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Het is maandagavond, net
na acht uur.
Mijn vrienden ik
haasten ons met
de afwas, zodat
we snel voor
de beeldbuis
kunnen zitten.
We maken ons
klaar voor “een gezellig avondje op
de bank”. We hebben nog net geen
plakjes leverworst en blokjes kaas
op tafel staan, maar voor de nodige
versnaperingen (lees: restjes uit de
voorraadkast) wordt gezorgd. Voor
de grap wordt er, geheel cliché, nog
even gezegd: “Gezellig hè, zitten we
dan”. Het knisperende geluid dat de
beeldbuis maakt als hij wordt aangezet, doet ons denken aan vroeger.
We zitten er klaar voor: de lineaire-televisieavond, de enige avond
waarop er volgens onze normen
nog iets leuks te zien is op de tv.
Het feit dat wij het kijken naar het
reguliere televisieaanbod als een
‘momentje’ zien, geeft wel aan hoeveel ons mediagebruik de afgelopen
jaren is veranderd. Tegenwoordig
zetelen we ons liever voor een
gepersonaliseerd Netflix-aanbod,
kijken we ‘Wie is de Mol?’ liever

terug op dinsdagmiddag en volgen
we liever het dagelijkse leven van
menig vlogger. Met andere woorden: we kiezen liever zelf wat en
vooral wanneer we kijken. Voor ons
als CW’ers is dat vanzelfsprekend
een hele interessante ontwikkeling.
Hoe speelt de reclamewereld hier
bijvoorbeeld op in? Is de kwaliteit
van de lineaire televisie met dalende kijkcijfers nog wel gewaarborgd?
Of krijgen we alleen nog maar
programma’s op de zenders die we
het kijken niet waard vinden? Zal
het ‘gezellig op de bank’ misschien
langzaam verdwijnen?
In deze Freem wordt deze ontwikkeling van lineair televisiekijken
naar on-demand uitgebreid behandeld, met onder andere de
do’s and don’ts op het gebied van
second-screen en een snelcursus
vloggen. We interviewden een Youtuber met meer dan 60.000 abonnees en mochten zelfs langskomen
bij de grootste nieuwsvoorziener
van Nederland: de NOS. Genoeg redenen dus om even te pauzeren van
dat vermoeiende binge-watchen en
deze Freem open te slaan!
Florian Duclos
Hoofdredacteur 2016-2017
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INTERVIEW

Waar we tien jaar geleden het internet alleen gebruikten om spelletjes te spelen en vrienden te maken op
Habbo, wordt het nu gebruikt op een hele andere manier. Een van de meest gebruikte sites op het internet
is YouTube. Dit platform is de afgelopen jaren heel erg
in opkomst. Je vindt er nu niet meer alleen muziek,
maar ook talloze instructievideo’s, series en vlogs.
Freem sprak hierover met YouTuber Lenette Hermsen.
TEKST KELLY VERBUNT & HILDE LUITEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

oe kwam je op het idee om video’s te gaan
maken?
Ik maak al filmpjes sinds 2010, maar toen ik begon
was het hele concept vloggen nog helemaal niet zo
bekend in Nederland. Ik deed het toen dus voornamelijk gewoon voor mezelf omdat ik het erg leuk
vond om te doen. Nadat ik vloggers tegenkwam op
YouTube besloot ik om zelf ook één van mijn filmpjes te uploaden. Dit deed ik in eerste instantie ook
gewoon nog steeds voor mezelf. Toen bleek echter
dat mensen ook echt mijn filmpjes gingen kijken en
daarom ben ik er mee door gegaan.
Op dit moment maak je vooral vlogs over mode en
beauty. Deed je dat toen je begon ook al?
In het begin maakte ik vooral filmpjes over nail-art,
omdat dat een hobby van me was. Deze filmpjes
waren echter erg onpersoonlijk omdat je alleen mijn
handen zag. Daarbij was ik helaas ook niet zo goed
in nail-art dus besloot ik filmpjes te maken die beter
aansloten bij mijn publiek. Mijn filmpjes zijn nu een
stuk persoonlijker en dat trekt mensen enorm aan.
Als Youtuber word je toch als een soort ‘vriendin’
gezien door je kijkers en wanneer je veel over jezelf
vertelt buiten mode of beauty creëer je een band
met hen.
Je zei dat je al aardig lang vlogs maakt, maar oorspronkelijk niet met de intentie om er bekend mee
te worden. Hoe is dit uiteindelijk toch gelukt?
In 2012, twee jaar nadat ik was begonnen, begon ik
pas echt volgers te krijgen. Dat kwam vooral omdat
het vloggen toen overgewaaid was en echt op
gang kwam in Nederland. Vandaar dat steeds meer
mensen er ineens interesse in toonden. Zo nam
mijn succes ook toe. Er was niet echt één moment
waarop ik echt ineens ‘bekend’ was. Het kwam langzaam op gang.
Hoe blijf je creatief in je video’s en zorg je dat volgers blijven kijken?
Echt creatief ben ik eigenlijk niet in de zin dat ik
altijd op zoek ben naar nieuwe dingen. Mijn kanaal
bestaat vooral uit series van video’s met hetzelfde
concept. Dit slaat vaak goed aan waardoor mensen
blijven kijken. Ze weten wat ze met mij kunnen
verwachten. Ik ben niet iemand die constant bezig
is met nieuwe dingen zoeken. Toch blijf ik natuurlijk
wel steeds nieuwe concepten verzinnen voor een
serie vlogs. Dit zijn echter geen dingen die nog
nooit door anderen zijn gedaan. Ik haal mijn inspiratie hiervoor dan ook vooral van andere kanalen.

Lenette Hermsen is 18 jaar oud en is
al te vinden op YouTube vanaf 2010. Ze
post vooral over lifestyle en innerlijke
en uiterlijke schoonheid. Daarnaast
vlogt ze ook af en toe. Elke maandag
en vrijdag uploadt ze een video op haar
kanaal, waarop ze inmiddels al bijna
65.000 volgers heeft.

“Als Youtuber word
je toch als een soort
‘vriendin’ gezien door
je kijkers”
Hoe is de sfeer tussen Youtubers onderling? Merk
je veel van concurrentie?
Nee, in tegendeel zelfs! De community vloggers
is juist erg close en ik werk dan ook graag samen
met andere Youtubers. Het is absoluut niet zo dan
ik mijn kanaal met anderen vergelijk om te kijken
wie er nou meer views of volgers heeft. Er zijn wel
Youtubers die anderen als concurrenten zien, maar
die vallen vaak toch wel een beetje buiten de boot.
Als vloggers zijn we toch één community en concurrentie hoort daar wat mij betreft niet thuis.
Heb je vrienden over gehouden aan Youtube?
Ja, heel erg veel zelfs! Sterker nog, ongeveer de
helft van mijn vriendenkring bestaat uit andere
Youtubers. Met een aantal van hen ben ik echt heel
goed bevriend die zie ik ook regelmatig. Vaak maken we dan ook samen video’s. Het is heel fijn om
vriendschappen te hebben die gebaseerd zijn op de
passie die we samen delen.
De afgelopen jaren zijn mensen steeds minder televisie gaan kijken en steeds meer on demand. Hoe
heeft deze ontwikkeling invloed gehad op jouw
YouTube-kanaal?
Wel heel veel invloed. Bij televisie zijn mensen verplicht om te kijken en bij YouTube kunnen mensen
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zelf bepalen wanneer ze kijken. YouTube
is zelf ook heel erg met die ontwikkelingen bezig. Ze voegen bijvoorbeeld polls
toe wanneer je aan het kijken bent. Omdat steeds meer mensen naar YouTube
zijn gaan kijken, kijken ook steeds meer
mensen naar mijn kanaal. Zo heeft die
ontwikkeling wel veel invloed gehad.
Er wordt tegenwoordig best wel veel gesproken over de invloed die YouTube kan
hebben op bijvoorbeeld het koopgedrag
van jonge meisjes. Ben jij daar ook echt
bewust mee bezig?
Ja, op zich wel. Ik werk best wel veel
samen met bedrijven en maakte eerder
vooral veel gebruik van sluikreclames.
Ik liet dus dingen zien en vertelde er
niet bij dat ik het gratis had gekregen of
er geld voor kreeg. Nu mag dat alleen
niet meer en krijg je een boete als je dat
doet, dus hou ik daar wel rekening mee.
Maar ik ben er ook wel mee bezig, ik
weet dat mensen heel erg letten op wat
ik laat zien. Ik maak bijvoorbeeld best
veel shoplogs, waarbij het best vaak
voorkomt dat iemand reageert “omdat
jij dat shirt gekocht hebt, heb ik hem ook
gekocht”. Dus daar ben ik me dan ook wel
echt bewust van.
Ontvang je dan ook weleens kritiek van
bedrijven, wanneer je hun producten
negatief beoordeelt?
Nee dat niet, maar dat komt denk ik ook
omdat ik altijd heel eerlijk ben naar bedrijven toe. Ik had bijvoorbeeld een keer
een samenwerking met een bedrijf dat
snoep verkocht. Ik heb ze toen verteld dat
ik wel altijd gewoon eerlijk ben in mijn
video’s. Wanneer ik iets eet dat ik niet
lekker vind, ga ik dat ook eerlijk zeggen
tegen mijn kijkers. Want stel dat ik net
doe alsof ik iets heel lekker vind, dan kopen mijn volgers het misschien wel maar
vinden ze het uiteindelijk helemaal niet
lekker. Dat vind ik niet eerlijk. Het bedrijf
zei echter dat ze dat liever niet hadden en
wilde dat ik alleen liet zien wat ik lekker
vond. Toen heb ik uiteindelijk nee gezegd
tegen de samenwerking.
Ontvang je wel veel kritiek van kijkers?
En hoe ga je daar dan mee om?
Nee, het valt eigenlijk best wel mee.
Daar heb ik soms nog wel geluk in als ik
naar andere YouTubers kijk. Maar aan de
negatieve kritiek die ik krijg ben ik al wel
gewend. Toen ik net begon was ik nog
heel jong, dus toen vond ik het heel vervelend. Nu doe ik dit inmiddels al bijna
zeven jaar en lees ik eigenlijk gewoon
over die comments heen. Natuurlijk kun
je het de ene dag wel beter hebben dan
de andere dag, maar ik maak me er niet
zo druk om.
Je hebt af en toe best persoonlijke
video’s, waarin je een bepaalde kijk in je
leven geeft. Heeft dit invloed op je privacy en wat vind je daarvan?
Als ik persoonlijke dingen vertel in mijn
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video’s, houd ik er altijd heel
erg rekening mee hoe ik het
verwoord. Ik denk na over wat
ik nou wel en niet wil vertellen
op het internet. Ik denk niet vaak
“ik vertel te veel”, en zie het ook
niet als echt een inbreuk op mijn
privacy. Ik merk wel dat mensen
door mijn persoonlijke verhalen
meer het lef hebben om ook hele
persoonlijke dingen te vragen. Daarbij ben ik uiteindelijk wel degene die
kiest of ik daarop in ga of niet. Ik heb
eigenlijk vooral het idee dat het een
positieve invloed heeft op mijn kanaal.
Hoe zie jij jezelf in de toekomst?
Ik zie mezelf in principe nog wel een paar
jaar YouTube doen, maar natuurlijk weet
je nooit hoelang dat nog zo’n hype zal
blijven. YouTube zit nu echt een beetje
op een hoogtepunt, maar je weet dat het
nooit zo lang een hype kan zijn. Ik hou er
dus wel rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat het ook niet heel lang
een hype blijft. Ik studeer ook naast het
vloggen en loop stage. Ik zit nu in mijn
afstudeerjaar en ga daarna waarschijnlijk
de hbo-opleiding Communicatie doen.
Ik ben dus ook nog niet van plan fulltime-YouTuber te worden, aangezien het
best een onzeker beroep is.

“Aan negatieve
kritiek ben ik al
wel gewend”
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VOOR EN DOOR STUDENTEN
In de rubriek ‘Voor en door studenten’ stellen we vragen aan studentenbesturen van verschillende studentenorganisaties. Omdat deze editie het thema ‘on-demand’ heeft, leek het ons een mooie kans om
een aantal vragen te stellen aan twee organisaties werken met zelfgemaakte content, zoals filmpjes.
Heb jij altijd al bij een redactie willen werken of is presenteren meer jouw ding? Misschien is één van
deze twee organisaties iets voor jou!
TEKST LEANNE DUIVEN & KELLY VERBUNT
BEELD FLORIAN DUCLOS
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Radboud Kinder TV is een
stichting binnen het Radboud
Ziekenhuis. Sinds 2005 kunnen
zieke kinderen door middel van
dit project zelf TV maken. Ze
kunnen acteren en filmen, maar
ook regisseren of hun eigen tekenfilm maken. Alles is mogelijk.
Eens in de twee weken is er zelfs
een liveshow en af en toe zijn er
ook theatershows. Dit initiatief
brengt altijd een lach op het gezicht van kinderen en laat ze hun
ziekte even vergeten. De filmpjes
die de kinderen hiermee maken
kunnen ze vervolgens aan hun
vriendjes laten zien. Daarnaast is
het voor de kinderen een positief
aandenken aan hun verblijf in
het ziekenhuis en kunnen ze dit
hun hele leven nog terugkijken.
Het kan een goede manier van
verwerking zijn. De filmpjes

komen overigens ook regelmatig
voorbij op de televisieschermen
in het ziekenhuis zelf.

