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Samenvatting 

 
 

 

De constructie van feitelijke gebeurtenissen in het nieuws gaat onvermijdelijk gepaard met 

een evaluatieve verwerking. Doordat nieuwsmedia objectief van aard lijken, is deze 

evaluatieve verwerking niet altijd direct waarneembaar. Door de landelijke dagbladen te 

onderwerpen aan een framingonderzoek is getracht de latent aanwezige kaders waarbinnen 

nieuws wordt geplaatst weer te geven. Het begrip framing, dat vergeleken kan worden met 

een raamwerk of lijst waarbinnen een tekst wordt opgebouwd, biedt een inzicht in de wijze 

waarop gebeurtenissen worden geduid en gecategoriseerd in mediaboodschappen. 

 
 
In deze studie zijn verschillen in framingwijzen onderzocht bij de beschrijving van 

overlastveroorzakende jongeren per etnische groep. Daarbij zijn drie frames onderscheiden, 

namelijk een criminaliteitsframe, een cultuurframe en een kansenframe. In het onderzoek is 

een vergelijking gemaakt tussen jongeren van Marokkaanse afkomst en jongeren waarbij 

geen nationaliteit wordt vermeld in nieuwsberichten. Uit de analyse blijkt dat met name 

Marokkaanse jongeren substantieel meer met criminaliteit geassocieerd worden in het 

nieuws in vergelijking met jongeren waarvan geen nationaliteit wordt vermeld. 
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1  Inleiding 

 

 

1.1  De wereld volgens een kader 

De media worden beschouwd als „venster op de wereld‟. Met name kranten, tv-journaals en 

actualiteitenrubrieken zijn voor velen een bron van informatie over maatschappelijke issues. 

Het begrip van en de oriëntatie op de wereld om ons heen wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door de media. Veel kennis van bijvoorbeeld niet Europese landen, immigranten en 

minderheden, komt tot stand via de massamedia. Tijdens de productie en consumptie van 

mediaboodschappen vindt een „betekenisgeving, betekenisproductie en sociale constructie 

van de werkelijkheid‟ plaats (De Boer & Brennecke, 1999, p. 187). Het lijkt alsof de media de 

realiteit en actualiteit presenteren, dit zijn echter slechts constructies en niet de werkelijkheid 

zelf. Ondanks de schijnbaar objectieve aard van nieuwsberichtgeving, vindt in het 

productieproces een evaluatieve verwerking van de werkelijkheid plaats (McQuail, 2005). Uit 

bovenstaande kan worden afgeleid dat de media de werkelijkheid niet alleen reproduceren 

maar ook deels produceren (Molotch & Lester, 1974 en Smith, 1979).  

 

De wijze waarop gebeurtenissen in het nieuws worden geïnterpreteerd, wordt in de 

communicatiewetenschap onderzocht aan de hand van het begrip framing. Een frame is een 

kader waarbinnen nieuwsfeiten worden gepresenteerd en geëvalueerd. Om gebeurtenissen 

op een toegankelijke manier aan een breed publiek te kunnen overbrengen, framen 

journalisten hun representaties van de werkelijkheid onvermijdelijk (Valkenburg, Semetko & 

De Vreese, 1999 en Rath, 1991). In deze studie is onderzocht hoe gebeurtenissen worden 

geframed, hierbij wordt uitgegaan van het idee dat mediateksten slechts een reproductie van 

de werkelijkheid zijn. Het objectiviteitgehalte van bijvoorbeeld de Nederlandse dagbladpers 

wordt bepaald door een veelheid aan factoren. Hierbij moet onder andere worden gedacht 

aan gehanteerde nieuwscriteria op een redactie, culturele waarden binnen een land of groep, 

individuele journalistieke eigenschappen en economische factoren (Donsbach, 2004). Deze 

nieuwscriteria kunnen worden vergeleken met cognitieve schemata; in de interpretatie van 

een nieuwsfeit, een gebeurtenis of de „werkelijkheid‟ vindt een reflectie van een bepaald 

(cognitief)systeem plaats (Scheufele, 2000 en Smith, 2002).  

 

De weergave van bepaalde issues in de media vertelt iets over het interpretatiekader binnen 

het journalistiek handelen. Framingtheorieën verschaffen hierbij inzicht in de veelal latente 

wijze waarop onderwerpen in de media worden geëvalueerd. De betekenisgeving aan een 

issue uit zich bijvoorbeeld in de woordkeuze van de journalist (Rath, 1991). De bestudering 

van de „taal‟ en betekenisgeving van het „mediasysteem‟ zal zich in dit onderzoek voordoen 
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middels een framinganalyse. Het frame is in deze context een metacommunicatief 

instrument: het helpt de lezer de boodschap te begrijpen en te duiden (Van Gorp, 2005). 

Voor de mediaproducent en consument lijkt het gebruik van bepaalde frames zo normaal en 

natuurlijk dat de sociale constructie ervan vrijwel niet wordt waargenomen (Van Gorp, 2007). 

 

Een interpretatiekader of frame uit zich in de selectie en saillantie van bepaalde gegevens in 

de beschrijving van een gebeurtenis (Entman, 1993). Selectie kenmerkt zich door het 

weglaten of juist toevoegen van bepaalde feiten of opinies in de berichtgeving. Saillantie 

houdt in dat bepaalde aspecten als meer belangrijk kunnen worden beschouwd in 

vergelijking met alternatieve visies of invalshoeken. Het onderwerp wordt benaderd vanuit 

bijvoorbeeld een conflict model, waarbij nadruk wordt gelegd op strijdende partijen of 

onenigheid. De interpretatiewijze van de mediaproducent heeft als gevolg dat alternatieve 

benaderingen als minder belangrijk kunnen worden beoordeeld. In het 

nieuwsproductieproces komen slechts bepaalde invalshoeken naar voren, afwijkende 

interpretaties worden niet of nauwelijks beschreven (Devroe, 2007 en Haghebaert, 2005). De 

media zijn niet simpelweg een doorgeefluik van de wereld om ons heen. Journalisten 

vervullen een poortwachterfunctie waarbij zij een belangrijke invloed hebben op welke 

onderwerpen in de media komen. Daarnaast bepalen zij mede de wijze waarop onderwerpen 

worden beschreven in de media (Gamson, 2004). Dit laatste gegeven wordt onder meer 

onderzocht met behulp van framingtheorieën .  

 

 

1.2 Relevantie van onderzoek  

Het belang van onderzoek naar taalgebruik in de media over minderheidsgroepen uit zich in 

de woordkeuze bij de diagnose van maatschappelijke problemen. In haar rede over taal, 

identiteit en minderheden stelt Leids hoogleraar Ineke Sluiter dat bepaalde frames in het 

(media)discours “een eigen interne logica” hebben (Sluiter, 2005, p. 8). Dit heeft volgens 

haar tot gevolg dat gebeurtenissen worden geplaatst binnen een verhaal of kader dat niet 

accuraat met de werkelijkheid hoeft te relateren. Het „verhaal‟ leidt als het ware een eigen 

leven binnen het mediadiscours. Door mediaberichtgeving aan een inhoudsanalyse te 

onderwerpen is in deze afstudeerscriptie getracht weer te geven hoe een bepaald „verhaal‟ is 

opgebouwd. De wijze waarop media boodschappen binnen een kader presenteren, wordt  

geduid aan de hand van het begrip framing. Daarbij is gekozen voor berichtgeving over een 

maatschappelijk probleem, namelijk overlastveroorzakende jongeren. Binnen de 

verslaggeving rondom dit thema is getoetst of de vermelde etniciteit van jongeren een rol 

speelt in de beschrijving van het onderwerp. Door een vergelijk te maken tussen etnische 
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groepen in de Nederland is onderzocht in hoeverre de landelijke dagbladen een 

„gebalanceerde‟ weergave doen van dit maatschappelijk probleem.  

 

De functie van de media mag niet worden onderschat in de verwoording, maar ook niet in de 

totstandkoming van bepaalde heersende opvattingen onder burgers (Van Zoonen, 2002 en 

De Boer & Brennecke, 1999). Berichtgeving over minderheden laat zich meestal lezen vanuit 

een „wij‟ tegenover „zij‟ perspectief, daarbij wordt de zij groep in de regel afgebeeld als 

monolithisch (o.a. Van Dijk, 2006; Van Helden, 2005 en Sluiter, 2005). Het is de vraag of een 

homogene typering van minderhedengroepen bijdraagt aan een accuraat beeld van culturele 

en etnische diversiteit in Nederland. Een uiteenzetting van de manier waarop nieuwsmedia 

omgaan met dit gevoelige en ingewikkelde onderwerp, draagt bij aan een gefundeerd debat 

over de multiculturele samenleving.  

 

Onderzoekster Ilse Devroe stelt het volgende over de relatie tussen media en etnische 

minderheden: 

 

Mediarepresentaties, mediagebruik en de deelname aan het 

mediaproductieproces van etnische minderheden worden beschouwd als 

indicatoren voor de participatie aan het maatschappelijk leven en dus de 

integratie van allochtonen.  

(Devroe, 2007, p. 6) 

 

De media vormen één van de onderzoeksgebieden, die een beeld kunnen scheppen over de 

positie van minderheden in de maatschappij. In onderzoek vanuit disciplines als sociologie, 

politicologie en antropologie wordt voornamelijk aandacht besteed aan nationalisme, 

immigratie, integratie en de constructie van nationale, culturele en etnische waarden. Het 

belang van mediastudies uit zich voornamelijk in de rol die media spelen in het publieke 

debat en de vernomen (media) invloed op de publieke opinie (Devroe, 2007).        

 

 

1.3  Probleemstelling 

De doelstelling van deze scriptie is een uiteenzetting te doen van de meest voorkomende 

(nieuws)frames in de beschrijving van jongeren en overlast in de landelijke dagbladen. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Nederlandse, Marokkaanse, Marokkaans-

Nederlandse en „ongedefinieerde‟ jongeren. Specifiek is onderzoek gedaan naar de relatie 

tussen de landelijke dagbladen en de wijze waarop zij het onderwerp overlast framen, een 

bepaalde etniciteit vermelden en de wijze waarop jongeren worden getypeerd.  
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Dit resulteert in de volgende onderzoeksvragen: 

 

Op welke wijze wordt het onderwerp jongeren en overlast geframed in de landelijke 

dagbladen? 

 

Speelt etniciteit een rol in de manier waarop jongeren worden geframed in de landelijke 

dagbladen rondom het thema jongeren en overlast? 

Op welke wijze worden ongedefinieerde jongeren geframed in de landelijke dagbladen? 

Op welke wijze worden Marokkaans-Nederlandse jongeren geframed in de landelijke 

dagbladen? 

Is er een verschil waarneembaar in de wijze waarop beide groepen jongeren worden 

geframed in de landelijke dagbladen? 

 

Naast de wijze waarop jongeren worden geframed en welke rol etniciteit hierin speelt, wordt 

in deze studie weergegeven hoe jongeren worden getypeerd rondom het thema overlast. 

Volgens deze benadering kan worden geanalyseerd of de labels die jongeren krijgen 

toebedeeld, op enige wijze corresponderen met de manier waarop bepaalde groepen 

jongeren worden geframed. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 

Hoe worden jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom het thema overlast? 

Hoe worden ongedefinieerde jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom het 

thema overlast? 

Hoe worden Marokkaans-Nederlandse jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom 

het thema overlast? 

Is er een verschil waarneembaar in de wijze waarop beide groepen jongeren worden 

getypeerd in de landelijke dagbladen? 

 

Tenslotte wordt in deze studie een weergave gedaan van de manier waarop landelijke 

dagbladen etniciteit aanduiden in de berichtgeving rondom jongeren en overlast. Hierbij kan 

worden gedacht aan het wel of niet vermelden van etnische achtergronden van jongeren in 

het nieuws.  

 

Op welke wijze maken de landelijke dagbladen melding van de etniciteit van jongeren in de 

berichtgeving rondom overlast? 

 

 

 

 



Masterscriptie Communicatiewetenschap – Universiteit van Amsterdam 
 

  9 

Bovenstaande onderzoeksvragen worden uitgedrukt in onderstaand schema. 

 

Schema 1.0 Relatie tussen onderzochte variabelen 

Onderwerp: Jongeren en overlast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van beschikbare literatuur wordt weergegeven welke bestaande frames van 

toepassing zijn op het onderwerp etniciteit in de media. Per krant is onderzocht in welke 

mate melding wordt gedaan van de etniciteit van jongeren die overlast veroorzaken. Hierbij 

wordt tevens uiteengezet welke frames zijn toegepast op het onderwerp en op welke wijze 

jongeren worden gelabeld in het nieuws (typering). De rol die etniciteit speelt in de 

framingwijze van gebeurtenissen en de typering van jongeren geeft inzicht in het proces van 

betekenisgeving in de constructie van nieuwsberichten.  

 

 

1.4 Gehanteerde begrippen – Nationaliteit en Etniciteit 

In deze studie is de vermelde nationaliteit van jongeren gecodeerd. In bepaalde gevallen 

wordt de vermelde nationaliteit gekoppeld aan etnische kenmerken. Bijvoorbeeld „de 

Marokkaanse gemeenschap‟ waarbij bepaalde opvoedwijzen en gebruiken worden 

gekoppeld aan culturele achtergronden. Om een accuraat beeld te geven van de 

onderzochte begrippen in deze studie, wordt een definitie gegeven van de begrippen 

nationaliteit en etniciteit. 

 

Nationaliteit 

Van Dale geeft de volgende definitie van nationaliteit: „collectieve aanduiding van personen 

die tot een bepaalde natie behoren‟ (Den Boon, Geeraerts & Van der Sijs, 2005). Hierbij 

wordt een natie gedefinieerd als een „groep die door politieke instellingen verbonden is‟ (Den 

Boon, Geeraerts & Van der Sijs, 2005). Deze definitie van nationaliteit is vooral van 

betekenis als staatkundig begrip, waarbij een burger wordt gerekend tot een bepaald land. 

Frames 
(DV) 

Etniciteit 
(IV / DV) 

Typering 
(DV) 

Kranten 
(IV) 

IV = Onafhankelijke variabele / DV = Afhankelijke variabele 
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Een nationaliteit krijgt vorm door politieke instellingen en de bijbehorende wetten (rechten en 

plichten) van een land. Nu telt Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 

2008 onder haar bevolking ruim een miljoen burgers die naast de Nederlandse een andere 

nationaliteit hebben (CBS, 2008). Bijna de helft van de personen met een dubbele 

nationaliteit heeft naast de Nederlandse tevens een Turkse of Marokkaanse nationaliteit 

(CBS, 2008). Vanaf 1997 is het bij naturalisatie tot Nederlands staatsburger niet langer 

mogelijk de oorspronkelijke nationaliteit te behouden. Echter, door de vele uitzonderingen 

heeft ruim 80 % van de „nieuwe Nederlanders‟ ook na 1997 zijn of haar oorspronkelijke 

nationaliteit behouden. Personen waarvan een van de ouders een niet Nederlandse 

nationaliteit heeft, krijgen bij geboorte automatisch een dubbele nationaliteit (CBS, 2008).   

 

Etniciteit       

Binnen de sociale wetenschap bestaat er geen eenduidige definitie van het begrip etniciteit 

(Devroe, 2007). In de definitie van The social science encyclopedia wordt etniciteit 

gerelateerd aan historische herkomst, cultuur, religie of taal. Het behoren tot een bepaalde 

etniciteit wordt bepaald door een besef -onder haar leden- van een gedeelde geschiedenis 

en gemeenschappelijke culturele waarden en uitingen (Kuper & Kuper, 2007). Volgens deze 

definitie is etniciteit een sociale constructie die voortdurend aan verandering onderhevig is 

(Devroe, 2007). Hieruit blijkt dat etniciteit niet per definitie is gebonden aan nationaliteit of 

verwantschap. Dat etniciteit wel nauw verwant is aan nationaliteit wordt duidelijk door de 

etymologische betekenis van het woord. Etniciteit is afgeleid van het Griekse woord ethnos 

wat vertaald kan worden als „een volk of natie‟ (Kuper & Kuper, 2007). Een belangrijk 

bindend element binnen de etnische groepsidentiteit is een gemeenschappelijke afkomst of 

origine (Devroe, 2007). Een nationaliteit wordt vaak gebruikt als aanduiding van de etniciteit 

van een groep, echter is het wel de vraag hoeveel Koerden „zich werkelijk als lid van een 

Turks etnische groep zullen beschouwen‟ (Rath, 1991, p. 123).  

 

In deze afstudeerscriptie wordt onderzocht in hoeverre etniciteit een rol speelt in de framing 

van het onderwerp jongeren en overlast in de landelijke dagbladen. Specifiek wordt een 

vergelijk gemaakt tussen Nederlandse, Marokkaanse, Marokkaans-Nederlandse en 

ongedefinieerde jongeren. Omdat etniciteit veelal gerelateerd wordt aan afkomst en een 

nationaliteit vaak gebruikt wordt als aanduiding van een etnische groep, is er voor gekozen 

deze werkwijze te volgen in deze afstudeerscriptie1. De vermelde nationaliteit van jongeren 

in relatie tot overlast kan hierdoor tevens worden beschouwd als aanduiding van de etniciteit 

van jongeren.   

                                                 
1
 De exacte coderingswijze van nationaliteit en etniciteit in deze scriptie is 

terug te vinden in Bijlage II op pagina XIV. 
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1.5 Afbakening onderzoek 

De constructie van bepaalde opvattingen over etniciteit en minderheidsgroepen komt tot 

stand door een veelheid aan media-uitingen. In feite kan gesteld worden dat slechts een 

analyse van verschillende communicatiemiddelen zoals televisie, radio, film, muziek en 

bijvoorbeeld reclameboodschappen, een compleet beeld kunnen geven van de verbeelding 

van  minderheden. Dit onderzoek beperkt zich echter tot de bestudering van geschreven 

nieuwsmedia. Vanwege de gelimiteerde omvang van deze afstudeerscriptie, is er voor 

gekozen om uitsluitend een analyse van de landelijke dagbladpers in Nederland weer te 

geven. Hierbij is de doelstelling dat de gehanteerde methoden en technieken van deze 

studie tevens (grotendeels) toegepast kunnen worden op andere media. 

 

Deze studie is gericht op de vijf grootste traditionele dagbladen in Nederland. Dit zijn 

respectievelijk de Telegraaf, de Volkskrant, het Algemeen Dagblad (AD), het NRC-

Handelsblad (NRC) en Trouw. Daarnaast is een gratis dagblad betrokken in de analyse, 

hiervoor is dagblad Metro geselecteerd. Gezamenlijk hebben deze zes kranten het grootste 

bereik van Nederland (Bron: HOI Instituut voor Media Auditing). De redacties van de 

landelijke dagbladen zijn overwegend samengesteld uit autochtone leden. Tussen de 1% en 

3% van de journalisten op Nederlandse nieuwsredacties heeft een niet-Nederlandse 

achtergrond. Terwijl ongeveer 8% van de bevolking wordt gerekend tot personen met een 

niet-Nederlandse achtergrond (Bilkes, 2006 en Bink, 2002). Etnische minderheden worden 

dus ondervertegenwoordigd in de nieuwsmedia, berichtgeving over deze groep wordt voor 

het grootste deel geproduceerd door „autochtone‟ journalisten.  

 

Onderzochte groepen 

Om een nauwkeurig beeld te geven van de weergave van etniciteit en minderheden in de 

landelijke dagbladpers, is het noodzakelijk een specifieke minderheidsgroep uit te lichten. De 

beperkte omvang van deze studie leidt tot onvermijdelijke keuzes op het gebied van 

onderzoeksobjecten. Er is gekozen voor Marokkaans-Nederlandse jongeren, omdat zij een 

grote media-aandacht genieten in relatie tot problemen en overlast (d‟Haenens & Bink, 2006; 

Sibon, 2005 en Brants, 1998). De beschrijving van etnische minderheidsgroepen relateert 

zich aan Nederlandse dominante culturele waarden en heersende opvattingen in de 

maatschappij. Brants (1998) hierover: “In de meerderheid van de berichten vormen zij 

problemen voor de Nederlandse samenleving, omdat zij in het nieuws komen in relatie tot 

criminaliteit, raciale onrust, werkloosheid of andere sociale achterstelling” (p. 225). In deze 
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studie wordt dit onderzocht aan de hand van verschillen in framingwijze per bestudeerde 

groep.  

 

Onderzoek naar de manier waarop Marokkaans-etnische achtergronden worden beschreven 

in Nederlandse media, kan niet worden ontrokken aan de verscherpte verhoudingen tussen 

de islamitische- en de westerse wereld. De verwachting is dat Marokkaanse Nederlanders in 

verband worden gebracht met religie, waardoor eventuele islam of moslim cultuurframes van 

toepassing zouden kunnen zijn (Van Helden, 2005). Tevens komen Marokkaanse 

Nederlanders veelvuldig in het nieuws met labels als „kutmarokkaan‟2 of juist 

‘knuffelmarokkaan’.  

 

De wijze waarop Marokkaans-Nederlandse jongeren worden omschreven, wordt in deze 

scriptie afgezet tegen berichtgeving over jongeren waarbij de etniciteit niet wordt vermeld. Dit 

kunnen autochtone jongeren zijn, maar in feite kan dit betrekking hebben op iedere etnische 

achtergrond. Wanneer er in een bericht geen expliciete verwijzingen zijn naar een bepaalde 

etniciteit of culturele achtergrond wordt deze als ongedefinieerd beschouwd. 

