief lezen hangt samen met relatief veel vrijwilligerswerk (30%) 
en extensief lezen met relatief weinig vrijwilligerswerk (16%). 

Figuur 5.4.3 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: 
vrijwilligerswerk
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Het patroon van de verbanden bij Vrijwilligerswerk en Gevoel van betrokkenheid 
komt sterk overeen met het voorgaande. Dat geldt in duidelijk mindere mate voor 
Doneren en nog minder voor Stemmen bij landelijke verkiezingen. De verschillen 
tussen de drie media bestaan nog wel, maar in afgevlakte vorm. Oftewel: de 
hoeveelheid tijd die jongeren besteden aan nieuwsmedia, lijkt niet sterk samen te 
hangen met hun hun doneer- of stemgedrag. Zie figuur 5.4.4 en 5.4.5.

Figuur 5.4.4 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: doneren

Figuur 5.4.5 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: stemmen 
(landelijk)

Ter vergelijking hebben we gekeken naar de meest voorkomende online vorm van 
participatie (figuur 5.4.6). Dat is het online bezoeken van een forum over kwesties 
waarop je commentaar kunt geven. Dat doen 30% van alle jongeren die aan het 
onderzoek hebben meegedaan. 

Bij zowel ‘dagblad’ als ‘televisie’ geldt dat intensieve gebruikers nog iets vaker 
online participeren dan extensieve gebruikers. Jongeren die gebruik maken van 
nieuwssites zeggen het meest actief te zijn op blogs of forums, ongeacht de 
intensiteit van het gebruik. Het is niet met zekerheid te zeggen hoe het komt dat de 
uitkomsten van de intensieve als de extensieve nieuwsgebruikers zo dicht bij elkaar 
liggen, maar het feit dat voor beide groepen geldt dat zij online zijn zal ongetwijfeld 
een gunstige invloed hebben. Daarnaast lijkt dit de opvatting te ondersteunen dat 
internetgebruik, zeker als het nieuws betreft, een positief effect heeft op een actieve 
maatschappelijke houding (Norris 2001). Te meer daar nieuwssitegebruikers ook 
vaker zeggen te doneren en te stemmen.

Figuur 5.4.6 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: online 
forumbezoek
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Wanneer we kijken naar jongeren die maatschappelijk niet actief zijn (stemmen 
buiten beschouwing gelaten), dan komt het inmiddels vertrouwde patroon terug, 
zij het in spiegelbeeld (figuur 5.4.7) Jongeren die gebruik maken van nieuwssites 
vertonen gemiddeld de minste sporen van maatschappelijke inactiviteit. Dit wordt 
ongetwijfeld voor een deel veroorzaakt door het grote aantal online mogelijkheden 
dat in de vragenlijst in de opsomming van maatschappelijke activiteiten is 
opgenomen. Maar daarnaast zijn deze jongeren, zoals gezegd, ook aan de actieve 
kant buiten de onlinesfeer.

Het verband tussen inactiviteit en gebruiksintensiteit is bij dagblad negatief en bij 
televisie en nieuwssite positief. De meest inactieve groep is die van de intensieve 
televisiekijkers, op de voet gevolgd door de extensieve dagbladlezers.11 

Figuur 5.4.7 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke inactiviteit

5.5 Maatschappelijke participatie en functioneel gebruik
“Een intensief gebruik van de televisie gaat gepaard met een geringe bereidheid tot 
participatie in het vrijwilligerswerk. Anders liggen de zaken als het gaat om kranten 
lezen,”  aldus het Sociaal en Cultureel Rapport 1996 (p.551). In de vorige paragraaf 
constateerden we dat het vaker lezen van de krant inderdaad positief samenhangt 
met het gevoel van betrokkenheid en met belangrijke vormen van participatie, zoals 
vrijwilligerswerk, doneren en stemmen. Verder bleek dat voor televisie juist geldt dat 
intensiever kijkgedrag negatief samenhangt met deze indicatoren. Bij nieuwssites 
is het verband ook negatief, maar is het verschil tussen meer of minder intensieve 
gebruikers geringer.12 
Opmerkelijk is dat zowel intensieve als extensieve gebruikers van nieuwssites vrijwel 
steeds boven het gemiddelde van de totale populatie scoren. Nieuwssitegebruik – 
intensief en extensief – hangt dus bovengemiddeld samen met participatie, ook al 
levert intensiever gebruik daar geen verdere positieve bijdrage aan.

In deze paragraaf gaan we nader in op de uitkomsten van de vorige, ditmaal door 
te focussen op functies van media. We gaan uit van de negen functies die we al in 
paragraaf 3.5 hadden onderscheiden, met daaraan toegevoegd de categorie ‘Geen 
(van de bovenstaande)’. 
 1. Het laatste nieuws (nieuws)
 2. Uitleg en achtergrond van het nieuws (context)
 3. Meningen over actuele onderwerpen (opinie)
 4. Inzicht in sociale of wetenschappelijke onderwerpen (kennis)
 5. Verslagen van wedstrijden, concerten (verslag)
 6. Praktische informatie over evenementen, activiteiten (agenda)
 7. Advies met betrekking tot scholing, werk, gezondheid (advies)
 8. Entertainment, informatie om de tijd te doden (amusement)
 9. Mogelijkheden voor interactie, communicatie (interactie)
 10. Geen van bovenstaande (geen)

In eerste instantie hebben we gekeken hoe de jongeren antwoordden op de vraag 
op welke van de genoemde functies zij gericht zijn bij de verschillende nieuwsmedia: 
als ik de krant lees, ben ik gericht op…; als ik televisie kijk, ben ik gericht op…; als ik 
online ben, ben ik gericht op…. 
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Om te kunnen bepalen in hoeverre de functies van media van invloed zijn op de mate 
van maatschappelijke betrokkenheid/participatie, hebben we deze afgezet tegen:
• het gevoel van betrokkenheid, 
• de deelname aan vrijwilligerswerk (sociale participatie), 
• het al dan niet doneren aan een goed doel (economische participatie) en 
• de deelname aan lokale verkiezingen (politieke participatie) 
• Daaraan is ter vergelijking toegevoegd: inactief (stemmen uitgezonderd)

Als eerste hebben we gekeken naar de krant, betaald en gratis (figuur 5.5.1). 
Ofschoon de scores bij de diverse vormen van maatschappelijke betrokkenheid niet 
volledig overeenstemmen, is er wel degelijk sprake van een herkenbaar algemeen 
patroon.

Vergeleken met de totale onderzoekspopulatie zijn jongeren die sterk gericht zijn 
op de klassieke nieuwsfuncties meer dan gemiddeld maatschappelijk betrokken (dit 
geldt voor alle vormen van betrokkenheid). 
Bij jongeren die gericht zijn op de amusementsfunctie, zien we dezelfde of lagere 
uitkomsten dan gemiddeld. De overige functies bevinden zich meestal ergens tussen 
de klassieke nieuwsfuncties en de amusementsfunctie in. 
Vooral bij jongeren die op geen van de onderscheiden functies zijn gericht, zien we 
dat zij aanmerkelijk minder vaak vrijwilligerswerk doen, doneren of stemmen. 

Figuur 5.5.1 Vergelijking functioneel gebruik krant; vrijwilligers, donateurs, stemmers 
(totale populatie =100)

Wanneer we de jongeren die stemmen, doneren of vrijwilligerswerk doen, groeperen 
in een groep ‘betrokken’ en vergelijken met de ‘inactieven’, ontstaat het beeld in 
figuur 5.5.2. We zien tegelijkertijd dat betrokken jongeren alle functies van media 
meer dan gemiddeld belangrijk vinden – maar bovenal gericht zijn op de klassieke 
nieuwsfuncties; terwijl de inactieven juist de klassieke nieuwsfuncties het minst 
waarderen – maar ook over de hele linie in veel mindere mate zijn gericht op de 
verschillende mediafuncties. 

Figuur 5.5.2 Vergelijking functioneel gebruik krant; betrokkenen en inactieven
(totale populatie =100)5.5.1

80

100

120

140

160

180

Vrijwilliger

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Vrijwilliger

Doneren

Stemmen (lokaal)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Vrijwilliger

Doneren

Stemmen (lokaal)

5.5.2

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

Betrokken Inactief



pagina 83

De vraag is of deze uitkomsten alleen gelden voor de krant of ook voor andere 
media. De media die naast de krant in de beschouwing zijn betrokken zijn televisie 
en nieuwssites (online).

Van de totale onderzoekspopulatie deelt 15% het gevoel van betrokkenheid. 
Uitgesplitst naar functie hangt het gevoel van betrokkenheid het sterkst samen 
met gerichtheid op de functies context, opinie en kennis. Dit verband geldt voor 
alle drie media. Van de jongeren die op geen van de functies gericht zijn, heeft de 
kleinste groep een gevoel van betrokkenheid, gevolgd door degenen die vooral op de 
amusementsfunctie zijn gericht. Ook dit geldt voor zowel krant als televisie als online 
(Figuur 5.5.3).

Figuur 5.5.3 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van 
Maatschappelijk betrokkenen

Van de totale populatie doet 22% vrijwilligerswerk. De mate waarin hier van het 
gemiddelde wordt afgeweken, is minder sterk dan bij betrokkenheid. Het patroon is 
niettemin vergelijkbaar (figuur 5.5.4). 

Vrijwilligerswerk hangt samen met een grotere gerichtheid op kennis en context, 
gevolgd door nieuws, opinie en advies. De enige functionele gerichtheid die voor 
alle drie media statistisch significant afwijkt, is de contextfunctie. Dit suggereert 
dat – ongeacht medium – jongeren die vrijwilligerswerk doen, bovengemiddeld 
geïnteresseerd zijn in achtergronden en verbanden. Of omgekeerd: jongeren die 
bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in achtergronden, doen vaker vrijwilligerswerk. 
Bij de jongeren die op geen van de functies gericht zijn, is de deelname 
aan vrijwilligerswerk het laagst, gevolgd door degenen die vooral op de 
amusementsfunctie zijn gericht.

Figuur 5.5.4 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van 
vrijwilligers
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Van alle ondervraagde jongeren geeft 41% aan een goed doel. Jongeren die gericht 
zijn op de nieuwsfunctie, doen dat juist weer vaker dan gemiddeld. Dat geldt voor de 
dagbladlezers, maar net zozeer voor televisiekijkers en nieuwssitegebruikers. 
De verschillen met het populatiegemiddelde zijn nog groter bij dagbladlezers 
die gericht zijn op context, opinie of kennis. En ook dit geldt onverkort voor 
televisie en online. Jongeren die zeggen bij het lezen van een krant op geen van 
de onderscheiden functies gericht te zijn, doneren beduidend minder vaak dan 
gemiddeld (19 versus 41). Dat geldt sterker voor ‘online’ (16 versus 41), maar 
minder voor ‘televisie’ (29 versus 41). De jongeren die gericht zijn op de verslag- en 
amusementsfunctie, geven het minst vaak.

Figuur 5.5.5 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van 
donateurs

Bij zowel betrokkenheid, vrijwilligerswerk als doneren zijn het de klassieke 
nieuwsgerelateerde functies (nieuws, context, opinie, kennis) die er in positieve zin 
uit springen. Maar het zijn wel de functies die er uit springen, niet de media die ze 
vervullen. Dat geldt zeker ook voor stemmen.13 Zie figuur 5.5.6.

Waar van de totale populatie 46% is gaan stemmen, ligt dat bij de op de 
nieuwsfunctie gerichte jongeren op 52% (krant, televisie) of zelfs 57% (online). 
De functies context, opinie en kennis scoren in bijna alle gevallen zelfs boven 
de 60%. Daarmee onderscheiden de klassieke nieuwsgerelateerde functies zich 
opnieuw tamelijk sterk. En wederom ongeacht medium. Bij alle media scoort de 
amusementsfunctie onder het gemiddelde. Hetzelfde patroon is aanwezig bij het 
stemmen voor landelijke verkiezingen, zij het wat minder uitgesproken.

Figuur 5.5.6 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van 
Stemmers
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Dit patroon herhaalt zich – maar dan omgekeerd – bij maatschappelijke inactiviteit 
(figuur 5.5.7).

Samenvattend kan vastgesteld worden dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat 
de klassieke nieuwsfuncties (nieuws, context, opinie, kennis) positief samenhangen 
met een gevoel van betrokkenheid, positief samenhangen met verschillende vormen 
(economisch, sociaal, politiek) van maatschappelijke participatie en negatief 
samenhangen met inactiviteit. 
De overige functies vertonen over het algemeen zo’n samenhang niet. De 
minst positieve samenhang zit gemiddeld bij de amusementsfunctie, terwijl de 
verslagfunctie, de agendafunctie, de adviesfunctie en de interactiefunctie een 
middenpositie innemen.

