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Samenvatting 

Deze deels kwalitatieve en deels kwantitatieve studie over mediawijsheid van kinderen en 

jongeren meet de strategische vaardigheden en kritische attitudes toegepast op media-

inhouden, sociale media en media-toestellen. Aan de hand van een mixed method approach 

probeert deze studie tijdens focusgroep-gesprekken aan de hand van cases (die uitgaan van 

operationele en functionele vaardigheden) een beeld te krijgen van hoe strategische en 

kritische vaardigheden zich bij kinderen vormen en hoe deze tijdens de adolescentie 

evolueren. 

 

1) Problematiek 

De term ‘media’ dekt een grote lading; binnen een veelheid van betekenissen, kunnen drie 

hoofdzaken – de zogenaamde drievoudige articulatie van media – worden gedefinieerd: 

 

 1) Media als beroepscategorie en (professionele) sector, 

 2) Media als bron van geschreven en audiovisuele informatie, communicatie en 

 ontspanning, 

 3) Media als repertoire van platformen, kanalen en toestellen waarlangs deze 

 inhouden kunnen worden geconsulteerd. 

 

Mediawijsheid behelst daarin een geheel van kennis en vaardigheden dat betrekking heeft 

op deze definitie. In nogal wat internationale studies wordt het weloverwogen bezit en 

gebruik van media-informatie en diverse media-toestellen als mediawijsheid (of "media 

literacy") omschreven.  

 
In de vigerende debatten rond mediawijsheid wordt het vaakst gesproken over begrip, 

gebruik en bezit van mediatoestellen en informatiekanalen, in tweede lijn over 

communicatie en creatie, en eerder sporadisch over het kritische vermogen om na te 

denken over, en het strategische gebruik van bepaalde bronnen of tools. 

 

Vaak wordt een correlatie gezocht tussen de kwaliteit van een bepaalde vaardigheid en een 

aantal socio-demografische kenmerken (zoals opleidingsniveau of leeftijdscohort). Talrijke 

studies vertrekken vanuit een dergelijk verklaringsmodel voor het meten van 

competentieniveaus om aanbevelingen te doen over e-inclusie, maar voor bepaalde 

doelgroepen en voor het bemeten van de meer subtiele vaardigheden, is dit niet de meest 

geschikte modus operandi. Wanneer het dan toch de specifieke doelgroep van kinderen en 
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jongeren betreft, ligt de focus vaak op educatie of risico’s van het internet, en veel minder 

op kritische zin of strategisch gebruik van media. 

 

2) Beleidskader inzake mediawijsheid 

Deze studie binnen de derde generatie van de beleidsvoorbereidende steunpunten – en de 

eerste editie van het Steunpunt Media – vormde aanvankelijk een onderdeel van een 

grootser opgezette studie naar bepaalde socio-demografische groepen die binnen 

traditioneel survey-onderzoek moeilijker te vatten zijn (ouderen, kinderen en respondenten 

waarvan minstens één van de ouders van niet-Belgische origine is). Ten gevolge van de 

inperking in de tijd van dit steunpunt, werd enkel het luik "kritische en strategische 

vaardigheden bij kinderen en jongeren" van deze studie weerhouden. De studie focust 

enerzijds op een specifieke deel van de populatie, anderzijds op het wordingsproces van de 

minst bestudeerde, meer geavanceerde, en moeilijkst te bevragen media-vaardigheden. 

Deze studie probeert daardoor complementair te zijn met andere dataverzamelingen zoals 

de Participatiesurvey (die eveneens binnen het kader van dit steunpunt liep), de Digimeter 

en Apestaartjaren. 

 

3) Conceptualisering, Competentiemodel en Operationalisering 

a) Begrip Mediawijsheid: Mediawijsheid is de verzameling van kennis, mentaliteit en 

vaardigheden die nodig is om actief, doelmatig en kritisch te kunnen participeren in een 

complexe, fundamenteel veranderlijke en in toenemende mate media-gedreven wereld.  