 

Routinenieuws en key events 

Binnen de selectie vallen zowel routine perioden als nieuws gegenereerd rondom key 

events. Routinenieuws is nieuws dat met een schijnbare regelmaat in de kranten verschijnt 

(Devroe, 2007). Met betrekking tot het onderzochte onderwerp doen zich in deze periode 

geen excessen voor in de berichtgeving. Crisisnieuws wordt gegenereerd rondom 

zogenaamde key events, dit zijn gebeurtenissen die resulteren in een tijdelijk sterke toename 

van het aantal berichten (Devroe, 2007). Een voorbeeld van crisisnieuws in de onderzochte 

periode van deze studie is onder meer de staking van buschauffeurs van 

vervoersmaatschappij Connexxion september 2008 in Gouda. Nadat de chauffeurs besloten 

vanwege de ervaren overlast van jongeren niet langer door de Goudse wijk Oosterwei te 

rijden, kwam er in de landelijke dagbladen een grote stroom berichten op gang. Als gevolg 

van een bepaalde gebeurtenis (key event) kan er een verschuiving in de framingwijze van 

het onderwerp plaatsvinden (Van Gorp, 2007). Frames zijn dan ook geen statische 

eenheden; als onderdeel van bepaalde culturele opvattingen zijn zij aan verandering 

                                                 
2 Toenmalig Amsterdams PvdA gemeenteraadslid Rob Oudkerk, gebruikte 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 -tegenover Job Cohen- de 
term kutmarokkanen in de typering van bepaalde Marokkaans-Amsterdamse 
jongeren. Oudkerk doelde op een groep jongeren die voor overlast zorg(d)en 
op straat. Hij had niet in de gaten dat de microfoon van het tv-programma 
TweeVandaag meeluisterde. De term „kutmarokkaan‟ verschijnt nog steeds 
in de media en is inmiddels opgenomen in het Van Dale woordenboek.  
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onderhevig. Binnen het (publieke) communicatieproces komen frames tot stand en worden 

zij ter discussie gesteld (Van Gorp, 2007 en De Vreese, 2005). In deze studie wordt de wijze 

waarop etniciteit wordt geframed, zowel rondom specifieke gebeurtenissen, als in 

routineperioden onderzocht. Op deze manier is het mogelijk om een eventuele verschuiving 

in het gebruik van frames in de tijd waar te nemen.      

 

 

1.6 Etniciteit in de media  

Alvorens verder wordt ingegaan op verschillende theorieën met betrekking tot 

framingonderzoek, wordt een korte weergave gedaan van de rol van etnische minderheden 

in nieuwsmedia. Onderzoeker Van Dijk (1983) concludeert dat er bijna geen artikelen 

voorkomen “met een thematiek vanuit het perspectief van minderheden” (p. 59). Anno 2008 

lijkt hier niet veel verandering in te zijn opgetreden. Verschillende onderzoeken leidden tot de 

conclusie dat etnische minderheden meestal een passieve rol krijgen toebedeeld in een 

nieuwscontext (o.a. Devroe, 2007; Haghebaert, 2005 en Leurdijk, 1997). Wanneer zij wel 

aan het woord komen, is het meestal als leek en vrijwel nooit als deskundige. Etnische 

minderheden krijgen hierdoor vaak niet de mogelijkheid zich te verwoorden in de media en 

bij te dragen aan een bepaalde beeldvorming (Maneri & Ter Wal, 2005). Tevens legt Van 

Dijk (1983) in zijn media-analyse bloot, dat wanneer etnische minderheden worden geciteerd 

in het nieuws, er vaak gebruik gemaakt wordt van twijfel implicerende woorden. Door gebruik 

te maken van woorden als „zou(den)‟, „beweren‟, „waarschijnlijk‟ of „volgens‟ doen 

journalisten afstand van de betrouwbaarheid van een bron of citaat (p. 66). Dit houdt in dat 

de betekenis en waarde van uitspraken van etnische minderheden in het nieuws worden 

ondermijnd. 

 

De belangrijkste thema‟s die worden gerelateerd aan etnische minderheden in de 

Nederlandse nieuwsmedia zijn: criminaliteit, werkloosheid, overlast, integratie en cultuur (o.a. 

Devroe, 2007; Vliegenthart & Boomgaarden, 2005; Brants, Crone & Leurdijk 1998 en Van 

Dijk, 1983). In haar afstudeerscriptie deed Sibon (2005) onderzoek naar de verhouding 

tussen reële gebeurtenissen en de mate van aandacht voor de gebeurtenis in het nieuws. Zij 

maakte een vergelijking tussen het aantal Antillianen, Marokkanen, Surinamers, Turken en 

Nederlanders dat in krantenartikelen wordt geassocieerd met criminaliteit en daadwerkelijke 

misdaadcijfers. Haar conclusie luidt dat de misdaadcijfers en het aantal berichten niet in 

verhouding met elkaar staan, maar tevens dat er niet altijd sprake is van een te grote mate 

van aandacht. In sommige gevallen is de aandacht relatief lager dan de misdaadcijfers, 

alleen worden met name Marokkaanse-Nederlanders (Marokkanen) buiten proportioneel 

vaak met criminaliteit in verband gebracht (Sibon, 2005). 
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D‟Haenens (1996) stelt dat de vermelding van nationaliteit, geboorteland, etnische origine, 

huidskleur, religie en cultuur in de berichtgeving vaak irrelevant is (in: Haghebaert, 2005). 

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) vermeldt hierover dat: 

“[…] de vermelding van de etnische afkomst van daders alleen zou moeten plaatsvinden 

wanneer het een helder doel heeft of relevant is om een nieuwsfeit of gebeurtenis te 

begrijpen”. Het blijft echter een uiterst subjectief gegeven of informatie over etnische 

achtergronden al dan niet relevant is. Volgens Vlaams onderzoekster Devroe (2007) is het 

vermelden van etnische origine in misdaadberichtgeving net zo (ir)relevant als het noemen 

van inkomen, geslacht of seksuele voorkeur (p.123). Volgens Van Dijk (1983) kan de 

(onnodige) vermelding van etniciteit als „objectieve informatie‟ leiden tot de associatie van 

minderheden met criminaliteit (p.72). Zo worden criminaliteitsproblemen en overlast in de 

media impliciet en expliciet gekoppeld aan etnische en culturele afkomst. In mindere mate 

worden hierbij de sociaal economische achterstanden onder allochtonen betrokken in de 

berichtgeving (Maneri & Ter Wal, 2005). Sinds het begin van dit millennium worden er vanuit 

overheids- en media-instanties steeds meer initiatieven ontplooid om etnische minderheden 

op een meer alledaagse manier te portretteren. De media geven echter nog geen 

“gebalanceerde reflectie van de multiculturele maatschappij” (Bink, 2002, p. 13). 
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2 Theorie 

 

 

2.1 Oorsprong en traditie framingonderzoek 

Framingonderzoek vindt haar oorsprong in een psychologische en sociologische traditie. In 

de psychologische traditie wordt getoetst welke effecten framing heeft op de interpretatie van 

de waarnemer. Binnen sociologische- en mediastudies wordt onderzocht welke 

gevolgtrekking framing kan hebben op maatschappelijk niveau. De idee dat 

(media)boodschappen worden geframed, werd in 1974 geïntroduceerd in een sociologische 

studie van Goffman. De onderzoeker stelt dat de samenstelling van een bericht het publiek 

beïnvloedt in haar gedachten en gedrag (Goffman, 1974 in: Van Atteveldt, Ruigrok & 

Kleinnijenhuis, 2005). Sinds de jaren ‟70 is de belangstelling voor framingonderzoek binnen 

de communicatiewetenschap toegenomen. Zowel productieprocessen binnen nieuwsmedia 

als de effecten van mediaberichtgeving worden onderzocht aan de hand van 

framingtheorieën. Frames kunnen worden beschouwd als een centraal onderdeel van een 

cultuur en „zijn op verschillende wijzen geïnstitutionaliseerd‟ (Van Gorp, 2005, p. 487). 

Hiermee lijken framinganalyses van mediaberichten uitermate geschikt voor theorievorming 

over de weergave van minderhedengroepen die is gefundeerd in een breed 

onderzoeksterrein.  

 

In deze studie zal de inhoud van nieuwsberichten voornamelijk binnen het constructivistisch 

paradigma worden belicht. Het constructivistisch paradigma heeft als uitgangspunt dat 

journalisten een interpretatieve weergave doen van (nieuws)gebeurtenissen (McQuail, 

2005). Framing wordt beschouwd als een interactief proces waarbinnen de sociale 

werkelijkheid wordt vormgegeven (geconstrueerd). Vanuit een constructivistische benadering 

bevat media-inhoud zowel een afhankelijke als een onafhankelijke component. 

Mediaberichten zijn het resultaat van journalistieke procedures (afhankelijk) en worden actief 

verwerkt door het publiek (onafhankelijk). Het framingproces is onderdeel van een bredere 

culturele en „macrosociale‟ structuur (Van Gorp, 2007, p. 70).  

 

Framingonderzoek verkrijgt een meerwaarde door het “linken van de inhoud van teksten aan 

bredere maatschappelijke structuren en betekenissen in een samenleving” (Devroe, 2007, p. 

83). In de bestudering van de sociale werkelijkheid moet er rekening worden gehouden met 

een veelheid aan factoren. In een tijd van toenemende mondialisering, lijken gebeurtenissen 

op het wereldtoneel een stempel te drukken op schijnbaar „lokale‟ of binnenlandse 

aangelegenheden. Wat is de betekenis van de aanslagen van 11 september 2001 in de 

Verenigde Staten? Op welke manier wordt het maatschappelijk en politiek debat over 
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integratie beïnvloed door wereldwijde migratiestromen? Het is zeer complex verbanden te 

leggen tussen zaken die zich niet direct laten duiden en meestal op een latente wijze een rol 

spelen in bijvoorbeeld minderhedenvraagstukken. Het is echter niet mogelijk 

gedifferentieerde onderwerpen als cultuur en etniciteit als een op zichzelf staand fenomeen 

te beschouwen. In deze studie zal getracht worden bevindingen in een breder sociaal en 

cultureel perspectief te plaatsen.  

 

 

2.2 Theoretische verscheidenheid 

Het begrip framing lijkt een gebrek aan theoretische eenduidigheid te vertonen (o.a. Van 

Gorp, 2005; Entman, 1993 en De Vreese, 2005). In een groot aantal framingonderzoeken 

zijn de onderzochte frames gegenereerd vanuit een specifieke onderzoeksvraag of 

wetenschappelijke stroming (o.a. Van Gorp, 2005; De Vreese, 2005; Scheufele, 1999 en 

Entman, 1993). De hierin resulterende verscheidenheid aan framingconcepten doet volgens 

sommige auteurs juist recht aan de complexe sociale werkelijkheid die wordt onderzocht (De 

Vreese, 2005 en D‟Angelo, 2002). De bestudering van vooraf bepaalde frames kan immers 

leiden tot de uitsluiting van data die van belang zijn voor het onderzoek. Een generieke, 

kwantitatieve vorm van framinganalyse lijkt hierdoor bemoeilijkt te worden. In een 

inventarisatie van studies naar minderheden in Nederlandse media, schrijven onderzoekers 

Brants, Crone en Leurdijk (1998) het volgende over een tekortkoming van kwantitatieve 

inhoudsanalyses: 

 

De context waarin informatie wordt geplaatst, de volgorde waarin zij wordt 

gepresenteerd, de stijl en het taalgebruik van de journalist bepalen mede de 

betekenis die een artikel of nieuwsbericht krijgt. Belangrijker dan wat er wél 

wordt vermeld, is soms nog datgene waarover de media zwijgen.  

(Brants, Crone & Leurdijk, 1998, p. 10) 

 

Het gevaar bestaat dat de onderzoeker door een vooraf bepaald framingconcept, slechts de 

data opmerkt die passen binnen het onderzoeksmodel. De mogelijkheid dat onderzoek naar 

frames resoneren met bepaalde culturele waarden van de onderzoeker kan hierdoor niet 

worden uitgesloten (Van Gorp, 2005). Op deze manier worden de onderzoeksbevindingen 

zelf als het ware geframed. In dit scriptieonderzoek is getracht deze vertekening van de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te vermijden, door een exploratief onderzoek uit te voeren 

alvorens een kwantitatief meetmodel te ontwikkelen. 
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2.3 Kwalitatief versus kwantitatief  

Een kwalitatieve benadering van inhoudsanalyse zou meer recht doen aan complexe 

communicatieprocessen (McQuail, 2005; D‟Angelo, 2002 en Brants, et al., 1998). Binnen 

een kwalitatieve benadering komt het begrip van de werkelijkheid niet slechts tot stand door 

middel van methodologische instrumenten, “de onderzoeker is het instrument” (Lindlof & 

Taylor, 2002). Een belangrijk nadeel van kwalitatief onderzoek is de geringe externe validiteit 

van onderzoeksuitkomsten. Doordat bevindingen moeilijk generaliseerbaar zijn, wordt een 

streven naar theoretische eenduidigheid bemoeilijkt. Er valt te pleiten voor een gebruik van 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden van onderzoek (Van Gorp, 2007; Brants, et 

al., 1998 en Devroe, 2007). De sterk abstracte kenmerken van frames maken een 

combinatie van kwantitatieve onderzoeksmethoden met de exploratieve eigenschappen van 

kwalitatieve methoden opportuun (Van Gorp, 2007, p. 72). In dit scriptieonderzoek zijn 

middels kwalitatieve methoden een of meerdere frames bepaald, die vervolgens kwantitatief 

worden getoetst.  

 

 

2.4 Framing enkele definities 

Alvorens een inhoudsanalyse wordt uitgevoerd en resultaten kunnen worden gegenereerd, is 

aan de hand van de onderzoeksvraag een meetbaar framingconcept ontwikkeld. Volgens 

onderzoeker Entman (1993) bevat een frame de volgende eigenschappen: 

 

1) probleemdefiniëring 

2) diagnostiek van de oorzaak 

3) morele oordelen 

4) suggestie oplossing(en) 

(Entman, 1993, p. 52) 

 

Een enkele zin kan een of meerdere van de bovenstaande eigenschappen bevatten. Echter, 

een groot aantal zinnen in de tekst zal meestal geen van de genoemde functies behelzen. 

Daarnaast hoeft een frame in een tekst niet noodzakelijkerwijs alle vier de eigenschappen te 

bevatten (Entman, 1993, p. 52). Zo kan een mediatekst bijvoorbeeld een probleemdefiniëring 

en een diagnostiek van de oorzaak weergeven zonder aandacht te besteden aan een 

oplossing voor het probleem. In dit geval is een frame wellicht detecteerbaar zij het slechts 

ten dele. 
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Deze definitie van Entman laat enige interpretatieruimte over en lijkt onvolledig voor een 

werkbaar framingconcept voor dit onderzoek. Cappella en Jamieson (1997) geven de 

volgende concrete voorwaarden voor een frame: 

 

1) Een frame moet identificeerbare conceptuele taaluitingen bevatten.  

2) Een frame moet veelvuldig voorkomen in de berichtgeving. 

3) Een frame moet te onderscheiden zijn van andere frames. 

(Capella & Jamieson, 1997, p. 47) 

 

Deze criteria moeten resulteren in een frame dat volgens een valide methode wordt 

onderscheiden en geen resultaat is van de fantasie van de onderzoeker (Devroe, 2007).  

 

 

2.5 Latente constructen  

De suggestie voor een naam voor een frame gaat gepaard met een bepaalde vorm van 

framing (Tankard, 2001, p. 98). Deze stelling geeft de problematiek in het ontwikkelen van 

een meetmodel voor frames weer. Onderzoeker Tankard (2001) beschrijft in zijn analyse van 

framingonderzoeken drie metaforen voor de functies van mediaframes. Twee van deze 

metaforen hebben betrekking op een frame als een (foto)lijst. Een lijst heeft als belangrijke 

eigenschappen dat het een bepaalde boodschap (tekst) isoleert en hier aandacht op vestigt. 

Binnen dit framingconcept spelen „selectie, nadruk en uitsluiting‟ een rol (pp. 98-99). Een 

tweede eigenschap met betrekking tot een frame als lijst, is de interpretatieve achtergrond 

dat een frame biedt. De wijze waarop media-inhoud wordt geïnterpreteerd, wordt mede 

bepaald door het type frame. Een handgemaakte, uit hout gesneden lijst, roept een ander 

interpretatiekader of emotie op dan een industriële metalen lijst, aldus Tankard (2001, p. 99). 

In een derde metafoor vergelijkt de onderzoeker een frame met het geraamte van een huis. 

Hiermee wordt gewezen op het organiserende karakter van een frame in de constructie van 

een mediabericht. Een frame creëert samenhang en geeft de betekenis en relevantie van 

een bepaalde gebeurtenis weer (p. 99).   

 

In feite geeft een frame op latente wijze betekenis aan een mediaboodschap (Van Gorp, 

2007 en Van Atteveldt, et al., 2005). Het organiserende en duidende karakter van een frame 

in een tekst wordt vrijwel nooit geëxpliciteerd. Dit hoeft echter niet te betekenen dat een 

frame niet op een kwantitatief systematische wijze kan worden onderzocht (Van Gorp, 2005; 

Van Atteveldt, et al., 2005; Devroe, 2007 en Semetko & Valkenburg, 2000). Een 

framingconcept bestaat uit manifeste variabelen die gezamenlijk een latent construct vormen 

(Van Gorp, 2005; Van Atteveldt, et al., 2005 en Semetko & Valkenburg, 2000). Door middel 
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van een componentenanalyse kan op statistische wijze duiding worden gegeven aan de 

gemeten (manifeste) variabelen.       

 

Het onderzoek van Semetko en Valkenburg (2000) naar mediaverslaggeving rondom de 

eurotop in Amsterdam in 1997, is een voorbeeld van een veel gehanteerde methode van 

framingonderzoek (o.a. D‟Haenens & De Lange, 2001; De Vreese, 2005 en D‟Haenens & 

Bink, 2006). De onderzoekers maken gebruik van een twintigtal vragen om onderliggende 

dimensies in een tekst te achterhalen. Deze vragen hebben betrekking op vijf, vooraf 

bepaalde, generieke frames, namelijk het verantwoordelijkheids-, conflict-, human interest-, 

economische consequenties- en het moraliteitsframe (Semetko & Valkenburg, 2000). 

Middels een conflictframe worden in een mediatekst conflicten tussen „individuen, groepen of 

instituties‟ benadrukt (Semetko & Valkenburg, 2000, p. 95). Een vraag om het conflictframe 

te meten, is „beschrijft het [nieuws]verhaal onenigheid tussen partijen-individuen-groepen-

landen?‟ (p. 100). Deze vraag wordt tijdens de analyse van mediaberichten beantwoord met 

„ja‟ of „nee‟. Vier vragen per afzonderlijk frame vormen gezamenlijk een (latent) construct dat 

volgens de analyse van manifeste variabelen tot stand komt.     

 

Dit onderzoek is gericht op het ontdekken van specifieke frames die worden gehanteerd in 

de berichtgeving over „(Marokkaans-Nederlandse) jongeren en overlast‟. Daarvoor ligt het 

gebruik van de generieke frames van Semetko & Valkenburg (2000) minder voor de hand. In 

een framingstudie naar de berichtgeving rondom asielzoekers in de Belgische pers, heeft 

onderzoeker Van Gorp (2005) een tweetal frames gereconstrueerd en deductief gemeten 

middels een inhoudsanalyse. Deze werkwijze sluit aan bij de te hanteren methode in deze 

studie. Van Gorp kwam in zijn exploratieve analyse tot een tweetal frames in de beschrijving 

van asielzoekers, namelijk het slachtoffer- en het indringerframe (Van Gorp, 2005). Deze 

frames kwamen tot stand door de bestudering van teksten waarin gebruik werd gemaakt van 

frames om de lezer te overtuigen van bepaalde belangen (Van Gorp, 2005, p. 490). 

Hieronder moet worden verstaan propagandamateriaal (in deze casus teksten van de 

extreem rechtse partij Vlaams Blok) en materiaal van belangenorganisaties (e.g. de 

Verenigde Naties en Vluchtelingenwerk).  

 

 

2.6 Issuespecifieke versus generieke nieuwsframes  

Grofweg zijn inhoudsanalyses van nieuwsframes in te delen naar twee groepen: 

issuespecifieke en generieke frames (De Vreese, 2005, p. 55). Issue specifiek wil zeggen dat 

het framingconcept gericht is op de bestudering van een specifiek thema, zoals in dit 

onderzoek jongeren en overlast. Een issue specifieke framinganalyse heeft als voordeel dat 
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er meer ruimte is voor diepgang en relevante details rondom de gebeurtenis die wordt 

onderzocht. Hierin verhult zich tevens een nadeel van een issue specifieke benadering; de 

verkregen resultaten zijn moeilijk te generaliseren, omdat zij rondom een bepaald thema zijn 

gegenereerd. Issuespecifieke nieuwsframes resulteren in een tendens onder 

wetenschappers om voor ieder onderzoek een unieke set frames te ontwikkelen (Hertog & 

McLeod, 2001, p 150). Dit maakt een vergelijking van verschillend onderzoek problematisch; 

een theoretische synthese ligt binnen deze benadering niet voor de hand.  