Een tweede belangrijke constatering is dat het gesignaleerde verband geldt voor 
zowel krant, televisie als online. Die uitkomst geeft geen steun aan de gedachte dat 
televisiekijken op zich een ander verband heeft met maatschappelijke participatie 
dan bijvoorbeeld het lezen van een krant. Maar als het ene medium vrijwel 
uitsluitend zou worden gebruikt voor klassieke nieuwsfuncties en het andere 
overwegend voor amusement, ontstaan er alsnog verschillen in samenhang met 
maatschappelijke participatie. Dat is dan echter niet inherent aan het medium zelf.

Figuur 5.5.7 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van 
Maatschappelijk inactieven

In het navolgende hebben we Krant, Televisie en Online per activiteit en functie 
in tabelvorm (5.5.6) naast elkaar gezet. Dat maakt nog eens inzichtelijk dat de 
verschillen tussen de functies onderling gemiddeld groter zijn dan de verschillen 
tussen de media. 

Tabel 5.5.6  Maatschappelijke participatie en functioneel gebruik

* = verschil is statistisch significant (Chi2 (df 1), p< 0,001)
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    Betrokken  Vrijwilliger  Doneren  Stemmen  Niet actief

   Totaal 15  22  41  46  22
Krant   Nieuws  19*   26*   46*   52*  17* 
   Context 27*  29*  58*  61*  9*
   Opinie  29*  26   57*   61*   12*
   Kennis 31*  35*  59*  63*  8*
   Verslag  19   25   39   51   21  
   Agenda 22  27  47  49  16
    Advies  20   27   45   46   16
   Amusement 15  19  42  41  19
    Interactie  24   18   56   43   19  
   Geen 0*  10*  19*  25*  42*
  TV   Nieuws  20*   25*   47*   52*   17*
   Context 27*  28*  59*  62*  13*
    Opinie  26*  27   56*   61*   14  
   Kennis 26* 32*  56*  60*  11*
    Verslag  18   23   37   50   23  
   Agenda 17  17  45  43  22
    Advies  23   24   53   50   15  
   Amusement 16  23  42  45  19
    Interactie  23   21   53   47   14   
   Geen 9  16  29  38  34
Internet  Nieuws  21*   25   51*   57*   16*  
   Context 26* 34*  58*  60*  9*
    Opinie  26*  35*   53*   64*   11*  
   Kennis 29* 31  56*  58*  7*
    Verslag  19   26   38   52   21  
   Agenda 18  24  50*  55*  14*
    Advies  24*   27   54*   51   15  
   Amusement 15  21  41  43  19
    Interactie  20   24   47   49   16  
   Geen 5  16  16*  27*  44* 
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5.6 Maatschappelijke participatie en nieuwsgerichtheid
In paragraaf 5.5 stelden we vast dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de 
klassieke nieuwsfuncties (nieuws, context, opinie, kennis) positief samenhangen met 
verschillende vormen van maatschappelijke participatie en negatief samenhangen 
met inactiviteit. Om het inzicht op dit punt wat verder te verdiepen, gaan we in deze 
paragraaf nader in op de mogelijke samenhang tussen mate van nieuwsgerichtheid 
en vormen van participatie. 

Ten eerste hebben we gekeken naar een mogelijk verband tussen nieuwsgerichtheid 
en gevoel van betrokkenheid (figuur 5.6.1.). ‘Betrokken’ jongeren (N=154) 
beoordelen nieuwsinteresse gemiddeld met een 7.4.
Jongeren die zeggen zich niet betrokken te voelen (N=875) geven dat een flink lager 
cijfer: 6.0.14 

Figuur 5.6.1 Nieuwsinteresse en gevoel van betrokkenheid

Het wel of niet doen van vrijwilligerswerk heeft een bescheidener relatie met de 
mate van nieuwsgerichtheid. Vrijwilligers (N=226)  beoordelen hun nieuwsinteresse 
met een 6,6, een halve punt hoger dan het cijfer (6.1) dat niet-vrijwilligers daaraan 
geven (N=803).15 
Dat laatste geldt niet voor het verband tussen nieuwsgerichtheid en geven aan 
goede doelen (figuur 5.6.2). Donateurs (N=422) geven nieuwsgerichtheid een 6,8 , 
terwijl niet-donateurs (N=597) dat met een vol punt lager waarderen (5,8).16 

Figuur 5.6.2 Nieuwsinteresse en doneren
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De nieuwsgerichtheid van stemgerechtigden die wel zijn gaan stemmen (N=649) 
ligt met 6,7 een ruime punt hoger dan die (5,5) van stemgerechtigden die niet zijn 
gaan stemmen (N=122).17 Bij andere dan landelijke verkiezingen bestaat eveneens 
een verschil in nieuwsgerichtheid tussen stemmers en niet-stemmers, zij het minder 
uitgesproken. Zie figuur 5.6.3.

Figuur 5.6.3 Nieuwsinteresse en stemmen

Ten slotte hebben we gekeken naar het verschil in nieuwsgerichtheid tussen 
maatschappelijk inactieve (N=226) en actieve (N=803) jongeren. Die verschillen 
onderling ruim een punt: inactieven geven slechts een 5,4, terwijl actieven 
nieuwsgerichtheid een 6,5 geven.18 Zie figuur 5.6.4.

Deze uitkomsten lijken het beeld te bevestigen uit paragraaf 5.5: de belangstelling 
voor nieuws hangt samen met maatschappelijke participatie. Van de onderzochte 
verbanden is die tussen gevoel van betrokkenheid en nieuwsgerichtheid het 
sterkst,19 gevolgd door achtereenvolgens doneren, inactiviteit, stemmen en 
vrijwilligerswerk. 

Figuur 5.6.4 Nieuwsinteresse en inactiviteit
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Ter afsluiting van deze paragraaf gaan we na of het gevoel van betrokkenheid ook 
samenhangt met de feitelijke hoeveelheid tijd die jongeren per medium aan nieuws 
besteden. Voor meer dan 15 minuten per dag, hanteren we de kwalificatie ‘hoog’, 
anders laag. 

Uit figuur 5.6.5 is af te leiden dat een tijdsbesteding aan nieuws van meer dan 15 
minuten per dag vrijwel altijd - dat wil zeggen: ongeacht medium - samengaat 
met een bovengemiddeld gevoel van betrokkenheid (het populatiegemiddelde ligt 
op 15%). Daarbij moet worden bedacht dat de groep jongeren die meer dan een 
kwartier per dag aan nieuws besteedt via printmedia een meer exclusieve groep is 
dan wanneer zij dit bijvoorbeeld via televisie doen. 

Figuur 5.6.5 Gevoel van betrokkenheid en tijdsbesteding (laag/hoog) aan nieuws per 
medium

Het algemene beeld dat ontstaat is: zij die meer tijd besteden aan nieuws, voelen 
zich vaker maatschappelijk betrokken dan zij die minder tijd besteden aan nieuws.
Bij de meeste online media is dat niet het geval. Voor een deel is de ongelijke 
leeftijdsopbouw in nieuwsgebruik per medium hiervoor verantwoordelijk. Het 
aandeel van de over het algemeen wat meer betrokken en actievere leeftijdsgroep 
van 25-29 jaar is groter in de categorie die meer dan 15 minuten besteedt aan 
nieuws via pers en omroep, maar niet online. 

Hoewel het algemene beeld wel een overtuigende indruk maakt, zijn de individuele 
verschillen per medium nergens significant. Dat vloeit voort uit het feit dat bij vrijwel 
alle media geldt dat een tijdsbesteding van meer dan een kwartier aan nieuws 
uitzonderlijk is. Dat leidt tot kleine aantallen in de categorie ‘Hoog’ (tijdsbesteding 
aan nieuws is meer dan 15 minuten), waardoor statistisch significante verschillen 
bijna bij voorbaat onmogelijk zijn. Uitzondering is opnieuw televisie: televisiekijkers 
die meer tijd besteden aan nieuws voelen zich significant vaker maatschappelijk 
betrokken dan televisiekijkers die minder tijd aan nieuws besteden.

We hebben onderzocht of – naast het gevoel van betrokkenheid – ook vormen van 
maatschappelijke participatie (zoals vrijwilligerswerk of doneren) samenhangen met 
de tijd besteed aan nieuws per medium. Mede vanwege de kleine aantallen ontstaan 
ook hier geen significante verschillen, maar er is wel sprake van een herkenbare 
tendens: meer tijd besteed aan nieuws gaat samen met vaker doneren en meer 
vrijwilligerswerk, behalve bij online.5.6.5
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5.7 Maatschappelijke participatie en kranten
In dit onderzoek naar aspecten van nieuwsmediagebruik van jongeren besteden 
we bijzondere aandacht aan de perssector. In de vorige paragraaf hebben we de 
relatie tussen maatschappelijke participatie en nieuwsgerichtheid behandeld; in deze 
paragraaf gaan we nader in op de vraag of krantenlezers zich onderscheiden van 
niet-lezers met betrekking tot maatschappelijke participatie. 

Uit tabel 5.7.1 blijkt dat jongeren die regelmatig een gratis krant, een betaald 
dagblad of beide lezen, zich op alle fronten positief onderscheiden - uiteraard met 
uitzondering van inactiviteit. Het lijkt er op dat de Nederlandse kranten een positieve 
rol spelen in de wisselwerking tussen nieuwsmediagebruik en participatie.

Tabel 5.7.1 Maatschappelijke participatie en kranten lezen

*Regelmatig = tenminste wekelijks

In figuur 5.7.1 zijn de verschillen tussen regelmatige lezers van beide kranten 
(betaald én gratis) en van geen van beide visueel weergegeven. Op grond van het 
materiaal is geen zekere uitspraak te doen over de causaliteit. Het heeft er alle schijn 
van dat het lezen van betaalde en/of gratis kranten een gunstige uitwerking heeft op 
het gevoel van betrokkenheid bij jongeren, op hun geneigdheid om maatschappelijk 
te participeren en om actief deel te nemen aan het democratische proces door 
middel van het stemmen bij verkiezingen. En vice versa.

Figuur 5.7.1 Maatschappelijke participatie en kranten lezen

  N=  Gevoel van   Vrijwilligers Doneren  Stemmen   Stemmen       Inactief
   betrokkenheid werk  Landelijk lokaal
 
 Leest alleen regelmatig* 
 betaald dagblad  120  18%  26%  43%  91%  76% 20%
 Leest alleen regelmatig 
 gratis krant 328   18%  26%  50%  88%  61%  14%
 Leest beide regelmatig 168   29%  30%  51%  90%  74%  11%
 Leest geen van beide 
 regelmatig 413 6%  15%  28%  70%  47%  33%
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In From Child to Citizen van de European Newspaper Publishers’ Association 
(1997) wordt naar aanleiding van onderzoeken in Duitsland, Noorwegen en Finland 
geconcludeerd dat het lezen van kranten een sterke invloed heeft op politiek 
bewustzijn en politieke activiteit (ook als wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, 
opleiding en inkomen). En ook het omgekeerde geldt: belangstelling voor politiek 
heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van een krantenleesgewoonte. 
Zo’n gewoonte vormt zich op jonge leeftijd onder invloed van ouders en school 
en is na de schoolleeftijd nog maar moeilijk te veranderen. Onder verwijzing naar 
verschillende studies wordt vervolgens geconcludeerd dat Newspaper in Education 
(NIE) programma’s opmerkelijk effectief zijn in het bevorderen van communicatieve 
vaardigheden en belangstelling voor de samenleving.20 

Voor de Nederlandse perssector is het relevant om na te gaan of – ruim tien 
jaar verder – de eerder in deze paragraaf gesignaleerde samenhang tussen 
kranten lezen en maatschappelijke participatie wellicht deels is terug te voeren 
op Nederlandse NIE-programma’s. Ook voor de overheid zou een mogelijke 
relatie aanknopingspunten voor een actief persbeleid kunnen bieden.21 In het 
hiernavolgende gaan we hierop in, al moet gezegd dat de onderzoeksopzet niet is 
ontwikkeld met het oog op deze doelstelling. De onderstaande exercitie kan daarom 
niet meer dan een aftastend karakter hebben.

We hebben onderzocht of jongeren die zich betrokken voelen en/of participeren, 
verschillen voor wat betreft (hun herinnering aan) het leren gebruiken van de 
krant in hun middelbare schooltijd. Als vormen van betrokkenheid/participatie zijn 
genomen:
 • het gevoel van betrokkenheid, 
 • de deelname aan vrijwilligerswerk (sociale participatie), 
 • het al dan niet doneren aan een goed doel (financiële participatie) en 
 • de deelname aan landelijke verkiezingen (politieke participatie) 
Daaraan is ter vergelijking toegevoegd:
 • inactiviteit (stemmen uitgezonderd)

De acht werkvormen die jongeren (d.w.z. de totale populatie; N=1029) zich 
herinneren zijn weergegeven in tabel 5.7.2. 