 

Om die zaken in de praktijk te kunnen meten, wordt in dit type onderzoek doorgaans op 

basis van competentiemodellen gewerkt. In het kader van het kenniscentrum Mediawijs en 

lopend doctoraatsonderzoek (van onder andere I. Mariën) wordt op heden aan de 

internationale vergelijking talrijke Europese competentiemodellen en de ontwikkeling van 

een eigen competentiemodel gewerkt, dat rekening houdt met de specificiteiten van het 

Vlaamse medialandschap. Ook specifieke competentiemodellen die het taxeren van 

bepaalde doelgroepen (bijv. kinderen, ouders, senioren, ...) beogen, zijn op heden op 

internationale schaal nog steeds het voorwerp van academische discussie. 
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Gezien er dus nog niet kan worden uitgegaan van een eigen competentiemodel, werd voor 

deze studie gebruik gemaakt van een combinatie van een aantal toonaangevende 

Nederlandse competentiemodellen, waarbij binnen 4 types van media-activiteiten, 10 

competenties worden gedefinieerd, die telkens in 5 niveaus worden beschreven. 

 

b) Gehanteerd Competentiemodel MEDIAWIJSHEID: 
 

Nr. Competentie Vaardigheid Activiteit TYPE 

1 Oriëntatie in mediaomgeving operationeel passief GEBRUIK 

2 Bedienen toestellen operationeel actief GEBRUIK 

3 Informatiebeheer functioneel actief GEBRUIK 

4 Content creatie functioneel (inter)actief COMMUNICATIE 

5 SNS gebruik/participatie functioneel (inter)actief COMMUNICATIE 

6 Bewustzijn Mediatisering kritisch passief BEGRIP 

7 Begrip Mediaproductie kritisch passief BEGRIP 

8 Doorzicht Mediakleuring kritisch reactief REFLECTIE 

9 Intentioneel mediagebruik strategie (re)actief REFLECTIE 

10 Reflectie mediagebruik strategie passief–reactief REFLECTIE 

 (gebaseerd op modellen Mediawijzer.net & Van Deursen & Van Dijk, 2009) 

 

c) Operationalisering van concept Kritische Mediavaardigheden: hieronder verstaan we 

binnen deze context het [1] bewustzijn van de rol van mediatisering, het [2] begrip van de 

conventies die in de productie van mediacontent worden gehanteerd, en het [3] doorzicht in 

de effecten van mediakleuring. Wanneer we naar de niveaus van deze competenties kijken, 

dan lopen die voor [1] mediatisering van het niet opmerken van het feit dat veel van de 

dagdagelijkse stimuli gemedieerd zijn tot het analyseren van de verschillende facetten ervan. 

Met betrekking tot inzichten in het [2] productieproces van content, zien we een schaal die 

loopt van het niet kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld commerciële en redactionele 

boodschappen, tot een gedetailleerde kennis van de gehanteerde formats en technieken, 

codes en conventies. Wat [3] het doorzicht in mediakleuring betreft, zijn personen met een 

bescheiden competentieniveau makkelijk te overtuigen, omdat ze moeilijk kunnen 

onderscheiden tussen verschillende dragers en formats, en bijgevolg de zaken snel voor feit 

aanzien. Personen met een hoog competentieniveau begrijpen dat de vorm (bijv. tv-journaal 

vs. krant vs. app) de inhoud sterk beïnvloedt, en doorzien politieke, ideologische of 
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levensbeschouwelijke kleuring die achter bepaalde content of mediamaatschappijen 

schuilgaat. 

 

d) Operationalisering van concept Strategische Mediavaardigheden: hieronder verstaan we 

binnen deze context het [1] weloverwogen en intentioneel gebruiken van bepaalde bronnen, 

platformen en toepassingen om tot een gevarieerd en doeltreffend mediarepertoire te 

komen, alsook het kunnen maken van een [2] meta-reflectie over de eigen media-

consumptie, om die waar nodig bij te kunnen sturen. Het [1] doelmatig gebruik van content 

en tools behelst competentieniveaus die lopen van het beperkt of gebrekkig kunnen 

benutten van media voor het verwezenlijken van persoonlijke doelen, tot het makkelijk, 

doeltreffend en selectief schakelen tussen de verschillende informatiestromen en tools die 

het brede mediarepertoire bevat. In het kader van de [2] mediareflectie zitten verschillende 

gradaties van zowel het beschouwen van het eigen mediagebruik, het bewust gebruiken en 

kunnen identificeren van verslavingen of verleidingsmechanismen, het welbevinden in een 

bepaalde media-gedreven levensstijl als het optimaliseren, doseren en desnoods amenderen 

van de mediaconsumptie vervat. 