Waarom heb je gekozen om vrijwilliger te worden bij Kinder TV?
Ik heb gekozen om mee te werken om twee redenen. Ten eerste
is het erg dankbaar werk. Je ziet
dat kinderen erg blij worden om
iets leuks te kunnen doen als
ze ziek zijn en aan iets anders
kunnen denken. Het is aangrijpend om kinderen te zien die erg
ziek zijn. Ik ben zelf erg dankbaar
dat ik nooit in het ziekenhuis heb
hoeven liggen. Ik wil de kinderen
graag opvrolijken en wat voor
ze kunnen betekenen. Ik heb het
ook altijd leuk gevonden om met
kinderen om te gaan.
De tweede reden is dat Radboud
Kinder TV te maken heeft met
media. Communicatiewetenschap is erg theoretisch en bij
Radboud Kinder TV kan ik ook
praktische vaardigheden leren. Ik
heb er erg veel geleerd. Ik weet
nu hoe ik een camera

moet bedienen en hoe het in de
regie van een show in z’n werk
gaat. Ook vind ik het leuk om
onderwerpen voor de show te
bedenken.

De stichting is tot stand gebracht
onder het motto “een ziek kind
heeft maar één wens”. Kinderen
vinden het geweldig om zelf
lekker bezig te zijn. De organisatie draait maar op twee vaste
werknemers en verder enkel
vrijwilligers. Dit zijn niet alleen
studenten, maar ook volwassenen of gepensioneerden.
Als student aan de Radboud
Universiteit kun je hier je
steentje aan bijdragen door de
kinderen met deze activiteiten te
helpen en vrijwilliger te worden.
Elze Roes (redactielid Freem) is
zelf ook vrijwilliger bij Kinder TV
en deelt haar ervaringen.

Wat zijn zoal jouw taken bij
Kinder TV?
Ik werk mee aan de liveshows
die één keer in de twee weken
op woensdagmiddag plaats
vinden. In de voorbereidingen
varieert het van het bedenken
van onderwerpen, spelletjes en
vragen tot het aankleden van het
decor. Tijdens de show bedien ik
de camera. Ik heb dan een koptelefoon op waarmee ik contact
heb met iemand van de regie.
Tijdens de show worden vier camera’s gebruikt waarvan er drie
bediend zijn. De regie stuurt aan
welke camera op dat moment
‘actual’ is. Soms geeft iemand
van de regie tips, maar

RADBOUD
KINDERTELEVISIE
WIE
Elze Roes, vrijwilliger
WAT KUN JE DOEN?
o.a. meewerken aan liveshows, meedenken over
onderwerpen, camerawerk
WAAR KOM JE RADBOUD
KINDERTELEVISIE TEGEN?
Amalia Ziekenhuis, internet

het is wel de taak aan mij om
mooie beelden uit te zoeken.
Hoe kunnen geïnteresseerden
ook vrijwilliger worden?
Ik heb zelf een oproep gezien op
Facebook in de zomervakantie
van 2015. Ik heb spontaan een
mailtje gestuurd en ben een
kijkje gaan nemen. Na de zomer
kon ik aan de slag en heb ik veel
camerawerk geleerd. Na twee
maanden mocht ik meewerken
met de liveshows.
Waar kom je Radboud Kinder TV
zoal tegen?
In het Amalia Kinderziekenhuis
(binnen het Radboud Ziekenhuis). Op internet staat ook wel
een klein aantal filmpjes ter
illustratie. Het is wel echt op de
kinderen in het ziekenhuis gericht
en daarom zal je het online niet
zo heel snel tegen komen.

ARTIKEL

CAMPUS IN BEELD
WIE
Thom Akkermans, voorzitter
WAT KUN JE DOEN?
Alles op het gebied van film en
televisie
WAAR KOM JE CAMPUS IN
BEELD TEGEN?
campusinbeeld.nl, sociale media

Campus in Beeld is hét studentenkanaal van de Radboud
Universiteit. Elke dinsdagavond
om 20.00 geven ze door middel
van een wekelijkste uitzending
een beeld van het ‘student zijn
in Nijmegen.’ Er wordt laten zien
hoe studenten in Nijmegen feesten, uitgaan, wonen en noem
maar op. Niks is te gek voor de
uitzendingen! Campus in Beeld
is ongeveer zeven jaar geleden ontstaan als zijtak van N1
(Nijmegen 1, de televisiezender).
Het grote verschil is natuurlijk de
manier van uitzenden. Er werd
destijds voor YouTube gekozen
omdat het dé manier was om
de doelgroep van de zender te
bereiken: de studenten. Anno
2017 lukt dit Campus in Beeld
onwijs goed.
Het doel van Campus in Beeld
is net als iedere andere omroep
om de kijkers te vermaken. Zeker dit jaar, met de verkiezingen

Waar kom je Campus in Beeld
tegen?
Het liefst op zoveel mogelijk plekken uiteraard. Vanuit onszelf is
dit voornamelijk onze site: www.
campusinbeeld.nl, onze Facebookpagina, Twitter, YouTube en
Instagram.
Hoe vaak per week uploaden
jullie nieuwe filmpjes?
We hebben een wekelijkse
uitzending op dinsdagavond om
20.00 uur. Verder uploaden we
gedurende de week nog de losse
items, maar onze uitzending is het
mooiste en leukste van de week.
Hoe kun je als vrijwilliger bij de
redactie komen te werken?
In principe is dat heel simpel. Er
zijn geen grote vereisten, je hoeft

niet jaren ervaring te hebben.
Enthousiasme is het belangrijkste. We zijn een leerinstelling,
dus we leren iedereen alles: presenteren, monteren en filmen.
Je kunt een mailtje sturen naar
redactie@campusinbeeld.nl.
Wij nodigen je dan uit voor een
gesprek en dan zien we wat de
toekomst ons brengt.
Wat kun je allemaal doen bij
Campus in Beeld?
Alles wat je maar wilt. Uiteraard
tot op zekere hoogte. alles wat
je qua film en televisie ooit hebt
willen doen, kunnen wij met de
mensen doen. Als iemand komt
en de wens heeft om een short
film te maken, dan gaan wij hiermee aan de slag. Als iemand
bij ons komt en een documentai-

in maart, is het voor de redactie
van belang dat ze niet zozeer belangrijke politiek correcte items
maken en alles doen om de
universiteit gerust te stellen. Ze
willen de kijkers laten lachen en
laten genieten van de dingen die
voor ons als student nog steeds
hartstikke leuk zijn. Zo maakte
ze een hele reportage over de
introductie en kwamen ze langs
bij de Drie Gezusters tijdens een
BaMyPo-feest. Als student aan
de Radboud Universiteit kun je
van alles doen bij Campus in
Beeld. Denk aan geluid, camera,
redactie, presentatie en al het
andere wat te maken heeft met
het creëren van een programma. Zo heeft destijds Thom
Akkermans ervoor gekozen om
als vrijwilliger te gaan werken
bij Campus in Beeld. Inmiddels
is hij voorzitter van het bestuur
en hebben wij hem een aantal
vragen gesteld.
		

re wil maken, gaan wij hiermee
aan de slag. Het is heel is breed
en dat is fijn. Voor de wekelijkse
uitzending zijn we voornamelijk
bezig met kleinere items. Hier
leer je de verschillende aspecten
van het vak televisie maken.
Zijn er nog doelen die Campus
in Beeld in de toekomst wil
bereiken?
We willen zoveel mogelijk het
publiek entertainen. Als de kijker
ons kan bekijken en kan lachen
is dat al genoeg. Ondanks dat
het Nijmeegse studentenleven
prima is, ontbreekt dat nog vaak
in ieders leven. Persoonlijk hoop
ik een beetje genot in het studentenleven aan te brengen.
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ON DEMAND POLITIEK:
EEN COMPLOT OF NIET?

Het begon in 2008, de overwinning van President Obama op John McCain. Voor het eerst in de geschiedenis
van het politieke campagne voeren werden online platforms strategisch op grote schaal gebruikt. Een leading
role was weggelegd voor de democratische stemmers, waarvan ongeveer vijfentwintig procent online politiek
actief was. Ruim zestig procent van de internetgebruikers in de Verenigde Staten gebruikten hun browser of
net geïntroduceerde iPhone voor nieuws over de verkiezingsrace. Nu zijn we ruim acht jaar verder. Daar waar
de overwinning van Obama werd toegeschreven aan de intelligent opgezette onlinestrategie, horen we nu
vrijwel alleen maar negatieve recensies over de manier waarop Donald Trump met fake news en complottheorieën Hillary Clinton heeft verslagen. De nieuwsmedia en online distributeurs droegen geen oplossingen aan
en functioneren niet meer als gatekeeper. Wat is de stand van zaken in het nieuwslandschap na Trumps overwinning? En wat kunnen we verwachten tijdens de Nederlandse verkiezingen?
TEKST TIM VAN DER KALLEN & JOOST DOFFERHOFF
BEELD EVIE AERTS

Bij de NOS en het RTL Nieuws is het van
alledag dat je screenshots van tweets en
Facebookberichten de revue ziet passeren. Geert Wilders heeft er een handje
van om ongemakkelijk voor een egale
achtergrond, met klunzig gekozen shot
zonder schouders, direct in een camera
te praten. “Ik ben monddood gemaakt”
ging zo rechtstreeks naar zijn achterban.
The Donald knalt er om half drie ’s nachts
nog even een paar controversiële statements uit die zonder journalistiek filter de
massa bereiken. Het ideaal: de ultieme
vrijheid om te zeggen wat je wilt, zonder
dat er een elite aan te pas komt om je
boodschap door te geven. De keerzijde:
reeds verzonden boodschappen zijn
moeilijk te rectificeren, al helemaal als ze
aansluiten bij de reeds bestaande ideeën
van het publiek.

Journalistieke filter

Deze drang om journalisten te ontwijken
komt voort uit het groeiende sentiment
dat “de media” informatie onderdrukken
of juist foute, vooringenomen informatie
naar buiten brengen. Ze zouden daarmee de macht kunnen houden. Vanuit
rechtse politieke partijen wordt vaak
geroepen dat de media links gespuis
zijn. Dat het alleen maar journalisten zijn
die vanuit hun linkse overtuigingen het
nieuws brengen of artikelen schrijven.
Maar naast rechtse politici krijgen we dit
geluid ook steeds vaker te horen vanuit
andere hoeken. De partij DENK benoemt
steeds het fenomeen nieuwsframes en
Amerikaanse politicus Bernie Sanders
bekritiseert de corporate media. Op zichzelf is het kritisch kijken naar “de media”
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natuurlijk iets goeds, er is geen beter
orgaan om de journalistiek te controleren
dan de bevolking zelf. Maar het compleet
verdwijnen van het journalistieke filter
kan ook gevaarlijk zijn. Kijk naar Donald
Trump die met zijn “Twitter-presidentschap” beweringen uitschreeuwt zonder
dat er ook maar één factcheck aan vooraf
gaat. Dit is één van de redenen waarom
de Oxford Dictionaries het woord “posttruth” als het woord van het jaar koos.
Letterlijk houdt dit in dat we de waarheid
voorbij zijn gegaan en de politiek en
media niet meer worden geregeerd door
feiten, maar door emoties.

Complotdenkers

Het is ook een beetje mens-eigen: alles
in twijfel willen trekken. Al helemaal
natuurlijk is dat je alleen de dingen in
twijfel trekt die niet overeenkomen met
je bestaande ideeën. De complottheorie-denkers zullen bewust hun uiterste
best doen om de media die ze niet vertrouwen, te ontwijken. Maar ook al ben
je geen aluminium hoedje, je ontwijkt
toch nieuws die je niet aanstaat. Zowel

zelf als via je Facebook-algoritme. Maar
moeten we eigenlijk wel zo neerbuigend
denken over complotdenkers? Of hebben
ze op een bepaalde manier toch gelijk?
Want zelfs vanuit de wetenschap horen
we af en toe een geluid dat klinkt als een
complottheorie tegen de media, maar
hierbij zit één groot verschil. Waar de
Wildersachtigen van deze wereld denken
dat de media bewust bepaalde informatie die strookt met hun ideeën verspreiden, weten we vanuit de (communicatie-)
wetenschap dat dit vaak onbewuste
processen zijn. Neem als voorbeeld
het negatieve nieuws. Negatief nieuws
wordt vele malen meer uitgezonden dan
positief nieuws. Dat komt door de groter
wordende drang naar sensatie, maar dit
kan ook vanuit het idee van surveillance beredeneerd worden. Het gevolg is
dat het nieuws alleen nog maar zaken
uitzendt die fout gaan, oftewel die iets
negatiefs vertellen. Deze zaken die fout
gaan bevestigen de status quo, oftewel
hoe iets wél zou moeten gaan. Dus als
bijvoorbeeld een politicus iets negatiefs
zegt en deze politicus negatief in het
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nieuws komt, wordt in de maatschappij
dus het positieve van zijn of haar statement versterkt.