 

Generieke frames, zoals onderzocht in het onderzoek van Semetko en Valkenburg (2000), 

zijn toepasbaar op willekeurige onderwerpen. Binnen dit concept zijn onderzoeksuitkomsten 

in grotere mate generaliseerbaar (De Vreese, 2005). Een nadeel van dit type frames is 

echter dat zij slechts in beperkte mate diepgang geven aan een complex onderwerp als 

bijvoorbeeld etniciteit. De indeling naar generieke en issue specifieke frames kan als 

artificieel worden beschouwd (Van Gorp, 2005), echter biedt dit onderscheid een structuur in 

de ontwikkeling van een framingconcept. Zowel generieke frames als issue specifieke 

frames worden meestal getoetst rondom specifieke gebeurtenissen. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen key events en routine berichtgeving (zoals beschreven in de 

inleiding op pagina 9). 
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3 Methode  

 

 

3.1 Gehanteerde methoden en selectie onderzoeksmateriaal 

In het formuleren van een antwoord op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een 

combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. De ontwikkeling van een 

meetmodel voor de framinganalyse van landelijke dagbladen wordt onderbouwd met een 

kwalitatieve inhoudsanalyse. Het onderzoeksmateriaal is onderworpen aan een exploratief 

onderzoek op basis waarvan verschillende framingconcepten zijn geformuleerd en in een 

meetmodel zijn geïntegreerd. Vervolgens is een kwantitatieve inhoudsanalyse toegepast op 

de inhoud van krantenberichten van de vijf grootste landelijke dagbladen en gratis 

nieuwsblad Metro.      

 

Om een vergelijk te kunnen maken tussen het framinggebruik in verschillende kranten is er 

voor gekozen een steekproef te selecteren, waarbij bij benadering van iedere krant evenveel 

artikelen zijn onderzocht. In totaal zijn 279 (N = 279) artikelen gecodeerd met betrekking tot 

jongeren en overlast in zes landelijke dagbladen. Zonder uitzondering zijn de artikelen 

verzameld via de digitale databank LexisNexis. De periode waarin de berichten zijn 

gepubliceerd loopt van 14 maart 2007 tot en met 30 december 2008. Vijftien artikelen zijn 

geselecteerd in de periode van 14 maart 2007 tot en met 18 december 2007, omdat in 2008 

niet een gelijk aantal artikelen met betrekking tot jongeren en overlast kon worden verzameld 

in de verschillende dagbladen. De rest van de artikelen (264) zijn gepubliceerd van 2 januari 

2008 tot en met 30 december 2008. De artikelen zijn op dusdanige wijze geselecteerd dat 

van iedere krant (bij benadering) een gelijk aantal artikelen zijn gecodeerd. Er is niet 

gekeken naar het totaal aantal artikelen dat in de onderzochte periode is gepubliceerd per 

krant. Alleen artikelen die binnen de databank LexisNexis zijn gevonden met de zoekterm 

„Jongere(n) + Overlast‟ zijn opgenomen in dit onderzoek.  

 

Onderzochte periode(n)  

Tabel 3.0 geeft een overzicht van het aantal artikelen per maand voor het jaar 2008. Tot en 

met de maand augustus verschijnt er een vrij stabiel aantal artikelen per maand met 

betrekking tot jongeren en overlast. In de maanden juli en augustus daalt het aantal artikelen 

licht, dit is mede te verklaren door de vakantieperiode die dan plaatsvindt. Echter in de 

maanden september en oktober is er een opvallende toename in de berichtgeving 

waarneembaar. Het gemiddeld aantal artikelen ligt rond de 22 artikelen per maand. In 

september en oktober gezamenlijk werden meer dan honderd artikelen (37 % van de totale 

steekproef) over jongeren en overlast gepubliceerd.  
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Tabel 3.0 Aantal artikelen per maand in 2008 
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N = 264 x = 22 

 

Berichtgeving in de maand september draaide voor een groot deel rondom perikelen in de 

Goudse wijk Oosterwei en de ervaren problemen in het openbaar vervoer aldaar. 

Buschauffeurs weigerden nog langer door de wijk te rijden nadat zij „ernstige hinder‟ 

ondervonden van jongeren. Half september 2008 heeft vervoersmaatschappij Conexxion een 

deel van de wijk vijf dagen gemeden. Dit protest trok veel mediabelangstelling, vervolgens is 

op woensdag 17 september 2008 een cameraploeg belaagd. Deze gebeurtenis heeft een 

nog grotere hoeveelheid media-aandacht gegenereerd.    

 

De belangrijkste onderwerpen in oktober 2008 zijn de nasleep van de onlusten in Gouda, de 

omstreden registratie van de etnische achtergrond van misdadigers en de kandidatuur van 

Ahmed Aboutaleb als burgemeester van Rotterdam. Naar aanleiding van de problemen in 

onder meer Gouda, Utrecht en Nijmegen, wilden burgemeesters meer bevoegdheid in de 

aanpak van structurele problemen met jongeren. Onder andere werd er gepleit voor 

gebiedsverboden voor lastige jongeren, cameratoezicht en het omstreden bestrijdingsmiddel 

„de mosquito‟3. Het politieke debat over de aanpak van met name Marokkaans-Nederlandse 

jongeren, resulteerde in de maand oktober tot een grote hoeveelheid krantenberichten. 

                                                 
3
 De mosquito verspreidt een ultrasoon geluid dat alleen door personen 

onder de 25 jaar gehoord kan worden. Deze wordt geplaatst op plekken waar 
overlastveroorzakende jongeren bijeen komen. 



Masterscriptie Communicatiewetenschap – Universiteit van Amsterdam 
 

  23 

3.2 Inhoudsanalyse 

Een inhoudsanalyse is een systematische vorm van lezen om waarnemingen te doen. Hierbij 

is het niet de bedoeling de enige juiste betekenis van de inhoud van mediateksten te 

beschrijven. „Het uitgangspunt is niet de inhoud, maar een bepaalde 

onderzoeksvraagstelling‟ (Wester, 2006, p. 16). Onderzoeker Jan de Ridder geeft de 

volgende definitie van een inhoudsanalyse: 

 

[…] iedere methode waarmee op navolgbare en doelgerichte wijze semantiek 

van een communicatieboodschap kan worden vastgelegd in een 

gestructureerde gegevensverzameling.  

        (De Ridder, 1994) 

 

Het is van belang dat methodologische keuzes in het onderzoek worden gemotiveerd en 

geëxpliciteerd. Aan uitkomsten van een kwalitatief onderzoek kunnen namelijk meestal 

meerdere plausibele interpretaties worden gegeven. Eigenschappen van de onderzoeker 

kunnen van invloed zijn, zoals de persoonlijkheid, (culture) waarden en theoretische 

oriëntatie van de wetenschapper (Lindlof & Taylor, 2002). In dit onderzoek staat niet de 

intentie van de zender of de eventuele interpretatie van de ontvanger centraal, maar de 

inhoud van een mediatekst (De Ridder, 1994). „Betekenis van teksten zijn niet immanent 

maar ontstaan pas als een tekst wordt geïnterpreteerd’ (Den Boer, et al., 1994, p. 125). Om 

enige intersubjectiviteit alsmede de repliceerbaarheid van het onderzoek te waarborgen, is 

een systematische uiteenzetting van methoden van belang.   

 

 

3.3  Exploratief onderzoek  

Een kwalitatieve bestudering van mediateksten gaat gepaard met het decontextualiseren van 

de inhoud. Teksten (data) worden analytisch benaderd, dit gebeurt volgens drie processen. 

Namelijk, datamanagement, datareductie en ontwikkeling van concepten (Lindlof & Taylor, 

2002, p. 211). In deze studie zijn deze stappen gebruikt bij het tot stand brengen van een 

kwantitatief meetmodel. Hiervoor was het noodzakelijk bepaalde data te verkrijgen en deze 

te ordenen naar geschiktheid (datamanagement). Vervolgens is een selectie toegepast die 

moest leiden tot de uiteindelijke steekproef (datareductie). De artikelen zijn verkregen uit de 

digitale databank LexisNexis. Er is gezocht op de steekwoorden „jongeren + overlast‟ in de 

vijf grootste landelijke dagbladen en gratis dagblad Metro.  
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Volgens een heuristieke methode wordt er vanuit gegaan dat latente concepten kunnen 

worden gemeten aan de hand van manifeste variabelen (Van Gorp, 2007; Van Atteveldt, et 

al. 2005 en Semetko & Valkenburg, 2000). Wanneer men slechts de meetbare begrippen 

meetelt, is de kans aanwezig dat het daadwerkelijke frame niet wordt gemeten. Hiervoor is 

het noodzakelijk enige vorm van kwalitatieve eigenschappen in te bouwen in de 

kwantitatieve onderzoeksmethode. In dit onderzoek is dit gebeurd door een exploratieve 

onderzoeksmethode toe te passen op de data, alvorens een meetmodel te ontwikkelen. Voor 

dit meetmodel is naast bevindingen uit kwalitatieve analyses, gebruik gemaakt van 

bestaande modellen (o.a. De Ridder, 1994; Semetko & Valkenburg, 2000; d‟Haenens & De 

Lange, 2001; Lindlof & Taylor, 2002; Van Gorp, 2005 en 2007 en Devroe, 2007).  

 

Binnen de onderzochte periode zijn een twintigtal artikelen uit landelijke dagbladen 

uitgebreid onderworpen aan een systematische, exploratieve analyse. Op basis van 

relevante theorie rondom de inhoudsanalyse van mediateksten en etniciteit en minderheden 

in de media, is geprobeerd bepaalde onderliggende structuren in de weergave van het 

onderwerp te distilleren. Onder andere is dit gebeurd door het (her)lezen van 

krantenberichten, deze samen te vatten en te beschrijven. Dit is een inductieve wijze van 

onderzoek waarbij vanuit specifieke situaties wordt getracht algemene kenmerken te 

beschrijven.  

 

Resultaten exploratief onderzoek 

Uit de kwalitatieve analyse komt naar voren dat overlastproblemen voor een groot deel 

worden gekoppeld aan de thuissituatie van jongeren. De rol van ouders en de Marokkaanse 

gemeenschap in Nederland lijken te worden aangewezen als voornaamste oorzaak van de 

problematiek met Marokkaans-Nederlandse jongeren. De Volkskrant hanteert op dinsdag 21 

oktober 2008 de volgende subtitel bij een bericht: “Neemt de Marokkaanse gemeenschap 

haar verantwoordelijkheid als jongeren problemen geven? Het kan beter”. Daarnaast komt 

de aanpak van problemen met jongeren uitvoerig naar voren in de berichtgeving. Deze 

aanpak is onder te verdelen in twee typen van beschrijving: politieoptreden en wetten 

aanscherpen én het verbeteren van de maatschappelijke positie van probleemjongeren. Bij 

de eerste strategie moet worden gedacht aan frequenter en harder optreden door 

politiediensten en vernieuwde wetsvoorstellen met betrekking tot overlastveroorzakende 

jongeren vanuit de politiek. Een voorbeeld uit dagblad Trouw, vrijdag 24 oktober 2008: 

“Tijdens de „Marokkanentop‟, woensdag in Den Haag, bespraken burgemeesters en 

ministers overlast veroorzakende Marokkaanse jongeren. […] “Je hoeft geen jurist te zijn om 

te begrijpen dat je ‟s avonds laat geen Marokkaanse jongetjes kunt thuisbrengen terwijl je 

hun Nederlandse vriendjes laat spelen”, zegt criminoloog Dirk Korf, die nog meer 
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vraagtekens zet bij de ideeën van burgemeesters”. Over dezelfde bijeenkomst schreef Metro 

op donderdag 23 oktober 2008: “Gouda is een van de gemeenten die extra geld (tien miljoen 

euro) heeft gevraagd voor de aanpak van problemen”. En verder in dagblad Trouw op 23 

oktober 2008: “Het kabinet deed, afgezien van zes extra rechercheurs voor Gouda om een 

harde kern van criminelen op te sporen, geen concrete toezeggingen”. 

 

Voor een deel wordt de aanpak van de problemen gezocht in harder optreden door politie en 

justitie. Tevens wordt in de landelijke dagbladen een beschrijving gemaakt van de sociaal-

maatschappelijke positie van overlastveroorzakende jongeren. Bijvoorbeeld over 

taalachterstanden onder allochtone kinderen maar ook huisvesting van arme gezinnen. PvdA 

raadslid in Gouda, Mohamed Mohandis in de Volkskrant van dinsdag 21 oktober 2008: “[…] 

dan moet de politiek ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Waarom zijn die flats in Gouda, 

waar kinderen in te kleine woningen „verstikken‟, nog niet gesloopt?”.  

 

Het exploratieve onderzoek toont grofweg drie benaderingwijzen van het onderwerp 

jongeren en overlast in de landelijke dagbladen. Duidelijk wordt dat overlastveroorzakende 

jongeren in verband worden gebracht met justitie, politie en wetgeving. Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan de gezinssituatie, opvoeding en gewoonten en gebruiken die verband 

zouden hebben met het onderwerp. Een derde invalshoek waaruit jongeren en overlast 

worden beschreven in de landelijke dagbladen lijkt te bestaan uit educatie, werkgelegenheid 

en de sociaal maatschappelijke positie van betrokkenen. In de nu volgende paragraaf (3.4 

Totstandkoming frames) wordt de herleiding van een drietal aan jongeren en overlast 

gerelateerde framingwijzen weergegeven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 

inhoudelijke eigenschappen van het gebruik van deze drie frames in de beschrijving van het 

onderzochte onderwerp.      

 

 

3.4 Totstandkoming frames 

Deze studie is gericht op het ontdekken van specifieke frames met betrekking tot de 

beschrijving van jongeren en overlast. Het gebruik van generieke frames (.g. Semetko & 

Valkenburg, 2000) ligt hierbij niet voor de hand. Generiek framingonderzoek geeft slechts in 

beperkte mate diepgang aan het onderzochte onderwerp: De rol van etniciteit bij de 

beschrijving van jongeren en overlast in de media. Dit onderzoek richt zich op de distillatie 

van issuespecifieke frames uit de krantenberichtgeving. Op basis van de gebruikte theorie en 

een kwalitatieve analyse van de berichtgeving is een aantal punten naar voren gekomen die 

resulteerden in een drietal frames. Dit zijn respectievelijk, een criminaliteitsframe, een 

kansenframe en een cultuurframe.   
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Criminaliteitsframe 

Binnen het criminaliteitsframe vormen wetovertredende en ordeverstorende daden het 

uitgangspunt in de berichtgeving rondom het thema jongeren en overlast. Dit betekent dat de 

context waarin het onderwerp wordt geplaatst gelieerd is aan criminaliteit en een (hardere) 

aanpak door justitie en politie. Uit de exploratieve analyse van de krantenberichten kwamen 

een aantal kenmerken naar voren met betrekking tot justitiële maatregelen, politieoptreden 

en (straat)criminaliteit. De meest directe koppeling van jongeren en overlast aan criminaliteit 

is  het gebruik van expliciete aanduidingen als „criminaliteit‟, „crimineel gedrag‟, „(geweld) 

delicten‟, „vandalisme‟ en „(criminele)bendes‟ in de beschrijving van het onderwerp. Een 

belangrijk kenmerk van het criminaliteitsframe lijkt dat oplossingen worden gezocht in de 

bestrijding van symptomen van het overlastproblemen. Binnen het criminaliteitsframe worden 

maatregelen als „gebiedsverboden‟, „(politie) surveillance‟ en „strengere wetgeving‟ 

aangedragen als oplossing voor omschreven problemen.      

 

Kansenframe 

Met behulp van het kansenframe wordt nadruk gelegd op de maatschappelijke positie van 

jongeren en de kansen die hen wordt geboden in de samenleving. In de berichtgeving wordt 

het onderwerp jongeren en overlast gekoppeld aan termen als „achterstandspositie‟, 

„opleiding‟ en „werkgelegenheid‟. Oplossingen voor problemen met jongeren worden in 

verband gebracht met de sociaal maatschappelijke positie van betrokkenen. In de 

berichtgeving moeten „maatschappelijke instellingen‟, „jongerenwerkers‟, 

„opleidingsinstellingen‟ en „werk-leerprojecten‟ zorgen voor een afname van de overlast. 

Tevens wordt verwezen naar de sociaal-economische situatie van betrokken jongeren, 

ouders en de buurt of wijk in zijn geheel.  

 

Cultuurframe 

Binnen het cultuurframe wordt gebruik gemaakt van retoriek gericht op culturele of etnische 

achtergronden. Met andere woorden zijn culturele eigenschappen, als opvoeding en 

(culturele) normen en waarden het uitgangspunt in de beschrijving en definiëring van het 

onderwerp. Termen die worden gekoppeld aan jongeren die overlast veroorzaken zijn onder 

meer „gezinsnormen‟, „(culturele) emancipatie‟ en „(etnische) afkomst‟. Religie wordt 

eveneens gerekend tot de beschrijving van het onderwerp vanuit een cultureel perspectief. 

Hierbij wordt expliciet verwezen naar religieuze instellingen en geestelijken zoals „kerk‟, 

„moskee‟, „priesters‟ en „imams‟. Ook groepsdynamiek, rolpatronen en subculturen vallen 

binnen het cultuurframe. In het geval van Marokkaanse Nederlanders wordt tevens verwezen 

naar de rol van de „Marokkaanse gemeenschap‟ en culturele gewoonten.  
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3.5 Framing detectie  

De drie ontwikkelde frames worden ieder gemeten aan de hand van een viertal vragen. De 

vragen zijn opgebouwd om de volgende kenmerken van een frame weer te geven: 

aanwezigheid, oorzaak, moraal en oplossing (Entman, 1993).  

 

Aanwezigheid wordt gemeten door middel van een vraag als: “Wordt in de tekst verwezen 

naar criminaliteit?”. Wanneer deze vraag met „ja‟ beantwoord wordt, is er sprake van de 

aanwezigheid van een criminaliteitsframe in de mediatekst. Dit is de eerste vorm van 

framingdetectie in berichtgeving rondom jongeren en overlast. De tweede vraag is gericht op 

in hoeverre jongeren oorzakelijk in verband worden gebracht met overlastproblemen. Een 

voorbeeld van een vraag behorend tot het kansenframe is hierbij: “Wordt in de tekst de 

sociaal-maatschappelijke positie van jongeren aangewezen als oorzaak van het  probleem?”. 

Wanneer deze vraag met „ja‟ wordt beantwoord, wordt de eerste vraag die de aanwezigheid 

meet tevens positief beantwoord. Een derde vraag moet een eventueel morele uitspraak 

meten. Met betrekking tot het criminaliteitsframe luidt deze vraag: “Wordt in de tekst 

gerefereerd aan een harde aanpak van criminaliteit door justitie of politie?”. Een vierde en 

laatste vraag is gericht op het oplossen van het probleem, de bijbehorende vraag voor het 

cultuurframe is: “Wordt in de tekst religie, opvoeding, cultuur of etniciteit gezien als onderdeel 

van een oplossing voor het probleem?” (zie voor een volledige beschrijving van de 

framingvragen Bijlage B Meetmodel). De antwoorden op de framingvragen vormen 

gezamenlijk een latent construct. Door middel van de meting van de manifeste variabelen 

(dichotome framingvragen) wordt het frame uit de tekst gedistilleerd. Op deze wijze kan een 

schijnbaar verborgen construct worden gedetecteerd en kwantitatief worden geanalyseerd.  

 

Betrouwbaarheid constructen 

De framingconstructen zijn, zoals eerder gesteld, ieder opgebouwd uit vier dichotome 

variabelen (ja/nee). Voor de drie onderscheidden frames is de interne consistentie gemeten 

aan de hand van Chronbach‟s alpha. Hieruit blijkt dat de verschillende items ieder voldoende 

betrouwbaar de afzonderlijke frames meten (α ≥ 0,700). Chronbach‟s alpha voor het 

Kansenframe is met α = 0,838 het hoogst. Het Criminaliteitsframe meet de laagste interne 

consistentie, maar ligt met α = 0,746 boven het vereiste minimum. De interne consistentie 

van het Cultuurframe toont een Chronbach‟s alpha van α = 0,788 en meet daarmee tevens 

voldoende betrouwbaar het construct Cultuurframe.       
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Intercodeur betrouwbaarheid  

Ter controle van de kwantitatieve inhoudsanalyse is een aantal artikelen door een tweede 

persoon gecodeerd. In totaal zijn 24 artikelen betrokken in de intercodeur 

betrouwbaarheidstest. Op basis van de drie frames (12 items) toont de test een gemiddelde 

Kappawaarde van 0,82 op een schaal van 0 (geen overeenkomst) tot 1 (perfecte 

overeenkomst). Dit houdt in dat er een hoge mate van overeenkomst bestaat in de codering 

van de verschillende frames door beide codeurs. 

 

 

3.6 Artikelkenmerken en brongebruik 

Naast framingwijzen van verschillende kranten zijn middels een inhoudsanalyse een breed 

aantal artikelkenmerken onderzocht. In het meetmodel (bijlage II) is exact terug te vinden 

welke artikelkenmerken zijn gecodeerd voor deze framingstudie. In deze paragraaf wordt 

kort weergegeven welke eigenschappen zijn opgenomen in het meetmodel. Bij een 

inhoudsanalyse van landelijke dagbladen liggen een aantal meetbare kenmerken voor de 

hand. Om te beginnen wordt de datum van het artikel gecodeerd, de naam van de krant, de 

plaatsing van het artikel (paginanummer), de omvang van de tekst, het type bericht en de 

titel. De omvang van het bericht is gemeten aan de hand van het aantal woorden. Het type 

bericht is onderverdeeld naar journalistieke formats, zoals een nieuwsbericht, 

achtergrondbericht, reportage of interview. Dit onderzoek is gericht op berichtgeving in 

kranten die is geproduceerd als gevolg van de journalistieke praktijk. Lezersbrieven, 

cartoons, foto‟s en bijschriften zijn niet gecodeerd.  

 

Brongebruik 

Om te onderzoeken of de weergave van bepaalde bronnen een rol speelt in het gebruik van 

de verschillende frames, zijn in de berichtgeving tevens citaten van betrokkenen onderzocht. 