 

4) Onderzoeksvragen 

 Hoe evolueert bezit? 

 Hoe evolueert gebruik? 

 Hoe evolueert content-consumptie? 

 Hoe evolueert het repertoire (combinatie van inhouden en toestellen)? 

 Hoe worden toestellen en content aangewend in en voor school? 

 Hoe evolueert de invloed van de ouders? 

 Hoe denken kinderen en jongeren over concepten zoals betaalbereidheid? 

 Hoe denken kinderen en jongeren over concepten zoals privacy? 

 Zit er een evolutie in de media-habitus en hoe kunnen we deze omschrijven? 

 ... 

5) Steekproef 

De selectie van respondenten gebeurde naar analogie met de leeftijdsopdeling van EU Kids 

Online onderzoeksnetwerk, zijnde 3 leeftijdscategorieën waarbij de jongste groep 9 tot 11 
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jaar oud is, de middelste tussen 12 en 13 jaar oud, en de laatste tussen de 14 en 16 jaar oud 

is. In totaal werden 60 respondenten (waarvan 28 jongens en 32 meisjes) in anderhalf uur 

durende sessies (12 gemengde groepen van telkens 5 kinderen) bevraagd. Er werden 4 

gesprekssessies voor elke gedefinieerde leeftijdsgroep georganiseerd. De dataverzameling 

liep van zomer 2013 tot winter 2014 en werd verwezenlijkt in drie bevragingsrondes: één 

ervan vond plaats op een speelpleinwerking in de Brusselse Rand, één ervan werd 

uitgevoerd op een speelpleinwerking in Vlaams-Brabant, en één ervan vond na schooldag 

plaats op een ASO-school in Oost-Vlaanderen. 

 

6) Methodologie 

Gezien het grote leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste participanten in dit onderzoek, 

werd geopteerd voor een mixed method approach, die deels kwantitatief en deels 

kwalitatief van inslag was. 

 

a) Kwantitatief: Voor alle respondenten begon het onderzoek met een kwantitatief luik 

onder de vorm van een intake-enquête. In dit luik kwamen voornamelijk operationele en 

functionele competenties (kennis en communicatie) aan bod. Deze dienden in hoofdzaak als 

referentiekader voor de uiteindelijke analyse en interpretatie van het kwalitatieve luik. 

Afname van de vragenlijst nam zo'n 5 minuten in beslag en had als doel snel een goed beeld 

te krijgen van de noodzakelijke [1] socio-demografische informatie en [2] het media-bezit en 

gebruiksfrequentie van de meest courante toepassingen en platformen. De vragenlijst 

bevatte volgende categorieën: 

 Krant 

 Tv-journaal 

 Toestelbezit 

 Frequentie ≠ media-activiteiten 

 Gemiddelde duur ≠ media-activiteiten 

 Accounts 

 

Voor de jongste leeftijdsgroep werd deze collectief en vraag per vraag afgehandeld (± CAPI-

stijl). Bovendien kwamen, gezien de leeftijdsbeperkingen voor de meest courante sociale 
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netwerken, de vragen m.b.t. sociale media enkel in het kwalitatieve luik aan bod. Voor de 

oudere leeftijdsgroepen werd dit deel individueel en met pen en papier vervolledigd. 

 

Als tweede deel van het voorbereidende kwantitatieve luik werd aan de jongste 

leeftijdsgroep een aantal "card sorting"-taken gegeven. Een aantal van de opdrachten 

veronderstelden het op volgorde leggen van de content-voorkeuren en gebruiksfrequenties 

van verschillende media-apparaten, de rest van de opdrachten doelden op de voorkeuren 

qua apparaat voor de toegang tot specifieke types informatie en inhouden. Deze "card 

sorting"-taken werden voor de oudere leeftijdsgroepen vervangen door een aantal 

additionele survey-vragen. 

