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VOORWOORD 
De	  witbalans	  moet	  goed	  zijn,	  de	  focus	  moet	  ingesteld	  zijn,	  het	  kader	  moet	  er	  goed	  uitzien	  en	  je	  sta9ef	  moet	  

in	  het	  lood	  staan.	  Het	  beeld	  mag	  niet	  teveel	  schokken,	  het	  liefst	  helemaal	  niet	  zelfs.	  Ondertussen	  moet	  je	  de	  

geïnterviewde	  gerust	  stellen	  en	  een	  zinnige	  eerste	  vraag	  stellen	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  inhoud.	  Als	  camera-‐

journalist	  doe	  je	  alles	  tegelijker9jd.	  Kan	  dat?	  Veel	  journalisten	  vragen	  het	  zich	  af	  sinds	  de	  opkomst	  van	  de	  

camerajournalist	  in	  de	  Nederlandse	  tv-‐journalis9ek.	  

Vooral	  bij	  regionale	  omroepen	  worden	  verslaggevers	  steeds	  vaker	  op	  pad	  gestuurd	  als	  ‘camjo’	  (aIor9ng	  

voor	  ‘camerajournalist’).	  Tradi9oneel	  gaan	  tv-‐verslaggevers	  op	  pad	  met	  een	  cameraman	  of	  zelfs	  nog	  een	  

geluidsman.	  De	  ENG-‐ploeg	  (Electronic	  News	  Gathering)	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  mensen	  die	  allen	  een	  

eigen	  taak	  vervullen.	  Als	  de	  verslaggever	  genoeg	  beeldmateriaal	  heeN,	  kan	  de	  cameraman	  naar	  een	  volgen-‐

de	  klus.	  De	  verslaggever	  schrijN	  de	  opzet	  voor	  zijn	  nieuwsitem,	  selecteert	  de	  beelden	  en	  spreekt	  een	  voice-‐

over	  in.	  Samen	  met	  een	  beeldbewerker	  (editor)	  monteert	  de	  verslaggever	  de	  reportage	  af.	  De	  camjo	  doet	  

dit	  allemaal	  alleen	  en	  draait	  ook	  zelf	  de	  beelden.	  De	  Belgen	  noemen	  een	  camjo	  treffend	  een	  ‘één-‐mans-‐

ploeg.’	  

Over	  camjo’s	  wordt	  heel	  verschillend	  gedacht	  en	  er	  is	  er	  al	  jaren	  veel	  discussie	  over	  in	  de	  journalis9ek.	  Zo	  

zijn	  er	  grote	  verschillen	  in	  hoe	  de	  camjo	  wordt	  ingezet.	  De	  redac9e	  van	  RTV	  Utrecht	  bijvoorbeeld	  schoolde	  

in	  2007	  alle	  verslaggevers,	  cameramensen	  en	  editors	  om	  tot	  camjo’s.	  Bij	  andere	  omroepen	  wil	  men	  niets	  

weten	  van	  de	  inzet	  van	  zelf	  filmende	  verslaggevers,	  zoals	  bij	  L1.	  Vrijwel	  elke	  nieuwsredac9e	  hanteert	  een	  

andere	  inzet	  van	  camjo.	  

Al	  sinds	  mijn	  stage	  in	  2007	  op	  de	  deelredac9e	  van	  Omroep	  Gelderland	  in	  Apeldoorn	  was	  er	  veel	  verzet	  te-‐

gen	  de	  nieuwe	  manier	  van	  werken	  als	  ’one-‐man-‐band’.	  Ik	  maakte	  dagelijks	  reportages	  voor	  zowel	  radio	  als	  

tv.	  Dat	  deed	  ik	  voor	  het	  nieuws	  van	  Omroep	  Gelderland	  en	  voor	  onze	  lokale	  Apeldoornse	  nieuwszender.	  

Met	  drie	  camjo’s	  maakten	  we	  dagelijks	  het	  lokale	  nieuwsprogramma	  ‘TV	  Apeldoorn	  Nieuws’;	  ultralokaal	  

nieuws,	  gemaakt	  door	  videojournalisten	  van	  Omroep	  Gelderland.	  	  