Het gaat hierbij om uitspraken die in de berichtgeving letterlijk worden geciteerd. Complete 

interviewartikelen zijn wel geanalyseerd maar niet gecodeerd als bron in de berichtgeving. 

Per artikel zijn maximaal twee bronnen gecodeerd. Wanneer meer dan twee bronnen worden 

gebruikt in een artikel zijn de voornaamste twee gecodeerd. De belangrijkheid wordt bepaald 

door de hoeveelheid aandacht in de vorm van redactionele ruimte die is besteed aan een 

bron. Een analyse van de gebruikte bronnen en een weergave van het type gepubliceerde 

artikelen is terug te vinden in bijlage I Artikelkenmerken.  
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3.7 Etniciteit jongeren  

Naast artikelkenmerken en brongebruik, is de aangeduide etniciteit van jongeren opgenomen 

in het meetmodel. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ongedefinieerde jongeren, 

Nederlandse jongeren, Marokkaanse jongeren en Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Wanneer uitsluitend een andere dan een van deze vier etnische achtergronden naar voren 

komt in de berichtgeving, is het artikel niet opgenomen in het onderzoek. Een nieuwsitem 

met betrekking tot overlastgevende jongeren dat hoofdzakelijk is gericht op problemen met 

bijvoorbeeld Antillianen, is niet gecodeerd. 

 

In meer dan eenderde (34 %) van de artikelen worden jongeren getypeerd als Marokkaan. In 

bijna 10 % van de artikelen worden zij getypeerd als Marokkaanse-Nederlanders en in iets 

meer dan de helft (55 %) van de artikelen wordt er geen etniciteit vermeld. In een zeer klein 

aantal (2 %) nieuwsitems wordt expliciet verwezen naar Nederlandse jongeren.  

 

Tabel 3.1 Voorkomen etniciteit jongeren  

 N % 

Ongedefinieerd        152 54,5 % 

Marokkaan 96 34,4 % 

Marokkaans-Nederlands 26   9,3 % 

Nederlander   5   1,8 % 

Totaal        279  100 % 

N = 279 

 
In een gedeelte van de berichtgeving lijkt uit de context duidelijk welke etniciteit het betreft, 

echter wanneer deze niet expliciet is vermeld, is deze als ongedefinieerd gecodeerd. Voor de 

lezer kan het in gevallen vrij direct duidelijk zijn welke etniciteit wordt aangeduid in de 

berichtgeving, echter zijn jongeren in deze studie alleen als Marokkaans(-Nederlands) 

gecodeerd wanneer de etniciteit letterlijk wordt vermeld. Dit komt de betrouwbaarheid van de 

analysen ten goede, immers bij vermelding van de etniciteit wordt de afkomst van jongeren 

niet overgelaten aan de interpretatie van de lezer.  
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4. Resultaten 

 

 

4.1 Relatie etniciteit en typering jongeren 

In de voorgaande paragraaf (§ 3.7) is een uiteenzetting gedaan van de frequentie (in 

procenten) waarmee een bepaalde etniciteit wordt genoemd in de landelijke dagbladen. 

Onderstaande gegevens zijn een weergave van de relatie tussen etniciteit en de manier 

waarop jongeren worden gelabeld in de berichtgeving rondom overlast. Bij labels moet 

worden gedacht aan termen als „reljeugd‟ of „(straat)terroristen‟, maar ook religieuze labels 

(bijvoorbeeld Moslim of Islamiet) en labels met betrekking tot de sociale status van jongeren 

(bijvoorbeeld werkloze, drop-out of ongeschoolde). Hierbij is onderzocht op welke wijze 

jongeren worden omschreven aan de hand van hun afkomst. Tabel 4.0 geeft een overzicht 

van verschillende labels die worden gebruikt in de omschrijving van overlastveroorzakende 

jongeren per etniciteit.  

 

Tabel 4.0 Typering jongeren naar etniciteit 
 Marokkaanse-

Nederlander 
Marokkaan Ongedefinieerd* Gemiddelde Cramer‟s V 

Crimineel 23,0 % 33,3 % 15,1 % 23,8 % 

0,194** 

Probleemjeugd 26,9 % 33,3 % 48,7 % 36,3 % 

Overlastgevend 26,9 % 22,9 % 14,5 % 21,4 % 

Overig 23,2 % 10,5 % 21,7 % 18,5 % 

Totaal 100 % 100 % 100 %  

N 26 96 157  

*Nederlandse (n = 5) + Ongedefinieerde jongeren (n = 152) **p < 0,00 
N = 279 

 

Van alle artikelen waarin Marokkaanse-Nederlanders worden genoemd, worden zij in 23 % 

van de gevallen als crimineel getypeerd. Dit is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde aantal 

keer (24 %) dat jongeren als crimineel worden getypeerd. Wanneer alleen de Marokkaanse 

etniciteit wordt vermeld ligt dit percentage hoger. Marokkanen worden in iets meer dan 

eenderde (33 %) van de artikelen als crimineel getypeerd. Wanneer de etniciteit van 

jongeren niet naar voren komt, ligt het percentage substantieel lager (15 %). Opvallend is dat 

ongedefinieerde jongeren bijna in de helft van de gevallen (49 %) als probleemjeugd worden 

getypeerd. Slechts in 15 % van de artikelen worden zij als crimineel getypeerd. Er bestaat 

een significant verband tussen de vermelde etniciteit en de wijze waarop jongeren worden 

getypeerd (Cramer‟s V = 0,194 bij p = 0,00 / α < 0,05). Echter is het verband zeer zwak te 

noemen (0,194 op een schaal van 0 tot 1).   

 

De cijfers in Tabel 4.0 doen onder andere een weergave van de rol van de benoeming van 

zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit in de berichtgeving. Met name 
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wanneer de etniciteit van jongeren is losgekoppeld van de Nederlandse, lijkt er ruimte te 

ontstaan voor een meer criminaliserende typering. Jongeren worden substantieel meer als 

crimineel of probleemjeugd getypeerd wanneer wordt verwezen naar een Marokkaanse 

nationaliteit. In vergelijking met Marokkaanse-Nederlanders lijken Marokkanen er minder 

goed van af te komen in de berichtgeving. Hierbij moet worden vermeld dat het om de 

beschrijving van een en dezelfde groep gaat, slechts de vermelding van de etnische 

achtergrond verschilt.  

 
 

4.2 Relatie krant en benoeming etniciteit 

De grafiek in Tabel 4.1 geeft een overzicht van de benoemde etniciteit van jongeren per 

krant. Gratis dagblad Metro verwijst relatief het meest (44 %) naar Marokkaanse jongeren in 

de berichtgeving, gevolgd door het AD (40 %) en De Telegraaf (36 %). Het NRC-

Handelsblad publiceerde procentueel de minste artikelen waarin alleen de Marokkaanse 

etniciteit wordt vermeld, gevolgd door Trouw en Volkskrant. Na dagblad Trouw (60 %) 

publiceerde De Telegraaf (58 %) relatief de meeste berichten waarin de etnische 

achtergrond van jongeren niet expliciet wordt vermeld. Achtereenvolgens definiëren De 

Telegraaf (4 %), Metro (5 %) en AD (7 %) de etnische achtergrond van jongeren het minst 

als Marokkaanse-Nederlander. Het NRC-Handelsblad typeerde jongeren in relatief de 

meeste berichten (18 %) als Marokkaanse-Nederlander, gevolgd door de Volkskrant (11 %). 

Er bestaat overigens geen significante samenhang tussen de onderzochte dagbladen en de 

frequentie waarin zij melding doen van de etniciteit van jongeren (Cramer‟s V = 0,135 bij p = 

0,42 / α < 0,05).  

 

Tabel 4.1 Voorkomen etniciteit per krant in percentages 
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N = 274 NB De Nederlandse nationaliteit is niet betrokken in de weergave 
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4.3 Structuur framinganalyse 

Deze studie is er op gericht een weergave te doen van de manier waarop berichtgeving 

rondom jongeren en overlast wordt geframed. Hierbij is onderzocht of de vermelde etniciteit 

van jongeren een rol speelt in de wijze waarop een bepaald frame wordt toegepast. Specifiek 

is een vergelijking gemaakt tussen de artikelen waarin de etniciteit van jongeren niet wordt 

vermeld en artikelen waarin de Marokkaanse etniciteit wordt vermeld. Om tot een antwoord 

te komen op de onderzoeksvraag wordt een uiteenzetting gedaan van het framinggebruik 

per krant. Middels een variantie-analyse (ANOVA) wordt het gemiddeld gebruik van de 

verschillende frames per krant berekend. Tevens is met behulp van een variantieanalyse een 

vergelijking gemaakt van framingswijzen per etniciteit. Vervolgens is de interactie tussen 

framinggebruik per krant en de framing van de weergegeven etniciteit van jongeren 

geanalyseerd met behulp van een variantieanalyse waarbij het effect van twee factoren 

(onafhankelijke variabelen) wordt gemeten.    

  

 

4.4 Voorkomen frames per maand 

Tabel 4.2 doet een weergave van het voorkomen van de verschillende frames in 2008 in 

absolute aantallen. Het gaat hierbij om het aantaal keer dat een frame wordt gebruikt in de 

berichtgeving door het jaar heen.  

 

Tabel 4.2 Voorkomen frames per maand in 2008 
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Opvallend gegeven is dat wanneer het gebruik van het criminaliteitsframe toeneemt het 

gebruik van het kansenframe afneemt en vice versa. In de maanden maart en mei is een 

stijging waarneembaar van het voorkomen van het kansenframe, het gebruik van het 
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criminaliteitsframe neemt in deze periode in vrijwel gelijke mate af. Uitzondering op deze 

regel vormen de maanden september en oktober. In deze maanden is er een sterke 

toename in het framinggebruik in de dagbladen waar te nemen. Deze toename geldt voor 

alle drie de frames, echter krijgt het cultuurframe hier relatief de meeste ruimte in vergelijking 

met andere periodes. In de maand november volgt een simultane afname van het 

voorkomen van de drie frames in de beschrijving van overlastveroorzakende jongeren. 

 

 

4.5 Frames per krant 

Criminaliteitsframe 

In een uiteenzetting van het framinggebruik per krant, wordt de gemiddelde aanwezigheid 

van het criminaliteitsframe berekend met behulp van een variantieanalyse. In Tabel 4.3 wordt 

per krant weergegeven in welke mate het criminaliteitsframe gemiddeld voorkomt. 

Gemiddeld scoort het AD het hoogst op het criminaliteitsframe gevolgd door De Telegraaf. In 

beide kranten lijkt het frame het meest regelmatig gebruikt te worden, evenals in het NRC-

Handelsblad. De drie kranten scoren hoger dan gemiddeld in de toepassing van het 

criminaliteitsframe bij de beschrijving van jongeren en overlast. Van de landelijke dagbladen 

maakt Trouw gemiddeld het minst vaak gebruik van het criminaliteitsframe in de beschrijving 

van het onderwerp. In alle onderzochte kranten komt het criminaliteitsframe minimaal een 

maal in zijn geheel voor. Binnen het criminaliteitsframe worden jongeren in verband gebracht 

met criminaliteit, wordt er opgeroepen tot een hardere politie aanpak en wordt een hardere 

aanpak van justitie gezien als oplossing voor het probleem. De verschillen in het gebruik van 

het criminaliteitsframe tussen de kranten zijn niet significant (F (5,273) = 0,71 bij p = 0,62 / α 

< 0,05). 

 
Tabel 4.3 Gemiddeld voorkomen Criminaliteitsframe per krant 

Krant N Gemiddelde Standaard deviatie 

Algemeen Dagblad 43 1,77 1,411 
Telegraaf 50 1,64 1,439 
NRC-Handelsblad 49 1,59 1,553 
Volkskrant 46 1,48 1,410 
Metro 41 1,39 1,430 
Trouw 50 1,28 1,341 

Totaal 279 1,52 1,429 

F = 0,707 / Sig. = 0,619 

 

Cultuurframe 

Tabel 4.4 doet een weergave van de aanwezigheid van het cultuurframe per krant. In welke 

mate wordt het issue jongeren en overlast in de berichtgeving vanuit een cultuurgericht kader 

beschreven? In relatie tot het criminaliteitsframe komt het cultuurframe minder aanzienlijk 
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voor in de berichtgeving. Cultuur, opvoeding en onderwijs worden het meest naar voren 

gebracht door dagblad Trouw. In een groot aantal van de artikelen die in dit dagblad zijn 

gepubliceerd over jongeren en overlast, komt het cultuurframe in zijn geheel naar voren. In 

bijna de helft van alle artikelen komt het frame op enige wijze naar voren in de beschrijving 

van het onderwerp door Trouw. Zoals blijkt uit Tabel 4.4 maken de Volkskrant en het NRC 

tevens meer dan gemiddeld gebruik van het cultuurframe in de beschrijving van jongeren en 

overlast.  

 

In de zwakste vorm komt het cultuurframe het meest terug in het AD en De Telegraaf.4 In 

dagblad Metro komt het cultuurframe het minst naar voren. In hetzelfde dagblad wordt het 

frame zelfs geen enkele keer in zijn geheel gehanteerd in de beschrijving van het onderwerp.  

Dit betekent dat het cultuurframe in de onderzochte periode in geen enkel artikel in De 

Telegraaf op alle vier de framingindicatoren scoort.  

 

De verschillen per krant in het gemiddeld gebruik van het cultuurframe zijn niet significant (F 

(5,273) = 2,23 bij p = 0,05 / α < 0,05). De uitkomsten bieden echter wel een inzicht in de 

wijze waarop de onderzochte dagbladen het onderwerp jongeren en overlast framen. Hier 

wordt verder op ingegaan in de resterende hoofdstukken van dit scriptieonderzoek (e.g. 

hoofdstuk 5 Conclusie en 6 Discussie).   

 

Tabel 4.4 Gemiddeld voorkomen Cultuurframe per krant 

Krant N Gemiddelde Standaard deviatie 

Trouw 50 1,26 1,496 
Volkskrant 46 1,15 1,490 
NRC-Handelsblad 49 1,06 1,391 
Telegraaf 50  0,86 1,143 
Algemeen Dagblad 43  0,77 0,972 
Metro 41  0,49 0,898 

Totaal 279  0,95 1,281 

F = 2,228 / Sig. = 0,052 

 

Kansenframe 

Trouw gebruikt het kansenframe gemiddeld het meest frequent, gevolgd door het NRC. Van 

alle kranten gezamenlijk scoren deze kranten als enigen bovengemiddeld op het 

kansenframe. De Telegraaf en gratis krant Metro maken gemiddeld het minst gebruik van het 

kansenframe. In eerst genoemd dagblad komt het kansenframe het minst vaak voor. Tevens 

                                                 
4
 In deze vorm worden culturele of etnische achtergronden in verband 

gebracht met het onderwerp jongeren en overlast. Dit hoeft geen specifieke 
betrekking te hebben op jongeren, er kan bijvoorbeeld gedoeld worden op 
religie (de kerk of moslims) of maatschappelijke normen en waarden. De 
oorzaak of oplossing van het probleem wordt in deze gevallen niet expliciet 
gezocht bij de culturele of etnische achtergrond van jongeren. 
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wordt in dit dagblad geen enkele keer opgeroepen tot het bieden van kansen aan jongeren 

die overlast veroorzaken. Gekeken naar de sterkte van het frame, is deze opnieuw zeer 

gelimiteerd aanwezig in dagblad De Telegraaf. Het gemiddeld gebruik van het kansenframe 

in dagblad Metro is eveneens beperkt in vergelijking met de andere dagbladen. Daarbij wordt 

het frame in het gratis dagblad zeer zelden volledig gehanteerd.  

 

Tabel 4.5 Gemiddeld voorkomen Kansenframe per krant 

Krant N Gemiddelde Standaard deviatie 

Trouw 43 1,28 1,429 
NRC-Handelsblad 50  0,86 1,443 
Volkskrant 46  0,54 1,130 
Algemeen Dagblad 49  0,51 1,203 
Metro 41  0,44 1,001 
Telegraaf 50  0,22 0,465 

Totaal 279  0,65 1,204 

F = 5,086 / Sig. = 0,00 

 

Een analyse van de F-waarde toont aan dat er een significant verschil bestaat in het 

gemiddelde gebruik van het kansenframe per krant (F (5,273) = 5,09 bij p = 0,00 / α < 0,05). 

Om te onderzoeken of het verschil in variantie in het gebruik van het kansenframe 

daadwerkelijk significant is, wordt een Brown-Forsythe test uitgevoerd (sig = 0,00 bij df = 5 / 

227,07). Uit de Brown-Forsythe test blijkt dat de variantie in het gebruik van het kansenframe 

door de onderzochte dagbladen significant verschilt. 

 

Een post hoc test moet uitwijzen welke kranten significant verschillen in de toepassing van 

het kansenframe. De steekproeven van de verschillende kranten zijn niet even groot (e.g. 

Metro n = 41, Telegraaf n = 50 en Trouw n = 50). Omdat de variantie significant verschilt en 

de steekproeven verschillen in omvang wordt gebruik gemaakt van de Games-Howell test. 

Uit deze test blijkt dat dagblad Trouw gemiddeld significant meer gebruik maakt van het 

kansenframe dan De Telegraaf en Metro (zie Tabel 4.6). 

 

Tabel 4.6 Games-Howell vergelijking tussen Trouw en overige kranten  

(I) Krant (J) Krant 
Gemiddeld 

verschil  
(I–J) 

Standaard 
fout 

95 % Betrouwbaarheidsinterval 

Laagste begrenzing   Hoogste begrenzing 

Trouw Telegraaf  1,060* 0,213  0,43 1,69 
 Volkskrant 0,737 0,262 -0,03 1,50 
 Algemeen Dagblad 0,768 0,273 -0,03 1,56 
 NRC-Handelsblad 0,423 0,289 -0,42 1,26 
 Metro   0,841* 0,256  0,10 1,59 

*p < 0,05 
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Correlatie tussen de gedetecteerde frames 

In paragraaf 4.4 werd duidelijk dat wanneer het gebruik van het kansenframe in de 

onderzochte artikelen toeneemt, het gebruik van het criminaliteitsframe afneemt en vice 

versa. Om te onderzoeken hoe de gedetecteerde frames zich ten opzichte van elkaar 

verhouden in  de berichtgeving, zijn de frames onderworpen aan een correlatietest. In relatie 

tot het criminaliteitsframe en het cultuurframe komt het kansenframe substantieel minder 

naar voren in de berichtgeving. In de beschrijving van overlastveroorzakende jongeren wordt 

een hardere politieaanpak geprefereerd boven het bieden van kansen aan deze groep. Er 

bestaat geen significant verband tussen het cultuurframe en het criminaliteitsframe 

(Pearson‟s r = -0,053 bij p = 0,38 / α < 0,05). Tussen het criminaliteitsframe en het 

kansenframe bestaat een zeer lichte negatieve correlatie (r = -0,118 bij p = 0,05 / α < 0,05). 

Dit houdt in dat wanneer het criminaliteitsframe wordt gebruikt, de kans dat ook het 

kansenframe toegepast wordt afneemt. Dit is in overeenstemming met de gegevens uit Tabel 

4.2 (p. 30) waarin het gebruik van het criminaliteitsframe afneemt naarmate het kansenframe 

vaker wordt gebruikt; en andersom. Het cultuurframe en het kansenframe vertonen tevens 

een lichte correlatie (r = 0,244 bij p = 0,00 / α < 0,01). Dit betekent dat wanneer culturele of 

etnische achtergronden of opvoeding en onderwijs in de weergave van het probleem worden 

betrokken, in enkele gevallen ook wordt gewezen op een eventuele verbetering van de 

maatschappelijke positie van jongeren. 

 

 

4.6 Frames per etniciteit 

Om te onderzoeken of er een verschil in framinggebruik bestaat tussen de onderzochte 

etnische groepen is een variantieanalyse uitgevoerd met de etniciteit van jongeren als 

onafhankelijke variabele en de verschillende frames als afhankelijke variabele. De etniciteit 

van jongeren is hierbij opgedeeld in drie groepen. Een groep bestaat uit jongeren waarvan 

alleen de Marokkaanse etniciteit wordt vermeld (Marokkaan). Een tweede groep bestaat uit 

jongeren die expliciet als Marokkaanse-Nederlander worden aangeduid in de berichtgeving 

(Marokkaanse-Nederlander). De derde groep bestaat uit jongeren waarbij alleen de 

Nederlandse etniciteit wordt vermeld of waarbij geen expliciete vermelding van de etnische 

achtergrond plaatsvindt (Ongedefinieerd)5.  

 

 

                                                 
5
 Omdat in slechts vijf artikelen uit de steekproef alleen de Nederlandse 

etniciteit wordt vermeld, is deze groep toegevoegd aan „Ongedefinieerd‟. 
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Tabel 4.7 Voorkomen frame per etniciteit jongere 

  Criminaliteitsframe Cultuurframe Kansenframe 

Etniciteit jongere N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 
Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

Marokkaan 96 1,76 1,442 1,31 1,182 0,66 1,168 

Marokkaanse -
Nederlander 

26 1,42 1,554 1,65 1,522 0,85 1,347 

Ongedefinieerd* 157 1,39 1,390 0,61 1,192 0,62 1,206 

Totaal 279 1,52 1,429 0,95 1,281 0,65 1,204 

        
F  2,035  14,793  0,400  
Sig.  0,13  0,00**  0,67  

*Ongedefinieerd (n = 152) + Nederlander (n = 5) 
**p < 0,05 

 

Uit de gegevens van Tabel 4.7 blijkt dat wanneer jongeren als Marokkaan worden 

gedefinieerd, er meer dan gemiddeld gebruik wordt gemaakt van het criminaliteitsframe. De 

overige twee groepen scoren minder dan gemiddeld op het criminaliteitsframe. Waarbij het 

frame gemiddeld iets vaker wordt toegepast op Marokkaans-Nederlandse jongeren in 

vergelijking met ongedefinieerde jongeren. De gemiddelde verschillen in het gebruik van het 

criminaliteitsframe in de beschrijving van de drie onderscheidden groepen zijn niet 

significant.  