 

b) Kwalitatief: De hoofdmoot van elke sessie bestond uit een kwalitatief luik in de vorm van 

een focusgroep-gesprek met telkens 5 participanten. In deze focusgroepen werd naar 

kritische attitudes en strategische overwegingen gepeild aan de hand van casussen die het 

gebruik van (nieuwe) mediatoestellen, de acquisitie van informatie, het gebruik van sociale 

media en de consumptie van nieuws of audiovisuele content veronderstellen. De vragenlijst 

had de vorm van een semi-gestructureerd interview (teneinde voldoende ruimte te laten 

voor exploratie van de aangereikte thema’s). De keuze om de interviews als focusgroep-

sessie te organiseren, bood als bijkomende voordelen dat de respondenten enerzijds op 

elkaars opinies konden voortbouwen, anderzijds, dat er sociale controle was op de gegeven 

antwoorden, en er desgevallend ook tot consensus moest worden gekomen over het 

innemen van een gezamenlijk standpunt. Deze casussen werden daartoe aangereikt: 

 Dagdagelijkse media-habitus (mediagebruik van 's morgens tot 's avonds) 

 Toegang tot (en gebruik van internet via) mobiele technologieën 

 Online vs. offline strategieën voor de toegang tot informatie 

 Traditionele vs. actuele media voor de toegang tot informatie 

 Balans tussen geschreven, audiovisuele en nieuwe media 

 Ontspanning (type, toestel, functie, frequentie en intensiteit) 

 Communicatie (toestellen, functie, frequentie en intensiteit) 

 Creatie: maken en delen van (eigen) content (type content, platform, motivatie) 

 Nieuwsconsumptie (type, drager, topics, frequentie en intensiteit) 
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 Ouderlijke invloed met betrekking tot nieuw(s) mediagebruik 

 Nieuws en media-educatie in de klas 

 Leeftijdsgebonden inhouden (bijv. jongerenkranten en jeugdjournaal) 

 Betrouwbaarheid van content, pers en internet 

 Broncontrole a.d.h.v. meervoudige en/of gemengde mediabronnen 

 Simultaan gebruik van mediatoestellen (situaties, activiteit, toestellen, frequentie) 

 Gebruik van sociale media (accounts, toepassing, toestellen, gebruiksfrequentie)  

 Controle: monitoring en beperkingen van ouders, school en leeftijdsgenoten 

 Kritisch: houding en bewustzijn i.v.m. privacy 

 Reflectie: inschatting van intensiteit en kwaliteit mediaconsumptie 

 

6) Resultaten 

Wat zowel de dagelijkse media-habitus als het consulteren van online of offline 

informatie betreft, tonen vooral de kinderen (maar ook jongeren) zich veeleer 

opportunistisch dan planmatig bezig met hun mediarepertoire. Traditionele geschreven 

en audiovisuele content is perfect aanvaardbaar voor specifieke activiteiten: zo is een 

"rondslingerende krant bij het ontbijt" goed voor wat verstrooiing, het radionieuws in de 

auto op weg naar school best ok en interessant, en behoort het kijken naar het nieuws –

meestal met minstens één van de ouders– tot de dagdagelijkse gezinsactiviteiten. 

Specifiek met betrekking tot nieuwsconsumptie zien we bovendien dat tv-journaals en 

papieren kranten het beiden nog steeds beter doen dan nieuwsapps en/of nieuwssites. 

 



9 

 

 
 

Wat niet wegneemt dat kinderen tot aan de leeftijd van 13 jaar zowat alles in het werk 

zetten om hun aanwezigheid op online en mobiele toepassingen zo groot mogelijk te 

maken, vaak ten nadele van de meer traditionele mediatoestellen. 
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Een duidelijke tendens tekent zich zodoende af in de balans tussen de geschreven en 

klassieke audiovisuele media enerzijds, en de 'nieuwe' media anderzijds. Kan de toegang 

tot het internet aan de hand van mobiele technologieën bij de jongste leeftijdscategorie 

nog sterk door de ouders aan banden gelegd worden, dan verwatert dit gaandeweg, en 

tekent een voorkeur en prevalentie van mobiele technologieën zich bij de oudste groep 

toch vrij sterk af (televisie als meest gebruikte toestel verdwijnt helemaal). 

 

Wat het consumeren van content voor ontspanning betreft, zijn de meningen 

onverdeeld. Het betreft hier audiovisuele content, die "gratis is en vrij beschikbaar" 

hoort te zijn. Zijn de gewenste inhouden dat niet, dan wordt –hoofdzakelijk door de 

oudste groep respondenten– actief gezocht naar manieren om het betalen te omzeilen. 

Geschreven content – zoals magazines of een boek lezen – is enkel nog leuk "in de 

zomer", "aan het strand", of "aan het zwembad".  