Bondigheid

Een ander voorbeeld van de Amerikaanse filosoof Noam Chomsky is het idee
van consiscion, oftewel bondigheid. Het
nieuws, of beter gezegd een nieuwsitem,
moet zeer kort zijn. Drie tot vier minuten, beperkte ruimte voor citaten en dan
moet het volgende nieuwsitem al weer
verschijnen. In deze beperkte tijd kunnen
er geen compleet nieuwe concepten
aan de orde komen, waardoor er over
het algemeen zaken aan bod komen in
de media die voor de meeste mensen
allang bekend zijn. Maar hoe zorgen de
complotdenkers ervoor dat hun boodschap deze onbewuste processen niet
doorgaan?

van typisch politieke taal tijdens het achtuurjournaal blokkeren de meeste kijkers
bijna automatisch de boodschap. Maar
in de digitale wereld zijn we daarvoor
nog niet wijs genoeg. Bereidt je voor op
slim geknipte, negatieve status quo-brekende video’s met hoogtepunten uit

debatten, controversiële tweets, bondige
infographics, uitgebreide targets van
betaalde advertenties en populistische
taal van alle partijen. Politiek campagne
voeren is geen losstaand vak meer. De
komende maand zijn het de marketeers
die de overuren gaan maken.

Laten we kijken hoe hedendaagse politici
het doen. Trump, Wilders en DENK staan
er bekend om dat ze hun partijfilmpjes
op het internet zetten, voornamelijk op
YouTube en Facebook. Ook zagen we
bij de presidentiële race in Amerika hoe
Bernie Sanders veel jonge stemmers aan
het praten kreeg tijdens vraag-en-antwoordsessies op internetforums zoals
Reddit. Al deze methodes hebben voor
deze hedendaagse politici het voordeel
dat ze direct informatie aan hun doelgroep kunnen overbrengen zonder het
eerdergenoemde journalistieke filter.
De gatekeeperfunctie van het politieke
nieuws die Ferry Mingelen tot een jaar
of tien terug had, is weg. Hij hoeft niet
meer met een groot team over het Binnenhof te huppelen om zo de politieke
nieuwsagenda te bepalen. Het herkauwen van statements van politieke leiders
op Facebook lijkt tegenwoordig meer
mankracht nodig te hebben. De hedendaagse politici proberen, hoe ongemakkelijk een nagellakkende Geert Wilders
ook is, hun onlinepositie te verbeteren.

Sponsored posts

Of dit voor de kiezer ook positief is, is
nog maar de vraag. Als je de Facebookpagina van GroenLinks hebt geliket is de
kans groot dat je juist Alexander Pechtold
in je tijdlijn ziet verschijnen. Want je bent
progressief ingesteld, boven de achttien
en student aan een Nederlandse universiteit dus je zou ook best eens op D66
kunnen gaan stemmen. Niet alleen op
persoonlijke interesses zal de campagne
zich online gaan richten, met name aan
het nieuws dat een lijsttrekker in positief
daglicht zet, zal Facebook ontzettend veel
gaan verdienen. Sponsored posts vliegen
je waarschijnlijk al om de oren. Zo zien
we dat Jesse Klaver tegenwoordig de
hulp heeft ingeschakeld van Blue State
Digital, een bedrijf opgericht door de
digitale marketingman van de Obamacampagne in 2008 en 2012. Statements
geven aan een leger van journalisten met
een camera op je neus, heeft zijn effectwaarde al lang verloren. Bij het horen
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TIJDREIZEN DOOR HET
TELEVISIELANDSCHAP
REGULIERE TELEVISIE – LINEAIR (Sinds
2006 digitale televisie)
De televisie bestond al langer. Zo bestond er bijvoorbeeld de zwart-wittelevisie. Echter bestaat de digitale televisie
zoals we die nu kennen pas sinds 2006.
Expeditie Robinson (2000)
Deze realitysoap werd voor het eerst
uitgezonden in het jaar 2000. Voor de
geschiedenisliefhebbers onder ons: de
naam is afkomstig van het verhaal over
Robinson Crusoe. Tegenwoordig bestaat Expeditie Robinson uit een groep
van zestien bekende Nederlanders die
het avontuur aangaan. Hun doel is een
periode van dertig tot vijftig dagen te
overleven op een onbewoond eiland.
In het begin zijn er twee groepen: kamp
Noord en kamp Zuid. Deze groepen
strijden in de verschillende proeven
tegen elkaar. De ene keer gaat het om
een proef waarmee de groep iets kan
winnen, zoals eten. De andere keer is het
een proef die bepaalt welke groep naar
de eliminatie moet. Halverwege is er de
samensmelting. Hierbij worden de twee
groepen samengevoegd tot één grote
groep. Ondertussen kan er soms om
immuniteit gestreden worden; deze persoon is bij de eerstvolgende eliminatie
veilig. Als dit nog niet spannend genoeg
voor je is, zijn er nog complotten tussen
de deelnemers, bondgenootschappen die
verbroken worden, eetproeven waarbij
de meest bijzondere etenswaren verorberd worden en een afvallerseiland waar
afvallers vrijwillig heen kunnen en moeten zien te overleven. In 2016 waren onder andere boerin Bertie, Anna Nooshin
en Thomas Dekker te zien. Zij maakten
er samen met andere een levendige en

REGULIERE TELEVISIE

Voor de echte avonturiers onder ons.

12

Televisiekijken gaat tegenwoordig zeker niet alleen meer lineair. Er
zijn talloze mogelijkheden om programma’s en series te kijken wanneer jij het wil. Toch heeft de vertrouwde televisie ook nog een rijk
aanbod. Wat moet je nu kiezen? Met deze tijdlijn helpen we je een
handje! Zo kun je beter een keuze maken wat je gaat kijken én op
welk platform.
TEKST JURRE ENGBERS & IREEN VAN DER HORST
BEELD FLORIAN DUCLOS
spannende strijd van. Natuurlijk hebben
we met zijn alle flink genoten van de
nuchtere, maar o zo sterke boerin Bertie,
dus dat belooft wat voor de seizoenen
die nog gaan komen! Heb je dus altijd al
een echte avonturier willen zijn, maar zit
je toch wel lekker onder je dekentje op
de bank? Droom dan lekker weg bij dit
populaire televisieprogramma.
NETFLIX (1997)
Netflix is een on demand streamingdienst uit Amerika dat wereldwijd, op
de Krim, China, Noord-Korea en Syrië
na, online de beste video’s en series
aanbiedt. Dit alles is te verkrijgen via een
maandabonnement dat je gewoon kan
bestellen op hun site.
How I Met Your Mother (2005)
Deze Amerikaanse sitcom, die ook wel
bekend is onder de afkorting HIMYM,
is een waar kijkcijferkanon. Wat begon
als een serie op de Amerikaanse zender
CBS, is ondertussen een van de best
bekeken series op Netflix. De serie gaat
over Ted die in 2030 zijn twee kinderen
het verhaal vertelt hoe hij de moeder
van zijn kinderen heeft ontmoet. Wat een
kort verhaal lijkt te worden breidt zich uit
tot een negen seizoenen lang durende
serie waarin allerlei bizarre, zielige maar

NETFLIX (1997)

Hier geldt: het moet je humor zijn.

vooral hilarische dingen gebeuren in het
leven van Ted en zijn vrienden.
Het verhaal begint in 2005 wanneer Ted
met zijn studievrienden Lilly en Marshal,
verhuist naar New York. In de bar MacLaren’s, die zich onder het appartement van
de drie bevindt, ontmoeten ze Barney
Stinson en Robin Scherbatsky. In zijn
zoektocht naar de ware en de uiteindelijke moeder van zijn kinderen wordt Ted
gesteund door de vier vrienden. Gedurende negen seizoenen passeren meerdere vrouwen de revue en ontwikkelen
de personages zich stuk voor stuk. De
serie valt bij veel kijkers erg goed in de
smaak en veel losse gebeurtenissen in de
serie zijn bekend bij zowel de kijkers als
de niet-kijkers. Een echte aanrader dus!
NPO GEMIST (2003)
NPO Gemist is de online dienst van NPO
waar je alle tv- en radioprogramma’s
van de publieke omroep kan terugkijken.
Deze dienst is geheel gratis.
Streetlab (2014)
Wat begon als een programma op YouTube werd een pilot bij NPO 3 TVLab in
2014 en is uitgegroeid tot één van de bekendste tv-programma’s van de publieke
omroep. De vier vrienden Daan, Jasper,

NPO GEMIST (2003)

Je zult hiervoor echter je plaatsvervangende schaamte opzij moeten zetten.
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Stijn en Tim testen op semiwetenschappelijke wijze allerlei sociale experimenten
bij nietsvermoedende voorbijgangers.
Wat kan wel en wat kan niet in onze
maatschappij? Terwijl ze hier mee bezig
zijn, krijgen ze opdrachten van elkaar. De
opdrachten variëren van ‘is gapen aanstekelijk?’ tot ‘kan ik fitness-instructeur
worden terwijl ik dat niet ben?’. Ook gaan
de jongens een stap verder. Zo stond
Daan Boom tussen de grote sterren op
het podium tijdens het filmfestival van
Cannes terwijl hij geen film had gemaakt.
Stijn van Vliet trainde mee met zowel FC
Utrecht als Schalke 04 als de Tsjech Njits.
En samen deden ze mee aan Das Supertalent in Duitsland, de Duitse versie van
Hollands’ Got Talent.
Na eerst de Nederlandse maatschappij
getest te hebben, speelt het laatste seizoen zich af in de rest van Europa. In het
laatste seizoen, Streetlab op Reis, zijn de
heren elke aflevering weer in een ander
Europees land te vinden. Hier testen ze
de vooroordelen die wij Nederlanders
hebben over de inwoners van dit land.
Dat het programma in de smaak valt bij
het Nederlandse publiek blijkt uit het
feit dat het programma na één seizoen
op NPO 3 werd genomineerd voor de
TelevisierRing. Helaas wonnen ze deze
niet, maar wie weet wat er nog in het
verschiet ligt voor de vier heren. Wel won
de aflevering van 2 maart 2015 de NPO
Gemist Award voor beste aflevering in de
categorie Amusement en Cultuur.
YOUTUBE (2005)
Iedereen kent deze site. Je kunt naar
videoclips kijken of naar de filmpjes van
je favoriete vloggers, maar ook kun jij je
eigen video’s uploaden.
#BOOS (2016)
Sinds juni 2016 is Tim Hofman, onder
andere bekend van Spuiten en Slikken,
begonnen met zijn eigen BNN-programma op Youtube. In #BOOS trekt Tim alle
toeters, bellen en bombarie uit de kast

YOUTUBE (2005)

Helemaal wanneer dit jouw humor is!

omdat één van zijn kijkers boos is. Ben je
het niet eens met het feit dat je al en jaar
geen fooi hebt gehad? Mail #BOOS. Ben
jij het niet eens met het feit dat je per ongeluk €50 teveel hebt overgemaakt naar
rapper Sjors voor een videoboodschap
en hij het niet wil terugstorten? Mail
#BOOS. Zoals je ziet is alles mogelijk en
zet Tim zijn beste beentje voor samen
met zijn sidekick Marije, beter bekend als
#kutmarije. In het soms ietwat cynische
programma komt de politie regelmatig
op bezoek wanneer Tim, #kutmarije en
de boze mailer weer zonder te vragen
binnen zijn gestormd in een pand en
vervolgens weer naar buiten worden
gedirigeerd. Aan het eind van elke aflevering krijgt de boosdoener van Tim een
oorkonde met een net iets te lange tekst
waar het sarcasme van af spat. Door het
succes van #BOOS is Tim nu begonnen
met een tweede versie van het programma. De tweede versie richt zich alleen
op politieke standpunten en heet om die
reden dan ook Polertiek. Ja met een r,
want dat is typisch Tim. Elke donderdag
verschijnt er weer een nieuwe aflevering van #BOOS op Youtube. Abonneren
maar!
VIDEOLAND (2010)
Videoland was vanaf 1984 al een winkelketen van videotheken, maar is tegenwoordig een filmdienst waar je onbeperkt films en series kijkt. Deze dienst is
van RTL Nederland.
Nieuwe buren (2014)
Een echte aanrader op Videoland is de
serie Nieuwe Buren. Een serie boordevol bekende Nederlandse acteurs als
Daan Schuurmans, Thijs Romer en Katja
Schuurman. De serie is gebaseerd op
het gelijknamige boek van Saskia Noort.
Deze spannende serie gaat over Eva en
Peter die verhuizen naar Almere. Zij zijn
hun dochtertje verloren. In de Zonnewijk
in Almere krijgen ze nieuwe buren. Eva
en Peter raken bevriend met Rebecca
en Steef. Naast vriendschap is er meer

VIDEOLAND (2010)

Voor degenen die het thriller-genre kunnen waarderen.