 

Het cultuurframe wordt in de beschrijving van Marokkanen en Marokkaanse-Nederlanders 

meer dan gemiddeld toegepast. Bij laatstgenoemde groep wordt het cultuurframe gemiddeld 

de grootste rol toebedeeld. Bij jongeren waarvan alleen de Nederlandse of geen enkele 

etniciteit wordt het cultuurframe gemiddeld het minst toegepast. De F-toets toont aan dat er 

een significant verschil bestaat in de gemiddelde toepassing van het cultuurframe onder de 

drie onderscheidde groepen (F (2,276) = 14,793 bij p = 0,00 / α < 0,05). Een Brown-Forsythe 

test toont aan dat er daadwerkelijk significante verschillen bestaan tussen de drie groepen 

jongeren (sig = 0,00 bij df = 2 / 70,47). Een post hoc test moet uitwijzen onder welke 

onderzochte groepen de verschillen significant zijn. Onderstaande Tabel 4.8 toont aan dat 

het gemiddeld gebruik van het cultuurframe bij ongedefinieerde jongeren significant verschilt 

met de overige twee groepen.             

 
 
 
 
 
 
 



Framing en etniciteit – Onderzoek naar berichtgeving over jongeren en overlast in Nederlandse dagbladen 

  38 

 
 
Tabel 4.8 Games-Howell vergelijking van het gebruik van het cultuurframe tussen 
Ongedefinieerde jongeren en overige jongeren  

(I) Etniciteit 
jongere 

(J) Etniciteit 
jongere 

Gemiddeld 
verschil  

(I–J) 

Standaard 
fout 

95 % Betrouwbaarheidsinterval 

Laagste begrenzing   Hoogste begrenzing 

Ongedefinieerd Marokkaans -0,707* 0,154 -1,07 -0,34 

 
Marokkaans-
Nederlands 

-1,049* 0,313 -1,82 -0,28 

*p < 0,05 

 
 

Het kansenframe wordt gemiddeld het meest gehanteerd in de beschrijving van Marokkaans-

Nederlandse jongeren, gevolgd door jongeren waarvan alleen de Marokkaanse etniciteit is 

vermeld. Het thema jongeren en overlast wordt gemiddeld het minst vaak beschreven vanuit 

het kansenframe wanneer geen etnische of alleen de Nederlandse achtergrond van jongeren 

wordt vermeld.   

 

Uit de variantieanalyse wordt duidelijk dat de benoeming van zowel de Nederlandse als 

Marokkaanse etnische achtergrond, gerelateerd aan bijvoorbeeld alleen de Marokkaanse 

achtergrond, eerder resulteert in het aanhalen van de maatschappelijke positie van jongeren 

(kansenframe). Tevens wordt deze omschreven groep samen met ongedefinieerde jongeren  

gemiddeld minder in verband gebracht met criminaliteit dan wanneer alleen de Marokkaanse 

etniciteit wordt vermeld (criminaliteitsframe). Het cultuurframe wordt gemiddeld meer 

toegepast op Marokkaans-Nederlandse jongeren in vergelijking met Marokkaanse jongeren.  

 

 

Marokkaans versus overige  

In deze afstudeerscriptie is onderzocht of er significante verschillen bestaan in de toepassing 

van de drie geformuleerde frames tussen jongeren waarvan alleen de Marokkaanse etniciteit 

wordt vermeld en overige groepen jongeren. In Tabel 4.9 worden de gemiddelde verschillen 

in het framinggebruik tussen Marokkaanse (woonachtig in Nederland) overige groepen 

jongeren weergegeven. Een variantieanalyse moet verduidelijken of er een verschil in 

framinggebruik bestaat tussen artikelen waarin alleen de Marokkaanse nationaliteit wordt 

vermeld en artikelen waarin zowel de Marokkaanse als de Nederlandse (dubbele) 

nationaliteit van jongeren of geen nationaliteit wordt vermeld. Jongeren die in de 

berichtgeving expliciet als Nederlands worden aangeduid zijn tevens aan deze groep 

(Overige) toegevoegd. 
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Tabel 4.9 Voorkomen frames Marokkaanse versus overige jongeren 
  Criminaliteitsframe Cultuurframe Kansenframe 

Etniciteit jongere N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 
Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

Marokkaan 96 1,76 1,442 1,31 1,182 0,66 1,168 

Overige* 183 1,40 1,410 0,75 1,292 0,65 1,226 

Totaal 279 1,52 1,429 0,95 1,281 0,65 1,204 

        
F  4,075  12,458  0,002  
Sig.  0,04**  0,00**  0,97  

*Ongedefinieerd (n = 152) + Nederlander (n = 5) + Marokkaanse-Nederlander (n = 26) 
**p < 0,05 

 

De gegevens wijzen uit dat er een significant verschil bestaat in de toepassing van het 

criminaliteitsframe bij Marokkaanse jongeren in vergelijking met de overige groepen. Het 

criminaliteitsframe wordt gemiddeld significant meer toegepast op eerstgenoemde groep (F 

(1,277) = 4,075 bij p = 0,04 / α < 0,05). Dit betekent dat Marokkaanse jongeren gemiddeld 

significant meer aan onder andere criminaliteit en „harder‟ politieoptreden worden gelieerd 

dan andere groepen jongeren. Ook het gebruik van het cultuurframe komt gemiddeld 

significant vaker voor in de beschrijving van Marokkaanse jongeren in vergelijking met 

overige groepen jongeren (F (1,277) = 12,458 bij p = 0,00 / α < 0,05). De mate waarin 

eerstgenoemde groep in een cultureel kader wordt geplaatst verschilt significant met andere 

jongeren. Het verschil in het gemiddeld gebruik van het cultuurframe is tevens het grootst in 

vergelijking met het criminaliteitsframe en het kansenframe. Het gebruik van het 

kansenframe in de beschrijving van beide groepen jongeren (Marokkaans versus Overige) 

verschilt niet significant. Het kansenframe wordt gemiddeld in vrijwel gelijke mate toegepast 

op de onderzochte groepen.  

 

 

4.7 Frames per krant en etniciteit 

Om te onderzoeken of er per krant een verschil bestaat in de framing van Marokkaanse en 

ongedefinieerde jongeren zijn de verschillende dagbladen aan een multivariate 

variantieanalyse onderworpen. De drie volgende tabellen tonen de uitkomsten van deze 

analyse voor respectievelijk het criminaliteitsframe, het cultuurframe en het kansenframe.   
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Tabel 4.10 Voorkomen criminaliteitsframe per krant per etniciteit 

 Ongedefinieerd Marokkaans Totaal 

Krant  N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 
N Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

Telegraaf 30 1,30 1,179 20 2,15 1,663 50 1,64 1,439 

Volkskrant 26 1,62 1,416 20 1,30 1,418 46 1,48 1,410 

Algemeen Dagblad 23 1,87 1,456 20 1,65 1,387 43 1,77 1,411 

NRC-Handelsblad 27 1,33 1,519 22 1,91 1,571 49 1,59 1,553 

Trouw 30 1,20 1,375 20 1,40 1,314 50 1,28 1,341 

Metro 21 1,10 1,411 20 1,70 1,418 41 1,39 1,430 

Totaal  157 1,39 1,390 122 1,69 1,466 279 1,52 1,429 

 

Uit de scores van de onderzochte kranten in Tabel 4.10 valt af te leiden dat het 

criminaliteitsframe gemiddeld sterker naar voren komt in de beschrijving van Marokkaanse 

jongeren. Het grootst waarneembare verschil in het gebruik van het criminaliteitsframe bij 

beide groepen bestaat bij dagblad Telegraaf. Gemiddeld scoort het criminaliteitsframe 

anderhalf maal zo sterk bij de beschrijving van Marokkaanse jongeren vergeleken met 

jongeren waarbij geen etniciteit wordt vermeld. Ook Metro en het NRC vertonen een ruim 

verschil in de gemiddelde sterkte van het criminaliteitsframe onder de onderscheidden 

groepen. Trouw gebruikt het criminaliteitsframe gemiddeld het minst van alle dagbladen, zij 

het in iets grotere mate bij de beschrijving van Marokkanen. Het Algemeen Dagblad en de 

Volkskrant passen het criminaliteitsframe gemiddeld meer toe op ongedefinieerde jongeren 

dan op Marokkaanse jongeren. Deze twee dagbladen vormen hiermee een uitzondering op 

de overige vier kranten.        

 
 
 

Tabel 4.11 Voorkomen cultuurframe per krant per etniciteit 

 Ongedefinieerd Marokkaans Totaal 

Krant  N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 
N Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

Telegraaf 30 0,27 0,785 20 1,75 1,020 50 0,86 1,143 

Volkskrant 26 0,69 1,258 20 1,75 1,585 46 1,15 1,490 

Algemeen Dagblad 23 0,35 0,775 20 1,25 0,967 43 0,77 0,972 

NRC-Handelsblad 27 0,85 1,292 22 1,32 1,492 49 1,06 1,391 

Trouw 30 1,10 1,647 20 1,50 1,235 50 1,26 1,496 

Metro 21 0,24 0,768 20 0,75 0,967 41 0,49 0,898 

Totaal  157 0,61 1,192 122 1,39 1,263 279 0,95 1,281 

 

 
Tabel 4.11 doet een weergave van het gemiddeld gebruik van het cultuurframe per krant en 

etniciteit. Het cultuurframe scoort gemiddeld vele malen hoger bij de beschrijving van 

Marokkaanse jongeren in vergelijking met ongedefinieerde jongeren. Het gebruik van het 

cultuurframe in de landelijke dagbladen komt gemiddeld twee keer zo sterk naar voren bij de 

eerstgenoemde groep. De Telegraaf toont hierbij de grootste verschillen. Gemiddeld komt  
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het cultuurframe ruim zesmaal zo krachtig naar voren in de beschrijving van Marokkaanse 

jongeren. Ook bij het Algemeen Dagblad en Metro komt het frame gemiddeld meer dan drie 

keer zo sterk naar voren in de beschrijving van Marokkaanse jongeren in vergelijking met 

ongedefinieerde jongeren. De enige krant die evenwichtig gebruik lijkt te maken van het 

cultuurframe in de beschrijving van beide groepen is dagblad Trouw. In deze krant komt het 

cultuurframe tevens het sterkst naar voren in de beschrijving van jongeren die overlast 

veroorzaken. Gemiddeld komt het cultuurframe het minst naar voren in gratis dagblad Metro. 

 
 

 
Tabel 4.12 Voorkomen kansenframe per krant per etniciteit 

 Ongedefinieerd Marokkaans Totaal 

Krant  N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 
N Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

N Gemiddelde 
Standaard 

deviatie 

Telegraaf 30 0,13 0,346 20 0,35 0,587 50 0,22 0,465 

Volkskrant 26 0,50 1,140 20 0,60 1,142 46 0,54 1,130 

Algemeen Dagblad 23 0,30 0,876 20 0,75 1,482 43 0,51 1,203 

NRC-Handelsblad 27 0,85 1,486 22 0,86 1,424 49 0,86 1,443 

Trouw 30 1,40 1,567 20 1,10 1,210 50 1,28 1,429 

Metro 21 0,38 0,865 20 0,50 1,147 41 0,44 1,001 

Totaal  157 0,62 1,206 122 0,70 1,205 279 0,65 1,204 

 

 
Het kansenframe komt in vergelijking met het criminaliteitsframe en het cultuurframe het 

minst sterk naar voren in de beschrijving van jongeren en overlast. Alhoewel de verschillen 

minimaal zijn, wordt het kansenframe gemiddeld krachtiger toegepast in de beschrijving van 

Marokkaanse jongeren in vergelijking met ongedefinieerde jongeren. Alleen bij dagblad 

Trouw komt het kansenframe gemiddeld sterker naar voren in de beschrijving van 

ongedefinieerde jongeren gerelateerd aan Marokkaanse jongeren. Het grootst 

waarneembare verschil in de toepassing van het kansenframe is te vinden bij het AD. In het 

NRC-Handelsblad  komt het kansenframe in vrijwel gelijke mate naar voren in de 

beschrijving van beide groepen. Van alle onderzochte kranten gebruikt dagblad Trouw het 

kansenframe het meest veelvuldig.   
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5 Conclusie 

 

 

5.1 Onderzoeksvraag 

De gegevens verkregen uit voorgaande analyses worden gebruikt in de formulering van een 

antwoord op de onderzoeksvragen. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de rol die de 

vermelde etniciteit van jongeren speelt in de beschrijving van het onderwerp jongeren en 

overlast.  

 

De onderzoeksvragen zijn: 

 

Op welke wijze wordt het onderwerp jongeren en overlast geframed in de landelijke 

dagbladen? 

 

Speelt etniciteit een rol in de manier waarop jongeren worden geframed in de landelijke 

dagbladen rondom het thema jongeren en overlast? 

Op welke wijze worden ongedefinieerde jongeren geframed in de landelijke dagbladen? 

Op welke wijze worden Marokkaans-Nederlandse jongeren geframed in de landelijke 

dagbladen? 

Is er een verschil waarneembaar in de wijze waarop beide groepen jongeren worden 

geframed in de landelijke dagbladen? 

 

Hoe worden jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom het thema overlast? 

Hoe worden ongedefinieerde jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom het 

thema overlast? 

Hoe worden Marokkaans-Nederlandse jongeren getypeerd in de landelijke dagbladen rondom 

het thema overlast? 

Is er een verschil waarneembaar in de wijze waarop beide groepen jongeren worden 

getypeerd in de landelijke dagbladen? 

 

Op welke wijze maken de landelijke dagbladen melding van de etniciteit van jongeren in de 

berichtgeving rondom overlast? 

 

Alvorens een antwoord kan worden geformuleerd op deze vragen, zullen de belangrijkste 

resultaten worden geïnterpreteerd. Hierbij wordt eerst aandacht besteed aan de wijze 

waarop jongeren worden getypeerd in het landelijke krantennieuws en de rol die de 

vermelding van etniciteit hierin speelt. De manier waarop jongeren worden getypeerd in 

relatie tot overlastproblemen kan een beeld scheppen van de wijze waarop jongeren worden 
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geframed in de dagbladpers. Hierna wordt met behulp van de drie ontwikkelde 

framingmodellen weergegeven op welke wijze jongeren worden geframed in relatie tot 

overlast.  Per krant is onderzocht in welke mate ieder dagblad een weergave doet van de 

etniciteit van jongeren en op welke wijze verschillende (etnische) groepen worden geframed.  

 

 

5.2 Etniciteit en typering jongeren 

In ruim eenderde van de artikelen zijn jongeren getypeerd als Marokkaan en in bijna een op 

de tien artikelen als Marokkaanse-Nederlander. Beide aanduidingen hebben betrekking op 

dezelfde groep jongeren. Wanneer de etniciteit expliciet wordt vermeld in de berichtgeving 

worden jongeren in meer dan driekwart van de gevallen als Marokkaan betiteld. In nog geen 

kwart van de artikelen wordt tevens de Nederlandse etniciteit vermeld. Het gaat hier veelal 

om jongeren die in Nederland geboren en getogen zijn en tevens een Nederlandse 

nationaliteit hebben. Er kan gesteld worden dat de dagbladpers te kort schiet in het 

vermelden van laatstgenoemde nationaliteit. Verschillende onderzoekers komen tot een 

vergelijkbare conclusie in de analyse van berichtgeving in de kranten. Van Dijk (1983) 

opperde begin jaren ‟80 al in zijn studie van de Nederlandse dagbladpers dat een eenzijdige 

wijze van berichtgeving kan lijden tot een bepaalde maatschappelijke tweedeling. Hierbij 

wordt de „zij‟ groep (Marokkanen) in de pers artificieel gescheiden van de „wij‟ groep 

(Nederlanders). Doordat nieuws meestal negatief van aard is, kan deze tweedeling 

negatieve associaties met de andere (niet autochtone) groep in de hand werken. Dit 

gegeven wordt onder andere bevestigd in onderzoeksuitkomsten van Devroe (2007) en 

Brants (1998). Beide onderzoekers stellen dat berichtgeving over minderhedengroepen in de 

regel wordt gerelateerd aan negatieve onderwerpen als criminaliteit, overlast en sociale 

achterstelling (Brants, 1998, p. 225). 

 

De maatschappelijke tweedeling uit zich tevens in de wijze waarop jongeren worden 

gedefinieerd met betrekking tot het veroorzaken van overlast. In eenderde van de artikelen 

worden jongeren als crimineel beschreven wanneer alleen de Marokkaanse etniciteit is 

vermeld. Wanneer tevens de Nederlandse etniciteit wordt vermeld ligt dit aantal op bijna een 

kwart. In berichtgeving waar de etniciteit niet expliciet is opgenomen worden jongeren in ruim 

een op de zes artikelen als crimineel aangeduid. Wanneer een minder zware omschrijving 

als „probleemjeugd‟ wordt gebruikt voor de typering van jongeren, heeft dit in de regel veel 

vaker betrekking op personen waarvan de etniciteit niet wordt vermeld. In bijna de helft van 

de artikelen waarin de etniciteit niet expliciet wordt beschreven, zijn jongeren als 

probleemjeugd gelabeld. Bij Marokkanen ligt dit aantal op eenderde en bij Marokkaanse-

Nederlanders op ruim een kwart. De „mildere‟ term overlastgevend wordt substantieel minder 
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toegepast wanneer alleen de Marokkaanse etniciteit is beschreven. Veel meer wordt deze 

term gebruikt in de omschrijving van Marokkaans-Nederlandse of ongedefinieerde jongeren. 

Uit deze feiten lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de vermelding van etniciteit in de 

landelijke dagbladen gepaard gaat met een zwaardere en hardere typering van jongeren. 

 

 

5.3  Frames per krant 

In deze studie zijn drie verschillende frames onderzocht, namelijk het criminaliteitsframe, het 

cultuurframe en het kansenframe. Vier dichotome variabelen per frame (twaalf in totaal) 

meten de verschillende constructen op een voldoende nauwkeurige wijze (zie p. 24). Naast 

het voorkomen van een frame wordt de sterkte weergegeven. Wanneer een frameconstruct 

op vier vragen positief scoort, komt deze volledig naar voren in het betreffende artikel. Indien 

slechts een van de vier vragen met een „ja‟ wordt beantwoord is het frame slechts in 

beperkte mate aanwezig. Van de drie frames wordt het criminaliteitsframe het meest 

gehanteerd in de beschrijving van jongeren en overlast in de landelijke dagbladen. In 

vergelijking met een beschrijving vanuit de maatschappelijke positie (kansenframe) of 

culturele achtergrond van jongeren (cultuurframe), lijkt een crimineel of justitieel uitgangspunt 

te worden geprefereerd.  

 

Criminaliteitsframe 

Het criminaliteitsframe komt het meest frequent en het meest volledig voor in het Algemeen 

Dagblad, gevolgd door De Telegraaf. Ook het NRC-Handelsblad maakt relatief veel gebruik 

van het criminaliteitsframe en ook in deze krant komt het frame in sterke mate naar voren. 

Met name het AD en De Telegraaf voorzien in een groot aantal korte nieuwsberichten over 

het thema jongeren en overlast.6 Dit type berichtgeving lijkt gepaard te gaan met een 

benadering van ervaren problemen binnen een criminaliteitsframe. De evaluatie van 

problemen met jongeren die overlast veroorzaken wordt in de regelmaat gezien binnen een 

justitiële context. Een kenmerk van deze framingwijze is dat een hardere politie aanpak 

wordt gezien als onderdeel voor de oplossing van problemen, in eenderde van de berichten 

wordt hiertoe opgeroepen. Hoewel de gegevens niet significant zijn, bestaat er een duidelijk 

verschil in het gebruik van het criminaliteitsframe per krant. Zoals gesteld maakt het 

Algemeen Dagblad gemiddeld het meest gebruik van het criminaliteitsframe, terwijl dagblad 

Trouw het minst gebruik maakt van deze framingswijze. Evenals de Volkskrant en Metro 

beschrijft Trouw jongeren en overlast  minder dan gemiddeld vanuit een criminaliteitsframe. 

                                                 
6
 Een overzicht van artikelkenmerken van de onderzochte kranten zijn te 

vinden in Bijlage I Artikelkenmerken. 
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Cultuurframe 

Dagblad Trouw plaatst het onderwerp jongeren en overlast het meest binnen een cultureel 

kader. Dagbladen AD en De Telegraaf beperken zich voornamelijk tot het benoemen van 

eventuele culturele of opvoedkundige aspecten van problemen met jongeren. Evenals in het 

AD en De Telegraaf worden in dagblad Metro in geringe mate culturele aspecten gezien als 

oorzaak of als oplossing van problemen. In vergelijking met het criminaliteitsframe komt het 

cultuurframe minder prominent naar voren in de berichtgeving. Beide frames kunnen binnen 

een artikel worden gehanteerd, echter sluiten zij elkaar meestal uit in de berichtgeving. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het criminaliteitsframe is het cultuurframe in de meeste 

gevallen niet terug te vinden in een nieuwsitem. Uitzondering hierop vormt de berichtgeving 

rondom de perikelen in de Goudse wijk Oosterwei. In de maanden september en oktober 

2008 waarin sprake was van een hoge intensivering van het aantal berichten, komen zowel 

het criminaliteitsframe als het cultuurframe veelvuldig naar voren. In deze periode is de 

berichtgeving meer gevarieerd in de evaluatie van ervaren problemen met jongeren.  