 

Met betrekking tot communicatie ligt –vanaf de middelste leeftijdscategorie– de nadruk 

op instant messaging (vanop diverse apparaten en met een zeer hoge frequentie). 

Opvallend daarbij is dat de respondenten er een nagenoeg constante en persoonlijke 

communicatie op na houden (via sms, WhatsApp, Snapchat, ...). Statusupdates en mailen 

boeten daarentegen in aan populariteit, terwijl het aantal accounts en apps dat voor 

deze doeleinden wordt gebruikt, intentioneel eerder beperkt wordt gehouden. Gebruik 

van sociale media voor "persoonlijke profilering" stagneert, terwijl andere 

functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het in een onderwijscontext aanmaken van 

verschillende groepen –één Facebook-groep met de leraar, een andere schier identieke 

Facebook-groep zonder diezelfde leraar– worden geëxploreerd. 

 

De ouderlijke invloed op nieuwsconsumptie is over alle leeftijdsgroepen heen van enorm 

belang. Slechts een absolute minderheid van de respondenten geeft aan niet af en toe 

eens te bladeren in de krant die er in huis ligt, of mee te kijken naar het nieuws wanneer 

de ouders dat doen. Helemaal anders is dat voor themaweken rond media-educatie in de 

klas; die hebben –vooral op de oudste leeftijdsgroep– bijzonder weinig effect, en de 

krant als potentieel referentiemateriaal voor schoolwerk, verdwijnt helemaal van de 

radar. Ook leeftijdsgebonden inhouden (zoals jongerenkranten en jeugdjournaals) doen 
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het niet goed, en hebben vanaf de leeftijd van 12 jaar een bijzonder scherpe uitval. 

Bovendien geven zelfs de respondenten uit de jongste groep aan liever met de ouders 

naar het echte nieuws te kijken, dan content op maat. 
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Het controleren van de betrouwbaarheid van bronnen is iets wat enkel in de oudste 

leeftijdsgroep in vraag wordt gesteld, maar van een kritische houding (of differentiatie 

tussen de kwaliteit van verschillende bronnen) is weinig sprake. Dat met betrekking tot 

broncontrole wordt gemeld dat je "wat op Wikipedia staat altijd nog eens extra moet 

checken", lijkt bijgevolg een antwoord dat voornamelijk is ontsproten aan sociale 

wenselijkheid – iets waar bovendien tijdens meerdere focusgroepen op werd gewezen. 

 

Het simultaan gebruiken van meerdere verschillende toestellen tegelijk duikt vanaf 12-

jarige leeftijd als één van de mediavaardigheden op. De oudste respondentengroep geeft 

aan gedurig te media-multitasken. Zij voeren gemiddeld meer dan 4u per dag media-

activiteiten uit, vaak primaire en secundaire media-activiteiten, die ze parallel met elkaar 

doen (zoals bijvoorbeeld "snel iets opzoeken voor de tv of op een bericht antwoorden 

met de Smartphone tijdens schoolwerk dat de computer veronderstelt). 

 

Wat controle, supervisie, beperkingen en restricties betreft op het algemene 

mediagebruik van kinderen en jongeren, schijnt de invloed van school en 

leeftijdsgenoten onbestaand, en wordt de invloed van ouders op het mediarepertoire 

beoordeeld als "vrij beperkt"; deze wordt bovendien door geen van de leeftijdsgroepen 

als hinderlijk ervaren. In de jongste groep worden ouderlijke richtlijnen als "evident" 

beschouwd, maar toch gecontesteerd, vanaf 13 jaar is ouderlijke controle tanend. 

 

Kritisch vaststellen of formats en inhouden betrouwbaar zijn, is zelfs bij de oudste 

leeftijdsgroep maar in zeer geringe mate aanwezig. Met betrekking tot privacy maken de 

jongeren zich bijzonder weinig zorgen. Voor de jongste groep is privacy "iets 

onheilspellends", maar ook hier is er in wezen "weinig reden tot bezorgdheid". 