Tabel 5.7.2 Kranten in het onderwijs

Hiervan hebben we de eerste vier werkvormen aan een nader onderzoek 
onderworpen. 

De resultaten zijn hieronder in de figuren 5.7.2 tot en met 5.7.6 weergegeven. 
Het algemene beeld is als volgt: Het lezen van een krant in de klas hangt niet of 
nauwelijks samen met betrokkenheid of participatie. Het gebruiken van de krant voor 
opdrachten hangt wel samen met betrokkenheid en participatie, al komt dat niet tot 
uitdrukking bij het al of niet landelijk stemmen. Hetzelfde kan gezegd worden van 
het lezen van een door leerlingen gemaakte schoolkrant, hoewel die bij Inactiviteit 
een opmerkelijk verschil laat zien: van de inactieven hebben minder jongeren dan 
gemiddeld gebruik gemaakt van de werkvormen, maar het zelf maken van een krant 
scoort het laagst.
Over het geheel genomen vertoont het door de docent verwerken van de krant in 
de les de sterkste samenhang met diverse vormen van betrokkenheid. Vooral de 
verschillen bij stemmen en gevoel van betrokkenheid zijn opmerkelijk.

Zoals gezegd kunnen aan deze resultaten geen al te grote conclusies worden 
verbonden, maar ze geven wel aanleiding om nader onderzoek naar de relatie tussen 
NIE-programma’s en participatie aan te bevelen. Daarbij zou de N van ‘newspaper’ 
moeten worden verbreed tot ‘newsmedia’.

 Kranten in het onderwijs  %
 Werkvormen  
 
 De krant gebruiken voor opdrachten 64,5%
 De leraar gebruikt de krant in de les 55,5%
 De schoolkrant lezen die gemaakt is door leerlingen 47,9%
 De plaatselijke of landelijke krant lezen in de klas  38,4%
 Kranten(artikelen) lezen speciaal gemaakt voor tieners 25,7%
 Schrijven voor de schoolkrant 20,7%
 Een redactie of uitgeverij bezoeken 13,5%
 Schrijven voor de lokale krant 11,2%
 Geen van bovenstaande 12,8%
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Figuur 5.7.2 Gevoel van betrokkenheid en kranten in het onderwijs

Figuur 5.7.3 Vrijwilligerswerk en kranten in het onderwijs

Figuur 5.7.4 Doneren en kranten in het onderwijs

Figuur 5.7.5 Stemmen (landelijk) en kranten in het onderwijs
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Figuur 5.7.6 Inactief en kranten in het onderwijs 5.8 Meningen over nieuwsmedia en betrokkenheid
Aan het slot van dit hoofdstuk over maatschappelijke participatie en gebruik van 
nieuwsmedia (in het bijzonder kranten) gaan we na in hoeverre jongeren die zich 
betrokken voelen andere standpunten huldigen over nieuws, nieuwsmedia en 
kranten dan jongeren die zich niet betrokken voelen. Bij de online survey hebben de 
jongeren gereageerd op een aantal stellingen. Het eerste deel van de stellingen heeft 
betrekking op nieuws en nieuwsmedia. Deze stellingen en de antwoordpercentages 
zijn weergegeven in tabel 5.8.1 Het tweede deel van de stellingen gaat over kranten. 
Daarover gaan de tabellen 5.8.2 en 5.8.3. 
In de tabellen zijn de stellingen opgenomen in de volgorde van populariteit binnen 
de gehele populatie. We hebben de totaalscores van de gehele populatie (100%; 
N=1029) vergeleken met die van jongeren die zich wel (15%; N=154) respectievelijk 
niet (85%; N=875) betrokken voelen.

We hebben gekozen voor de variabele ‘Gevoel van betrokkenheid’. Enerzijds omdat 
die variabele sterk positief samenhangt met de indicatoren voor maatschappelijke 
participatie, maar minder wordt beïnvloed door beperkingen van tijd of geld en door 
de standaard achtergrondvariabelen (zie par. 5.3). Anderzijds omdat ‘Gevoel van 
betrokkenheid’ juist wel relatief sterke samenhang vertoont met interesses (zie par. 
5.3), intensiteit van mediagebruik (5.4), functioneel gebruik (5.5), nieuwsgerichtheid 
(5.6), kranten lezen (5.7) en ‘newspaper in education’-programma’s (5.7). 
Gevoel van betrokkenheid blijkt dus een sleutelvariabele te zijn. Niettemin hebben 
we voor alle stellingen nagegaan of de hieronder gerapporteerde verschillen zich ook 
voordoen bij vormen van maatschappelijke participatie, in casu vrijwilligerswerk en 
doneren. Dat blijkt het geval te zijn, zij het in over het algemeen wat lichtere mate. 
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Er bestaan met betrekking tot nieuws, nieuwsmedia en kranten veel en soms grote 
verschillen van mening, zo blijkt uit de tabellen 5.8.1 tot en met 5.8.3.
Voor wat betreft de opvattingen over nieuwsmedia (5.8.1) blijken betrokken jongeren 
het minder vaak dan niet betrokken jongeren eens te zijn met de stelling:
 • Nieuws is meestal niet relevant voor mij (20 vs 31%)
 • Nieuws is meestal saai (7 vs 19%)
Daarentegen zijn deze betrokken jongeren het juist vaker eens met de volgende 
stellingen:
 • Bij ons thuis kijken we vrijwel dagelijks naar het TV nieuws (77 vs 65%)
 • Nieuws volgen is belangrijk voor je algemene ontwikkeling (88 vs 59%)
 • Media zijn vaak onnodig negatief (34 vs 24%)
 • Nieuwsmedia zijn vaak bevooroordeeld (37 vs 21%)
 • Nieuws zou meer over oplossingen moeten gaan (33 vs 22%)
 • Het is belangrijk om zelf bij te kunnen dragen aan het nieuws (20 vs 4%)

Met betrekking tot de opvattingen over kranten (tabel 5.8.2 en 5.8.3) zijn betrokken 
jongeren het minder vaak eens met de stelling:
 • Kranten lezen is iets voor oude mensen (6 vs 15%)

Betrokken jongeren en jongeren die zeggen zich niet maatschappelijk betrokken te 
voelen, verschillen niet met betrekking tot de volgende twee stellingen:
 • Iedere lezer zou zijn krant op maat moeten kunnen krijgen (10 vs 10%)
 • Mijn favoriete pagina is de jongerenpagina (6 vs 4%)

Daarentegen zijn betrokken jongeren het significant vaker eens met de volgende 
stellingen:
 • Een krant moet de lezer zo breed mogelijk informeren (63 vs 36%)
 • Bij ons thuis lezen we bijna dagelijks de krant (52 vs 30%)
 • Ik ben zeker bereid te betalen voor een kwaliteitskrant (38 vs 13%)
 • Krantenlezers zijn vaker betrokken burgers (43 vs 12%)
 • De krant is een hulp bij opinievorming (75 vs 56%)
 • Kranten lezen is een teken van volwassenheid (56 vs 47%)
 • Ik beschouw mezelf als krantenlezer (64 vs 32%)
 • Kranten lezen is onderdeel van mijn dagelijkse ritueel (57 vs 34%)
 • De meeste van mijn vrienden zijn krantenlezer (44 vs 31%)

 Stellingen over nieuws(media) en betrokkenheid  Wel Niet Totaal
  betrokken betrokken
 
 Bij ons thuis kijken we vrijwel dagelijks naar het TV nieuws 77% 65% 67%
 Nieuws volgen is belangrijk voor je algemene ontwikkeling 88% 59% 64%
 Nieuws is meestal niet relevant voor mij  20% 31% 30%
 Media zijn vaak onnodig negatief 34% 24% 26%
 Nieuwsmedia zijn vaak bevooroordeeld 37% 21% 24%
 Nieuws zou meer over oplossingen moeten gaan 33% 22% 23%
 Nieuws is meestal saai 7% 19% 18%
 Het is belangrijk om zelf bij te kunnen dragen aan het nieuws 20% 4% 6%

 Stellingen over kranten en betrokkenheid  Wel Niet Totaal
  betrokken betrokken
 
 Een krant moet de lezer zo breed mogelijk informeren 63% 36% 40%
 Bij ons thuis lezen we bijna dagelijks de krant 52% 30% 34%
 Ik ben zeker bereid te betalen voor een kwaliteitskrant 38% 13% 16%
 Krantenlezers zijn vaker betrokken burgers 43% 12% 16%
 Kranten lezen is iets voor oude mensen 6% 15% 14%
 Iedere lezer zou zijn krant op maat moeten kunnen krijgen 10% 10% 10%
 Mijn favoriete pagina is de jongerenpagina 6% 4% 5%

 Stellingen over kranten en betrokkenheid  Wel Niet Totaal
 Eens + Zeer eens betrokken betrokken
 
 De krant is een hulp bij opinievorming 75% 56% 59%
 Kranten lezen is een teken van volwassenheid 56% 47% 49%
 Ik beschouw mezelf als krantenlezer 64% 32% 37%
 Kranten lezen is onderdeel van mijn dagelijkse ritueel 57% 34% 37%
 De meeste van mijn vrienden zijn krantenlezer 44% 31% 33%

Tabel 5.8.1 Stellingen over nieuws(media) en betrokkenheid

Tabel 5.8.2 Stellingen over kranten en betrokkenheid

Tabel 5.8.3 Stellingen over kranten en betrokkenheid (eens + zeer eens)
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Wanneer we alleen kijken naar de onderdelen waar de maatschappelijk betrokken 
jongeren het in meerderheid mee eens zijn en waar zij significant verschillen van 
de overige jongeren, komen we tot het volgende profiel van de maatschappelijk 
betrokken jongere:

De maatschappelijk betrokken jongere:
 • vindt nieuws volgen belangrijk voor de algemene ontwikkeling 
 • vindt kranten lezen een hulp bij opinievorming
 • beschouwt zichzelf als krantenlezer
 • vindt dat een krant de lezer zo breed mogelijk moet informeren 
 • heeft kranten lezen onderdeel gemaakt van het dagelijkse ritueel
 • vindt kranten lezen een teken van volwassenheid
 • komt uit een gezin waar vrijwel dagelijks de krant wordt gelezen.

 

Figuur 5.8.2 Profiel van de maatschappelijk betrokken jongere5.8.2
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Op de volgende punten onderscheiden betrokken jongeren zich het sterkst (ten 
minste factor 2) van jongeren die zich niet betrokken voelen. De betrokken jongere:
 • vindt nieuws minder vaak saai
 • vindt het belangrijker om zelf bij te kunnen dragen aan het nieuws
 • is meer bereid te betalen voor een kwaliteitskrant
 • vindt krantenlezers vaker betrokken burgers
 • vindt kranten lezen minder vaak iets voor in het bijzonder oude mensen
 • beschouwt zichzelf vaker als krantenlezer
Dit onderscheid is in figuur 5.8.1 grafisch weergegeven.

Figuur 5.8.1 Onderscheid betrokken jongeren en niet-betrokken jongeren
5.8.1
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5.9 Conclusies
Jongeren die aangeven zich betrokken te voelen bij hun gemeenschap scoren 
significant hoger op de gehanteerde graadmeters voor maatschappelijke participatie: 
doneren, vrijwilligerswerk en stemmen.

Voor wat betreft hun interesse in onderwerpen als mode, muziek of sport verschillen 
maatschappelijk betrokken jongeren nauwelijks van hun tegenhangers, maar zij 
hebben wel een bovengemiddelde belangstelling voor het meer algemene nieuws op 
alle niveaus (lokaal, landelijk, internationaal). Zij hechten een grotere waarde aan 
alle nieuwsmedia als bron voor nieuws en informatie, in het bijzonder aan kranten 
(betaald én gratis). Dat vertaalt zich in het gebruik van de krant: intensieve lezers 
zijn sterker maatschappelijk betrokken dan extensieve. 

Er bestaan duidelijke aanwijzingen dat maatschappelijke betrokkenheid positief 
samenhangt met gerichtheid op de klassieke nieuwsfuncties (nieuws en verdieping). 
Dit verband geldt niet alleen voor de krant, maar evenzeer voor televisie en internet. 
Jongeren gebruiken de krant in vergelijking met televisie en internet echter niet heel 
intensief voor andere (bijvoorbeeld amusement, communicatie) dan de klassieke 
nieuwsfuncties. Vandaar dat juist intensief gebruik van de krant zo’n duidelijke 
samenhang met maatschappelijke betrokkenheid vertoont.

Betrokken jongeren hebben een duidelijk positiever oordeel over kranten. Zij 
hebben ook een positiever oordeel over (het belang van) nieuws en hebben een 
sterkere behoefte om te willen bijdragen aan het nieuws. Die positieve attitude 
maakt hen ook kritischer over nieuwsmedia, bijvoorbeeld op facetten als te grote 
bevooroordeeldheid of te geringe oplossingsgerichtheid.