 

Kansenframe 

Van de drie frames wordt het kansenframe gemiddeld het minst gehanteerd in de landelijke 

dagbladpers. De evaluatie van de maatschappelijke positie van jongeren ligt hiermee minder 

voor de hand in vergelijking met een crimineel of cultureel perspectief. Dagblad Trouw vormt 

een uitzondering op dit schijnbaar journalistiek uitgangspunt. In deze krant komt het 

kansenframe in vrijwel gelijke mate als het criminaliteitsframe naar voren. Maatschappelijke 

mogelijkheden voor jongeren en culturele achtergronden worden naast crimineel gedrag in 

verband gebracht met ervaren problemen. Hiermee lijkt Trouw als enig dagblad een 

gevarieerde benadering te hanteren voor de beschrijving van het onderwerp jongeren en 

overlast. Dagbladen Metro en De Telegraaf maken het minst gebruik van het kansenframe. 

In beide kranten wordt zelden opgeroepen tot het bieden van kansen aan jongeren. In De 

Telegraaf wordt de verbetering van de sociaal-maatschappelijke positie van jongeren zelfs 

geen enkele keer gezien als oplossing van ervaren problemen.  Dit dagblad, evenals Metro, 

lijkt een voorkeur te hebben voor een meer criminaliserend perspectief in de beschrijving van 

jongeren en overlast.   

 

Correlatie tussen de gedetecteerde frames 

Er bestaat een lichte negatieve correlatie in de toepassing van het criminaliteitsframe en het 

kansenframe (zie pp. 33 en 34). Dit betekent dat beide framingwijzen elkaar lijken uit te 



Framing en etniciteit – Onderzoek naar berichtgeving over jongeren en overlast in Nederlandse dagbladen 

  46 

sluiten in de berichtgeving van landelijke dagbladen; wanneer het criminaliteitsframe wordt 

gehanteerd, lijkt er weinig plaats voor de toepassing van een kansenframe en vice versa. Dit 

lijkt logisch, immers volgens het criminaliteitsframe worden jongeren in verband gebracht met 

criminaliteit, politie en justitie terwijl de maatschappelijke positie van jongeren centraal staat 

in het kansenframe. De schijnbare tegenstelling in de toepassing van beide frames is echter 

niet zondermeer natuurlijk. Het lijkt eerder een al dan niet bewuste keuze van de 

mediaproducent (e.g. krantenredactie of journalist) dat beide frames niet gezamenlijk in een 

bericht worden gehanteerd. Het feit dat de (negatieve) correlatie zeer licht van aard is, geeft 

aanleiding te stellen dat beide frames wel degelijk gezamenlijk in de berichtgeving kunnen 

voorkomen. In bepaalde gevallen (zij het zelden) is dit ook het geval. Het kansenframe toont 

tevens een lichte (positieve) correlatie met het cultuurframe. In landelijke krantenberichten 

lijkt ruimte te bestaan voor zowel de beschrijving van cultureel etnische achtergronden van 

jongeren als de bespreking van de maatschappelijke positie van deze groep.    

 

 

5.4 Frames per etniciteit 

Wanneer een etnische achtergrond expliciet wordt vermeld in de berichtgeving komen 

alledrie de onderzochte frames gemiddeld meer naar voren. Het grootste verschil in 

framingwijzen tussen ongedefinieerde jongeren en jongeren waarbij wel een etnische 

achtergrond wordt vermeld, uit zich in het gebruik van het cultuurframe. Het cultuurframe lijkt 

een ondergeschikte rol te spelen in de beschrijving van ongedefinieerde jongeren en wordt 

meer dan tweemaal zoveel toegepast op jongeren waarvan wel een etnische achtergrond 

wordt vermeld. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat het voor de hand lijkt te liggen om bij 

het gebruik van het cultuurframe aandacht te besteden aan etnische achtergronden (e.g. 

cultureel bepaalde normen en waarden). Echter komt het cultuurframe in bijna een kwart van 

de berichten over ongedefinieerde jongeren naar voren. In deze gevallen heeft het frame 

voornamelijk betrekking op opvoeding en onderwijs.  

 

Wanneer een etniciteit wordt vermeld in de berichtgeving, speelt een hardere aanpak door 

justitie gemiddeld een meer prominente rol in vergelijking met berichtgeving over 

ongedefinieerde jongeren. Dit betekent dat de Nederlandse dagbladpers geneigd is het 

criminaliteitsframe eerder toe te passen wanneer etnische achtergronden worden betrokken 

in de beschrijving van het onderwerp. Ook het kansenframe wordt meer toegepast in de 

weergave van Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse jongeren in vergelijking met 

ongedefinieerde jongeren. Waarbij het kansenframe gemiddeld het meest wordt gebruikt 

wanneer zowel de Nederlandse als de Marokkaanse etnische achtergrond wordt vermeld.  
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In deze studie is tevens het framinggebruik vergeleken tussen jongeren die expliciet als 

Marokkaans worden aangeduid en de overige onderzochte groepen jongeren (c.q. 

Marokkaans-Nederlands, Ongedefinieerd en Nederlands). Uit de analyse blijkt dat zowel het 

criminaliteitsframe als het cultuurframe gemiddeld significant meer worden toegepast in de 

beschrijving van Marokkaanse jongeren, terwijl de verschillen in het gemiddeld gebruik van 

het kansenframe nagenoeg gelijk zijn. Deze gegevens lijken een bepaalde maatschappelijke 

tweedeling te bevestigen, waarbij de „zij‟ groep (c.q. Marokkanen) substantieel meer met 

criminaliteit wordt geassocieerd in de landelijke dagbladen.  

 

 

5.5 Framing etniciteit per krant  

Het NRC-Handelsblad, Trouw en de Volkskrant beschrijven jongeren het minst aan de hand 

van alléén de Marokkaanse etniciteit. Tevens duiden deze drie kranten jongeren procentueel 

het meest vaak aan met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit 

(Marokkaanse-Nederlander). Opvallend gegeven is dat deze dagbladen eveneens 

gemiddeld meer gebruik maken van zowel het cultuurframe als het kansenframe in 

vergelijking met de andere onderzochte kranten. Er lijkt een verband te bestaan tussen de 

wijze waarop jongeren worden geframed in de landelijke dagbladen en het vermelden van 

zowel de Nederlandse als de Marokkaanse etniciteit. Metro, het AD en De Telegraaf maken 

minder melding van de dubbele nationaliteit die deze groep jongeren (Marokkaanse-

Nederlanders) heeft. In deze kranten wordt minder gebruik gemaakt van zowel het 

cultuurframe en het kansenframe, terwijl AD en Telegraaf gemiddeld meer gebruik maken 

van het criminaliteitsframe. Deze gegevens lijken het beeld te bevestigen dat de etnische 

achtergrond wel degelijk een rol speelt in de framing van jongeren en overlast. Dit is in 

overeenstemming met de wijze waarop jongeren worden getypeerd in de landelijke 

dagbladen. Bij de beschrijving van Marokkanen wordt meer gebruik gemaakt van een label 

als „crimineel‟ in vergelijking met ongedefinieerde jongeren waarbij een milder label als 

„probleemjeugd‟ de voorkeur heeft (§ 5.2 Typering jongeren).    

 

Bovenstaande feiten zijn in overeenstemming met de rol die etniciteit lijkt te spelen in de 

wijze waarop jongeren en overlast worden geframed. Uit de analyse blijkt dat 

overlastproblemen met jongeren waarbij de etnische achtergrond wordt vermeld gemiddeld 

meer vanuit het criminaliteitsframe worden beschreven dan jongeren waarvaan de etnische 

achtergrond niet wordt vermeld. Overlastproblemen met jongeren waarbij alleen de 

Marokkaanse nationaliteit wordt vermeld, worden daarbij meer met behulp van het 

criminaliteitsframe weergegeven dan jongeren waarbij tevens de Nederlandse nationaliteit 
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wordt vermeld. Terwijl het kansenframe meer wordt toegepast op laatstgenoemde groep in 

vergelijking met eerstgenoemde groep.  

 

De Telegraaf toont gemiddeld de grootste verschillen in framingwijzen tussen 

ongedefinieerde jongeren en de groep Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Opvallend is dat het Algemeen Dagblad het criminaliteitsframe gemiddeld meer toepast op 

ongedefinieerde jongeren dan op Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse jongeren. Het 

kansenframe wordt daarbij door dit dagblad gemiddeld meer toegepast op de groep 

aangeduid als Marokkaanse-Nederlanders in vergelijking met ongedefinieerde jongeren. Dit 

terwijl het dagblad (zoals bovengenoemd) relatief veel vaker alleen de Marokkaanse 

nationaliteit van jongeren vermeldt en in mindere mate zowel de Nederlandse als de 

Marokkaanse. Ook dagblad Metro, dat relatief laag scoort op de vermelding van beide 

nationaliteiten, vertoont vergelijkbare framinggebruiken voor beide groepen. Alhoewel De 

Telegraaf, Metro en het AD spaarzaam zijn in de vermelding van een dubbele nationaliteit 

van jongeren, maken zij meer gebruik van het kansenframe in de beschrijving van de groep 

Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse jongeren in vergelijking met ongedefinieerde 

jongeren. Wel wordt het criminaliteitsframe door De Telegraaf en Metro gemiddeld met 

grotere regelmaat toegepast op jongeren waarvan de etniciteit wordt aangegeven. 

 

Dagblad Trouw past het kansenframe gemiddeld meer toe op ongedefinieerde jongeren in 

vergelijking met jongeren waarvan de etniciteit wel wordt aangeduid. Trouw vormt hiermee 

een uitzondering op de andere vijf onderzochte dagbladen. Het dagblad maakt tevens het 

meest frequent gebruik van het kansenframe en is daarnaast het meest spaarzaam in het 

vermelden van de etnische achtergrond van jongeren. Wanneer de etniciteit van jongeren 

niet wordt betrokken in de analyse, maakt Trouw gemiddeld net zo vaak gebruik van het 

criminaliteitsframe als het kansenframe in de beschrijving van jongeren. Indien deze krant 

wél melding maakt van de etnische achtergrond van jongeren is de kans gemiddeld groter 

dat zij aan de hand van het criminaliteitsframe worden beschreven dan aan de hand van het 

kansenframe.    

 

 

5.6 Vermelding van dubbele nationaliteit 

In deze studie zijn een aantal vergelijkende framinganalysen gedaan waarin de etnische 

achtergronden van jongeren zijn betrokken. In de eerste plaats is een vergelijking gemaakt 

tussen ongedefinieerde jongeren en jongeren waarbij wel een etniciteit is vermeld in de 
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berichtgeving (c.q. een Marokkaanse of Marokkaans-Nederlandse nationaliteit7). Tevens zijn 

verschillen in framinggebruik onderzocht wanneer alleen de Marokkaanse nationaliteit is 

vermeld en wanneer naast de Marokkaanse tevens de Nederlandse etniciteit van jongeren is 

weergegeven. Zoals gesteld in paragraaf 5.2 Typering jongeren is in bijna de helft (44 %) 

van de onderzochte artikelen expliciet melding gedaan van de etnische achtergrond van 

jongeren. In 10 % van het totaal aantal artikelen wordt melding gemaakt van zowel de 

Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit en in 34 % van de artikelen wordt alleen de 

Marokkaanse nationaliteit vermeld.  

 

In een vergelijking van de wijze waarop beide groepen worden geframed rondom het 

onderwerp overlast, wordt duidelijk dat het criminaliteitsframe gemiddeld meer wordt 

toegepast op jongeren waarvan alleen de Marokkaanse nationaliteit is vermeld. Het 

kansenframe en het cultuurframe wordt gemiddeld vaker toegepast op jongeren waarvan 

zowel de Marokkaanse als de Nederlandse nationaliteit wordt vermeld. Het lijkt dat wanneer 

de dubbele nationaliteit van jongeren wordt vermeld, de Nederlandse dagbladpers milder is 

in haar beoordeling van jongeren die overlast veroorzaken. De expliciete aanduiding van 

jongeren als Marokkaanse-Nederlanders werkt in de hand dat de berichtgeving meer wordt 

weergegeven vanuit het kansenframe. Ook culturele achtergronden (e.g. leven tussen twee 

culturen) en opvoeding krijgen in relatie tot het criminaliteitsframe meer aandacht in de 

beschrijving van deze groep.    

 

Voor de groep Marokkaanse-Nederlanders geldt veel vaker dat bepaalde problematiek wordt 

gekoppeld aan opvoeding en culturele gebruiken, in vergelijking met Marokkanen. Hierbij 

moet worden gedacht aan gedragingen die worden gerelateerd aan etnische achtergronden 

of culturele gebruiken, bijvoorbeeld opvoedingsopvattingen of omgang met autoriteit. Dit kan 

worden verklaard door het gegeven dat de Nederlandse nationaliteit van jongeren in verband 

wordt gebracht met bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheden die hierbij gepaard 

gaan. In mindere mate worden Marokkaans-etnische jongeren aangesproken op de 

verantwoordelijkheid behorend tot het Nederlands staatsburgerschap. Wanneer alleen de 

Marokkaanse etniciteit wordt vermeld, is dit gegeven van ondergeschikte betekenis. Hiermee 

lijkt de rol van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse maatschappij zich ten dele te 

beperken tot buitenstaander. Noch de rechten (kansen) noch de plichten (maatschappelijke 

verantwoordelijkheid) in de Nederlandse maatschappij komen prominent naar voren in de 

beschrijving van deze groep. 

                                                 
7
 Het aantal keer dat er expliciet over Nederlandse jongeren wordt 

geschreven in de landelijke dagbladen is te verwaarlozen. 
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Er is een duidelijk verschil in framing van Marokkaanse jongeren en Marokkaans-

Nederlandse jongeren in de landelijke dagbladpers. Dit is zeer opvallend te noemen omdat 

de berichtgeving in feite betrekking heeft op dezelfde groep. Een verschil in 

beschrijvingswijze van een bepaalde groep resulteert in verschillende evaluaties van 

dezelfde personen in de dagbladpers. Wanneer naast de Marokkaanse etniciteit tevens de 

Nederlandse etniciteit wordt vermeld, is de berichtgeving milder in de beoordeling van 

ervaren problemen met jongeren. Zo wordt het criminaliteitsframe, waarbij jongeren binnen 

een criminaliserend discours worden geplaatst, terughoudender toegepast op Marokkaanse-

Nederlanders. Ook het kansenframe krijgt meer ruimte in de beschrijving van deze groep in 

vergelijking met Marokkanen. De maatschappelijke positie van jongeren en de kansen die 

hen wordt geboden, speelt een grotere rol in de beschrijving van Marokkaanse-

Nederlanders. Deze feitelijkheden lijken een bepaalde maatschappelijke tweedeling in de 

Nederlandse maatschappij te bevestigen, waarbij de „zij‟ groep (Marokkanen) in de media 

minder positief worden geëvalueerd dan de „wij‟ groep (Nederlanders).  

   
 
 
5.7 Samenvattende conclusie  

In de presentatie van maatschappelijke onderwerpen als jongeren en etniciteit vinden in de 

media een evaluatieve verwerking plaats. De dagbladpers vormt een platform voor 

berichtgeving over bepaalde gebeurtenissen. In schijnbaar objectieve uitingen wordt het 

nieuws weergegeven en van duiding voorzien. Binnen dit proces reproduceren de media de 

werkelijkheid niet alleen, tevens produceren zij een bepaalde werkelijkheid (o.a. McQuail, 

2005; De Boer & Brennecke, 1999 en Molotch & Lester, 1974). In deze studie is onderzocht 

op welke wijze de landelijke dagbladpers een weergave doen van het thema jongeren en 

overlast. Aan de hand van het begrip framing is gekeken welke constructen kunnen worden 

gedetecteerd in de beschrijving van het onderwerp. De woordschikking is op latente wijze 

aanwezig in mediateksten, middels het meetmodel zijn deze schijnbaar verborgen 

constructen uit de berichtgeving gedistilleerd. Het uitgangspunt hierbij is in hoeverre de 

vermelding van de etniciteit van jongeren een rol speelt in de evaluatie van ervaren 

problemen.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat alle onderzochte dagbladen gemiddeld structureel meer 

gebruik maken van het criminaliteitsframe in vergelijking met het kansenframe en het 

cultuurframe. Het criminaliteitsframe wordt gemiddeld het meest frequent toegepast op 

jongeren waarbij de etniciteit wordt vermeld, dit geldt echter tevens voor het cultuurframe en 
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het kansenframe. Er kan gesteld worden dat wanneer er sprake is van de vermelding van 

etnische achtergronden van jongeren, het framinggebruik in landelijke dagbladen duidelijker 

naar voren komt, dan wanneer geen etnische achtergronden worden vermeld. Dit resulteert 

zowel in het bieden van meer kansen aan jongeren als in het harder aanpakken van 

overlastveroorzakers. Ook spelen culturele eigenschappen een grotere rol in de beschrijving 

van jongeren waarbij de etniciteit wordt vermeld.  

 

Uit de gegevens van deze studie blijkt dat wanneer alleen de Marokkaanse nationaliteit van 

jongeren wordt beschreven, de kans dat gebeurtenissen vanuit een criminaliteitsframe 

worden geëvalueerd substantieel groter is dan wanneer tevens de Nederlandse etniciteit 

wordt vermeld. Indien alleen de Marokkaanse etniciteit wordt benadrukt, lijkt er een tendens 

om jongeren wezenlijk meer in een crimineel kader te plaatsen. Een associatie met de 

Nederlandse nationaliteit lijkt tot gevolg te hebben dat de evaluatie van jongeren in de 

dagbladpers milder is. Het feit dat het om een en dezelfde groep gaat, toont aan dat 

verschillen in beschrijvingswijzen slechts een construct zijn.  

 

Het lijkt er op dat wanneer journalisten jongeren als Marokkaans-Nederlands definiëren hier 

een bepaalde bedachtzaamheid mee gepaard gaat. Aan de hand van de onderzochte 

dagbladen is de berichtgeving over deze groep het meest gebalanceerd. Wanneer geen 

etniciteit wordt vermeld, is de berichtgeving vergelijkbaar met de evaluatie van Marokkaanse 

jongeren in het nieuws. Alleen het criminaliteitsframe komt sterker naar voren bij 

laatstgenoemde groep. Er kan gesteld worden dat wanneer alleen de niet-Nederlandse 

etniciteit in de beschrijving van minderheidsgroepen wordt vermeld, de evaluatie van deze 

groep negatiever is in vergelijking met groepen waarvan tevens de Nederlandse etniciteit 

wordt aangegeven.  
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6 Discussie 

 

 

6.1  Onderzoeksmethode 

Ingewikkelde constructen als cultuur en etniciteit laten zich moeizaam vatten in theoretische 

kaders en wetenschappelijke definities. De evaluatie van culturele achtergronden of 

gebruiken bevindt zich op het spanningsveld van een veelheid aan waarden en opvattingen 

binnen een maatschappij. In de eerste plaats heersen bepaalde dominante opvattingen in de 

maatschappij waaraan afwijkende waarden en gebruiken worden gespiegeld. Tevens 

kunnen culturele waarden verschillen per krant, per redactie of zelfs per individuele 

journalist. Deze waarden en gebruiken zijn op dusdanige wijze in allerdaagse processen 

geïntegreerd dat deze meestal niet worden geëxpliceerd. Meestal uiten culturele waarden 

zich op latente wijze in handelingen en uitingen van personen, groepen, bedrijven of 

maatschappijen. Framingconstructen vormen op een bepaalde wijze een centraal onderdeel 

van een cultuur en zijn doorgaans slechts op indirecte wijze detecteerbaar.  

 

Wanneer getracht wordt framingwijzen middels een kwantitatieve inhoudsanalyse weer te 

geven, bestaat de kans dat de betekenis van onderzoeksresultaten verwijderd raakt van de 

context waaruit deze zijn herleid. Juist omdat framing zich meestal manifesteert op latent 

niveau, is een simpele telling van aantallen gebruikte woorden of associaties niet afdoende 

voor een begrip van media-inhoud. Ook bepaalde constructen die niet direct of expliciet in 

een tekst worden vermeld, zijn van belang voor de bestudering van beschrijvingswijzen in de 

pers. Een exploratieve analyse van krantenartikelen is gewenst om patronen in de 

mediaberichtgeving te kunnen reconstrueren. Onderzoeksgegevens zijn in deze studie in 

eerste instantie op een inductieve wijze tot stand gekomen. Vervolgens zijn deze preliminaire 

bevindingen geïntegreerd in een meetmodel en op kwantitatieve wijze onderzocht. De 

toepassing van beide werkwijzen binnen een studie komt zowel de validiteit als de 

betrouwbaarheid van onderzoeksconclusies ten goede.  