Met	  een	  licht	  dedain	  werd	  door	  vooral	  cameramensen	  en	  editors	  -‐	  maar	  ook	  tradi9onele	  TV-‐verslaggevers	  -‐	  

naar	  de	  camjo	  gekeken.	  Zelfs	  al	  waren	  onze	  nieuwsverhalen	  nieuwswaardig	  genoeg	  voor	  ‘TV	  Gelderland	  

Nieuws’,	  eindredacteuren	  besloten	  steevast	  om	  vanuit	  Arnhem	  een	  cameraman	  en	  een	  verslaggever	  te	  stu-‐

ren	  om	  ons	  verhaal	  ook	  te	  draaien.	  Niet	  zelden	  liepen	  we	  elkaar	  als	  directe	  collega’s	  in	  de	  weg.	  Het	  was	  een	  

klein	  feestje	  als	  de	  eindredac9e	  de	  moed	  had	  om	  alleen	  onze	  Apeldoornse	  camjo-‐reportages	  uit	  te	  zenden.	  	  



Er	  ontstond	  langzaam	  een	  kentering	  in	  de	  denkwijze	  over	  camjo’s	  bij	  Omroep	  Gelderland;	  het	  vertrouwen	  

groeide.	  Een	  absoluut	  omslagpunt	  was	  de	  aanslag	  van	  Karst	  Tates	  op	  Koninginnedag	  2009.	  Vanwege	  de	  

goede	  beeldkwaliteit	  en	  vooral	  de	  snelheid	  van	  camjo’s	  Karel	  de	  Jong	  en	  Niels	  Kater	  kon	  Omroep	  Gelderland	  

zeer	  snel	  na	  de	  aanslag	  unieke	  beelden	  uitzenden.	  Zoals	  beelden	  van	  een	  stervende	  Karst	  Tates	  en	  inter-‐

views	  met	  geschokte	  ooggetuigen.	  	  

Inmiddels	  wordt	  de	  camerajournalist	  gezien	  als	  toegevoegde	  waarde	  en	  is	  er	  waardering,	  vooral	  in	  de	  regi-‐

onale	  tv-‐journalis9ek.	  Nu	  enorme	  bezuinigingen	  voor	  de	  deur	  staan,	  neemt	  het	  aantal	  verslaggevers	  dat	  zelf	  

de	  camera	  bedient	  snel	  toe.	  	  

De	  aanleiding	  voor	  mijn	  onderzoek	  is	  het	  verzet	  tegen	  de	  opkomst	  van	  camerajournalis9ek	  en	  de	  manier	  

waarop	  de	  camjo	  verschillend	  wordt	  ingezet.	  Ook	  zeaen	  (vooral	  regionale)	  omroepen	  steeds	  meer	  in	  op	  

camjo’s	  zonder	  duidelijk	  te	  weten	  wat	  dit	  voor	  gevolgen	  heeN	  voor	  de	  beeldkwaliteit	  en	  de	  inhoudelijke	  

kwaliteit.	  De	  mening	  van	  de	  kijker	  is	  niet	  bekend.	  Dit	  onderzoek	  peilt	  de	  mening	  van	  zowel	  nieuwsmakers	  

als	  de	  nieuwsconsument	  over	  videojournalis9ek.	  Dat	  is	  nog	  niet	  eerder	  gedaan.	  Wel	  worden	  in	  andere	  on-‐

derzoeken	  camjo-‐reportages	  langs	  de	  meetlat	  van	  de	  professionele	  journalis9ek	  gelegd,	  maar	  dit	  zegt	  niets	  

over	  het	  oordeel	  van	  de	  nieuwsconsument.	  Door	  de	  mening	  van	  kijkers	  erbij	  te	  betrekken	  beoogt	  dit	  onder-‐

zoek	  nieuwe	  inzichten	  aan	  te	  reiken	  aan	  de	  regionale	  tv-‐journalis9ek,	  met	  als	  doel	  het	  verhogen	  van	  de	  al-‐

gehele	  kwaliteit.	  