In het algemeen ondersteunen de resultaten uit dit hoofdstuk de stelling dat 
naarmate jongeren meer gebruik maken van kranten en andere nieuwsmedia, zij zich 
maatschappelijk actiever opstellen en vice versa.  Maatschappelijke betrokkenheid 
onder jongeren is een goede voedingsbodem voor een gezonde pers. Kranten zijn 
niet op zichzelf bij machte die betrokkenheid te bewerkstelligen. Daarvoor zijn ook 
andere partijen onmisbaar, zoals ouders, school en overheid. Maar de krant moet zijn 
rol hierin niet verwaarlozen. Dat is uit zowel democratisch als commercieel oogpunt 
ongewenst.
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Amsterdam: Coutinho,p.170.

8 Dat is lager dan de score 44% in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (Tweede kwartaal 2008). Dat kent echter een afwijkende vraagstelling, andere 
antwoordcategorieën en een ruimere jongerendefinitie.

9 Wat overeenkomst met de 22% van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Ook hier gelden de 
kanttekeningen met betrekking tot de definitie van ‘jongeren’ en de afwijkende antwoordcategorieën.

10 Zie bijvoorbeeld Sociaal en Cultureel Planbureau (2008), Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale 
cohesie. Den Haag: SCP.

11 In hun studie ‘America youth and community engagement: how use of mass media is related to civic 
activity and political awareness in 14 to 22 years old’ 68 laten Pasek en Kenski zien dat vanwege het 
gelimiteerde tijdsbudget boven een zekere grens de tijdsbesteding aan media al te zeer gaat concurreren 
met maatschappelijke participatie. Dat geldt in het bijzonder voor televisiegebruik van meer dan 
ongeveer twee uur per dag en bij vormen van participatie die tijdrovend zijn, zoals vrijwilligerswerk. Een 
vergelijkbare relatie is naar voren gekomen in de onderzoeksdata van dit onderzoek, maar laten we hier
verder buiten beschouwing.

12 Waarschijnlijk mede omdat de categorieën intensief (>15m/d) en extensief (=<15m/d) direct aan 
elkaar grenzen. Dat is onvermijdelijk gezien de kleinere aantallen en de geringe spreiding in het 
nieuwssitegebruik.

13 Hier is het stemmen bij lokale i.p.v. landelijke verkiezingen als maatstaf genomen. Voor de uitkomsten 
maakt dat overigens vrijwel geen verschil.

14 Dat verschil is statistisch significant. (Chi2 (df 10, p<0,001) = 100,20.)

15 Dit verschil is niet significant .

16 Dat verschil is significant. (Chi2 (df 10, p<0,001)= 75,72.)

17 Ook dat verschil is statistisch significant (Chi2 (df 30, p<0,001)) = 152,82).

18 Ook dat verschil is significant (Chi2 (df 10, p<0,001) = 62,87).

19 Cramer’s V = .312; N=1028

20 Dal, E. (ed.) (1997). From child to citizen. Brussel: ENPA.

21 De Vlaamse en Waalse overheden stellen al dagbladen gratis beschikbaar aan het onderwijs, en in 
Frankrijk wordt geëxperimenteerd met gratis abonnementen voor jongeren. In beide gevallen spelen zowel 
argumenten op het gebied van burgerschapsvorming als op het gebied van het in stand houden van een 
breed toegankelijke en pluriforme pers. Beide zijn voor een vitale democratie van het grootste belang.
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HOOFDSTUK 6 
Samenvattende conclusies

6.1  Nieuws
6.1.1  Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd?
6.1.2   Waarde: Is nieuws volgen belangrijk?
6.1.3  Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

6.2.  Media
6.2.1  Profiel: Welke eigenschappen kennen jongeren toe aan media?
6.2.2  Gebruik: Welke media gebruiken jongeren regelmatig?
6.2.3  Belang als bron: Welke nieuwsmedia vinden jongeren het belangrijkst als bron  
 voor nieuws en informatie
6.2.4  Ontwikkeling: Is het nieuwsmediagebruik de laatste twee jaren veranderd?
6.2.5  Ritueel: Hoe nemen jongeren het nieuws gedurende de dag tot zich?
6.2.6  Functies: Welke functies vervullen televisie, internet en krant voor jongeren?
6.2.7  Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuwsmedia?
6.2.8 Participatie: Zijn jongeren potentiële burgerjournalisten?

6.3  Dagblad
6.3.1  Profiel: Op welke eigenschappen is het dagblad sterk en zwak?
6.3.2  Gebruik: Hoe vaak en hoe lang lezen jongeren een dagblad?
6.3.3 Interesses: Verschillen dagbladlezers van anderen in hun mediagebruik en   
 interesses?
6.3.4  Socialisatie: Waar wordt het lezen van de krant geleerd?
6.3.5  Innovaties: Wat zou jongeren kunnen stimuleren tot het lezen van een   
 betaalde krant, gedrukt of online?

6.4  Profiel van de jonge nieuwsconsument
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6.2 Media

6.2.1 Profiel: Welke eigenschappen kennen jongeren toe aan media?
Jongeren delen in hoge mate een positieve beoordeling van televisie op de 
eigenschappen Relevantie, Geloofwaardigheid, Gebruiksgemak, Breedte, 
Populariteit en Gebruiksplezier. Ze beoordelen de overige nieuwsmedia verschillend. 
Toch is er wel een globaal patroon te ontdekken. Bij vrijwel alle media behoren 
Gebruiksgemak, Breedte en Geloofwaardigheid tot de sterkste punten en Relevantie 
en vooral Diepgang tot de zwakste. De grote uitzondering hierop is het dagblad 
(betaald, gedrukt), dat als sterkste eigenschap – na Geloofwaardigheid -  juist 
Diepgang heeft.

6.2.2 Gebruik: Welke media gebruiken jongeren regelmatig?
Vrijwel alle jongeren zijn regelmatige gebruikers van televisie en internet. Bij internet 
is videosharing van de onderscheiden toepassingen de meest populaire, gevolgd 
door sociaal netwerken en muziek downloaden. Door vier van de vijf jongeren wordt 
regelmatig radio geluisterd. Papieren kranten (betaald/gratis) worden door drie van 
de vijf jongeren regelmatig gebruikt. Maatschappelijk betrokken jongeren gebruiken 
het dagblad intensiever; maar televisie en nieuwssites niet.
Televisiekijken en internetten zijn in de drie leeftijdsgroepen vrijwel even populair. 
Muziek downloaden en videosharing komt het meest voor onder de jongste groep 
(15-19 jr.), terwijl sociaal netwerken en bloggen net iets vaker voorkomt in de oudste 
groep (25-29 jr.). Het regelmatige gebruik van online informatiemedia, vooral de 
online krant, ligt het laagst in de jongste groep. De middengroep (20-24 jr.) gebruikt 
de gedrukte gratis krant het meest en de gedrukte betaalde krant (het dagblad) het 
minst. 

6.2.3 Belang als bron: Welke nieuwsmedia vinden jongeren het belangrijkst als 
bron voor nieuws en informatie?
Televisie is voor de respondenten de belangrijkste bron voor nieuws en informatie, 
op ruime afstand gevolgd door achtereenvolgens radio en de gratis krant. Die 
dominantie van televisie als bron strekt zich uit over vrijwel alle interessegebieden: 
amusement, cultuur, algemeen nieuws, techniek/mode, sociale onderwerpen. 
Gratis krant en dagblad zijn relatief belangrijk voor algemeen nieuws en sociale 
onderwerpen. Dagbladlezers hechten, in vergelijking met niet-lezers, niet alleen een 
groter belang aan het dagblad als nieuwsbron, maar ook aan de online krant, de 
gratis krant en aan radio. Betrokken jongeren hechten gemiddeld aan alle media een 
groter belang. Het grootste verschil met de overige respondenten zit in het belang 
dat aan het dagblad als bron wordt toegekend.

6.1  Nieuws

6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd?
Jongeren interesseren zich over het algemeen in de eerste plaats voor onderwerpen 
op het gebied van amusement en lifestyle. Toch staan er in de Top 10 van interesses 
ook drie typen algemeen nieuws: het laatste nieuws, lokaal nieuws en landelijk 
nieuws. Jonge mannen en vrouwen verschillen onderling vrijwel niet in hun 
belangstelling voor nieuws in het algemeen, maar wel in hun belangstelling voor 
bepaalde onderwerpen, zoals techniek versus verzorging.
Belangstelling voor nieuws hangt wel positief samen met leeftijd: de leeftijdsgroep 
van 25-29-jarigen heeft naar verhouding grote belangstelling voor algemeen nieuws, 
terwijl de 15-19-jarigen naar verhouding meer belangstelling voor amusement 
hebben. De nieuwsinteresse hangt ook positief samen met opleidingsniveau, 
sociale klasse, frequentie/intensiteit van dagbladgebruik en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

6.1.2  Waarde: Is nieuws volgen belangrijk?
Een groot deel van de jongeren vindt nieuws volgen om verschillende redenen 
waardevol, ook als nieuws niet hun directe belangstelling heeft. De waarde ligt voor 
driekwart van de jongeren in het belang van nieuws voor je (studie)loopbaan of 
omdat het gespreksstof oplevert voor thuis of met vrienden. Ongeveer de helft vindt 
dat het op de hoogte zijn van de actualiteit gunstig is voor het beeld dat anderen 
van je hebben. Een kleine groep onderschrijft de stelling dat het belangrijk is omdat 
het gespreksstof oplevert voor blogs of fora. 
De diverse motieven worden door de verschillende leeftijdsgroepen (15-19 jr, 20-
24 jr, 25-29 jr) in min of meer gelijke mate onderschreven. Jongeren met een grote 
nieuwsinteresse zijn het met de stellingen veel sterker eens dan jongeren met een 
geringe belangstelling voor nieuws. Hetzelfde geldt voor dagbladlezers en voor 
jongeren die zeggen zich maatschappelijk betrokken te voelen.

6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?
Vier van de vijf jongeren is het niet eens met de stelling dat nieuws meestal saai 
is. Dagbladlezers vinden nieuws nog minder vaak saai, net als sociaal betrokken 
jongeren. Drie van de tien jongeren is het eens met de stelling: “Veel van het nieuws 
is niet relevant voor mij.”. Een kwart vindt dat nieuws minder over problemen en 
meer over oplossingen zou moeten gaan. Dagbladlezers onderscheiden zich niet 
significant op deze twee stellingen; jongeren met een gevoel van betrokkenheid wel. 
Zij zijn sterker geïnteresseerd in oplossingen en vinden nieuws relevanter. 
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6.2.7 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuwsmedia?
Jongeren hebben over het algemeen een vrij positief beeld van nieuwsmedia. Dat 
nieuwsmedia bevooroordeeld en vaak onnodig negatief zouden zijn, wordt door 
driekwart van de jongeren niet onderschreven. Dagbladlezers verschillen hierin 
nauwelijks van niet-lezers. Betrokken jongeren zijn wel wat kritischer.

6.2.8 Participatie: Zijn jongeren potentiële burgerjournalisten?
De drang om journalistiek te participeren is niet groot. Een op de zestien jongeren 
vindt het van belang om zelf bij te kunnen dragen aan de nieuwsvoorziening. 
De verschillende leeftijdsgroepen verschillen hierin nauwelijks van elkaar en 
dagbladlezers nauwelijks van niet-lezers. Onder betrokken jongeren ligt het niveau 
van instemming met een op de vijf wel aanmerkelijk hoger, maar het is nog zeker 
geen meerderheid.

6.2.4 Ontwikkeling: Is het nieuwsmediagebruik de laatste twee jaren 
veranderd?
De tijdsbesteding aan nieuws is in de afgelopen twee jaren voor alle media per saldo 
toegenomen, met uitzondering van tijdschriften. Veruit de sterkste toename is te 
vinden bij de online media; dat geldt voor alle drie leeftijdsgroepen. Bij het dagblad 
zit de grootste toename in de groep tieners. Dit hangt samen met het feit dat de 
meeste jongeren in hun middelbare schoolperiode kennis maken met dagbladen. Zie 
6.3.4.

6.2.5 Ritueel: Hoe nemen jongeren het nieuws gedurende de dag tot zich?
Nieuwsconsumptie door jongeren vertoont geen maaltijdpatroon, maar kan het best 
worden aangeduid met ‘grazen’: de hele dag door worden links en rechts kleine 
beetjes ingenomen. Dat doen negen van de tien jongeren. Gemiddeld vier op de 
vijf jongeren keert daarbij regelmatig terug naar bepaalde bronnen. Voor ruim een 
derde van de jongeren maakt het lezen van een krant deel uit van het dagelijks 
nieuwsritueel.
Jongeren met een hoge nieuwsinteresse grazen nog wat meer dan gemiddeld, 
kennen een grotere merkentrouw en lezen vaker een krant als onderdeel van het 
dagelijkse nieuwsritueel. Jongeren met een gevoel van betrokkenheid grazen niet 
bovengemiddeld, maar kennen wel een grotere merkentrouw. In deze groep maakt 
het lezen van een krant veel vaker deel uit van het dagelijkse nieuwsritueel. 