 

 

6.2 Inhoudsanalyse 

Bij de bestudering van de landelijke dagbladen is gekozen voor een inhoudsanalyse. Deze 

vorm van onderzoek biedt de mogelijkheid de inhoud van mediateksten uitvoerig onder de 

loep te nemen. Om een compleet beeld te vormen van de werkwijze van nieuwsmedia, de 

functie die zij bekleden in de maatschappij en de eventuele invloed die zij hebben op 

publieke opinie zijn alternatieve onderzoeksmethoden noodzakelijk. Wanneer bijvoorbeeld 
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wordt onderzocht wat de invloed is van mediaberichten op de consument zou een 

framingstudie een mogelijkheid zijn. De opzet van de analyse heeft een andere vorm dan in 

de huidige studie. Deze afstudeerscriptie is gericht op de weergave van jongeren en etniciteit 

in de dagbladpers, een inhoudsanalyse ligt hierbij voor de hand. Echter geeft deze werkwijze 

weinig inzicht in het nieuwsproductieproces. Welke keuzen worden gemaakt op een 

krantenredactie? Hoe worden deze keuzen gemaakt en waarom? Deze vragen zijn niet 

onderzocht in deze studie, zij kunnen echter relevant zijn bij het vormen van een meer 

compleet beeld van de functie van nieuwsmedia in de maatschappij. Tevens kunnen 

bijvoorbeeld misdaadstatistieken van het Ministerie van Justitie een aanvulling vormen op 

onderzoeksuitkomsten. Er lijkt een oneindig aantal facetten te kunnen worden onderzocht, 

het maken van onderzoekskeuzen is hierbij (helaas) onvermijdelijk. Een bepaalde 

vraagstelling en de gekozen onderzoeksmethode vertonen hierdoor een vorm van framing 

op zichzelf.  

 

Omdat in deze studie een inhoudsanalyse het uitgangspunt vormt, moet benadrukt worden 

dat onderzoeksuitkomsten betrekking hebben op de inhoud van mediateksten. Er zijn dan 

ook geen uitspraken gedaan over de juistheid van de feitenweergave in de pers. Het 

onderzoek beperkt zich tot een analyse van de geconstrueerde werkelijkheid binnen het 

mediadiscours. Hierbij is beschreven hoe bepaalde feiten worden verwoord in de dagbladen 

en of de verslaggeving enigszins gebalanceerd is. Doordat een onderscheid is gemaakt 

tussen Marokkaanse en Marokkaans-Nederlandse jongeren, is een vergelijking gemaakt van 

de evaluatie van beide groepen in het nieuws. Omdat het in werkelijkheid om een en 

dezelfde groep jongeren gaat, zijn er uitspraken mogelijk over de wijze waarop etniciteit een 

rol speelt in de verslaggeving. Uitkomsten van deze studie vormen op deze wijze een basis 

voor de vorming van hypothesen met betrekking tot de functie van de dagbladpers op 

maatschappelijk niveau. In een vervolgstudie kan bijvoorbeeld onderzocht worden op welke 

wijze de dagbladpers bijdraagt aan de publieke opinie rondom minderheden en integratie.  

 

 

6.3 Selectie artikelen  

Niet in ieder onderzocht artikel wordt in dezelfde mate aandacht besteed aan het onderwerp 

jongeren en overlast. Sommige berichten kunnen het onderwerp slechts zijdelings ter sprake 

brengen, ook deze artikelen zijn betrokken in de studie. Wanneer jongeren en overlast 

worden behandeld in het nieuws, is getracht weer te geven hoe hier over wordt geschreven. 

Er is gezocht op jongeren en overlast, alle artikelen waarin expliciet een etniciteit is vermeld 

anders dan de Marokkaanse zijn niet meegenomen in het onderzoek. Er zullen artikelen zijn 

gepubliceerd over het onderwerp jongeren en overlast zonder deze woorden letterlijk in de 
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tekst te vermelden. Deze artikelen komen in principe in aanmerking voor onderzoek, echter 

zijn deze niet in de studie betrokken.  

 

In vervolgonderzoek kunnen andere zoekwoorden gebruikt worden in de selectie van 

artikelen. Nu is bijvoorbeeld gezocht op „jongeren + overlast‟, terwijl ook gezocht zou kunnen 

worden op „jongeren + hinder‟, „jongeren + problemen‟ of „allochtoon + overlast‟. 

Verschillende onderwerpen met betrekking tot de beschrijving van jongeren of etnische 

minderheden kunnen met elkaar worden vergeleken, wat kan resulteren in een meer 

compleet beeld van de weergave van bepaalde groepen in de media. Naast een variatie aan 

onderzoeksonderwerpen zouden tevens meerdere mediavormen met elkaar vergeleken 

kunnen worden in vervolgonderzoek. Een vergelijking tussen krantennieuws en de evaluatie 

van jongeren en overlast op de televisie of in films verbreedt tevens het blikveld op het 

onderzoeksterrein.   

 

 

6.4 Significantie van onderzoeksuitkomsten 

Enkele van de onderzoeksuitkomsten zijn niet significant. Dit kan mede te verklaren zijn door 

de geringe omvang van de steekproef (N = 279). Wanneer een grotere steekproef gebruikt 

wordt voor onderzoek, kan dit wellicht wel significante resultaten opleveren. In alle 

onderzochte artikelen wordt frequent gebruik gemaakt van de drie geformuleerde frames. 

Wanneer echter de verschillende frames onderling vergeleken worden, lijkt de steekproef te 

klein om een kwantitatieve analyse uit te voeren waarbij uitkomsten significant zullen zijn. 

Zeker wanneer jongeren vervolgens worden opgedeeld naar etniciteit wordt het 

analysemateriaal gereduceerd tot een beperkte omvang. In vervolgonderzoek kan hier bij de 

selectie van onderzoeksmateriaal rekening mee worden gehouden.  

 

 

6.5 Onderzochte frames 

Door middel van de bestudering van relevante theorie en de uitvoering van een exploratieve 

analyse is een aantal onderzoekbare frames ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de uiteenzetting 

van een criminaliteitsframe, een kansenframe en een cultuurframe. Andere framingwijzen, 

zoals een „moslimframe‟ of „terreurframe‟ bleken minder voor de hand te liggen. Bij de 

aanvang van de afstudeerscriptie werd er van uit gegaan dat spanningen tussen westerse 

denkbeelden en islamitische opvattingen een rol zouden spelen in de verslaggeving. Bij de 

bestudering van de berichtgeving over jongeren en overlast in de landelijke dagbladpers is 

dit echter niet gebleken. In het cultuurframe is een aspect opgenomen waarmee onderzocht 

is of de dagbladpers religie betrekt in haar beschrijving van overlastveroorzakende jongeren. 
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De vraagstelling met betrekking tot de detectie van het cultuurframe omvat een onderdeel 

waarbij wordt verwezen naar religie. Veelal blijkt het cultuurframe gericht op opvoeding en 

culturele waarden binnen bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap. Slechts zijdelings 

spelen religieuze achtergronden een rol in de beschrijving van het onderwerp. Dit wordt 

tevens bevestigd door de mate waarin het cultuurframe is toegepast in de landelijke kranten.  

 

Doordat er geen gebruik is gemaakt van een specifiek religieus- of islamframe in dit 

onderzoek, zijn de frames meer geschikt voor een studie van de beschrijving van andere 

minderhedengroepen in Nederland dan alleen de Marokkaanse. Wanneer wordt onderzocht 

op welke wijze bijvoorbeeld Antilliaanse of Surinaamse jongeren worden geframed in de 

media, ligt een religieus- of islamframe minder voor de hand. Het cultuurframe zoals deze is 

gedefinieerd in deze studie, is echter wel geschikt voor onderzoek gericht op etnische 

minderhedengroepen die niet of nauwelijks een islamitische achtergrond hebben. Op deze 

wijze biedt het ontwikkelde meetmodel voldoende basis voor vervolgonderzoek, waarbij de 

beschrijving van meerdere minderhedengroepen in Nederlandse media kan worden 

bestudeerd. Een vergelijkende studie wordt hierdoor bevorderd, hetgeen kan resulteren in 

een hogere mate van theoretische eenduidigheid betreft de verbeelding van etnische 

minderheden in de landelijke media.  

 

 

6.6  Maatschappelijk belang framingonderzoek 

Volgens Immanuel Kant plaatsen mensen waarnemingen binnen een cognitief categorisch 

systeem. De filosoof duidde dit gegeven met „schemata‟: structuren die gedachten en 

aannamen organiseren en gebruikt worden bij de interpretatie en verwerking van informatie 

(Smith, 2002, p. 62). In de communicatiewetenschap kan de wijze waarop kranten informatie 

hebben verwerkt en geïnterpreteerd worden onderzocht aan de hand van het begrip framing. 

Waarbij het frame een structuur biedt voor het duiden en categoriseren van gebeurtenissen. 

Op deze manier hebben mediaproducenten niet alleen een belangrijke invloed op welke 

onderwerpen in het nieuws komen, maar ook hoe deze onderwerpen worden 

gediagnosticeerd (Gamson, 2004). 

 

In psychologisch onderzoek wordt getoetst welke effecten framing heeft op de interpretatie 

van de waarnemer. De wijze waarop nieuwsberichten worden geframed zal ongetwijfeld 

invloed hebben op de interpretatie door de lezer. Echter, deze afstudeerscriptie richt zich op 

de inhoud van berichten en niet op hoe deze worden geïnterpreteerd. Wel kan er van uit 

worden gegaan dat de oriëntatie op de wereld om ons heen mede bepaald wordt door de 

media (e.g. McQuail, 2005 en De Boer & Brennecke, 1999). Het framingproces vormt 
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hierdoor een onderdeel van een bredere culturele en „macrosociale‟ structuur (Van Gorp, 

2007, p. 70). In deze studie is getracht framingonderzoek te koppelen aan een 

maatschappelijk fenomeen, namelijk jongeren die overlast veroorzaken. Door tevens de 

vermelde etniciteit van jongeren te betrekken in het onderzoek kunnen de uitkomsten worden 

verbonden aan een bredere maatschappelijke structuur van betekenisgeving in de 

samenleving.  

 

Nieuws over minderheden laat zich vaak lezen vanuit een „wij‟ tegenover „zij‟ perspectief 

(o.a. Van Dijk, 2006; Van Helden, 2005 en Sluiter, 2005). Daarbij leiden verschillende 

onderzoeken tot de conclusie dat etnische minderheden meestal een passieve rol krijgen 

toebedeeld in een nieuwscontext (o.a. Devroe, 2007; Haghebaert, 2005 en Leurdijk, 1997). 

Criminaliteitsproblemen en overlast worden in de media impliciet en expliciet gekoppeld aan 

etnische en culturele afkomst. In mindere mate worden hierbij de sociaal economische 

achterstanden onder allochtonen betrokken in de berichtgeving (Maneri & Ter Wal, 2005). 

Middels deze afstudeerscriptie is blootgelegd hoe berichtgeving rondom etniciteit in bepaalde 

frames wordt weergegeven. Deze frames zijn op dusdanige wijze geïntegreerd in het 

nieuwsverhaal dat zij meestal niet expliciet zijn. 

 

Juist de latente wijze waarop berichtgeving een evaluatieve boodschap behelst kan een 

frame voor de nieuwslezer moeilijk waarneembaar maken. Dit afstudeeronderzoek moet 

onder de mediaconsument én –producent bijdragen aan een bewustzijn van de manier 

waarop  media-inhoud aan de hand van een evaluatief frame kan zijn opgebouwd. Door de 

latent aanwezige kaders te expliciteren komt een verborgen dimensie van betekenisgeving in 

mediaboodschappen aan het licht. 
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A Artikel kenmerken 

Per krant is tussen de veertig en vijftig berichten opgenomen in de steekproef. De totale 

omvang bedraagt 264 artikelen in 2008 en 15 artikelen in 2007 (N = 279). In een aantal 

kranten zijn meer artikelen met betrekking tot jongeren en overlast gepubliceerd in deze 

periode. Echter, om een vergelijk te kunnen maken tussen de landelijke dagbladen is er voor 

gekozen per krant een gelimiteerd aantal berichten te coderen. Binnen de onderzochte 

periode is een vrij stabiel aantal artikelen per maand gepubliceerd. Het gemiddeld aantal 

artikelen ligt op 22, de maanden september en oktober vormen een uitzondering op deze 

schijnbare regelmaat. In deze maanden zijn respectievelijk 102 berichten (42 in september 

en 60 in oktober) gepubliceerd. De belangrijkste inhoud omvatte in deze periode de 

gebeurtenissen in de Goudse wijk Oosterwei en de maatschappelijke en politieke debatten 

die hier op volgden. 

 

In Tabel A.1 wordt het aantal artikelen per type berichtgeving weergegeven. Iets meer dan 

de helft (51 %) van de berichtgeving bestaat uit nieuwsberichten. In deze artikelen wordt 

over het algemeen een korte, zakelijke weergave gedaan van gebeurtenissen, de 

zogenaamde „harde nieuwsfeiten‟. Hierin wordt in minder dan vierhonderd woorden verslag 

gedaan van gebeurtenissen, slechts in beperkte mate wordt er duiding gegeven aan de 

nieuwsfeiten. Bijna eenderde (32 %) van de gecodeerde artikelen bestaat uit 

achtergrondverslagen. Deze artikelen beslaan een groter gedeelte van de inhoud van een 

krant en bieden meer ruimte aan duiding in vergelijking met nieuwsberichten. De rest (18 %) 

van de artikelen bestaat uit opiniërende inhoud. Hierbij moet worden gedacht aan 

opiniestukken, interviews, redactioneel commentaar en columns. Lezersbrieven zijn niet 

betrokken in de analyse. Alhoewel de opinie van lezers mede het beeld rondom bepaalde 

issues kan bepalen, is dit onderzoek gericht op inhoud gegenereerd door journalistieke 

werkzaamheden.      

 

Tabel A.1 Artikelsoorten  

 N % 

Nieuwsbericht 141 50,5 % 

Opinie* 50 18,0 % 

Achtergrond** 88 31,6 % 

N = 279 * Inclusief columns, interviews en redactioneel commentaar ** Inclusief reportage  
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Nieuwsberichten  

De Telegraaf publiceert relatief het hoogst aantal nieuwsberichten rondom het onderwerp 

jongeren en overlast (70 %). De Volkskrant scoort opvallend laag op het relatieve aantal 

nieuwsberichten (30 %). Net als dagbladen NRC (37 %) en Trouw (38 %) publiceerde de 

krant minder dan het gemiddelde aantal nieuwsberichten (51 %). 

 

Achtergrondartikelen 

De Volkskrant publiceerde van alle nieuwsbladen relatief het hoogste aantal 

achtergrondartikelen (57 %). Dit in tegenstelling tot De Telegraaf waarin 8 % van de 

berichten tot achtergrondartikelen gerekend kunnen worden. In relatie tot andere kranten 

publiceert De Telegraaf weinig achtergrondinformatie over het onderwerp jongeren en 

overlast; daarna volgen gratis dagblad Metro (20 %) en het Algemeen Dagblad (21 %). De 

drie kranten publiceerden minder dan het gemiddelde aantal achtergrondartikelen (32 %).  

 

Opinie  

Dagbladen Trouw (22 %) en De Telegraaf (22 %) lijken het meest een bepaalde opinie te 

verwoorden in de omschrijving van het thema jongeren en overlast. Net als het NRC 

Handelsblad (20 %) publiceerden beide kranten een meer dan gemiddelde hoeveelheid 

opiniërende berichtgeving (18 %). De Volkskrant (13 %) lijkt het minst een bepaalde mening 

te laten doorklinken, en ook het AD (14 %) streeft naar „neutrale‟ journalistiek. 

 

Tabel A.2 Artikeltype per krant 

 Telegraaf Volkskrant 
Algemeen 
Dagblad 

NRC 
Handelsblad 

Trouw Metro Gemiddelde 

Nieuwsbericht 70,0 % 30,4 % 65,1 % 36,7 % 38,0 % 65,9 % 51,0 % 

Achtergrond* 08,0 % 56,5 % 21,0 % 42,9 % 40,0 % 19,5 % 31,3 % 

Opinie** 22,0 % 13,0 % 14,0 % 20,4 % 22,0 % 14,6 % 17,7 % 

N 50 46 43 49 50 41 46,5 

N = 279 *Inclusief reportage **Inclusief columns, interviews en redactioneel commentaar  
 

Zowel de Volkskrant, NRC-Handelsblad als Trouw hebben procentueel een groter aandeel in 

het aantal achtergrondartikelen dan in het aantal nieuwsberichten. Er lijkt meer ruimte voor 

diepgang in deze dagbladen in vergelijking met De Telegraaf, AD en Metro. NRC-

Handelsblad en Trouw publiceerden, net als De Telegraaf, aanzienlijk meer opinieberichten 

dan de andere bladen. Voor de twee eerstgenoemde bladen geldt dat zij zowel een bepaalde 

diepgang als een bepaalde opinievorming representeren in de beschrijving van het 

onderwerp jongeren en overlast. 



Framing en etniciteit – Onderzoek naar berichtgeving over jongeren en overlast in Nederlandse dagbladen 

  IV 

B Brongebruik 

Gebruikte bronnen betreffen in deze studie uitsluitend citaten opgetekend in de berichten. 

Hierbij moet worden gedacht aan uitspraken van politici (landelijk en lokaal), 

maatschappelijke instellingen, buurtwerkers, ambtenaren en burgers. In sommige gevallen 

wordt een aantal verschillende bronnen gebruikt in een artikel. Er is voor gekozen in deze 

situaties slechts de twee meest voorkomende bronnen te coderen. Tevens is de etniciteit van 

de gebruikte bron gecodeerd. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen autochtone 

(Nederlandse), Marokkaanse (van Marokkaanse origine) bronnen en bronnen met een 

andere etnische achtergrond dan de eerste twee groepen. Wanneer de etniciteit van de bron 

niet duidelijk vermeld wordt, is deze als „onbekend‟ gedefinieerd.   

 

De voornaamste bronnen die zijn geraadpleegd in de beschrijving van jongeren en overlast 

in de landelijke dagbladen, zijn politici. Het gaat hierbij om uitspraken die in de berichtgeving 

letterlijk worden geciteerd. Complete interviewartikelen zijn niet gecodeerd als bron in de 

berichtgeving. Per artikel zijn maximaal twee bronnen gecodeerd. Wanneer meer dan twee 

bronnen worden gebruikt in een artikel zijn de voornaamste twee gecodeerd. De 

belangrijkheid wordt bepaald door de hoeveelheid aandacht in de vorm van redactionele 

ruimte die is besteed aan een bron. 

 

Voorkomen en maatschappelijke functie bron  

Tabel B.1 vormt een beeld van de maatschappelijke functie van de weergegeven bron. Het 

aandeel uitspraken afkomstig van politici bedraagt bijna 42 % van het totaal. Lokale politici 

zoals burgermeesters en wethouders worden in meer dan een kwart (28 %) van de gevallen 

aangehaald als sprekende actor. De meest aangehaalde lokale politici zijn Aleid Wolfsen en 

Wim Cornelis, burgemeesters van respectievelijk Utrecht en Gouda. Stadsdeelvoorzitter 

Ahmed Marcouch van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart heeft eveneens een 

noemenswaardig aandeel citaten. Vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, 

zoals buurthuizen, maar ook bijvoorbeeld belangenbehartigingorganisatie 

Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN) vormen 10 % van de quotes. 

Ambtenaren (13 %) en politie (10 %) vertegenwoordigen gezamenlijk bijna een kwart van de 

uitspraken. Onder ambtenaren vallen gemeentelijke woordvoerders, leraren en 

sociaalwerkers. Burgers en voornamelijk buurtbewoners worden in 13 % van de gevallen 

aangehaald, jongeren zelf representeren nog geen 4 % van de gepubliceerde uitspraken.  

 



Masterscriptie Communicatiewetenschap – Universiteit van Amsterdam 
 

  V 

Tabel B.1 Brongebruik  

Bron % 

Politicus Landelijk 13,8 % 
Politicus Lokaal 28,3 % 

Maatschappelijke instelling  10,2 % 
Ambtenaar 12,8 % 
Politie 09,9 % 

Wetenschapper 07,7 % 

Burger 13,4 % 
Jongere 03,9 % 

N = 302 NB Per artikel kunnen meerdere bronnen voorkomen 

 
In de beschrijving van jongeren en overlast in de landelijke dagbladen zijn politici de meest 

gebruikte bron (42 %). Met name lokale politici komen relatief veel aan het woord wanneer 

het gaat om de ervaren problemen met jongeren in bepaalde wijken. Veel nieuws in de 

onderzoeksperiode is gericht op perikelen in Gouda en Utrecht. De burgemeesters van deze 

gemeenten (Wolfsen van Utrecht en Cornelis van Gouda) hebben beiden een groot aandeel 

in de citaten in nieuwsberichten. Politici lijken voor journalisten de meest voor de 

handliggende bron in de beschrijving en duiding van gebeurtenissen. In mindere mate 

worden maatschappelijke organisaties en buurtwerkers geraadpleegd (10 %). Veel nieuws 

lijkt hierdoor eerder gerelateerd aan politiek beleid dan aan processen in het maatschappelijk 

veld. In de weergave van het onderwerp ontstaat de mogelijkheid dat gebeurtenissen in een 

veralgemeniserend kader worden geplaatst. Wanneer nieuws wordt gegenereerd vanuit het 

werkveld van bijvoorbeeld sociaal werkers, lijkt er meer ruimte voor human-interest. 

Ervaringen, emoties en opvattingen van betrokkenen krijgen de ruimte en gebeurtenissen 

lijken meer tastbaar wanneer vanuit een „alledaagse situatie‟ verslag wordt gedaan.  

 

Betekenisgeving vanuit de jongeren zelf vindt zelden plaats doormiddel van citaten (4 %). Als 

issues rondom jongeren en overlast op een bepaalde wijze worden gepersonaliseerd, 

gebeurt dit meestal niet vanuit het gezichtspunt van jongeren zelf. Veeleer gaat de voorkeur 

uit naar andere bronnen in de duiding van het onderwerp in landelijke dagbladen. Dit is in 

overeenkomst met eerder onderzoek naar de toebedeelde rol van minderhedengroepen in 

dagbladen (e.g. Devroe, 2007; Haghebaert, 2005 en Leurdijk, 1997). Voor een deel kan dit te 

maken hebben met het lezerspubliek van de dagbladen. Tevens zal de toegang tot de 

leefwereld van jongeren voor de gemiddelde journalist beperkt zijn. Dat mediaverslaggevers 

eerder gebruik maken van andere bronnen, lijkt vooral praktische oorzaken te hebben. 