tussen de twee stellen. Ze raken
verstrengeld in een intrigerende romance met elkaar. Ze delen het bed
met elkaar. Dit leidt echter tot allerlei
gebeurtenissen die tot grote problemen
zorgen tussen de vier buren. Uiteindelijk
ontstaat er flinke wrijving en komt het
tot een ontknoping. De vraag is wie het
tweede seizoen zal redden nu de buren
het op elkaar gemunt hebben. In het
tweede seizoen zal blijken wie de overlevenden zijn. Ondertussen arriveren er
nieuwe buren: Steffi en Lex. Als dat maar
goed gaat...
RTL XL (2010)
Wanneer je een programma van RTL
gemist hebt, kun je dit terugkijken op
RTL XL. Wanneer je betaalt kun je zelfs
reclamevrij alles voor 30 dagen lang
terugkijken.
Chantal blijft Slapen (2014)
Alleen al het feit dat Chantal Janzen
de presentatrice van dit programma
is, maakt het tot één van de betere
programma’s op RTL XL. Zonder enige
schaamte en met een flinke dosis humor
is het Chantal die iedere aflevering bij
twee verschillende Bekende Nederlanders gaat logeren. Van sporters en televisiesterren tot een weerman. Ze verblijft
24 uur bij deze bekende Nederlanders en
kijkt zo hoe het er in hun leventje aan toe
gaat. Heb je dus altijd al eens binnen willen spieken bij die ene BN’er, dan is dit je
kans. Chantal interviewt de BN’ers over
hun werk en persoonlijke leven, maar
ze loopt ook mee met alles wat ze doen.
Zo zingt ze een duetje op de radio met
Nielson en gaat ze naar yoga met Ferry
Doedens. Daarna is het tijd om naar bed
te gaan. Echter, een vaste slaper is Chantal niet. Vaak ontwaakt ze midden in de
nacht en bedenkt ze de gekste plannen.
Een wasje draaien of een slapende BN’er
filmen; het kan niet gek genoeg. En zeg
nou zelf, het is toch heerlijk om vanuit je
luie stoel te ontdekken wat die ene sporter nou bezighoudt buiten het sportveld.

RTL XL (2010)

Voor degenen die het leven van BN’ers
het binnen gluren waard vinden.
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DOE MIJ MAAR
BINNEN BLIJVEN
Laatst brachten we weer een avond samen door. Ik betrapte mezelf op het afzeggen van een
feestje omdat ik zogenaamd moest werken, ik was liever bij jou. Liever alleen op de bank. Nou
ja, alleen, samen met personages met wie ik me bijna meer verbonden voel dan met de vage
kennissen die ik op dat feestje tegen zou komen...
TEKST LIESE VAN HEUMEN
BEELD CELESTA KULING
Natuurlijk wil jij ook dat ik zo af en toe de deur uit ga, dan weiger
je te verbinden, of kijken er zogenaamd te veel mensen. En natuurlijk heb ik ook behoefte om te dansen, een drankje te doen,
of mezelf helemaal van de wereld te helpen. Ik sta schaamteloos
op het podium en in een karaokebar zet ik mezelf meteen op de
lijst met een ambitieus gekozen liedje van Queen. Ik heb de tijd
van m’n leven en de nacht mag zo lang mogelijk duren. Maar na
zo’n avond lig ik de volgende dag levenloos in bed. Ik kan haast
geen licht verdragen en hoewel ik ’s nachts wel mijn hoogslaper
in ben gekomen, krijg ik de volgende dag bijna hoogtevrees als
ik de trap weer af wil. Begin ik liever niet aan.
Ik weet het, het is not done om te zeggen als je 21 bent, maar bij
dezen: doe mij maar binnen blijven. Zéker in de winter. Doe mij
maar neerploffen met een deken en een grote kop thee op de
bank. Oh ja, dan ook meteen in de lelijkste maar fijnste pyjamabroek die ik heb, jij zal immers nooit oordelen. Want jij bent er
altijd. Hoe vaak ik wel niet aan een nieuwe serie ben begonnen
vlak voor een tentamenperiode… zes seizoenen, zomaar ter beschikking, met een beetje geluk gemiddeld twintig afleveringen
van veertig minuten per seizoen, toch zo’n tachtig uur kijkplezier.
Een tip aan allen: Aan een nieuwe serie beginnen voor je tentamenperiode is nooit een goed idee. Wel altijd een leuke.
Door jou vergeet ik mijn verantwoordelijkheden, vergeet ik de
drukke schema’s en vergeet ik soms te eten. Je weet precies wat
ik wil, je speelt automatisch door en de enige keer dat ik moet
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bewegen is om op ‘ja’ te drukken als je me vraagt of ik nog
steeds aan het kijken ben. Oh, de bezorgdheid… Laat me tot
diep in de nacht naar je kijken, kijken tot mijn ogen dichtvallen en vervolgens dromen over wat ik allemaal heb gezien.
Verdwalen in de jaloersmakende wereld en de dramatiek van
Gossip Girl, me een ware FBI-agent voelen door het kijken van
White Collar en dankbaar zijn dat ik in het nu leef na het kijken
van een van je vele oorlogsklassiekers.

“Aan een nieuwe serie beginnen voor je tentamenperiode is nooit een goed idee. Wel altijd een
leuke”
Toch hebben we soms ruzie. Zoals toen je besloot Mad Men te
verwijderen, terwijl ik midden in seizoen 4 zat. Dat heb je mooi
geweten, ik nam meteen een proefabonnement op Videoland.
Daar vond ik wat Nederlandse series, die ik ooit ver voor jouw
bestaan al eens op de televisie had gezien, mocht je weten wat
een televisie is, maar verder niets wat jij niet te bieden had.
Ik weet niet of het routine is, een vorm van escapisme of het
toeval dat je steeds een nieuwe Netflix Original toevoegt op
het moment dat ik niets nieuws meer zie in dat gevarieerde
aanbod van je, maar ik kom hoe dan ook altijd bij je terug,
beste Netflix. Behalve na zo’n avondje uit dan, dan kan ik zelfs
jóu niet verdragen.
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TEKST LEANNE DUIVEN
BEELD EVIE AERTS
Vroeger, in die goeie ouwe tijd, was alles nog heel simpel. Je had eerst de televisie, toen het internet.
Mensen gingen zich vervelen en de tv bood niet meer wat ze wilden, dus gingen ze eigen content maken.
Zo ontstond YouTube (en nog vele andere sociale media), waarop iedereen zijn eigen content kon plaatsen. Steeds
meer mensen gingen deze filmpjes kijken, bepaalde Youtubers werden heel bekend en bepaalde mensen niet. Bla
bla bla, allemaal informatie die wij als CW’ers inmiddels wel weten. Maar dit simpele tijdperk is voorbij. De hele
duidelijke scheidslijn tussen alleen televisie en alleen YouTube is verdwenen.

Vroeger was het allemaal heel duidelijk. Je had een aantal grote Youtubers
met allemaal hun eigen content. Je kon
makkelijk al deze Youtubers vinden en
ook het aantal video’s dat ze plaatsten
makkelijk bijhouden. Door de jaren heen
zag je ze groeien en ervaarde vaak ook
plaatsvervangende trots. Helemaal blij
was je dat jouw Youtuber zo groot was
geworden. Jouw trouwe views hielpen
daar toch ook wel aan mee. Op elk moment van de dag kon je eventjes je mind
verzetten en kijken naar de challenges,
gamevideos en kletsvideo’s van jouw
favoriete Youtuber. Die hele televisie had
je helemaal niet meer nodig, wat je wilde
zien kon je vinden op YouTube.
Maar natuurlijk zijn de televisieproducenten niet geheel dom, ze zagen hoe
populair de bloggers en vloggers onder
de Nederlandse jongeren werden en
besloten deals te sluiten. Dit is een ontwikkeling die we steeds meer zien bij het
Nederlandse medialandschap en online.
In plaats van dat we televisiekijken om
eventjes wat anders te zien dan de vloggers, zien we ze regelmatig aanschuiven
bij talkshows en meedoen met programma’s zoals Expeditie Robinson.
En hetzelfde geldt ook voor de online
content, steeds meer bekende Nederlanders beginnen met vloggen en elk

programma vind je in kleinte bits op
YouTube. Neem nu als voorbeeld het
programma #BOOS van Tim Hofman,
een programma dat alleen op YouTube
staat en tot stand is gekomen doordat
ze geen groen licht kregen om het op de
televisie uit te zenden. Een onwijs leuk
programma, maar wat is er gebeurd met
het platform dat ooit zo uniek was?

‘‘Alles wat je wilt zien kun je
vinden op YouTube.’’

Dat het ooit zou veranderen is logisch,
alles om ons heen verandert natuurlijk.
Maar is dit de richting die we op willen? Steeds meer programma’s maken
content die ook speciaal gericht is op
het format van YouTube. Zodra het is
uitgezonden kunnen we het meteen
terugvinden. Voor mij is dat vaak een
reden om niet eens meer een programma zoals The Voice of Holland live te
kijken, de optredens kun je meteen na de
uitzending terugvinden. En dan kost het
toch aanzienlijk minder tijd met hetzelfde
resultaat. Het nieuwe format zorgt ervoor
dat televisie aan de ene kant een nog

kleiner deel gaat uitmaken van ons leven.
Je hebt het niet meer nodig om mee
te praten met je vrienden en als je wat
hebt gemist kun je het snel in twee à drie
minuutjes terugkijken.
Maar aan de andere kant zien we, als
we dan eens in de zoveel tijd televisiekijken, onze favoriete ‘oude’ vloggers en
bloggers overal terug op de televisie.
Anna Nooshin in Expeditie Robinson,
Enzo Knol regelmatig bij RTL Late Night
en Teske de Schepper zie je inmiddels regelmatig verschijnen bij 3FM. Waar je nu
ook je content kijkt, overal zijn YouTubers
te vinden. Zij bepalen inmiddels voor een
groot deel wat wij kijken en nu dus ook
waar we dat doen. Er bestaan geen twee
gescheiden platforms meer, alles staat
met elkaar in verbinding. Het is een verandering die past bij deze tijd, maar ook
weer vraagt om nieuwe veranderingen.
Ik ben zeer benieuwd hoe deze ontwikkeling doorgaat en of YouTube niet officieel
de nieuwe televisie wordt.
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DE OPKOMST VAN
Al zijn er nog zo veel goede series, vinden we Netflix de
beste uitvinding ooit en hebben we een hekel aan reclameblokken: we hebben het lineaire televisiekijken heus nog niet
afgeschreven. Voor algemene favorieten zoals Boer Zoekt
Vrouw, Wie Is De Mol, The Voice of Holland en Heel Holland
Bakt blijven we maar al te graag thuis. En minstens een miljoen mensen met ons, mochten we de toch wat ouderwetse
methode van kijkcijfers meten geloven. Toch zien deze kijkcijferkanonnen ook in dat de televisie ietwat verouderd is en
stortten ze zich massaal op het second screen-fenomeen…
We hebben twee voorbeelden voor jou op een rijtje gezet en
vermeld wat je beter wel en niet kunt doen!
TEKST LIESE VAN HEUMEN & ELZE ROES
BEELD CELESTA KULING

Wie is de Mol
De ontdekker van Wie is de Mol moet haast wel bakken
met geld verdienen! Al jaren kijkt heel Nederland ’s winters
wekelijks naar deze spannende spelshow. Het is niet alleen
een origineel spel, het televisieprogramma bevat door de
prachtige omgeving waarin het spel plaatsvindt ook unieke
camerabeelden. Wie is de Mol is voor velen een verslaving.
Dit komt mede door het feit dat je zelf ook een beetje mee
kunt spelen. Ieder jaar vraag jij je, samen met jouw vrienden
en familie weer af wie de Mol is.
Vanaf seizoen 1 is het al verschrikkelijk om niet op het moment zelf te kunnen kijken. Je was als kind bang dat klasgenootjes zouden verklappen wie er die week uit was gegaan.
Dit werd door de jaren heen alleen maar erger. Allerlei
sociale media kwamen op: Hyves, Twitter, Facebook, Snapchat... Vanaf dat moment kwamen alle mogelijke spoilers in
ons leven. Toen je in de brugklastijd wilde kijken of je nieuwe
‘respects’ op je profielfoto had gekregen, was er altijd een
mogelijkheid dat ergens een ‘krabbel’ was verschenen met
een bericht dat je niet had willen zien.
Wie is de Mol zal altijd een traditioneel format blijven en
nooit een serie op Netflix. Wel is het door de jaren heen veel
meer geworden dan alleen een televisieprogramma. Wie is
de Mol heeft een echte app die dit jaar helemaal vernieuwd
is. Samen met je vrienden, collega’s en familie kun jij een
poule maken over het raden van de mol. Deelnemers kunnen
raden wie de mol is en degene die er het dichtste bij zit, is de
winnaar! Tegenwoordig is het ook eenvoudig mogelijk om
meningen van personen te weten die wat verder weg staan
dan vrienden en familie. Iedere week verschijnt een heuse
‘Moltalk’ op de televisie, waarin bekende Nederlanders en
oud-kandidaten napraten over het programma en over de
mogelijke mol. Bovendien is Wie is de Mol op vrijwel alle
sociale mediakanalen te vinden. Foto’s, exclusief materiaal en
terugblikken worden hier getoond. Fans hebben zelfs pagina’s gemaakt met mogelijke aanwijzingen voor de Mol. Door
alle sociale media vorm jij samen met alle andere Nederlandse fans een echte community.