6.2.6 Functies: Welke functies vervullen televisie, internet en krant voor jongeren?
De functies waarop jongeren zich tijdens het gebruik primair richten, verschillen per 
medium. Televisie is vooral het medium voor Amusement en Nieuws. Dat geldt in 
mindere mate ook voor internet, dat relatief het sterkst is op de functies Interactie 
en Agenda. In het functieprofiel van de krant staan achtereenvolgens Nieuws en 
Context bovenaan.
Met het stijgen van de leeftijd worden Nieuws, Context, Opinie en Kennis 
belangrijker in het functieprofiel en Advies en Amusement minder belangrijk. 
Jongeren die maatschappelijke betrokkenheid tonen, zijn relatief sterk gericht op 
Context, Opinie en Kennis en relatief zwak op Amusement en Verslag. Dat geldt 
evenzeer voor het medium krant als voor televisie of internet. Niet de aard, maar 
de functie van een medium lijkt dus bepalend te zijn voor de samenhang met 
betrokkenheid. 
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lessen. Die laatste vorm vertoont ook de sterkste samenhang met maatschappelijke 
betrokkenheid en met nieuwsgerichtheid.

6.3.5 Innovaties: Wat zou jongeren kunnen stimuleren tot het lezen van een 
betaalde krant, gedrukt of online?
Voor alle jongeren geldt dat elke verlichting van de beperkingen van tijd en geld 
bij kan dragen aan een intensiever dagbladgebruik. Voor de gedrukte krant zou 
een handiger formaat welkom zijn, maar voor andere technologische innovaties 
(betere integratie met een site, ontvangst via mobiel) bestaat onder jongeren weinig 
enthousiasme.
Jongere lezers wensen door de krant niet als aparte groep behandeld te worden. De 
steun voor een speciale jongerenpagina is gering. Veel jongeren willen wel door de 
hele krant heen kunnen zien dat ook zij er toe doen. 
De uitkomsten suggereren verder dat veel jongeren graag zien dat de krant het 
nieuws in de breedte, maar kort en overzichtelijk presenteert. Om vervolgens bij 
de meest relevante onderwerpen op effectieve wijze uitleg en achtergronden te 
verschaffen. De behoefte aan diepgang is het sterkst onder jongeren die zeggen 
zich betrokken te voelen. Zij zijn ook het sterkst bereid te betalen voor een 
kwaliteitskrant.

6.3 Dagblad

6.3.1 Profiel: Op welke eigenschappen is het dagblad sterk en zwak?
Het dagblad heeft een tamelijk uniek profiel met Diepgang als speerpunt. Het 
benutten van die relatieve sterkte lijkt nogal te worden gedwarsboomd door de 
lage Populariteit onder leeftijdsgenoten, het geringe Gebruiksgemak, het geringe 
Gebruiksplezier en de – zeker voor een betaald product - lage Relevantie. En verder 
lijkt hier het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ te gelden. Dagbladlezers zijn 
positiever over alle eigenschappen dan gemiddeld; het meest over Relevantie en 
Gebruiksplezier.

6.3.2 Gebruik: Hoe vaak en hoe lang lezen jongeren een dagblad?
De helft van de jongeren leest ten minste een keer per week een dagblad (betaalde, 
gedrukte krant). De helft daarvan, dus een kwart van alle jongeren, leest vrijwel 
dagelijks een dagblad. Op een doordeweekse dag leest 60% het dagblad hooguit 
een kwartier en 40% leest het dagblad langer. In het weekend is dat andersom.
Desondanks hangen lezen door de week en in het weekend sterk samen.
Tieners lezen vaker een dagblad dan twintigers, maar besteden er per keer 
gemiddeld minder tijd aan dan twintigers. Jongens lezen vaker een dagblad dan 
meisjes, maar per keer niet langer. Opleidingsniveau, zowel het eigen als dat van de 
ouders, hangt positief samen met frequentie en vooral intensiteit van het gebruik.

6.3.3 Interesses: Verschillen dagbladlezers van anderen in hun mediagebruik en  
interesses?
Dagbladlezers besteden meer tijd per dag aan mediagebruik, maar hun aandeel 
in televisie, videosharing en blogs is kleiner. Dagbladlezers hechten meer belang 
aan gedrukte media (naast dagblad ook gratis kranten, boeken, tijdschriften) als 
bron voor nieuws en informatie. Dagbladlezers verschillen niet van anderen in hun 
belangstelling voor lifestyle en amusement. Maar hun interesse voor verschillende 
soorten nieuws en achtergronden is duidelijk groter. Dat vertaalt zich in de rubrieken 
en katernen waarvoor zij belangstelling hebben.

6.3.4 Socialisatie: Waar wordt het lezen van de krant geleerd?
Voor verreweg de meeste jongeren start het feitelijke lezen van een krant ergens 
in de periode van de middelbare school, tussen 11 en 17 jaar. Regelmatige lezers 
hadden vroeger vaker een krant in huis. Zij herinneren zich ook vaker door de ouders 
te zijn gestimuleerd om de krant te gaan lezen. Regelmatige lezers herinneren zich 
vrijwel alle krantgerelateerde activiteiten uit hun middelbare schooltijd vaker dan 
zij die de krant zelden of nooit lezen. Dat geldt het sterkst voor het samen lezen van 
een krant in de klas en voor het door de docent integreren van de krant in de 
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Tabel 6.4.1 Profiel van de jonge nieuwsconsument

  Hoge nieuwsgerichtheid Lage nieuwsgerichtheid

N= 237 278 
% van de populatie 23% 27%

Gericht op nieuws
Belangstelling voor Landelijk nieuws 64% 10%
Belangstelling voor Laatste nieuws 73% 11%

Maatschappelijke participatie
Betrokken bij gemeenschap 32% 5%
Maatschappelijk actief 90% 64%

Regelmatig Mediagebruik
TV 98% 94%
Radio 88% 70%
Krant 62% 29%
Sociaal netwerk 60% 43%
Wiki’s 57% 23%

Gericht op nieuws
Krant 85% 48%
Televisie 84% 41%
Internet 78% 28%

Gericht op context
Krant 54% 12%
Televisie 47% 12%
Internet 33% 4%

Perceptie Dagblad
Diepgang 68% 35%
Geloofwaardigheid 76% 51%
Gebruiksplezier 33% 12%
Relevantie 43% 13%

Gestimuleerd tot kranten lezen
door moeder 63% 48%
door leraren (gebruik in de les) 68% 50%

Opleiding
Zelf hoger onderwijs 74% 23%

Moeder hoger onderwijs 78% 30%

6.4 Profiel van de jonge nieuwsconsument 

DE jongere bestaat niet. Jongeren verschillen onderling in tal van opzichten;  in 
achtergrond, belangstelling, levensfase, maatschappelijke betrokkenheid en 
ook in de mate van belangstelling voor nieuws. Van de ruim 1000 jongeren uit 
dit onderzoek heeft ongeveer een kwart een lage nieuwsinteresse, de helft een 
gemiddelde nieuwsinteresse en een kwart een hoge nieuwsinteresse (Gemeten op 
een tienpuntsschaal: laag = 1 t/m 5; midden = 6 t/m 7; hoog = 8 t/m 10). Op grond 
van het onderzoek is een profiel van de jonge nieuwsconsument te maken.

De jonge nieuwsconsument:
 • heeft een hoge nieuwsinteresse,
 • is sterker maatschappelijk betrokken en actief,
 • heeft een intensiever en gevarieerder mediagebruik,
 • is sterk gericht op context
 • beoordeelt dagbladen naar verhouding positief, in het bijzonder op   
  diepgang, geloofwaardigheid en relevantie,
 • leest vaker een dagblad en is daartoe vaker thuis of op school gestimuleerd,
 • is hoger opgeleid en heeft ouders die een hogere opleiding hebben genoten.



pagina 103

7
 



pagina 104

HOOFDSTUK 7
Aanbevelingen
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7.1.1  Leer de doelgroep beter kennen
7.1.2  Versterk de relatie met jongeren

7.2  Inhoud
7.2.1  Onderscheid nieuws van nieuwtjes, maar bied beide
7.2.2  Bied voldoende diepgang

7.3  Relevantie
7.3.1  Bied grotere verscheidenheid in bronnen en invalshoeken
7.3.2  Creëer meer ruimte voor het jongerenperspectief

7.4  Gebruik
7.4.1  Wees creatief met vorm(en)
7.4.2  Ondersteun gewoontevorming

7.5  Mediawijsheid
7.5.1  Participeer in mediawijsheidprogramma’s
7.5.2  Wees als redactie zelf mediawijs

7 Aanbevelingen

Jongeren zijn net mensen. Zij verschillen onderling in tal van opzichten en ontlenen 
aan die verschillen hun eigenheid. Dat maakt het lastig in algemene termen over 
jongeren te spreken, als was het een homogene groep. Hierna wordt met de term 
jongeren niet gedoeld op de hele onderzoekspopulatie, maar op een gedeelte ervan. 
Meestal is dat een meerderheid, soms een gekwalificeerde minderheid.

In dit onderzoek heeft de focus gelegen op inhoud en functies en niet primair op 
technologie (nieuwe platforms) of economie (verdienmodellen). Dat laat onverlet dat 
dit onderzoek ook op die terreinen wel enige relevante informatie heeft opgeleverd. 
Zo blijkt het gebruik van online nieuwsmedia de afgelopen twee jaren onder 
jongeren sterk te zijn toegenomen. Nieuwere platforms als de mobiele telefoon 
zijn nog niet erg in trek, maar bieden wel al goede mogelijkheden te voorzien in 
de behoefte het nieuws geregeld even te ‘checken’. Verder beschouwen jongeren 
nieuws veelal als een gratis basisvoorziening en zijn ze ingesteld op een vrij directe 
behoeftebevrediging. Dat verdieping niet gratis is, begrijpt een deel van de jongeren 
goed. Dit biedt mogelijk een basis om verdiepende informatie via een betaald 
platform (papier, online) uit te serveren. 
De mate waarin jongeren eigenschappen als geloofwaardigheid, relevantie 
of gebruiksplezier aan het dagblad toekennen, is – op zijn minst deels – een 
imagovraagstuk. Een belangrijke strategische vraag is of dagbladen zich zouden 
moeten toeleggen op het verminderen van de zwakten of het uitbouwen van de 
sterkten. En of zij daarbij primair moeten focussen op de dagbladlezers of juist op de 
niet-lezers.

De vraag of de papieren krant uiteindelijk de 21e eeuw zal overleven, is niet met 
zekerheid te beantwoorden. Dat het instituut krant als zodanig toekomst heeft, staat 
buiten kijf.1 
Daarvoor is naast innovatie op het gebied van de verspreidingstechnologie vooral 
ook innovatie op het gebied van inhoud en journalistieke routines een noodzakelijke 
voorwaarde. De meest algemene aanbeveling is dan ook om in discussies over het 
mediamenu van jongeren meer aandacht te geven aan de maaltijd en wat minder 
aan het bestek.

1 Vooralsnog speelt de papieren variant daarin overigens een cruciale rol, al was het maar om dat het in 
belangrijke mate de middelen zal moeten verschaffen om vernieuwingen mogelijk te maken.
Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (2009) – De volgende editie. Den Haag



pagina 105

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn acht samenhangende 
aanbevelingen geformuleerd, onderverdeeld naar vijf thema’s:

a) Doelgroep
b) Inhoud
c) Relevantie
d) Gebruik 
e) Mediawijsheid

7.1 Doelgroep

7.1.1 Leer de doelgroep beter kennen
Er tekenen zich in de onderzoekspopulatie vier typen jongeren af: 
 • Type A wil geregeld het nieuws even checken  en globaal overzicht houden  
  (surveilleren). 
 • Type B is sterker gericht op achtergronden en voelt zich verbonden met de  
  omgeving. 
 • Type C is relatief sterk gericht op interactie en wil zich spiegelen aan anderen. 
 • Type D wil zich ontspannen en de tijd verdrijven. 
Jongeren verschillen onderling in de mate waarin zij kenmerken van deze vier 
typen bezitten. En daarmee verschillen zij ook flink in andere opzichten. Zo zijn 
jongeren met een hoge dosis type A of B gemiddeld ouder, hebben zij een grotere 
nieuwsinteresse, lezen ze vaker gratis kranten, lezen ze vaker online kranten, zijn ze 
sterker geïnteresseerd in nationaal en internationaal nieuws, voelen ze zich vaker 
maatschappelijk betrokken, stemmen ze vaker en zijn zij vaker bereid te betalen 
voor een kwaliteitskrant. In de toekomststrategie van kranten verdient het thema 
‘De jongere bestaat niet; op welke typen jongeren gaan we ons richten?’ belangrijke 
aandacht. Ondertussen is nader onderzoek naar de karakteristieken van de vier 
onderscheiden typen zeer gewenst.