 

Wat tenslotte het reflecteren op mediagebruik betreft, lijken alle leeftijdsgroepen te 

beseffen dat "hun mediaconsumptie overvloedig en overmatig" is; niettemin maken de 

meeste jongeren en kinderen zich daar weinig zorgen over, en is er weinig intentie voor 

enige fundamentele verandering. 
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7) Discussie en Conclusie 

Methodologisch behelst deze studie een moeilijke oefening om vergelijkbare resultaten te 

bekomen over een aantal bepalende jaren van kinderen en adolescenten heen. Meer dan 

waarschijnlijk is er nog ruimte om de methodologie van dit type onderzoek te verfijnen, al 

lijkt dit vooral nuttig in combinatie met een genuanceerder competentiemodel. 

 

Ondanks de relatief beperkte N-waarde voor de studie, was dit zondermeer een interessante 

en leerzame oefening. Zo kwamen we onder andere te weten dat leeftijdsverschillen in deze 

periode van veel groter belang zijn voor de totstandkoming van het mediarepertoire, dan 

bijvoorbeeld genderverschillen (met uitzondering van beperkte verschillen qua 

gamepatronen en voorkeuren voor bepaalde (nieuws)content). 

 

Over mediarepertoire en -activiteiten kunnen we in het algemeen stellen dat we vanaf de 

leeftijd van 11 een grote en snelle toename zien in het repertoire, met een constante focus 

op communicatie en delen van content (waar dat in de jongere leeftijdsgroep nog niet het 

geval is). Vanaf 14 jaar duikt een veel meer taakgerichte selectie op van combinaties van 

tools en types content. Bovendien zien we dat de activiteit op sociale media rond deze 

leeftijd veel "gereserveerder" wordt, en beperkter in termen van content-sharing en/of 

content-creatie. 

 

Wat de doelmatige en strategische omgang met media betreft, zien we in de jongste 

leeftijdscategorie aanvankelijk nog de patronen van een meer traditioneel mediagebruik 

(met her en der digitale elementen). Rond de leeftijd van 12 zien we dan een kantelmoment, 

en de snelle ontwikkeling van een complex, gevarieerd en doeltreffend mediarepertoire 

(waarin bijvoorbeeld televisie een veel kleinere rol van betekenis gaat spelen). 

 

Met betrekking tot kritische competenties, zien we dat binnen de jongste twee 

leeftijdsgroepen de noties van mediatisering, mediakleuring en mediaproductieprocessen 

van de respondenten evolueren van onbestaand naar vrij precair. Hoewel de inzichten 

binnen de laatste groep beter worden, zien we dat ook hier weinig aandacht of zorg wordt 

gespendeerd aan het kritisch benaderen van wat kwalitatief minder of meer hoogstaande 

content is, en dat daar de facto maar bitter weinig onderscheid in wordt gemaakt. 
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De invloed van ouders op de media-habitus van hun kinderen (bijvoorbeeld naar het nieuws 

kijken of de krant lezen), kan qua belang nauwelijks overschat worden. Bovendien wordt 

ouderlijke controle op het mediagebruik eerder als normaal ervaren dan als hinderlijk. 

 

Qua communicatie verliezen bellen en mailen terrein ten aanzien van instant messaging, 

en voor het uitvoeren van schoolwerk verdringt de pc andere informatiekanalen als primaire 

bron. Qua sociale media merken we dat behoorlijk wat respondenten rond de leeftijd van 12 

jaar hiermee aan de slag gaan, en gaandeweg met een beperkt aantal accounts evolueren 

naar een gericht en uitgekiend gebruik (een aantal functies binnen een select netwerk). 

 

Het simultaan mediagebruik treedt grosso modo op vanaf de leeftijd van 12 jaar, en heeft 

enerzijds een structureel-intentionele variant (zoals sms-chatten tijdens een programma dat 

simultaan met een leeftijdsgenoot wordt gevolgd), anderzijds een incidentele variant (zoals 

snel iets opzoeken tijdens het uitvoeren van een andere media-activiteit). 

 

Wat tenslotte de media-attitudes betreft, merken we op dat er over de leeftijdsgroepen 

heen een latente notie is aangaande het belang van privacy, die weinig aanleiding geeft tot 

bezorgdheid. Wat de zelfreflecties over het mediagebruik betreft, geven de kinderen en 

jongeren uit zowat alle focusgroepen zelf aan dat ze te veel tijd spenderen aan het gebruiken 

van media, al blijken ze doorgaans geen intentie te hebben om daar iets aan te willen 

veranderen. 
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