Do’s
- Gebruik de app en maak er een echt spel van. Zet
samen met je vrienden geld in of misschien wel een
kratje bier!
- Houd de Facebookpagina met aanwijzingen in de
gaten. Misschien win jij hierdoor wel de poule.

Don’ts
- Spam niet heel Facebook vol met jouw bevindingen,
je bent overigens geen huisvrouw met een kortpittig
kapsel.
- Zet de functie automatisch afspelen van filmpjes op
Facebook niet aan als je de Wie is de Mol pagina
volgt. Wanneer je het programma toch moet missen,
loop je dan de kans dat een terugblik automatisch
afspeelt. Het zou zonde zijn als je al kunt zien wie het
spel moet verlaten.
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HET SECOND SCREEN

The Voice of Holland
Meer dan zes jaar geleden maakten we kennis met ‘weer
een nieuwe’ talentenshow. Maar deze keer was het anders,
John de Mol bedacht dat het nu een keertje over de stem
moest gaan in plaats van over de X factor en zo geschiedde:
miljoenen mensen zagen Ben Saunders seizoen 1 winnen en
ongeveer de hele wereld wilde de rechten van het programma
kopen.
Bij de start van het vijfde seizoen werd de RedRoom app geïntroduceerd. De app, ontwikkeld door partner Vodafone, moest
het de kijker mogelijk maken om dichterbij de ‘The Voice’ te
komen dan ooit te voren. En wel door het mogelijk maken om
backstage video’s te kijken en 24/7 up to date te zijn van al het
nieuws rondom de talenten.
Maar de technologie ontwikkelde zich snel. In het zevende seizoen, 2 jaar later, introduceerde de RedRoom app een Virtual
Reality functie. Mocht The Voice ver boven jouw niveau liggen
dan kun je je door deze optie toch even een talent voelen door
het podium te beklimmen, of backstage rond te dwalen. Wel
even een dingetje: je moet in het bezit zijn van een VR-bril.
Tijdens de blind auditions en the battles is het allemaal wat
toegankelijker en kun je echt gebruik maken van zo’n tweede scherm. Wanneer je thuis op de bank zit kun je je via de
app een zogenaamde ‘thuiscoach’ wanen en draaien voor de
talenten die je tijdens de audities ziet, of gokken welk talent de
coach gaat kiezen.
Super interactief! Niet dat de coaches iets met jouw advies
doen.

Do’s
- Aangezien The Voice een echt familieprogramma is, zorg
dat de rest van je familieleden de app ook hebben
geïnstalleerd en kijk wie de beste thuiscoach is.
- Voeg een wedstrijdelement toe: wie het minste juist heeft
gedraaid als thuiscoach moet in de reclameblokken drin
ken halen voor iedereen.

Don’ts (voor de makers van de app)
- Wees niet te vooruitstrevend: hoeveel mensen heb
ben er nou een VR-bril?
- De RedRoom app straalt zoveel Vodafone uit dat je als
gebruiker bijna denkt ook je resterende mb’s en bel
minuten te kunnen checken. Less is more.
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DE ACTIVITEITEN OP EEN RIJ

Mycelium

TEKST IREEN VAN DER HORST & JURRE ENGBERS
BEELD EVIE AERTS

Schoentje Ophalen
Na weken vol verwachting was het op 6 december eindelijk zo ver. De mooi versierde
schoentjes waren gevuld door de Sint. In
de weken voorafgaand hebben een groot
aantal Myceliumleden hun uiterste best
gedaan om een zo mooi mogelijke schoen
te knutselen. De Sint is al deze moeite natuurlijk niet ontgaan. Bovendien bleek dat
de Myceliumleden echte lieverdjes waren
geweest. De Sint kon dan ook niet anders
dan de schoentjes te vullen met heerlijke
pepernoten en schuimpjes. Als klap op de
vuurpijl kreeg ieder lid ook nog een persoonlijk gedicht. Onze leden zijn weer goed
verwend dit jaar!

Tostimiddag
De Myceliumleden konden hun buikjes
lekker vullen op de Tostimiddag op 7
december. Natuurlijk was de tostimiddag
een groot succes. Ook de nieuwe, speciale tosti was een succes. Deze keer was
het een tosti met mozzarella, salami en
pizzakruiden. Daarnaast waren er natuurlijk de welbekende tosti’s voor iedereen.
Bovendien kon iedereen tijdens het
smullen van de tosti’s bespreken welke
geweldige cadeaus de Sint hen een paar
dagen daarvoor had gegeven. Kortom,
één en al gezelligheid.

Reisinschrijving
Het was natuurlijk al eventjes duidelijk
waar de reis naartoe zou gaan. De hoofdstad van Hongarije, Boedapest. Of op zijn
Hongaars: Budapest. Een stad met zo’n
1,7 miljoen inwoners en een oppervlakte van zo’n 525 vierkante kilometer.
De Myceliumleden zullen gedurende
één week verblijven in The Hive Party
Hostel. Een prachtig hotel met genoeg
mogelijkheden om zelfs in het hotel een
feestje te bouwen. In Budapest heeft
de reiscommissie het nodige vermaak
geregeld. Een kroegentocht met één uur
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open bar, excursies naar de universiteit
en bedrijven. Maar natuurlijk ook de
gezelligheid. Wie wil dat nou niet? Hoe
geliefd deze studiereis nu al was, bleek
wel bij de reisinschrijving. Om en nabij
tien uur ’s morgens op 8 december zat er
al een flinke rij. De rij was zelfs zo groot
dat later aansluiten al een plekje op de
reservelijst betekende. Om 11:30 uur,
toen de inschrijving officieel begon, was
het dan ook erg druk. Uiteindelijk zijn er
45 gelukkigen die zullen afreizen naar de
mooie stad aan de Donau.

Kompanioborrel
Op 15 december was er de Kompanioborrel. Dit is een borrel van de overkoepelende vereniging voor alle studenten
van de sociale faculteit. Hieronder
vallen dus communicatiewetenschap,
sociologie, culturele antropologie en
ontwikkelingsstudies, kunstmatige
intelligentie, psychologie, pedagogische
wetenschappen en onderwijskunde.
Deze borrel was in onze gezamenlijke
huiskamer. Erg druk bezocht door onze
leden was deze borrel echter niet. Toch
is uit betrouwbare bronnen vernomen
dat het erg gezellig was met de aanwezigen.

m Inside

MYCELIUM

Actieve Ledenavond
Elk jaar zijn er tientallen leden die zich
met hun hart en ziel inzetten voor de
vereniging om zo leuk en leerzaam mogelijke activiteiten te organiseren. Zo ook
dit jaar. Natuurlijk mag deze inzet niet
worden vergeten en moeten de leden
die op welke manier dan ook iets hebben
betekend binnen hun commissie worden
bedankt. De eerste Actieve Leden Avond,
ook wel ALA genoemd, vond dit jaar
plaats op 12 december. Traditiegetrouw
werd er verzameld op een plek ergens
in Nijmegen die niks te maken had met
de uiteindelijke activiteit. Een groep
ter grootte van een slordige 40 man
verzamelde bij Olround Bowling vol
spanning voor wat er op het programma
stond die avond. Na een fietstocht die de
groep langs de medische faculteit bracht,
kwam de groep aan bij hun eindbestemming, Combo Mambo. Deze kleine
tapasbar aan de Sint Annastraat was
omgetoverd in een ware bierproeverij en
karaoke studio. De avond begon met een
gezellige bierproeverij gegeven door de

Nijmeegse brouwerij Oersoep. Verschillende bieren van de “crowdfunded”
brouwerij kwamen voorbij met een korte
uitleg over de smaken, kleuren, geuren
en natuurlijk het brouwproces. Na dit
korte, maar interessante college over bier
was het tijd voor muziek. Combo Mambo

werd omgetoverd tot een karaoke paradijs voor de liefhebber. Iedereen die zich
geroepen voelde om zijn mooie stem ten
gehore te brengen kreeg de kans om dit
te doen. Met hits van Queen tot K3 was
de avond helemaal compleet en daarmee de eerste ALA zeer geslaagd.

Kerstdiner
Op 19 december hulde café Van Ouds
zich in kerstsferen. De eetcommissie
heeft hun best gedaan om een heerlijk
diner te verzorgen en dat is zeker gelukt.
Complimenten! De hongerige leden
verzamelden zich in het gehele café.
Onder het genot van een drankje was het
al snel hartstikke gezellig. Als voorafje
kreeg iedereen brood met kruidenboter.
Daarna was het tijd voor allerlei soorten vlees, vis en salades. Onder andere
kippenboutjes, spareribs, gehaktballen,
saté en zalm stonden op het menu.
Daarnaast waren er heerlijke groente- en
fruitsalades. Tenslotte het dessert. Er was
zelfs de luxe om te kiezen tussen twee

nagerechten: chocolademousse of een
monchou-toetje. Ook deze smaakten de
Myceliumleden natuurlijk wel. Hierna
werd er nog gezellig nageborreld en werden de kerstplannen alvast doorgesproken. Het kerstdiner was een geslaagde
opwarmer voor de kerst!

Pubquiz Borrel
Vlak voor de kerstvakantie, op 21
december, was het tijd voor de laatste
borrel van het kalenderjaar. Natuurlijk
kon dit niet zomaar voorbij gaan en werd
er een heuse pubquiz georganiseerd. In
verschillende teams konden de deelnemers zich wagen aan de vragen die de
sport- en spelcommissie in petto had.
Met vragen over onder andere sport,
muziek en Mycelium werd de kennis van
de deelnemers getest. Na vijf rondes
vol moeilijke vragen ging de winnaar

naar huis met de eerste prijs, een fles
wijn! Om dit te vieren vloeide de pubquiz
soepel over in de borrel in het Bascafé.
Natuurlijk was er voor de verliezers ook
een moment om even bij te komen van
de tegenslag. Gelukkig bleef er ondanks
de felle strijd tijdens de pubquiz wel een
ontspannen en gezellige sfeer hangen in
de stamkroeg van Mycelium. De avond
duurde, zoals gewoonlijk, nog voort tot
in de late uurtjes.
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Mycelium Outside
Eind november vertrok ik naar Zuid-Amerika om daar voor mijn stage bij Talpa Producties
mee te werken aan de opbouw en start van een nieuw televisieprogramma. In ‘Helemaal
Het Einde’ laten drie Nederlandse gezinnen huis en haard achter om een nieuw bestaan op
te bouwen aan de Chileense kust. Een uniek project, dat maar liefst een jaar uitgezonden
zal worden. Aan mij de eer om hier vier maanden van mee te mogen maken, een maand in
Nederland en drie maanden in Chili. Een grote uitdaging, die me tot nu toe meer dan goed
bevalt!
TEKST BABS BINGEN
BEELD EVIE AERTS
Hoewel ik in het begin nog niet goed
kon begrijpen wat ‘Helemaal Het Einde’
nou zo uniek maakt, begin ik het steeds
beter te begrijpen. Er worden drie totaal
verschillende (lees: goed gecaste) gezinnen gevolgd die in Nederland “alles”
opgeven om “aan het einde van de
wereld” een nieuw bestaan op te gaan
bouwen. Ze krijgen een startkapitaal en
een stuk grond waar basisvoorzieningen
in campingstijl aanwezig zijn. Ga dat
maar eens doen. Een van de bijzondere dingen is dat we, omdat we niet in
Nederland filmen, niet te maken hebben
met de Nederlandse wetgeving wat
betreft kinderarbeid. De kinderen (want
ja, die zijn er ook in overvloed bij) mogen
gewoon constant gefilmd worden. En dat
maar liefst een jaar lang. De gezinnen
zijn een enorme ontwikkeling aan het
doormaken. Hoe gaan ze wonen? Hoe
gaan ze geld verdienen? Hoe zal het met
de verhoudingen binnen het gezin gaan?
En tussen de gezinnen?
Niet alleen redactioneel gezien is het
format uniek. De hele productie is uniek.
Er kan hier niet zomaar even een programma opgenomen worden. Er moest
hier, voordat de gezinnen aan konden
komen, aardig wat gebeuren. Denk eens
aan het uitkiezen van een locatie voor de
gezinnen, het bouwen van de huisjes,
het afzetten van de stukken land... Een
accommodatie voor de crew, waar niet
alleen geslapen maar ook echt geleefd en
gewerkt kan worden, met alle technische
moeilijkheden. En alle rompslomp rondom vergunningen... Daarnaast werk ik
hier niet zomaar op een kantoortje, maar
in een van de vakantiehuisjes waar we
zelf ook in verblijven – maar dan omgebouwd tot edit lodge. Toch een gekke
gewaarwording, dat je om half negen je
bed uit rolt en om tien voor negen achter
je bureau zit en dan om half elf even naar
de zee te lopen, bij wijze van pauze.
Mijn functie als stagiaire bestaat met
name uit het ondersteunen van de redactie. Samen met een andere stagiaire ben
ik de enige die daadwerkelijk al het ge-
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filmde materiaal te zien krijgt. Het is aan
ons om ervoor te zorgen dat de montage
vlekkeloos kan verlopen. We zorgen ervoor dat rotzooi weggeknipt wordt, items
gecategoriseerd worden en interviewtjes
uitgetypt worden. Klinkt als een saaie
kantoorklus, maar dat is het allesbehalve.
Samen met de redactie ben je constant
bezig met het creëren van verhaallijnen
voor de aflevering. Daardoor leer je alles
over het ontstaan van een verhaal door
middel van beeld en geluid. Doordat het
team erg klein is, heb ik niet alleen eigen