7.1.2 Versterk de relatie met jongeren
De respondenten uit dit onderzoek  vinden nieuws in grote meerderheid niet á priori 
saai, maar zij vinden de betaalde krant wel onvoldoende relevant. De toegevoegde 
waarde van de betaalde krant is daardoor duidelijk te gering. De leidende vraag 
is dan ook niet hoe de krant meer jongeren kan bereiken, maar hoe de krant meer 
voor jongeren kan betekenen. Een eerste stap in de goede richting is het verbeteren 
van de verbinding met jongeren door hen vaker om onderwerpen, invalshoeken, 
informatie, opinie of feedback te vragen. Vooralsnog niet zozeer met het oog op het 
verkrijgen van door jongeren gemaakte content - het animo daarvoor blijkt onder 
jongeren nog gering - maar als onmisbare  input voor het professionele journalistieke 
proces. De nieuwe technologische infrastructuur, in het bijzonder sociale netwerken, 
kan helpen de afstand tot jongeren te verkleinen.
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7.2 Inhoud

7.2.1 Onderscheid nieuws van nieuwtjes, maar bied beide
Jongeren vinden nieuws volgen van belang om psychologische (surveillance), 
economische ((studie)loopbaan) en - vooral - sociale (gespreksstof) redenen. Een 
aantrekkelijke krant biedt daarom zowel belangrijk nieuws (‘need to know’) als 
nieuwtjes (‘nice to know’), maar wel met een duidelijke scheiding tussen de beide 
categorieën en met een nadruk op belangrijk nieuws. Belangrijk nieuws (“echt 
nieuws”) moet betrouwbaar zijn en door een geloofwaardige professionele molen 
zijn gegaan. Voor nieuwtjes (“leuk nieuws”) geldt die eis veel minder of niet. Een 
aanzienlijk deel van de jongeren ziet graag dat de krant het nieuws breed, kort en 
overzichtelijk presenteert, en vervolgens bij de meest relevante onderwerpen op 
effectieve wijze uitleg en achtergronden verschaft. 

7.2.2 Bied voldoende diepgang 
Jongeren beschouwen de krant primair als medium voor nieuws én verdieping. 
Daarbij scoort lokaal nieuws relatief goed, zeker als de verbinding wordt gelegd 
met landelijke en internationale gebeurtenissen en ontwikkelingen. De belangrijkste 
onderscheidende sterkte in het profiel van de betaalde krant  blijkt ‘Diepgang’ te 
zijn. In de lijst met gewenste veranderingen scoort ‘meer diepgang’ relatief hoog. 
Dat geldt het meest uitgesproken voor jongeren uit de leeftijdsgroep 25-29 jaar, voor 
jongeren die regelmatig een dagblad lezen en voor jongeren die maatschappelijk 
betrokken zijn. Die subgroepen verdienen bijzondere aandacht, te meer daar zij 
een bovengemiddeld positieve attitude ten aanzien van kranten tonen. Dit zijn in 
potentie de meest trouwe lezers.

7.3 Relevantie

7.3.1 Bied grotere verscheidenheid in bronnen en invalshoeken
Veel jongeren zitten in een levensfase waarin zich op belangrijke gebieden (o.a. 
relatie, wonen, studie, werk) veranderingen voordoen, met veel  zogenoemde 
“eerste keren”. Dat voedt de informatiebehoefte. Jongeren ontwikkelen daarbij een 
actief zoekgedrag, gericht op vergelijking van informatie. Dat zoekgedrag strekt zich 
uit tot de nieuwsconsumptie, waar vergelijking van informatie en gezichtspunten 
ook een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast geloven veel jongeren niet in het 
bestaan van één objectieve waarheid.  Dat versterkt hun voorkeur voor het kennis 
kunnen nemen van een variëteit aan bronnen, opvattingen en invalshoeken.  Hier ligt 
een potentiële kracht van de krant.

7.3.2 Creëer meer ruimte voor het jongerenperspectief
Net als andere doelgroepen willen jongeren tussen 15 en 29 jaar graag serieus 
genomen worden. Een belangrijke manier om jongeren serieus te nemen is door ze 
niet als jongere te behandelen. Dat wil zeggen: geen apart hoekje of aparte pagina 
in de krant, maar door de gehele krant heen kunnen zien dat ook jongeren er toe 
doen. Dat vraagt om een wijziging van redactionele routines. Vermijd stereotypen, 
geef meer ruimte aan het perspectief van jongeren bij de gewone actuele 
onderwerpen en maak duidelijk hoe soms abstracte nieuwsonderwerpen het eigen 
dagelijkse leven van jongeren raken. 
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7.4 Gebruik

7.4.1 Wees creatief met vorm(en)
Jongeren kennen de papieren krant een bijzonder laag gebruiksgemak en 
gebruiksplezier toe. Het versimpelen of opleuken van het nieuws wordt door 
15-29-jarigen niet erg op prijs gesteld. Een compact formaat en meer variatie en 
innovatie op het gebied van vormgeving (betere bewegwijzering, meer pakkende 
beelden, vaker frisse genres)  moeten de papieren krant wel een beter imago onder 
jongeren kunnen bezorgen. Om ook lichtere, niet-dagelijkse lezers te binden, zou de 
krant daarnaast toegankelijker moeten worden door een ruimhartiger gebruik van 
verklarende en toelichtende kaders.

7.4.2 Ondersteun gewoontevorming
Mediagebruik steunt sterk op gewoontes. Jongeren die beginnen met kranten lezen, 
doen dat ergens in de middelbare schoolleeftijd. Maar het ontwikkelen van een 
leesgewoonte gaat niet vanzelf. Kranten lezen moet je leren. Het is een kwestie 
van lange adem, met een tijdshorizon die royaal verder reikt dan de duur van een 
gemiddeld proefabonnement. De rol van de ouders en in toenemende mate de school 
is wezenlijk. De krantensector onderkent het belang van gewoontevorming, maar 
zou de inspanningen op dit gebied – al dan niet in samenwerking met de overheid – 
belangrijk kunnen intensiveren. 

7.5 Mediawijsheid

7.5.1 Participeer in mediawijsheidprogramma’s
Kranten dreigen in de huidige situatie een ondergeschikte rol te krijgen in 
mediawijsheidprogramma’s. Zorg dat kranten zich hierin een sterkere positie 
(kunnen) verwerven. Enerzijds zodat zij deel gaan uitmaken van het referentiekader 
van jongeren, anderzijds omdat jongeren zich op deze manier breder kunnen 
informeren over media en samenleving.

7.5.2 Wees als redactie zelf mediawijs
Jonge nieuwsconsumenten stellen hogere eisen aan nieuwsmedia. Hou daar rekening 
mee door uitleg te bieden over de werkwijze en gemaakte keuzes, vraag om 
feedback en laat zien wat daarmee gebeurt.
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BIJLAGE A: METHODOLOGIE
Het onderzoek naar het nieuwsmediagedrag van jongeren in Nederland is in twee 
fasen uitgevoerd:
 I Kwantitatief deel: online survey. 
  Survey op basis van een aselecte steekproef van 1.029 in Nederland   
  woonachtige jongeren uit de leeftijdscategorie 15 –29 jaar. Uitvoering door
  DeCode en TNS/Nipo. De vragenlijst was voor 90% internationaal   
  gestandaardiseerd met het oog op de wereldwijde vergelijkbaarheid. Dit in het
  kader van de benchmark door de World Association of Newspapers, die het
  initiatief had genomen voor de internationale studie. De overige 10% van de
  vragen zijn door de nationale partners van deze studie (in Nederland: NDP/KiK
  en VU/Windesheim) ingebracht.
 II Kwalitatief deel: focusgroepgesprekken. 
  Gesprekken met vier focusgroepen van jongeren uit de categorieën Scholieren
  (15-17 jr.), Studerenden (18-21 jr. en 22-24 jr.) en Werkenden (25-29 jr.).
  Uitvoering door YoungWorks. Ongeveer de helft van de vragen in dit deel is
  internationaal constant gehouden; de andere helft kreeg een nationale
  invulling.
N.B. De gebundelde eindverslagen van DeCode en YoungWorks zijn te raadplegen via
http://www.jongerennieuwsmediabetrokkenheid.nl

I. Kwantitatief deel: Online survey

I.i Onderzoekspopulatie
Het bepalen van de keuze voor de leeftijd verschilt van onderzoek tot onderzoek. In 
dit onderzoek is ervoor gekozen dezelfde leeftijden te hanteren die DeCode voor de 
internationale benchmark heeft gehanteerd. Het 29ste levensjaar als bovengrens 
sluit aan bij de definitie van jongeren zoals omschreven door de Verenigde 
Naties. Voor de ondergrens is gekozen voor 15 jaar zodat in de meeste landen 
deelnemers voor de survey konden worden gerekruteerd zonder toestemming van 
de ouders. Daarbij is een belangrijke afweging geweest om de leeftijdscategorie 
zodanig te bepalen dat verschillende levensfasen in het onderzoek konden worden 
meegenomen: middelbare schooltijd, uit huis gaan, vervolgopleiding, eerste baan, 
eerste relatie, gezinsvorming, etc. 

De onderzoekspopulatie van de online survey bestond uit 1.029 Nederlandse 
jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar. Bij de selectie van respondenten is 
gelet op een goede representatie naar basale achtergrondvariabelen als leeftijd,
geslacht en regio; waar nodig is weging toegepast. Voor de onderzoekspopulatie 
gelden voorts de volgende kenmerken:

 - Verdeling naar leeftijd: voor verschillende analyses in dit rapport zijn de   
  respondenten ingedeeld in drie leeftijdsgroepen van gelijke grootte:
  1. 15 t/m 19 jaar (N=341)
  2. 20 t/m 24 jaar (N=340)
  3. 25 t/m 29 jaar (N=348)

 - Geslacht: in de groep van respondenten zijn vrouwen en mannen in vrijwel   
  gelijke mate vertegenwoordigd. Mannen zijn licht oververtegenwoordigd in de  
  leeftijdsgroep 15-19 jaar en vrouwen in de groepen 20-24 jaar en 25-29 jaar.

 - Regionale spreiding: De spreiding van de respondenten komt overeen met de  
  spreiding van de Nederlands bevolking in de 12 provincies.  De meerderheid  
  van de ondervraagde jongeren (57%) woont in een plaats met ten minste 50.000
  inwoners. Ongeveer de helft van jongeren (49%) omschrijft de eigen   
  woonomgeving als een stad of buitenwijk; de andere helft beschouwt de   
  eigen woonplaats als een kleine stad (19%) of een dorp (32%). Naar geslacht  
  zijn de respondenten gelijkelijk verdeeld over de verschillende woongebieden,  
  maar naar leeftijd niet. Tieners zijn ondervertegenwoordigd in de (grote) stad en  
  licht oververtegenwoordigd in de buitenwijk en het dorp.

 - Opleiding: Ruim de helft van de respondenten van 15 tot en met 29 jaar volgt  
  een vorm van onderwijs, meestal fulltime (85%). Daarvan volgt ruim 40% tertiair  
  onderwijs en bijna 60% secundair onderwijs. Een soortgelijke verdeling geldt  
  voor de werkende jongeren. Ongeveer 5% van de respondenten volgt geen  
  opleiding en is zonder werk.

 - Sociale klasse: in dit onderzoek is indicator voor sociale klasse het   
  opleidingsniveau van de ouders gehanteerd. Van de respondenten weet 7% niet
  wat het opleidingsniveau van de vader is en ook 7% niet wat het    
  opleidingsniveau van de moeder is, of men wenst er geen mededeling
  over te doen. (Dit zijn overigens in overgrote meerderheid (86%) dezelfde   
  respondenten). 
  Voor de overige 93% is het hoogste opleidingsniveau van de vader resp. moeder  
  als volgt. 
	 	 	 •	 Primair	onderwijs	(basisschool):	8%	resp.	6%	
	 	 	 •	 Secundair	onderwijs	(vmbo,	havo,	vwo):	57%	resp.	68%
	 	 	 •	 Tertiair	onderwijs	(hbo,	wo):	28%	resp.	19%
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  Verder geldt dat het opleidingsniveau van de vader en dat van de moeder zeer
  sterk samenhangen, zodat zij ook afzonderlijk als indicator voor het
  opleidingsniveau van de ouders, resp. voor sociale klasse kunnen worden
  gebruikt (Cramer’s V = .485).