Verdiepende	  ar9kelen,	  scherpe	  discussies	  en	  (als	  camjo)	  gedraaide	  en	  gemonteerde	  beeldreportages	  vindt	  

u	  op	  de	  aanvullende	  website	  bij	  dit	  onderzoek:	  	  www.arjanhoefakker.com	  	  

http://www.arjanhoefakker.com
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SAMENVATTING 

Dit	  onderzoek	  bevat	  drie	  hoofdstukken.	  In	  hoofdstuk	  één	  wordt	  de	  literatuur	  verkend.	  Vanuit	  algemene	  

ontwikkelingen	  in	  de	  journalis9ek	  wordt	  gekomen	  tot	  de	  opkomst	  van	  de	  camerajournalist.	  Vanwege	  mijn	  

grote	  enthousiasme	  en	  belangstelling	  voor	  het	  fenomeen	  camjo	  heb	  ik	  naast	  het	  bekijken	  van	  de	  literatuur	  

ook	  veel	  sleutelfiguren	  uit	  de	  prak9jk	  geïnterviewd.	  Beeldreportages	  en	  uitgebreide	  ar9kelen	  daarvan	  zijn	  

onder	  meer	  gepubliceerd	  op	  de	  voor	  dit	  onderzoek	  gebouwde	  website.	  Van	  Maastricht	  tot	  Groningen,	  van	  

Arnhem	  via	  Hilversum	  tot	  Amsterdam;	  overal	  denkt	  men	  verschillend	  over	  de	  waarde	  van	  de	  camjo.	  De	  ene	  

redac9echef	  vindt	  de	  kwaliteit	  vrijwel	  al9jd	  onder	  de	  maat,	  terwijl	  de	  andere	  nieuwsmanager	  er	  juist	  de	  

toekomst	  in	  ziet.	  Daardoor	  is	  er	  in	  de	  journalis9ek	  sterke	  behoeNe	  aan	  antwoord	  op	  de	  hoofdvraag	  van	  dit	  

onderzoek:	  ‘Wat	  zijn	  volgens	  kijkers	  de	  grootste	  voor-‐	  en	  nadelen	  aan	  camjo-‐reportages?’	  

Het	  tweede	  hoofdstuk	  behandelt	  een	  enquête	  onder	  84	  respondenten.	  Aan	  hen	  zijn	  zes	  verschillende	  re-‐

portages	  voorgelegd.	  Per	  reportage	  hebben	  zij	  een	  vragenlijst	  ingevuld.	  De	  selec9e	  van	  reportages	  die	  hen	  

is	  voorgelegd	  bestaat	  uit	  bijvoorbeeld	  camjo-‐reportages	  die	  volgens	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  goed	  zijn	  

gelukt,	  maar	  ook	  items	  die	  volgens	  de	  makers	  ronduit	  slecht	  waren.	  Analyse	  van	  de	  resultaten	  leidt	  tot	  een	  

aantal	  bevindingen,	  die	  komen	  aan	  bod	  in	  het	  derde	  hoofdstuk.	  

De	  belangrijkste	  bevindingen	  in	  het	  kort:	  

Camjo-‐reportages	  zijn	  volgens	  kijkers	  niet	  per	  defini9e	  van	  lagere	  kwaliteit	  vergeleken	  met	  ENG-‐items.	  Er	  is	  

beoordeeld	  op	  beeldkwaliteit	  en	  inhoud.	  In	  sommige	  gevallen	  worden	  de	  camjo-‐reportages	  hoger	  gewaar-‐

deerd.	  Zo	  gaven	  de	  meeste	  respondenten	  aan	  dat	  een	  camjo-‐reportage	  hen	  het	  meest	  bij	  bleef.	  Veel	  hangt	  

af	  van	  kwaliteiten	  van	  de	  maker	  en	  de	  manier	  waarop	  het	  verhaal	  is	  opgebouwd.	  Kijkers	  beoordelen	  een	  

reportage	  veel	  meer	  op	  inhoud,	  dan	  op	  beeldkwaliteit.	  De	  kijker	  stoort	  zich	  vrijwel	  niet	  aan	  slechte	  beeld-‐

kwaliteit	  als	  het	  verhaal	  indruk	  op	  hen	  maakt.	  Camjo	  wordt	  op	  redac9es	  vaak	  ingezet	  als	  bezuinigingsvorm.	  