‘‘Het is allesbehalve een
saaie kantoorklus.’’
verantwoordelijkheden maar is er ook altijd wel ergens hulp nodig. Hierdoor heb
ik de kans om daadwerkelijk overal in het
proces van dit project mee te draaien.
Vlogjes opnemen met kandidaten, de
filmploeg en regisseur ondersteunen op
een draaidag, productiewerkzaamheden
verrichten... Het hoort er allemaal bij.
En dat op een paradijselijke locatie...
Hoewel we lange dagen maken en er
niet altijd sprake is van een vrij weekend,
moet ik bekennen dat het heerlijk is om
de straat maar over te hoeven steken en
de telkens weer prachtige zonsondergang op het strand te kunnen aanschouwen. Of wat dacht je van kerst en oud en
nieuw in je korte spijkerbroekje? Omdat
we met de crew niet alleen samen werken, maar ook samen wonen is het onderlinge contact erg informeel en zijn we
een soort grote familie aan het worden.
Weekenden worden ingeluid met bier
en barbecues en voor je het weet sta je
dronken met je baas of stagebegeleider
in de plaatselijke strandtent. Als dat maar
een goede beoordeling wordt...
Nieuwsgierig geworden naar waar ik nou
echt zit en naar het resultaat van onze
werkzaamheden? Kijk elke maandagavond dan om 20.30 uur naar ‘Helemaal
Het Einde’ op RTL4.

Vraag

MYCELIUM

van
vandaag

‘‘Van welk fictief karakter zou jij als het kon
vlogs willen zien?’’
TEKST TIM VAN DER KALLEN & LIESE VAN HEUMEN
BEELD EVIE AERTS

Jelrik van der Drift
• eerstejaars
‘Van Frodo, van Lord of the
Rings. Ik zou hem wel willen
zien vloggen op zijn reis. Zien
waar hij is en hoe ver hij is tijdens zijn reis naar de vulkaan.
Een vlogje uit het kasteel,
bijvoorbeeld.‘

Teng Derks
• tweedejaars
‘Rick van Rick and Morty. Ik
vind dat gewoon een keigrappige serie en ik zou wel een
keer een vlog van zijn avonturen willen zien. Dat personage
is echt geweldig.‘

Sophie Hagenbeek
• tweedejaars
‘Van Harry Potter! Daar hoef ik
ook niet lang over na te denken. Ik wil altijd al weten hoe
een normale dag op Zweinstein er aan toe gaat. Wat ik
dan verwacht te zien? Geen
idee! Ik heb in alle films nog
geen normale dag gezien.‘

Rianne Durenkamp
• derdejaars
‘Ik zou wel graag een vlog
willen zien van Barney Stinson (How I Met Your Mother)!
Lijkt me grappig om te zien
wat deze womanizer allemaal
uitspookt. Die kerel is LEGEN
-- wait for it -- DARY!‘

Marlieke Jansen
• eerstejaars
‘Nou, ik heb veel series gezien, maar ik zou toch graag
Michael Scofield (Prison
Break) willen zien vloggen.
Het lijkt mij leuk om het meer
vanuit zijn perspectief te zien.
Dat hij zijn denkstappen zou
laten zien als hij een plan
uitvoert om te ontsnappen.
En bovendien lijkt dat me heel
erg spannend.‘

Remco Schlief
• derdejaars
‘Dan denk ik van Walter White,
oftewel Heisenberg uit de
serie Breaking Bad. Je kent
wel van die vlogs waarin iets
gekookt wordt, dat hij dat dan
doet met meth, of zo. En in
plaats van een vlog van een
dagje uit, breekt hij in bij het
politiebureau. Of een vlog
tijdens een drugsdeal. Oh, of
een tutorial van hoe hij zijn
baard trimt! ‘

Sanne Demir
• master
‘Mario is een echte ontdekker van werelden. Iedereen
wil toch wel weten hoe het
is om nieuwe werelden te
ontdekken? Bovendien lijkt
het me hilarisch om Rainbow
Road vanuit zijn perspectief
te zien. Zo van “holy shit, een
bocht, holy shit I can’t make
this, hooooo....” *eindigt in de
afgrond*. En dan de volgende
dag een nieuwe vlog: poging
twee, let’s get this son of a
bitch. ‘

Ruby Brouns
• master
‘Ik zou graag willen dat Lorelai
Gilmore van de serie Gilmore
Girls een vlog zou beginnen,
omdat zij ontzettend grappig
is. Haar denkwijzen lijken vaak
nergens op te slaan, maar
uiteindelijk wordt altijd duidelijk wat ze bedoelt en zie je
de logica. Zo ben ik zelf ook.
Daarnaast is ze hartstikke ad
rem en sarcastisch, da’s echt
mijn type mens!‘
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OP BEZOEK BIJ DE NOS
Onlangs gingen wij namens Freem met de trein richting het Mediapark
in Hilversum. We hadden de eer om een bezoekje te mogen brengen aan
de NOS! Voor de meesten van ons is de NOS de meest gangbare nieuwsbron. Als grootste publieke nieuws-, sport- en evenementenorganisatie
van Nederland heeft de NOS een grote verantwoordelijkheid om het juiste
nieuws aan het publiek te brengen. Hoewel aan de inhoud van het nieuws
misschien weinig verandert door de jaren heen en het traditionele journaal
nog steeds populair is, moet de NOS meegaan met de tijd. De NOS-app
en nieuwe flitsende studio zijn hier voorbeelden van, maar er is meer. Wij
hebben gekeken hoe de NOS omgaat met de trend van overal en op elk
moment nieuws uitbrengen; de trend naar on demand-aanbod. Na afloop
konden we wel stellen dat de NOS zeker klaar is voor de toekomst.
Na een lange treinreis staan we in het
hart van de Nederlandse media: het
Mediapark. Na een korte wandeling bereiken we het grote, (niet helemaal meer)
witte gebouw van de NOS. Het gebouw
is aan de buitenkant vergelijkbaar met
de Thomas van Aquinostraat. We voelen
ons dan ook al snel thuis en gaan met
een gerust hart naar binnen. Bij binnenkomst zien we meteen dat het gebouw
veel moderner en mooier is dan het van
de buitenkant lijkt. We melden ons en
krijgen ieder een heuse bezoekerspas.
We mogen plaatsnemen op zachte rode
banken en wachten, toevallig naast Twan
Huys, op onze rondleiding.
Wilma, publieksvoorlichter op de
afdeling Marketing en Communicatie,
ontvangt ons hartelijk. We lopen vrijwel meteen naar de lift die ons naar
de nieuwsvloer brengt. Wilma vertelt
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TEKST JOOST DOFFERHOFF & ELZE ROES
BEELD EVIE AERTS & FLORIAN DUCLOS
ons dat er bij de NOS wel 700 mensen
werken, omdat er 24 uur per dag nieuws
uitgebracht moet worden. Er werken
mensen voor de verschillende journaals,
de internetredactie, NOS op 3, het Jeugdjournaal, Zapp Weekjournaal, NOS sport,
het Oog op Morgen, voor evenementen,
noem het maar op. We zien meteen
dat er op de nieuwsvloer een drukke
sfeer heerst. Veel van de verschillende
afdelingen van de NOS zitten samen in
één grote ruimte. Er klinken telefoontjes
en veel stemmen, maar ook getik op een
toetsenbord en gelach.
We vragen Wilma of er meer concurrentie is bij de NOS nu we in een
internettijdperk zitten. Ze vertelt ons

meteen over de verhoogde werkdruk die
daarmee gepaard gaat. Er zijn nu meer
werknemers om nieuws via internet te
vergaren en verspreiden. Nieuws komt
tegenwoordig veel binnen en moet veel
sneller naar buiten. De stap van nieuws
maken naar nieuws plaatsen is veel
kleiner geworden. Het nieuws staat al
snel op de website, Facebookpagina en
op de NOS-app. Het is voor de NOS altijd
een kick om eerder te zijn dan de rest en
als eerste te kunnen melden dat er iets
groots is gebeurd. Toch is dit niet het belangrijkste. De NOS werkt namelijk veel
samen met de andere nieuwskanalen.
Bij de vliegramp met de MH17 namen
andere omroepen veel beelden over van
de NOS. Andersom gebeurt dat ook. De
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NOS heeft met de aanslag in Berlijn de
beelden over kunnen nemen van een
Duitse omroep. Zo helpen de omroepen
elkaar en is de concurrentie niet altijd
prioriteit.
Een probleem dat bij internetnieuws kan
komen kijken, is de opkomst van fake
news. Rondom de Amerikaanse verkiezingen hoorde je hier veel over. We zijn
benieuwd hoe de NOS hier mee omgaat.
Wilma vertelt ons dat dit een probleem
van alle tijde is. Als grootste Nederlandse nieuwsorganisatie is het een ramp
als er verkeerd nieuws wordt verspreid.
Daarom zijn ze hier erg nauwkeurig mee.
Iedere dag wordt het nieuws van de
vorige dag geëvalueerd. Publieksreacties
spelen hierbij een belangrijke rol. Wilma
werkt zelf met publieksreacties en kan
hier een goed voorbeeld van geven. Je
hebt het misschien wel gehoord. Rond
oud en nieuw was er een man verongelukt met vuurwerk. De politie had
destijds vermeld dat de man het niet had
overleefd. Aangezien de NOS de politie
als betrouwbare bron ziet, was dit in het
nieuwsbericht gezet. Al snel kreeg Wilma

bericht van familie van de man dat hij
helemaal niet overleden was. Dit moest
snel rechtgezet worden. De NOS blijft er
altijd op letten dat het nieuws juist en objectief is. We weten het allemaal, fouten
maken is menselijk.
Aangezien we binnen onze opleiding
van Henk, Gabi, Mariska, Ciska en Annemarie vaak gehoord hebben dat jongeren
steeds minder nieuws kijken, zijn we
benieuwd wat de NOS hiermee doet. Wilma brengt ons al snel naar de afdeling
van NOS op 3. NOS op 3 is een tak van
de NOS die vooral gericht is op jongeren.
Wat opvalt is dat de werknemers op deze
afdeling zelf ook nog jong zijn. Het werk
van NOS op 3 gaat niet meer op de televisie, maar is alleen nog te zien nog op
het internet. Hierdoor kunnen jongeren
het nieuws kijken op het moment dat zij
zelf willen. Voorbeelden hiervan zijn het
nieuws in 30 seconden en de opmerkelijke nieuwtjes op Facebook. Alles is
flitsend en kort en wordt afgestemd op
de wensen van de jonge doelgroep. Het
doel hiervan is om aan de wensen van
jongeren te voldoen en om hun aandacht

ook vast te houden.
De NOS stimuleert ook de aandacht voor
nieuws van kinderen op jonge leeftijd. Zo is het Jeugdjournaal sinds een
aantal jaar ook in de ochtend te bekijken.
Hierdoor kunnen jonge kinderen ook op
school naar het nieuws kijken. Daarnaast
is er het Zapp Weekjournaal, dat iedere
week een samenvatting geeft van wat
er is gebeurd. Over on demand gesproken: sinds kort bestaat er de “Mash Up”,
een YouTubeserie van de NOS. Iedere
woensdag komt er een aflevering online,
waar bij Roel en Ivo het nieuws bespreken. Ook is er iedere week is er een
gast, bijvoorbeeld een vlogger, en dat is
niet voor niets. Ivo vertelt ons dat ze de
jonge doelgroep willen bereiken door
het nieuws entertainend te maken. De
reacties op de filmpjes gaan voor de helft
over de gast, maar voor de andere helft
ook over het nieuws. Dit is positief.
Voor de kijker die vóór de introductie van
het internet en online opgegroeid is en
van jongs af al traditiegetrouw het jour
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naal al op televisie kijkt, moet het aanbod
natuurlijk ook nog up-to-date zijn. De
traditionele vorm van het nieuws speelt
voor de NOS nog steeds de grootste
rol. Hier halen ze de meeste kijkcijfers
vandaan; dagelijks meestal één miljoen
of meer. De gemiddelde leeftijd van de
kijker van het 8-uurjournaal is 57 jaar en
wordt steeds ouder. Verjonging van het
televisienieuws is dus ook wel degelijk
nodig. Denk nu niet dat nieuws op de televisie nog steeds zo stoffig is, want ook
al is het medium traditioneel, het uiterlijk
en de manier waarop het gebracht wordt,
gaat natuurlijk wel met zijn tijd mee.
Twee compleet nieuwe studio’s zorgen
voor deze nodige verjonging. Boven
in het gebouw bevindt zich er de grote
studio, en direct op de nieuwsvloer de
dagstudio. De studio’s zijn zo nieuw dat
Wilma de dagstudio nog niet eens heeft
gezien. Een hippe desk , waar wij natuurlijk ook even achter mogen staan, en
van afstand bestuurde camera’s zodat de
ruimte zo klein mogelijk gehouden kon
worden. Op het moment dat we in deze
studio staan, komt Naomi van de regie
binnengelopen en vraagt of wij een live
nieuwsuitzending vanuit de regiekamer
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willen meemaken. Daar zegt niemand
natuurlijk nee tegen!
Een muur vol schermen, een tafel vol
knopjes, genoeg communicatiemiddelen
en vijf man zorgen er vanuit de regiekamer voor dat de live uitzending vlekkeloos verloopt. Net voordat de uitzending
begint, horen we dat een item nog niet
klaar is. Gelukkig staat deze pas aan
het eind van de uitzending gepland dus
heeft het bewerkingsteam nog een paar
minuten om deze af te maken. Iedereen
in de regiekamer maakt grapjes voordat
de uitzending begint en er wordt gecontroleerd of de presentatrices wel goed
op hun plek staan. Er wordt afgeteld en
vanaf het moment dat Naomi de controle
over de uitzending neemt is iedereen
zeer serieus. “Camera 3 over camera 4.
Is dat item nou al af? Over naar camera 2
en cut! Speel de video af, deze duurt 30
seconden en op de woorden “maar de
vraag” gaat de camera weer op jou, Dionne”. Het lijkt een stressvolle bedoeling,
maar het team doet dit vijf keer per dag
en voor hen is het business as usual.
Na de regiekamer neemt Wilma ons mee
naar boven, naar de grotere studio’s.