 - Leefsituatie: De helft van de respondenten zegt ‘thuis’ te wonen, met moeder en/
  of vader. Hiervan is tweederde deel 18 jaar of ouder. Met een kamergenoot
  of alleen leeft 21% van de ondervraagde jongeren. Deze groep is meestal ouder
  dan 21 jaar. Ruim een kwart (28%) woont getrouwd of ongetrouwd samen en
  6% leeft samen met een of meer eigen kinderen. Grofweg zijn er vier levensfasen
  te onderscheiden in de leeftijdsgroep van 15 tot 29 jaar: eerst thuis wonen, dan
  op kamers gaan, dan al of niet gehuwd samenwonen en dan kinderen krijgen.

 - Etniciteit: Respondenten werd gevraagd aan te geven of zij zelf, hun ouders en/
  of hun grootouders buiten Nederland zijn geboren. Dit heeft lagere percentages
  opgeleverd dan op grond van de Nederlandse bevolkingssamenstelling verwacht 
  mocht worden. 95% van de respondenten kiest in de omschrijving voor de optie
  ‘Nederlands’. Ongeveer 5% van de ondervraagde jongeren beschouwt zichzelf of
  de eigen ouders als immigranten en ook ongeveer 5% vindt Nederlands niet
  de beste omschrijving van de eigen identiteit. Die twee groepen vallen ten dele
  samen, in het bijzonder in de categorie ‘Overig’ (voornamelijk immigranten
  uit EU-landen). Deze lage percentages maken het weinig zinvol om de
  achtergrondvariabele Etniciteit in verdere analyses te gebruiken.

I.ii Onderzoeksopzet 
De online survey bestond uit 60 vragen en stellingen met meerkeuze antwoorden. De 
vragenlijst was onderverdeeld in de volgende negen categorieën:

a)  Achtergrondkenmerken
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Opleidingsniveau
  • Sociale klasse
  • Etniciteit
Deze variabelen hebben niet alleen een beschrijvende functie, maar zijn ook gebruikt 
in de analyse, onder meer om de veronderstelling – op grond van eerder onderzoek – 
te toetsen dat belangstelling voor nieuws positief samenhangt met leeftijd, 
opleidingniveau, sociale klasse, mannelijk geslacht en autochtone identiteit. Deze 
variabelen zijn ook bekeken op samenhang met interessegebieden, mediagebruik 
(aard, frequentie, intensiteit) en maatschappelijke betrokkenheid/participatie. 

De gevonden samenhangen worden overigens meer als probleemstellend dan als 
verklarend beschouwd.

b) Betrokkenheid/participatie
Een centrale variabele in het onderzoek is maatschappelijke betrokkenheid en 
participatie. Deze variabele heeft vele gezichten en is moeilijk te meten. Als ‘proxy’ 
is gebruikt het antwoord (eens/oneens) op de stelling: “Ik voel me betrokken bij mijn 
gemeenschap.”, aangevuld met daarmee samenhangende variabelen als deelname 
aan vrijwilligerswerk, donatie aan goede doelen, deelname aan verkiezingen en – als 
tegenhanger – deelname aan geen enkele maatschappelijke activiteit. De mate van 
betrokkenheid/participatie is in verband gebracht met achtergrondvariabelen, met 
interessegebieden, met nieuwsgerichtheid, met aard en duur van mediagebruik. 

c)  Interessegebieden
Respondenten konden kiezen uit een lange lijst met onderwerpen, variërend van 
games tot religie, van lokaal nieuws tot mode en van roddel tot buitenlandse 
politiek. De meeste van deze onderwerpen liggen op een van de gebieden cultuur, 
samenleving, politiek, consument, lifestyle, amusement, loopbaan. De te maken 
keuzes moesten door de respondenten vervolgens worden teruggebracht tot de vijf 
belangrijkste. De gekozen interessegebieden zijn vervolgens in verband gebracht 
met mediumkeuze: welke media gebruik je voor welk interessegebied. De media 
zijn betaalde kranten, gratis kranten, TV, radio, tijdschriften, boeken, krantensites, 
omroepsites, blogs/forums, informatie/zoeksites, overige sites. 

d) Nieuwsgerichtheid
Bijzondere aandacht gaat in het onderzoek uit naar de belangstelling van jongeren 
voor nieuws en actualiteiten. Hoe groot is de belangstelling voor nieuws, hoeveel tijd 
wordt er gemiddeld aan besteed via welke media en is dit de afgelopen jaren toe- 
of afgenomen. De antwoorden zijn vergeleken met het antwoord op de vraag hoe 
belangrijk de verschillende media zijn als bron voor nieuws en actualiteiten, welke 
media feitelijk worden gebruikt voor nieuws en actualiteiten en hoeveel tijd daaraan 
per medium gemiddeld wordt besteed.

e) Functioneel gebruik
In het Nederlandse onderzoek is op een aantal journalistieke functies ingegaan. 
Functies worden opgevat als de bijdrage die nieuwsmedia leveren aan de
informatiebehoefte van burgers door middel van journalistieke producten. Het 
gaat dus niet primair om de maatschappelijke functies (bijv. sociale cohesie, 
maatschappelijke verandering, normhandhaving of de maatschappelijke informatie-,
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communicatie of geheugenfunctie) die daar op hun beurt weer het resultaat van 
kunnen zijn.

De volgende negen functies zijn onderscheiden:
 I. Nieuwsfunctie: het laatste nieuws
 II. Contextfunctie: toelichting en achtergronden bij het nieuws
 III Opiniefunctie: meningen over actuele onderwerpen
 IV Kennisfunctie: inzicht in maatschappelijke/wetenschappelijke ontwikkelingen
 V Verslagfunctie: meebeleven van gebeurtenissen en evenementen
 VI Agendafunctie: praktische informatie over diensten, activiteiten, producten
 VII Adviesfunctie: adviezen over persoonlijke/maatschappelijke vraagstukken
 VIII. Amusementsfunctie: vermaak, verstrooiing, tijd doden
 IX. Interactiefunctie: platform voor uitwisseling van mededelingen, opvattingen,  
  gevoelens

Vervolgens is gevraagd aan te geven wat het belang is van deze functies met als 
startpunt het gebruik van een bepaald medium. Dus niet: voor functie X wend ik mij 
tot medium Yi , maar: als ik medium Y gebruik dan ben ik vooral gericht op functie Xi. 
De volgende media zijn vergeleken: Krant, Televisie en Internet. De uitkomsten zijn 
vergeleken met de achtergrondkenmerken, interessegebieden, nieuwsgerichtheid, 
betrokkenheid/participatie, mediakenmerken, houding en gedrag, socialisatie en 
mogelijke innovaties.

f)  Leesgedrag
Ten eerste is nagegaan hoe vaak een betaalde krant wordt gelezen, hoeveel tijd 
daaraan wordt besteed (door de week, weekend) en welk secties/rubrieken daarbij 
de aandacht krijgen (voorpagina, puzzel, mediapagina, economie, familieberichten, 
etc.). De uitkomsten hiervan zijn vergeleken met eerdere vragen over de aard 
en de intensiteit van het gebruik van betaalde kranten voor de verschillende 
interessegebieden en voor nieuws en actualiteiten. Lezers van betaalde kranten zijn 
onderscheiden naar frequentie en intensiteit van het dagbladgebruik. Deze groepen 
zijn onderling vergeleken op hun scores met betrekking tot maatschappelijke 
betrokkenheid/participatie, belangstelling voor nieuws, interessegebieden en 
achtergrondkenmerken. Vervolgens zijn deze groepen vergeleken met betrekking 
tot hun overige mediagebruik, voor wat betreft zowel de traditionele als de nieuwe 
media. De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over het belang van 
het volgen van nieuws en actualiteiten ( bijv. “helpt je verder op school”; “maakt 
je populairder bij anderen”), over het belang van dagbladen (bijv. “een teken 
van volwassenheid”; “gratis kranten zijn niet slechter dan betaalde”) en over 
mediagedrag (“ik haal mijn nieuws meestal uit allerlei bronnen”; “ik lees liever 
gedrukte informatie dan van een beeldscherm”). Bekeken is hoe de opvattingen

hierover samenhangen met het al dan niet frequent of intensief lezen van een 
betaalde krant en met andere variabelen uit dit onderzoek, zoals interessegebieden, 
nieuwsgerichtheid, betrokkenheid/participatie en achtergrondkenmerken.

g) Mediakenmerken
Om het mediagebruik van jongeren beter te doorgronden, is nagegaan welke 
eigenschappen jongeren toeschrijven aan welke nieuwsmedia. Het gaat om 
kenmerken als relevantie, geloofwaardigheid, gebruiksgemak, diepgang, breedte, 
populariteit onder leeftijdgenoten en gebruiksplezier. De aan de verschillende media 
toegeschreven kenmerken zijn in verband gebracht met het gerapporteerde feitelijke 
mediagebruik en met andere variabelen, zoals maatschappelijke betrokkenheid.

h) Innovaties
De respondenten is gevraagd aan te geven welke verbeteringen naar vorm, inhoud 
of gebruik(gemak/plezier) nodig zijn om de krant (print of online) aantrekkelijker 
te maken. Het betreft verbeteringen op gebieden als relevantie, vormgeving, 
betaalbaarheid, visualisatie, begrijpelijkheid en nieuwe technologie. En ook de 
uitkomsten hiervan zijn vergeleken met variabelen als mediagebruik, nieuwsinteresse 
en maatschappelijke betrokkenheid.

i)  Socialisatie
Geprobeerd is meer zicht te krijgen op de invloed van thuis, van school, van peers 
op krantenleesgedrag. Omdat het geen longitudinaal onderzoek is, maar een 
momentopname, is een beroep gedaan op de herinnering van de respondenten. 
Het gebruik van de krant in de klas is verder uitgesplitst naar schooltype en naar 
aard van de activiteit (zoals gebruik voor een werkstuk, samen krant lezen, redactie 
bezoeken, werken aan schoolkrant). De rol van de school is vergeleken met (later) 
mediagebruik, achtergrondvariabelen, nieuwsgerichtheid en met maatschappelijke 
betrokkenheid.

Slotstellingen
Ten slotte is de jongeren gevraagd te reageren op een aantal slotstellingen. Die zijn – 
overigens net als elders in het onderzoek – aan iedere respondent in een willekeurige 
volgorde voorgelegd om sequentie-effecten te verkleinen. De antwoorden zijn 
vergeleken met centrale variabelen uit dit onderzoek: leeftijd, nieuwsgerichtheid, 
dagbladgebruik en maatschappelijke betrokkenheid.
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II. Kwalitatief deel: focusgroepgesprekken

II.i Onderzoekspopulatie
De centrale doelstelling voor het kwalitatieve deel van het onderzoek was een 
dieper inzicht te krijgen in het belang van nieuws en media voor het dagelijks leven 
van jongeren. Daartoe is gekozen voor interviews in kleine focusgroepen, waarin 
jongeren in eigen woorden konden omschrijven hoe en waarom zij welke media en 
bronnen gebruiken en hoe zij die waarderen. Dit deel van de studie is uitgevoerd in 
samenwerking met onderzoeksbureau YoungWorks te Amsterdam.

De onderzoeksdoelgroep van de focusgroepgesprekken werd gevormd door 
Nederlandse jeugd in de leeftijd van 15-29 jaar. De groep respondenten moest 
representatief zijn voor Nederland, wat een mix van locatie, educatie, etnische 
achtergrond, geslacht en leeftijd betekende. Er vonden 4 groepsgesprekken plaats 
met elk 6 tot 8 jongeren en een duur van 2,5 uur per gesprek, waarvan:
• 1 groep met jongeren in de leeftijd van 15-17 jaar (scholieren)
• 1 groep met jongeren in de leeftijd van 18-21 jaar (studenten)
• 1 groep met jongeren in de leeftijd van 22-24 jaar (studenten)
• 1 groep met jongeren in de leeftijd van 25-29 jaar (werkend)
Alle respondenten ontvingen voorafgaand aan het onderzoek een mediadagboekje 
waarin zij hun mediagebruik invulden voor een periode van zeven dagen. Deze 
dagboekjes zijn gebruikt als input voor de groepsgesprekken.

II.ii Onderzoeksopzet 
De groepsgesprekken zijn verlopen aan de hand van een checklist, die is opgesteld 
door YoungWorks in overleg met de Stichting Krant in de Klas en VU/Windesheim. De 
hoofdonderwerpen uit de checklist waren:

a) Mediadieet, aan de hand van de ingevulde Mediadagboeken.
b) Betekenis van nieuws voor jongeren, mede aan de hand van het ter plekke  
 maken van een moodboard.
c) Percepties van nieuwsmedia, met geloofwaardigheid, diepgang,   
 nieuwsdiversiteit en aantrekkelijkheid als belangrijke subthema’s. Kranten  
 laten rondgaan en bespreken.
d) Maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsgebruik; hebben nieuws en  
 nieuwsmedia invloed gehad op je verbondenheid met de samenleving en/of
 daaruit voortvloeiende activiteiten als vrijwilligerswerk, doneren of stemmen?
e) Participeren in de nieuwsvoorziening; ervaringen en belangstelling.