Tevens wordt er slechts in beperkte mate van allochtone bronnen gebruik gemaakt wordt. 

Voor meer dan tweederde zijn de gebruikte bronnen van autochtone origine. Een verklaring 

hier voor kan zijn dat de redacties van landelijke dagbladen voornamelijk zijn samengesteld 

uit autochtone leden, minder dan 5 % van de redactie leden is van niet Nederlandse komaf.  
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Geconcludeerd kan worden dat etnische minderheden relatief weinig (17 %) het woord 

voeren in de berichtgeving. Nieuwsitems die gerelateerd zijn aan etnische 

minderhedenthema‟s, worden overwegend autochtone visies verwoord. Slechts zelden treedt 

een allochtoon op als deskundige in de berichtgeving. Er lijkt summier aandacht besteed te 

worden aan de mening van betrokken allochtone personen. Daarnaast vormen minderheden 

voornamelijk het object en zijn zij zelden een handelende actor of subject in de 

verslaggeving. Hierdoor worden etnische minderhedengroepen weinig in staat gesteld de 

thema‟s die betrekking hebben op de eigen groep, te definiëren of te duiden in de reguliere 

media. Doordat etnische minderheden tevens vaak in groepsverband of anoniem in de 

berichtgeving naar voren treden, ontstaat de mogelijkheid om een homogeniserend beeld 

van minderhedengroepen te vormen. 

 

 

Voorkomen en etniciteit bron 

Tabel B.2 geeft een overzicht van de etniciteit van de geraadpleegde bronnen. Autochtonen 

(Nederlanders) vormen hierbij veruit de grootste groep (71 %). Marokkanen worden in 

mindere mate (16 %) geraadpleegd door journalisten, personen met een andere niet 

Nederlandse, etnische achtergrond hebben een zeer beperkt aandeel (3 %) in het 

brongebruik in landelijke dagbladen. De geselecteerde artikelen in deze studie zijn gericht op 

overlast van jongeren met een Nederlandse of Marokkaanse (of ongedefinieerde) etnische 

achtergrond. Dit kan mede verklaren waarom andere nationaliteiten weinig aan het woord 

komen in de berichtgeving. Wel lijkt duidelijk dat het meer voor de hand ligt autochtone 

bronnen te gebruiken in de berichtgeving in relatie tot andere etniciteiten.  

 

Tabel B.2 Etniciteit bron 

 N % 

Nederlander 210 70,7 % 

Marokkaan 44 15,6 % 

Andere etniciteit 9 02,5 % 

Onbekend 35 12,2 % 

Totaal* 302 100 % 

NB Per artikel kunnen meerdere bronnen voorkomen 

 

 

 

 



Masterscriptie Communicatiewetenschap – Universiteit van Amsterdam 
 

  VII 

Etniciteit bron per krant 

Tabel B.3 toont hoe vaak een bron met een bepaalde etnische achtergrond respectievelijk 

wordt weergegeven per krant. Hieruit blijkt dat dagblad De Telegraaf in zeer beperkte mate 

een weergave doet van Marokkaans etnische bronnen. De Volkskrant doet het meest 

frequent beroep op Marokkaans-Nederlandse bronnen. Dezelfde krant maakt relatief het 

minst gebruik van autochtone bronnen als het gaat om de beschrijving van jongeren en 

overlast. Dagbladen Trouw en AD maken tevens relatief veel gebruik van Marokkaans 

etnische bronnen, in de definiëring van het onderwerp.  

 

Tabel B.3 Etniciteit bron per krant 

 
Nederlander Marokkaan 

Andere 
etniciteit 

Onbekend Totaal 

Telegraaf 76,6 % 04,3 % 02,1 % 17,0 % 100 % 

Volkskrant 65,6 % 20,7 % 03,4 % 10,3 % 100 % 

AD 68,0 % 20,0 % - 12,0 % 100 % 

NRC 71,4 % 10,7 % 05,4 % 12,5 % 100 % 

Trouw 70,2 % 19,1 % 04,3 % 06,4 % 100 % 

Metro 72,5 % 12,5 % - 15,0 % 100 % 

Gemiddelde 70,7 % 15,6 % 02,5 % 12,2 %  

N = 298 

 

Vermelde etniciteit jongere en etniciteit bron 

Teruggekoppeld aan de etniciteit van bronnen, wordt onderzocht in welke mate bronnen van 

Marokkaanse en Nederlandse afkomst respectievelijk de term Marokkaanse Nederlander of 

Marokkaan gebruiken in de omschrijving van de etnische achtergrond van jongeren. Tabel 

B.4 doet een weergave van de etniciteit van de bron en de wijze waarop in hetzelfde artikel 

wordt verwezen naar de etniciteit van jongeren. Zowel bij Nederlandse als Marokkaanse 

bronnen wordt in meer dan driekwart van de artikelen alleen de Marokkaanse etniciteit van 

jongeren vermeld. Marokkaanse-Nederlander wordt in nog geen kwart van de gevallen 

geprefereerd boven de typering van jongeren als Marokkaan.  

 

Tabel B.4 Etniciteit jongeren naar etniciteit bron 

 Marokkaanse-Nederlander Marokkaan 

Marokkaan* 21,6 % 78,4 % 

Nederlander** 22,6 % 77,4 % 

*N = 37 **N = 93 
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Morele uitingen naar bron 

Vanuit welke maatschappelijke velden wordt een bepaalde moraliteit geuit betreffende 

jongeren die overlast veroorzaken? Tabel B.5 toont dat lokale politici (voornamelijk 

burgemeesters en hun woordvoerders) als groep het meest worden geraadpleegd door de 

dagbladen. Ook landelijke politici, maatschappelijke instellingen en politiediensten 

verwoorden regelmatig een bepaalde moraliteit in de landelijke dagbladpers. Andere 

bronnen die worden geraadpleegd zijn wetenschappers (sociologen, psychologen, etc.), 

onderwijzers, buurtbewoners en in mindere mate jongeren zelf. Als jongeren al aan het 

woord komen zijn dit meestal korte uitspraken of indirecte opmerkingen genoteerd door de 

journalist ter plaatse.   

 

Tabel B.5 Voorkomen moraliteit naar bron 

 Politicus 
landelijk 

Politicus 
lokaal  

Maatschappelijke 
instelling* 

Politie Overig** 

Criminaliteitsframe 10,9 % 31,7 % 8,9 % 17,8 % 30,7 % 

Cultuurframe 9,8 % 26,8 % 22,0 % 2,4 % 39,0 % 

Kansenframe 14,3 %  27,0 % 49,2 % 6,3 % 3,2 % 

*Inclusief Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) 
**Overige bronnen: wetenschappers, religieuze instellingen, burgers of journalisten zelf 
N = 205 

 

Van het aantal keer dat een gebruikte bron oproept tot een hardere politieaanpak, is dit in 32 

% van de gevallen een lokale politicus. In bijna een op de vijf (18 %) artikelen zijn het 

politiediensten die oproepen tot een hardere aanpak van jongeren. Een op de tien (11 %) 

voorstanders van deze methode zijn landelijke politici. Maatschappelijke instellingen zien 

minder in een hardere politie aanpak, zij roepen vaker op tot een „zachtere‟ aanpak van 

jongeren die overlast veroorzaken. Deze zachtere aanpak bestaat uit het begeleiden en 

onderwijzen van jongeren, zodat hun maatschappelijke kansen eventueel worden vergroot. 

De moraliteit die naar voren komt in het kansenframe wordt in bijna de helft (49 %) van de 

gevallen geuit door maatschappelijke instellingen, zoals buurthuizen of integratiebureaus. 

Politiediensten hebben een kleiner aandeel (6 %), deze cijfers zijn te verklaren door de 

maatschappelijke functies die beide type instellingen vervullen. Maatschappelijke instellingen 

zullen meer gericht zijn op het bieden van kansen, terwijl justitie en politie een controlerende 

en uitvoerende taak hebben betreft wetshandhaving. Landelijke politici scoren iets hoger (14 

%) op het bieden van kansen aan jongeren dan op een hardere aanpak door justitie (11 %). 

Terwijl lokale politici minder geneigd lijken zich uit te spreken voor kansen voor jongeren (27 

%) in relatie tot een hardere aanpak (32 %).  
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Codeboek framinganalyse dagbladen 
Issue: Jongeren en overlast 
(Marokkaanse vs. Nederlandse / Ongedefinieerde jongeren) 
 
 

A1. Datum 
Op welke datum is het artikel in de krant gepubliceerd? 

 
Dag / maand / jaar  (Cijfers: dd-mm-yy)  Voorbeeld: 12-06-08 
 
 
B2. Krant  
In welke krant is het artikel gepubliceerd? 

 

1 Telegraaf  
2 Volkskrant  
3 Algemeen Dagblad  
4 NRC-Handelsblad   
5 Trouw  
6 Metro 
 
 
C3. Plaatsing artikel  
Op welke pagina is het artikel gepubliceerd? 

Alle artikelen die verschijnen in katernen na het eerste katern, worden gecodeerd als Rest > 
6. Voorbeelden hiervan zijn het sportkatern, weekendkatern, de verdieping (Trouw), het 
vervolg (Volkskrant), etc 
 
1 Voorblad 
2 Pag. 2   
3 Pag. 3 
4 Pag. 4 
5 Pag. hoger dan 4 (in eerste katern) 
6 Rest  
 
 
D4. Soort artikel  
Van welk type artikel is sprake?  

 
1 Nieuwsbericht   (Er worden slechts feiten weergegeven) 
2 Redactioneel commentaar  (Commentaar van de hoofdredacteur) 
3 Column    (Stevig aangezette gedachtegangen, vaak chargerend)     
4 Opinie  (Buiten redactioneel commentaar, lezersreacties of ingezonden 

brieven) 
5 Interview   (Interview met bijvoorbeeld politicus of buurtwerker)  
6 Achtergrond  (Het issue wordt in een bepaalde context geplaatst / breder 

perspectief / historisch overzicht / etc.) 
7 Reportage  (Verslag ter plekke, de journalist is bijvoorbeeld de straat op, 

kenmerk: quotes buurtbewoners en betrokkenen) 
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E5. Artikel grootte  
De lengte van het artikel uitgedrukt in woorden. 
nn  (Aantal woorden in cijfers) Voorbeeld: 394   
 
 
F6. Titel 
Hoe luidt de titel van het artikel? Bij meerdere titels / regels of onderkoppen, slechts de 
eerste zin overnemen.  

... (Copy paste database) 
 
 
!NB Om de volgende vragen te beantwoorden moet het artikel daadwerkelijk gelezen 
worden. Vanaf hier is het verstandig de tekst eerst globaal te lezen en vervolgens met de 
vragen in het achterhoofd nauwkeurig door te nemen.  
 
 
 
G7. Hoofdonderwerp(en) gerelateerd aan issue 
Welke van de volgende onderwerpen is het meest van toepassing op de inhoud van het 
artikel? Probeer een zo specifiek mogelijk onderwerp aan te geven. Wanneer dit niet 
mogelijk is, geef je 0 Onbekend aan.  

 
0 Onbekend 
1 Criminaliteit / geweld / overlast 
2 Economie 
3 Onderwijs 
4 Integratie (bijv. dubbel paspoort / taalles ouders) 
5 Religie 
6 Discriminatie  
7 Sport 
8 Politiek beleid (landelijk of lokaal) 
9 Openbaar vervoer 
10 Wonen (wijken / leefklimaat buurt / etc.) 
11 Gouda 
12 Ede 
13 Mosquito (of andere bestrijdingsmiddelen bijv. gebiedsverbod/avondklok/blowverbod) 
14 Aboutaleb (wethouder/minister/burgermeester) 
15 Geert Wilders (uitspraken Wilders of PVV) 
16 Ahmed Marcouch (uitspraken Marcouch) 
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H8. Bron 1 
Welke bron(nen) worden gebuikt in berichtgeving? (Eerste van maximaal twee bronnen, de 
eerste bron die wordt gecodeerd, is meestal de eerste bron uit het artikel dat wordt geciteerd, 
anders kies je voor de meest voorkomende bron.) 
 
0   Geen bron / nvt 
10 Pers    11 Journalist  12 ANP  
20 Politicus (Landelijk) 21 Wilders (of PVV)  22 Aboutaleb   23 Rouvoet  

24 Ter Horst  25 Vogelaar 
30 Lokale politici  31 Marcouch 32 Aboutaleb (wethouder/burgermeester) 
    33 Wolfsen 34 Cornelis  
40 Maatschappelijke inst. 41 SMN (Samenwerkingsver. Marok. in Ned.) 
50 Religieuze inst.  51 Moskee 52 Kerk     
60 Ambtenaar   61 Politie 62 Leerplicht ambtenaar  63 Leraar 
70 Wetenschapper 
80 Burger   81 Jongere(n) 82 Buurtbewoner  
 
 
I9. Bron 1 etniciteit 
Welke etniciteit heeft de eerste bron? 
 
0 Onbekend 
1 Marokkaan (Marokkaans, Marokkaanse origine, Marokkaans klinkende namen, etc.) 
2 Nederlander (Nederlands klinkende naam, etc. > bij twijfel codeer 5 Onbekend) 
3 Andere etniciteit (Minderheid: Turks, Surinaams, Antilliaans, etc.) 
4 Beide (Bijvoorbeeld twee journalisten autochtoon + allochtoon) 

 

 
J10. Bron 2 
Is er sprake van een tweede bron? Codeer deze dan hier. (Wanneer er meer dan twee 
bronnen worden gebruikt in het artikel, kies je voor de twee meest voorkomende bronnen.)  

 
0   Geen bron / nvt 
10 Pers    11 Journalist  12 ANP  
20 Politicus (Landelijk) 21 Wilders (of PVV)  22 Aboutaleb   23 Rouvoet  

24 Ter Horst  25 Vogelaar 
30 Lokale politici 31 Marcouch 32 Aboutaleb (wethouder/burgermeester) 33 

Wolfsen 34 Cornelis 
40 Maatschappelijke inst. 41 SMN (Samenwerkingsver. Marok. in Ned.) 
50 Religieuze inst.  51 Moskee 52 Kerk     
60 Ambtenaar   61 Politie 62 Leerplicht ambtenaar  63 Leraar 
70 Wetenschapper 
80 Burger   81 Jongere(n) 82 Buurtbewoner 
 
 
 
K11. Bron 2 etniciteit 
Welke etniciteit heeft de tweede bron? 
 
0 Onbekend 
1 Marokkaan (Marokkaans, Marokkaanse origine, Marokkaans klinkende namen, etc.) 
2 Nederlander (Nederlands klinkende naam, etc. > bij twijfel codeer 5 Onbekend) 
3 Andere etniciteit (Minderheid: Turks, Surinaams, Antilliaans, etc.) 
4 Beide (Bijvoorbeeld twee journalisten autochtoon + allochtoon) 
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L12. Etniciteit jongere(n) 1 
Worden jongeren getypeerd als Marokkaan (Marokkaanse origine of Marokkaanse 
achtergrond)? 
 
!NB Wanneer jongeren worden omschreven als Marokkaans-Nederlands (Marokkaanse-
Nederlander(s), dan codeer je zowel bij L12 als bij M13 Ja > 1 (Dit geldt niet voor 
bijvoorbeeld Marokkaanse Rotterdammer of Marokkaanse Amsterdammer, in deze gevallen 
alleen L12 Ja > 1 coderen.) 
 
0 Nee 
1 Ja 
 
M13. Etniciteit jongere(n) 2 
Worden jongeren getypeerd als Nederlander (of autochtoon)?  
 
0 Nee 
1 Ja 
 
 
N14. Typering jongeren  
Wordt naast de etniciteit of nationaliteit van de jongeren verwezen naar een van de volgende 
benamingen?  
 
Wanneer er meerdere typeringen worden gebruikt binnen een artikel, kies dan de meest 
vertegenwoordigde typering. Wordt de term ‘probleemjeugd’ bijvoorbeeld een groot aantal 
keer gebruikt en de term ‘straattuig’ slechts een keer, kies dan voor 51 > probleemjeugd. 
 
Bij twijfel noteer je de typering die direct aan (Marokkaans-Nederlandse) jongeren wordt 
gekoppeld (bijvoorbeeld binnen een zin ‘criminele Marokkaanse jongeren’, dan codeer je 40 
> crimineel).  
 
0   Nvt / onbekend 
10 Religie   11 Moslim   12 Islamitisch  13 Christelijk  14 Joods   
20 Inkomen   
30 Sociale status   
40 Crimineel   41 Terroristisch   42 Tuig   43 Relschoppers    
50 Overlast veroorzakend 51 Probleemjeugd   52 Schoffies 
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Framingvragen 
 
Bij de beantwoording van de framingvragen is het relevant specifieke zinnen (of 
zingedeelten) aan te wijzen ter beantwoording van de vraag. Deze zinnen zelf noteer je niet, 
de methode zorgt er voor dat je de vragen daadwerkelijk vanuit de tekst beantwoord.  
 

Voor alle framingvragen geldt de volgende coderingswijze: nee = 0 en ja = 1 

 

Cultuurframe (religie / opvoeding / etniciteit)     (O P Q R) 
 

O. 15 Wordt in de tekst verwezen naar religie / opvoeding / cultuur / etniciteit? 

P. 16 Wordt in de tekst de religie / opvoeding / cultuur / etniciteit aangewezen als 

oorzaak van het issue / probleem?  

Q. 17 Bevat de tekst specifieke sociale aanbevelingen voor bepaalde gedragingen? 

Vb: Wordt in de tekst religie / opvoeding / cultuur / etniciteit geëvalueerd als zijnde 

afwijkend, (slechter of beter) dan andere morele overtuigingen?  

(Bijvoorbeeld kledij, begroetingen, rolpatronen, familiebanden, etc.) 

Wordt in de tekst een bepaalde morele uiting / gedraging gekoppeld aan religie / 

opvoeding / cultuur / etniciteit ?   

Worden bepaalde gedragingen gerelateerd aan andere (juiste) gedragingen? 

R. 18 Wordt in de tekst religie / opvoeding / cultuur / etniciteit gezien als onderdeel van 

een oplossing voor het issue / probleem?  

 
 
Criminaliteitsframe        (S T U V) 
 

S. 19 Wordt in de tekst verwezen naar criminaliteit / criminele activiteiten ? 

Alle activiteiten die in strijd met de wet zijn, worden als crimineel beschouwd. 

Specifiek wordt hieronder verstaan: moord, bedreiging, geweldadigheid, overvallen, 

diefstal, drugshandel, wapenbezit, etc.  

T. 20 Wordt in de tekst een of meerdere (Marokkaans-Nederlandse) jongeren in 

verband gebracht met criminaliteit / criminele activiteiten? 

U. 21 Wordt in de tekst gerefereerd naar een harde aanpak van criminaliteit door justitie 

of politie?  

Vb: Wordt in de tekst bepaalde gedragingen van (Marokkaans-Nederlandse) jongeren 

in verband gebracht met justitie / politie / andere orde handhavers ? 

V. 22 Wordt in de tekst de aanpak van criminaliteit / criminele activiteiten gezien als 

oplossing van het issue / probleem? (hardere aanpak justitie, politie, etc.)  
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Kansenframe (maatschappelijke kansen)     (W X Y Z)  
 

W. 23 Wordt in de tekst verwezen naar de maatschappelijke / sociale positie van 

(Marokkaans-Nederlandse) jongeren bij het issue / probleem? (bijvoorbeeld: 

arbeidskansen, opleiding) 

X. 24 Wordt in de tekst de maatschappelijke / sociale positie van (Marokkaans-

Nederlandse) jongeren aangewezen als oorzaak van het issue / probleem?  

Y. 25 Wordt in de tekst gerefereerd aan een softe aanpak door bijvoorbeeld 

buurtwerkers, bedrijven of scholen?  

Vb: Wordt in de tekst de maatschappelijke / sociale positie van (Marokkaans-

Nederlandse) jongeren beschreven als falend maatschappelijk beleid (overheid, 

organisaties)? 

Wordt in de tekst de maatschappelijke / sociale positie van (Marokkaans-

Nederlandse) jongeren gerelateerd aan de positie van andere groepen in de 

maatschappij?  

Z. 26 Wordt in de tekst verwezen naar de maatschappelijke / sociale positie van 

(Marokkaans-Nederlandse) jongeren als onderdeel van een oplossing voor het issue 

/ probleem?  

 
 
 
AA27. Verantwoordelijke actor 
Wordt het issue / probleem in verband gebracht met of geweten aan een van de 
onderstaande onderwerpen? Welk onderwerp is het meest duidelijk van toepassing? (Bij 
twijfel of onduidelijkheid codeer je Onbekend > 0)  
  
0 Onbekend 
1 Religie 
 Wordt religie gezien als oorzaak dan wel oplossing voor het probleem? 
 Wordt het issue beschreven vanuit een religieus kader?  
2 Opvoeding 
3 Opleiding 
4 Inkomen 
5 Woonsituatie 
6 Culturele achtergrond 
7 Politiek (beleid)  
 Wordt politiek beleid gezien als oorzaak dan wel oplossing voor het probleem? 

Wordt het issue voornamelijk beschreven vanuit overheidsmaatregelen / beleid / 
overleg? 

8 Marokkaanse gemeenschap algemeen 
9 Jongeren zelf 
 

 