We zien als eerst de sportstudio, waar
afgelopen zomer al het nieuws over het
wereldkampioenschap voetbal vandaan
kwam. Dit is natuurlijk interessant om te
zien, maar het echte spektakel is Studio
8, de allernieuwste studio. We hebben
veel geluk dat we naar binnen mogen,
omdat ze hier nog veel aan het testen
zijn. Wilma vertelt dat we pas de tweede
groep bezoekers zijn die de nieuwe studio mag zien, wat een eer! We zien een
ronde studio met meer schermen dan je
zo snel kan tellen. In deze studio wordt
het journaal van zes en acht uur opgenomen en het Jeugdjournaal. Alles staat
op rails. Hierdoor kunnen de schermen
gemakkelijk verschoven worden. Zo lijkt
het net of er steeds een andere studio
in beeld is. Waar er in de dagstudio
beneden vijf man het werk deed, staat
er bij deze grote journaals misschien wel
20 man in de regiekamer. Na dit hoogtepunt gaan we richting uitgang en nemen
we afscheid van Wilma, die ons nog een
leuke NOS-pen en -zadelhoes meegeeft.
We stappen in de trein voor een lange terugreis naar Nijmegen. ‘s Avonds zagen
we op het journaal dingen, die ons voor
vandaag nog niet waren opgevallen. Het
was een mooie dag!

ARTIKEL

HOE WORD IK:

EEN BLOGGER/VLOGGER

Hoe je vroeger simpelweg beroemd
werd als actrice, presentatrice of sporter, zijn de mogelijkheden nu eindeloos. Vooral nu on demand erg trending is, zijn vloggers en bloggers niet
meer weg te denken uit medialand. En
het goede nieuws is, jij kunt dit zelf
ook worden! Freem is op zoek gegaan
naar de beste tips waarmee jij misschien wel de nieuwe Enzo Knol, Teske
de Schepper of Dylan Haegens wordt!

1
Er zijn tegenwoordig heel veel bloggers
en vloggers te vinden, in alle soorten
en maten. Daarom is het ook belangrijk
dat je een origineel idee hebt voor jouw
blogs/vlogs. Het is moeilijk succesvol te
worden met beauty filmpjes als je moet
opboksen tegen Beautygloss, Jiami en
Vera Camilla, dus wees creatief! Verzin
iets vernieuwends, iets wat nog niemand
kent: vind het wiel van YouTube uit!

TEKST HILDE LUITEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

2

3

4

Tenzij je een opleiding als cameraman
achter de rug hebt, kun je beter alle
ingewikkelde edits en zooms voor later
bewaren. Wanneer je namelijk gelijk al
begint met super professioneel filmmateriaal, leg je de lat erg hoog voor jezelf.
Bovendien is het voor je publiek juist ook
leuk om te zien hoe jij door de tijd groeit
in filmen en editen. Daarnaast is het toch
ook leuk om jaren later jezelf uit te kunnen lachen om hoe raar je filmpjes wel
niet in elkaar zaten in het begin.

De volgende stap sluit daar dan ook bij aan:
koop niet gelijk de duurste, grootste en
ingewikkeldste camera. Want wie weet loopt
het allemaal anders, en dan heb je daar al
je zuurverdiende centen aan besteed. Ook
is het als vlogger natuurlijk verstandig een
lichte camera te gebruiken, omdat het nogal
lastig is om met je spiegelreflexcamera
inclusief microfoon, lamp en 5 meter lang
statief te proberen vast te leggen hoe je gezellig een dagje uit bent naar de dierentuin.

Hoewel jongeren tegenwoordig qua
studeren het plannen een beetje aan de
zijlijn laten liggen, zijn ze wel heel up to
date als het aankomt op wanneer het
nieuwe seizoen Stranger Things online
komt, of wanneer Netflix ineens alle toffe
series gaat verwijderen. Dit is net zo bij
YouTube-filmpjes en blogposts. Daarom
is het belangrijk dat je als blogger/vlogger in een vaste frequentie en op een
vast tijdstip post, zodat de kijker weet
waar hij aan toe is.

5

6

Als je een succesvol vlogger wilt worden,
zul je zoveel mogelijk moeten filmen. Oké,
die 5 minuten dat je op het toilet zit mag
je de kijkers besparen, maar verder willen
ze alles van je weten. Wie je familie is, je
vrienden, je vriend(in), je hond, je goudvis,
je buurmeisje, de hond en goudvis van je
buurmeisje, je baas, je leraren, enzovoort.
Oftewel, je moet een deel van je privacy
opgeven. Doe je dit niet, dan valt er hoogstwaarschijnlijk weinig te filmen, en is het dus
ook niet interessant voor de kijkers.

En dan de belangrijkste tip die zowat elke
blogger en vlogger wel aangeeft: geef niet
op omdat anderen kritiek hebben. Negeer
deze groep negatieve mensen en focus je
op wat je wilt bereiken. Zolang jij gelooft
in wat je wilt bereiken, en dit uitstraalt,
worden mensen ook overtuigd van jouw
idee. En je weet wat ze zeggen, haters
gonna hate.
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De bucketlist: geëmmer over de dingen die je nog moet doen voordat het niet
meer kan. Iedereen heeft wel dromen en wensen maar concreet staan ze niet
altijd op papier. Toch is zo’n lijstje best een goede manier om iemand beter
leren kennen. Wij zijn op bezoek geweest bij iemand met een nogal uiteenlopende bucketlist! Daarom stellen wij graag voor: Frans Folkvord.
TEKST JURRE ENGBERS & LIESE VAN HEUMEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO
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Frans Folkvord

Op de bucketlist van Frans Folkvord
vonden we verschillende punten die zich
afspelen in het idyllische Scandinavië.
Frans is geboren in Noorwegen maar
woont al sinds zijn tweede in Nederland.
Wel vindt hij twee keer per jaar de tijd
om terug te keren naar zijn roots.

nu en vier jaar. Of dat dan ook in zo’n
Scandinavisch huisje gebeurt, dat denk ik
niet. Dan zou ik zo veel geld moeten hebben om daar te verblijven, terwijl je die
inkomsten pas genereert als je zo’n boek
gaat uitgeven. Wellicht voor een maand,
in de zomervakantie.

Het punt dat ons meteen opvalt, is je
droom om een boek te schrijven. Vertel
ons meer!
Het idee van het schrijverschap vind ik
heel romantisch, dat zou ik graag beleven. Het liefst in mijn geboorteland Noorwegen, in één van die typisch Scandinavische huisjes. Dan zou ik wel een boek
willen schrijven met kritiek op de voedselindustrie. Deze markt is de belangrijkste
in onze keuzes voor voedsel en wordt
gestuurd door geld: als mensen meer
eten, verdienen zij meer. De voedselmarketing verandert een verhaal waardoor je
denkt het goede te doen, maar eigenlijk
ongezond bezig bent. Ik denk eigenlijk
dat die marketing helemaal afgeschaft
moet worden.

In je lijst lezen we ook dat je graag 24
uur zou doorbrengen met een bijzonder
wijs iemand…
Ik ken dat programma “24 uur met...”, ik
vind het idee daarachter heel interessant en inspirerend. Een etmaal samen
doorbrengen en dan gewoon kijken

Het klinkt alsof dat boek er wel gaat
komen?
Ja dat denk ik wel, ik ben de tijd aan het
zoeken. Dat is het grootste probleem. Ik
wil heel veel. Ik weet bijna zeker dat het
er wel gaat komen, mijn doel is binnen
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‘‘Ik denk dat je met een pelgrimstocht terug gaat naar de basis”

Je wil ook nog graag een pelgrimstocht
maken?
Ik denk dat je met een pelgrimstocht
terug gaat naar de basis waar we veel
te ver van zijn afgedwaald. Hoe is het
om weer terug te zijn bij die basis? Het
lijkt mij heel erg mooi om gewoon je
wandelschoenen aan te doen en een
tocht te voltooien naar het eindpunt dat
je met jezelf hebt afgesproken. Eigenlijk
is het doorkruisen van Noorwegen ook
een soort pelgrimstocht, van het aangename zuiden naar het ijskoude noorden
gaan en alles meemaken. Maar het lijkt
mij ook leuk om een keer met een groep
Moslims mee te gaan op hun weg naar
Mekka. Niet omdat ik me aangetrokken
voel tot hun geloof, maar om eens mee
te maken wat zij voelen en hoe zij hier
over denken.

wat er gezegd wordt, waarover je kan
filosoferen, dat lijkt me heel leuk. En dan
het liefst gewoon dat je stimuli-vrij bent:
eten, drinken, rusten en praten. Gewoon
alleen met diegene, basaal leven. Ik denk
dat dat heel verrijkend kan zijn. Zeker
als het iemand is die je ook verder kan
helpen met bepaalde gedachten die je
hebt, in mijn geval bijvoorbeeld dat boek
schrijven.

‘Een maand lang in een villa in Italië’
staat daar lijnrecht tegenover. Wat is het
idee daarachter?
Zelf ben ik heel erg van het socialisme,
maar ik denk dat mensen van nature
streven naar dat wat wordt opgelegd
door het kapitalisme. Meer geld, grotere
huizen en zo. Ik wil graag meemaken hoe
het is om echt zo veel te hebben. Ik denk
dat als je dan zo’n villa hebt, je je pas
beseft dat het eigenlijk weinig toevoegt.

DOCENTEN

Ten slotte weten we dat sporten iets is
wat jou bezig houdt, staat daarom ook
de Iron Man in je bucketlist?
Ik heb heel lang getennist en ik vind het
ook heel erg leuk, maar ik raak er nu wel
een beetje op uitgekeken. Het lijkt me
daarom leuk om een nieuwe uitdaging
te zoeken. Ik werk bijvoorbeeld zelf als
sportpsycholoog en daar heb ik een aan-

tal triatleten begeleid. Deze mensen zijn
ten eerste topfit en kennen ten tweede
geen limieten. Hierdoor hebben zij een
hele en in mijn ogen hele mooie perceptie van het leven. Ze zorgen ook heel
erg goed voor het eigen lichaam, maar
toch moeten zij ook een vijf-jarenplan
opstellen om een Iron Man te kunnen
voltooien. Het constant bezig zijn met je

eigen lichaam en daar goed voor zorgen
lijkt mij ook erg leuk om dat na te streven. Op deze manier stel ik mijzelf een
nieuw doel, net zoals ik dat met tennis
heb gedaan, maar dan nu op een andere
manier.

!