De gesprekken werden geleid door ervaren moderatoren van YoungWorks en hebben 
geresulteerd in discussies waarbij jongeren konden reageren op elkaars meningen en 
ideeën, waardoor een sneeuwbaleffect ontstond.
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Bijlage B  Overzicht van tabellen en figuren

Hoofdstuk 1. Interessegebieden en mediamenu: 
welke onderwerpen vinden jongeren interessant en welke media gebruiken ze 
voor welk doel?

Tabel  1.1.1  Ranglijst interesses
Figuur  1.1.1  Interessegebieden van jongeren
Figuur  1.1.2  Interesse in nieuws en sociale onderwerpen
Figuur  1.1.3   Verschillen top 10 interesses naar leeftijd
Figuur  1.1.4   Interessegebieden per leeftijdsgroep (nieuws)
Figuur  1.2.1   Mediatijd per etmaal
Figuur  1.2.2   Verdeling dagelijkse mediatijd (221 minuten)
Figuur  1.2.3   Regelmatig mediagebruik jongeren
Figuur  1.2.4   Online mediagebruik
Figuur  1.2.5   Regelmatig mediagebruik naar leeftijd
Figuur  1.2.6   Regelmatig gebruik online media naar leeftijd
Figuur  1.2.7   Regelmatig gebruik online informatiemedia naar leeftijd
Figuur  1.3.1   Gangbare bron van informatie voor amusement, nieuws, cultuur
Figuur  1.3.2   Gangbare bron van informatie voor Techniek/Mode, Opleiding, Sociale  
  onderwerpen
Figuur  1.4.1   Functioneel gebruik

Hoofdstuk 2. Nieuwsinteresse: hoe belangrijk vinden jongeren nieuws?

Figuur  2.1.1   Belangstelling voor nieuws
Figuur  2.1.2   Nieuwsinteresse per leeftijdsgroep
Figuur  2.1.3   Meningen over kenmerken van nieuws - Leeftijdsgroepen
Tabel   2.1.1   Nieuwsinteresse en opleidingsniveau
Figuur  2.1.4   Nieuwsinteresse en Opleidingsniveau Werkenden
Figuur  2.1.5   Nieuwsinteresse en Opleiding vader 
Figuur  2.2.1   Tijdsbesteding aan nieuws per medium (totale populatie)
Figuur  2.2.2 Tijdsbesteding aan nieuws per medium (regelmatige gebruikers van het  
  betreffende  medium)
Figuur  2.3.1 Ontwikkeling tijdsbesteding aan nieuws per medium in de laatste twee  
  jaar
Figuur  2.3.2 Tijd besteed aan nieuws via televisie
Figuur  2.3.3 Tijd besteed aan nieuws via nieuwssite 
Figuur  2.3.4 Tijd besteed aan nieuws via dagblad
Figuur  2.3.5 Tijd besteed aan nieuws via gratis krant

Figuur  2.4.1 Perceptie van eigenschappen per medium
Figuur 2.4.2 Perceptie van eigenschappen per type site
Figuur  2.5.1   Belang van nieuwsmedia als bron voor nieuws en informatie
Figuur  2.6.1 Waarom is volgen van het nieuws van belang?
Tabel   2.7.1 Instemming met stellingen over facetten van het nieuwsritueel
figuur  2.7.1 Mate van nieuwsinteresse (Laag/Hoog) en Instemming met   
  stellingen over facetten van het nieuwsritueel (Zeer eens t/m Zeer  
  oneens)

Hoofdstuk 3. Gebruik van dagbladen: hoe gebruiken jongren dagbladen en wat 
vinden zij daarvan?

Tabel  3.1.1  Hoe vaak lees je een dagblad?
Figuur  3.1.1  Leestijd van dagbladlezers
Tabel  3.2.1   Frequentie: Hoog versus Laag
Tabel  3.2.2  Intensiteit: Intensief versus Extensief
Figuur  3.3.1  Dagbladfrequentie en leeftijd
Figuur  3.3.2  Dagbladintensiteit en leeftijd
Figuur  3.3.3  Dagbladfrequentie en geslacht
Figuur  3.3.4  Dagbladintensiteit en geslacht
Figuur  3.3.5  Dagbladfrequentie en opleiding vader
Figuur  3.3.6  Dagbladintensiteit en opleiding vader
Figuur  3.3.7  Dagbladfrequentie en Eigen opleiding van werkenden
Figuur  3.3.8  Dagbladintensiteit en eigen opleiding van werkenden
Figuur  3.4.1  Top tien interessegebieden naar leesfrequentie
Figuur  3.4.2  Interesses hoogfrequente en laagfrequente lezers (index)
Figuur  3.4.3  Interesses intensieve en extensieve lezers (index)
Tabel  3.4.1  Katernen/Secties/Rubrieken Naar leesfrequentie (%)
Figuur  3.5.1  Leesfrequentie dagblad en functioneel gebruik
Figuur  3.5.2  Leesintensiteit dagblad en functioneel gebruik
Tabel  3.5.1  Verdiepingsfuncties TV: dagbladlezers vs. televisiekijkers
Tabel  3.5.2 Verdiepingsfuncties Internet: dagbladlezers vs. nieuwssitegebruikers
Tabel  3.5.3  Kijkintensiteit en functioneel krantengebruik
Figuur  3.5.3  Krantenfuncties per leeftijdsgroep
Tabel  3.6.1  Lezers versus niet-lezers
Figuur 3.6.1  Mediagebruik lezers dagblad
Figuur  3.6.2  Mediagebruik lezers en niet-lezers
Tabel  3.6.2  Belang van verschillende media als bron (% “Hoog”)
Figuur 3.7.1 Belang van nieuws; Nieuwsinteresse lezers en niet-lezers dagblad: %  
  (zeer) eens
Figuur 3.7.2 Belang van nieuws; lezers en niet-lezers dagblad: % (zeer) eens
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Tabel  3.7.1  Belang van nieuws; Nieuwsinteresse lezers en niet-lezers dagblad: %  
  (zeer) eens
Figuur  3.7.3 Tijdsbesteding aan nieuws voor vier media; lezers en niet lezers   
  dagblad: % hoog.
Figuur  3.7.4  Aspecten van het dagelijks nieuwsritueel; lezers en niet-lezers dagblad:
  % (zeer) eens
Tabel  3.7.2  Dagelijks krantenritueel; lezers en niet-lezers dagblad: % (zeer) eens
Tabel  3.7.3  Dagelijks krantenritueel; vier categorieën lezers dagblad
Tabel  3.7.4  Grazen, merkentrouw, print/beeldscherm; lezers en niet-lezers   
  dagblad: % (zeer) eens
Figuur  3.8.1  Opvattingen over nieuws; lezers en niet-lezers dagblad: % eens
Figuur  3.8.2  Opvattingen over nieuwsmedia; lezers en niet-lezers dagblad: % eens
Figuur  3.8.3  Opvattingen over kranten; lezers en niet-lezers dagblad: % eens
Tabel  3.8.1  Opvattingen rond kranten lezen; lezers en niet-lezers dagbladen:
  % eens
Tabel  3.8.2  Vergelijking van toegeschreven eigenschappen aan vijf media; lezers
  en niet-lezers 
Figuur  3.8.4  Eigenschappen toegekend aan media: Geloofwaardigheid
Figuur  3.8.5  Eigenschappen toegekend aan media: Relevantie
Tabel  3.8.3  Toegeschreven eigenschappen dagblad; dagbladlezers en niet-lezers
Figuur  3.8.6  Toegeschreven eigenschappen dagblad; dagbladlezers en niet-lezers
Figuur  3.9.1  Leesbevorderende factoren; lezers
Figuur  3.9.2  Leesbevorderende factoren; niet-lezers
Figuur  3.9.3  Lezers top 10: ik zou vaker een dagblad lezen als…
Figuur  3.9.4  Lezers Bottom 5: ik zou vaker een dagblad lezen als…

Hoofdstuk 4. Kranten en socialisatie: welke factoren zetten jongeren aan tot 
kranten lezen?

Figuur  4.1.1   Eerste kennismaking met kranten van huidige krantenlezers
Tabel  4.2.1 Wie heeft je actief gestimuleerd de krant  te lezen?
Figuur  4.2.1  Wie heeft je actief gestimuleerd de krant te lezen?
Figuur  4.3.1 Was er regelmatig een krant in huis toen je jonger was?
Tabel  4.3.1 Bespreking van het nieuws met familieleden, naar type lezer
Figuur  4.3.2 Bespreken televisienieuws, respectievelijk kranten lezen in
  thuissituatie, gemeten naar leesfrequentie
Figuur  4.4.1 Gebruik van kranten op de basisschool
Figuur  4.4.2 Gebruik van kranten op de middelbare school 
Figuur  4.5.1 Motieven om nieuws te volgen; gespreksstof vrienden versus
  gesprekstof vrienden op blogs e.d., naar leeftijdsgroepen

Hoofdstuk 5. Maatschappelijke participatie en nieuwsmediagebruik: wat is de 
impact van het gebruik van nieuwsmedia op maatschappelijke betrokkenheid?

Figuur  5.1.1 Maatschappelijke participatie
Tabel  5.1.1 Deelname aan verkiezingen
Figuur  5.1.2 Betrokkenheid: gevoel en actie
Tabel  5.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid en leeftijd
Tabel  5.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid en geslacht
Tabel  5.2.2 Maatschappelijke betrokkenheid en woongebied
Tabel  5.2.4 Maatschappelijke betrokkenheid en eigen opleidingsniveau
Tabel  5.2.5 Maatschappelijke betrokkenheid en opleidingsniveau ouders
Figuur  5.3.1 Gevoel van betrokkenheid en interesses 
Figuur  5.4.1 Betrokkenheid en het belang van een medium als bron van nieuws en  
  informatie
Figuur  5.4.2 Intensiteit mediagebruik en Gevoel van betrokkenheid
Figuur  5.4.3 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie:   
  vrijwilligerswerk 
Figuur  5.4.4  Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: doneren
Figuur  5.4.5 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: stemmen  
  (landelijk)
Figuur  5.4.6 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke participatie: online  
  forumbezoek
Figuur  5.4.7 Intensiteit mediagebruik en Maatschappelijke inactiviteit
Figuur  5.5.1 Vergelijking functioneel gebruik krant; vrijwilligers, donateurs,   
  stemmers (totale populatie =100)  
Figuur  5.5.2 Vergelijking functioneel gebruik krant; betrokkenen en inactieven
  (totale populatie =100)
Figuur  5.5.3 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van   
  Maatschappelijk betrokkenen
Figuur  5.5.4 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van   
  vrijwilligers
Figuur  5.5.5 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van   
  donateurs
Figuur  5.5.6 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van   
  stemmers
Figuur  5.5.7 Vergelijking functionele gerichtheid bij Krant, TV en online van   
  Maatschappelijk inactieven
Tabel  5.5.6 Maatschappelijke participatie en functioneel gebruik
Figuur  5.6.1 Nieuwsinteresse en gevoel van betrokkenheid
Figuur  5.6.2 Nieuwsinteresse en doneren
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Figuur  5.6.3  Nieuwsinteresse en stemmen
Figuur  5.6.4  Nieuwsinteresse en inactiviteit
Figuur  5.6.5  Gevoel van betrokkenheid en tijdsbesteding (laag/hoog) aan nieuws  
  per medium
Tabel  5.7.1  Maatschappelijke participatie en kranten lezen
Figuur  5.7.1  Maatschappelijke participatie en kranten lezen 
Tabel  5.7.2  Kranten in het onderwijs
Figuur  5.7.2  Gevoel van betrokkenheid en kranten in het onderwijs
Figuur  5.7.3  Vrijwilligerswerk en kranten in het onderwijs
Figuur  5.7.4  Doneren en kranten in het onderwijs
Figuur  5.7.5  Stemmen (landelijk) en kranten in het onderwijs
Figuur  5.7.6  Inactief en kranten in het onderwijs
Tabel  5.8.1  Stellingen over nieuws(media) en betrokkenheid
Tabel  5.8.2  Stellingen over kranten en betrokkenheid
Tabel  5.8.3  Stellingen over kranten en betrokkenheid (Eens + Zeer eens)
Figuur  5.8.1  Onderscheid betrokken jongeren en niet-betrokken jongeren
Figuur  5.8.2  Profiel van de maatschappelijk betrokken jongere

Hoofdstuk 6. Samenvattende conclusies
 
Tabel  6.4.1 Profiel van de jonge nieuwsconsument
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