RE-CAP

FOTO BERT BEELEN

MAY THE ‘WEIGHTED
EFFECT’ BE WITH YOU!
TEKST TIM VAN DER KALLEN
Manfred te Grotenhuis, bij Communicatiewetenschap onder andere docent
regressieanalyse, deed vorig jaar een
vondst voor een al jarenlang statistisch
probleem. Vorig jaar interviewde de
Freem Manfred te Grotenhuis over zijn
zorgvuldig opgestelde bucketlist. Eén van
die bulletpoints was: “een spraakmakende statistische ontdekking doen”. Naar
aanleiding van zijn vondst interviewde
Voxweb.nl begin november Te Grotenhuis al over zijn bucketlist-moment. Op 7
december 2016 presenteerde de docent
met voorliefde voor hardrock en metal, de vondst op geheel eigen wijze in
CC3. De leraar waar hij in 1992 bij in de
collegezaal zat was aanwezig. Zelfs Chris
Visscher was van zijn pensioen teruggekomen om de presentatie bij te wonen.
Iedereen die een bijdrage had geleverd
aan de vondst werd achteraf gepast bedankt: in een aftiteling in Star Wars-stijl!
Nogmaals gefeliciteerd Manfred!
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INTERVIEW

THE
(C) WAY UP
Als student is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan, studeren, een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt
echter een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling
student af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en
inspirerend kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog
een beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.
TEKST BABS BINGEN
BEELD CELESTA KULING

Babs Wienholts (24) stapte na een
jaar Modevormgeving te hebben
gestudeerd aan ArtEZ over naar de
studie Communicatiewetenschap.
In drie jaar rondde ze al haar vakken af, behalve de Praktijkoriëntatie. Ze besloot wat meer tijd te
nemen voor haar stage dan de 190
uur die er volgens de opleiding
voor staat. Ze solliciteerde via het
KNVB Talent Team op de functie
‘stagiair Media & PR’ bij Vitesse.
Ze werd aangenomen en een stageperiode van vijf maanden volg-

NAAM
Babs Wienholts
FUNCTIE
Medewerker Communicatie & PR bij Vitesse
AAN HET WERK SINDS
SEPTEMBER 2015
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de. Ze had het erg naar haar zin
bij de Arnhemse voetbalclub en
schoof haar plannen om een master te gaan volgen dan ook opzij
toen haar na terugkomst van een
reis door Zuid-Amerika hier een
baan werd aangeboden.
Vitesse is een Betaalde Voetbal
Organisatie in Arnhem. Het eerste
elftal speelt in de Eredivisie, Jong
Vitesse komt uit in de Tweede
Divisie. Daarnaast is er een internationale jeugdopleiding. De
trainingsaccommodatie en kantoren zijn gevestigd op Papendal. In
haar functie als medewerker Communicatie & PR houdt Babs zich
bezig met alle communicatie- en
PR-gerelateerde zaken rondom de
voetbalclub. Op het ene moment
is ze druk bezig met foto’s voor het
Instagramaccount, schrijft ze een
wedstrijdverslag of wordt er een
item opgenomen voor de wekelijkse uitzending op FOX Sports. Op
andere momenten bestaan haar
werkzaamheden uit de communicatie rondom maatschappelijke
activiteiten, het begeleiden van
journalisten of interviewen van
een speler voor een persbericht.
Een veelzijdige functie, wat het
werk volgens Babs juist leuk
maakt. “Uiteindelijk komen alle

zaken bij de communicatieafdeling
terecht. Je bent dus bij bijna alles
betrokken.”
De komende paar jaar wil Babs
zich graag blijven ontwikkelen bij
Vitesse. “Ik denk dat het aan het
begin van je carrière goed is om
minimaal twee jaar bij een werkgever te blijven en de organisatie
te leren kennen. Pas dan kun je
ook goed meedenken over waar
je als organisatiestaat, waar je
naartoe wil en hoe je dar zelf aan
kunt bijdragen.” Ondanks dat het
hard werken is, ze geen tweedaagse weekenden meer heeft en 24/7
klaar moet staan, voelt Babs zich in
de sportwereld helemaal thuis. Ze
hoopt hier nog lang werkzaam in
te blijven.
De juiste stage heeft Babs aan haar
leuke baan geholpen. Ze raadt iedereen dan ook aan om zich goed
te oriënteren in de praktijkwereld.
“Ga in plaats van een stage van
190 uur voor een fulltime stage
van vijf maanden. Je leert dan
zoveel meer en krijgt meer verantwoordelijkheden. Je kunt dan ook
een goede indruk achterlaten op je
stageadres en wie weet levert dat
later nog wat op!”

COLUMN

ST RING
“Dankjewel dat je dit heftige verhaal met ons wilde
delen. Het boek van *puntjepuntje* ligt nu in de winkel!” Next up: een kat die van een tafel naar een
kozijn springt en mist. Daarna: een terrorisme-expert aan het woord over de aanslag in Istanbul
vandaag. Al jaren is dit heel normaal. Onderwerpen
in praatprogramma’s vinden hun bruggetje in een
“hilarische” video, geplukt van het internet. De
functie? Op het eerste gezicht lijkt het even lekker
lachen tussen de zware onderwerpen door. Maar
mocht je het zijn vergeten: televisiemakers zijn nog
steeds doodsbang voor het internet. En ze gaan
eraan onderdoor.
TEKST TIM VAN DER KALLEN
BEELD CELESTA KULING

Televisiekijkcijfers dalen al jaren. Misschien
niet heel snel, maar toch voelen de NPO en de
commerciële zenders digitale video in hun nek
hijgen. Daar waar de kranten hun artikelen uit
de krant maar snel met een advertentie online
gooiden, begonnen televisieproducenten aan
het maken van hun uitzending-gemist-platforms waarvoor je eerst lekker Silverlight mag
installeren… Ondertussen namen praatprogramma’s het einde van het NOS Journaal
over: een vrolijk einde na de ellende, maar
dan tussendoor. “Als mensen nu zelf online de
mogelijkheid krijgen om narigheid te vermijden, dan bieden we die drang zelf maar een
invulling”, zal er in de vergaderruimte gedacht
zijn. Daarnaast valt op dat je tegenwoordig
steeds vaker Nederlandse Youtube-sterren op
televisie ziet of televisiepersoonlijkheden naar
het mobiele scherm verhuizen.
Met een slappe lach zie ik dan ook aan hoe
Editie NL tegenwoordig vlogjes van hun reporters en presentatoren op Youtube zet. Het
resultaat is lachwekkend: niet meer dan 1500
views. Twee minuutjes, elk zuchtje adem
wegknippen en scheef met je camera filmen is
écht niet de oplossing voor het probleem waar
lineaire televisie nu mee te kampen heeft. Dat
zouden ze ondertussen op tv ook wel door
moeten hebben? Ook het nabootsen van ie-

ders standaard Facebooktijdlijn in vijf minuutjes
aan video’s en nieuws gaat je niet helpen. Ook
niet als een hip, jong iemand het aan elkaar
praat. Looking at you, RTL Late Night! Deze
stukjes houden de kijker misschien wel lekker bij
de les, maar dan behoudt je vooral iedereen van
boven de veertig, die toch wel trouw voor de tv
zit.

Nu heeft niet elke omroep het doel om elke doelgroep te bereiken of voor iedereen iets te produceren. RTL kan de komende tijd heerlijk hun
inkomsten uit betaalde online afleveringen van
GTST blijven halen, maar de NPO moet toch écht
aan de bak. Daar zijn er op dit moment maar
twee omroepen die durven te kiezen voor een
platform dat past: BNN-VARA en, wait for it…
Omroep Max.
Oké, Omroep Max, de ouderenomroep. Gaan
die online? Nee. Sterker nog, Omroep Max zet
vol in op de traditionele televisie. And it pays
off… Heel Holland Bakt is een kijkcijferkanon
en Tijd voor Max zit ik zelf soms met interesse
te kijken. Niet omdat het zo’n interessante materie is, maar omdat zij het beste begrijpen wie
hun doelgroep is en waar die zich bevindt. Als
je mee wilt doen aan een prijsvraag, hoef je bij
Max namelijk niet per se te reageren op een saai
Facebookbericht, je kan ze namelijk gewoon post
opsturen. Wil je een programma van ze zien?
Dan staat de tijd gewoon in de ouderwetse tvgids. Daarvoor hoeft niet een stagiair haastig vijf
minuten voor aanvang een tweet de deur voor
uit te sturen.
Maar waar haal ik, de niet-televisiekijkende
Snapchattende student mijn dosis dagelijkse
video vandaan? Producenten van lineaire tv zijn
mij al lang kwijt. Ik klik instinctief op YouTube-notificaties en scroll behendig langs Netflix-categorieën. Tim Hoffman weet dat en de gasten
van Drugslab weten dat. Wat ze ook weten is
dat ik op Facebook allang al die coole snowboardfilmpjes heb gezien, ik EnzoKnol maar een
oninteressante overschatte gast met een scheve
camera vind en dat ik soms per ongeluk over
m’n afstandsbediening swipe. Als 2017 niet het
jaar wordt waarop de NPO zijn online beleid
rigoureus aanpast, gooien ze toch echt hun eigen
glazen in.
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OPLEIDING CW
UPDATE

OLC

OLC.CW@STUDENT.RU.NL
@OLC_CW

FACEBOOK.COM/OPLEIDINGSCOMMISSIECW

Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de OLC CW genoemd.
Wij zijn de stem van de studenten binnen de opleiding Communicatiewetenschap, die verbeteringen in het onderwijs kunnen bewerkstelligen.
In deze nieuwe Freem brengen wij jullie weer
graag op de hoogte van de bezigheden van de
Opleidingscommissie en andere ontwikkelingen die belangrijk zijn om te weten:

DE “OER”
Zo proberen we jullie bewust te maken van het belang van de OER
(Onderwijs- en Examenregeling). Wisten jullie bijvoorbeeld dat je recht
hebt op een afzonderlijke inzage van een tentamen als je verhinderd
bent bij de collectieve inzage? En dat je je paspoort of ID kaart ook mag
gebruiken bij tentamens als je je collegekaart vergeten bent? Al deze
belangrijke regelingen zijn terug te vinden in de OER. Binnenkort zullen
wij samen met de docentleden van de OLC kijken of er nog punten
aangepast moeten worden voor volgend collegejaar.

TVA BREAKDOWN
Daarnaast is bekend geworden dat TvA 2,3,4,5 en 6 in de zomer van
2018 plat gaan om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe
gebouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Geniet dus nog even
extra van deze gebouwen wanneer je weer verdwaald bent of print
nog eens een keer extra in de Copyshop!

ENQUETE NEDERLANDS ONDERWIJS
Tot slot zijn we op moment van schrijven druk bezig met het verspreiden van onze enquête over Engelstalig onderwijs. Een belangrijk
doel van de Radboud Universiteit is internationalisering. Eén van de
middelen die de universiteit inzet is het geven van meer colleges in het
Engels. Wij zijn erg benieuwd wat de resultaten zijn.

VRAGEN OF OPMERKINGEN
Heb je nog vragen of opmerkingen over de opleiding of de opleidingscommissie? Spreek ons dan vooral
aan, stop je idee in de ideeënbus in de Myceliumkamer, neem contact met ons op via facebook.com/opleidingscommissiecw of stuur een mail naar olc.cw@student.ru.nl.

30

NAWOORD

NAWOORD
TEKST MIRIAM VAN RUITENBEEK
BEELD EVIE AERTS & FLORIAN DUCLOS

Ik ben niet goed met technologie. Daar heb ik al
mijn hele leven broers voor. “Een nieuwe telefoon
nodig? De Samsung Star heeft de beste features.
In jouw prijsklasse dan.” Ik leerde mijn favoriete
muzieknummers downloaden via Limewire en
voor de bijgekomen virussen kwamen mijn broers
weer in beeld. Laatst had ik een nieuwe laptop
nodig. Guess who I called? Ik was (en ben) met
die dingen zogezegd een beetje hulpeloos en laat.

Kort geleden ontdekte ik dan ook Netflix:
een wonderbaarlijke wereld vol mogelijkheden en opkomende verslavingen. In
één woord: legen - wait for it - dary. Het
concept dat je een serie of film kan kijken
wanneer je wilt, is werkelijk geniaal! De
helft van mijn relaties is gebaseerd op
Netflix. Oké, misschien is dat overdreven,
maar een kwart van mijn conversaties
gaat er wel over. Af en toe probeer ik er
nog een communicatiewetenschappelijk
termpje uit te gooien, zoals Plot Point 1.
Waarschijnlijk om mijn tijdsbesteding
goed te praten.
Als ik dan weer eens ‘thuis-thuis’ kom en
het achtuurjournaal vertrouwd aanstaat,
herinner ik me hoe het ook kan. Het heeft
wel wat: mijn vader die mijn moeder
roept, omdat het bijna begint, het gehobbel van de trap en het neerploffen op
de bank. Waar is toch het beeld gebleven van het hele gezin voor de buis? Ik
zie nu niemand meer vrijwillig ‘Home
Alone’ opzoeken op Netflix tijdens Kerst.
Alhoewel dit ook te maken kan hebben
met onze geliefde Donald Trump die daar
in speelt.
Ik dwaal af en denk aan ‘die goeie oude
tijd’ waar alles beter schijnt te zijn
geweest. De wereld van mooie rokken,
opgestoken haren en slechte talkshows.
Waar elke avond het gezin samen rondom de televisie zat als familie-activiteit.
Je keek wat er te keken viel en de inhoud
was daarmee minder belangrijk dan het
gezelschap. Nu kun je helaas niet meekijken met Jantje, want hij is al bij seizoen
4 van Suits. Ik heb het idee dat we meer
op onszelf geworden zijn en dat is best
jammer! Het heeft toch zijn charme om
alle reclames uit je hoofd te kennen en
je broer van boven te roepen. Geeft wat
saamhorigheid. Na dat allemaal bedacht
te hebben, klikte ik dromerig Hairspray
aan. Toch wel handig, dat Netflix.
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