Zolang	  journalisten	  nog	  steeds	  inhoudelijk	  een	  pakkend	  verhaal	  kunnen	  maken	  heeN	  de	  kijker	  weinig	  last	  

van	  deze	  bezuiniging.	  De	  scheidslijn	  tussen	  camjo-‐reportages	  en	  tradi9onele	  reportages	  vervaagt.	  Zowel	  de	  

makers	  als	  consumenten	  van	  het	  nieuws	  zien	  steeds	  minder	  verschil.	  	  De	  techniek	  gaat	  snel	  vooruit	  terwijl	  

de	  camerajournalist,	  na	  een	  moeizame	  start,	  zich	  steeds	  verder	  bekwaamt.	  Er	  is	  sprake	  van	  professionalise-‐

ring.	  	  
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HOOFDSTUK 1: 
INLEIDING 
In	  dit	  eerste	  hoofdstuk	  wordt	  na	  de	  probleemstelling	  de	  literatuur	  verkend.	  Via	  algemene	  brede	  

ontwikkelingen	  wordt	  steeds	  dieper	  ingezoomd	  op	  de	  opkomst	  van	  camerajournalis<ek	  in	  de	  

Nederlandse	  TV-‐journalis<ek	  en	  de	  ontwikkelingen	  in	  de	  manier	  waarop	  daar	  tegenaan	  wordt	  

gekeken	  vanuit	  de	  journalis<ek.	  Ook	  behandelt	  dit	  hoofdstuk	  de	  centrale	  vraag	  en	  de	  deelvragen	  

die	  nodig	  zijn	  om	  de	  onderzoeksvraag	  te	  beantwoorden.	  Ook	  komt	  de	  methode	  van	  dit	  onder-‐

zoek	  aan	  bod	  

Naast	  literatuurverkenning	  zijn	  ook	  veel	  interviews	  gehouden	  met	  sleutelfiguren	  uit	  zowel	  de	  regi-‐

onale	  als	  landelijke	  TV-‐journalis9ek.	  Naast	  publica9es	  van	  de	  video-‐reportages	  op	  de	  bij	  dit	  onder-‐

zoek	  behorende	  website,	  zijn	  samenvakngen	  van	  de	  interviews	  te	  vinden	  in	  de	  bijlagen.	  Daarin	  

wordt	  ingezoomd	  op	  hoe	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  de	  voor-‐en	  nadelen	  van	  camerajournalis9ek	  

inschaaen.	   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§1.1 
PROBLEEMANALYSE  
In	  deze	  paragraaf	  staat	  de	  probleemanalyse	  centraal.	  Aan	  de	  hand	  van	  drie	  vragen	  wordt	  het	  

probleem	  geschetst.	  Achtereenvolgens	  komen	  aan	  bod:	  ‘Wat	  is	  het	  probleem?’,	  ‘Waarom	  is	  dat	  

een	  probleem?’	  en	  ‘Voor	  wie	  is	  dat	  een	  probleem?’	  

Wat	  is	  het	  probleem?	  

Nieuwsmakers	  bij	  de	  regionale	  omroepen	  weten	  te	  weinig	  over	  de	  manier	  waarop	  hun	  kijkers	  reageren	  op	  

camjo-‐reportages,	  terwijl	  die	  kennis	  wel	  zou	  kunnen	  helpen	  om	  onervaren	  camjo’s	  beter	  op	  te	  leiden,	  te	  

begeleiden	  en	  efficiënter	  in	  te	  zeaen.	  Hoofd-‐	  en	  eindredac9es	  sturen	  hun	  verslaggevers	  steeds	  vaker	  op	  pad	  

zonder	  cameramens,	  maar	  hebben	  geen	  eenduidige	  visie.	  Vanuit	  het	  streven	  naar	  behoud	  van	  professionele	  

kwaliteit	  zijn	  nieuwsmakers	  al	  jaren	  stevig	  met	  elkaar	  in	  debat.	  Daarbij	  worden	  veel	  argumenten	  over	  en	  

weer	  gebruikt,	  terwijl	  niet	  duidelijk	  is	  in	  hoeverre	  de	  kijker	  zich	  stoort	  aan	  de	  camjo-‐reportages.	  Tradi9onele	  

cameramensen,	  editors	  en	  verslaggevers	  vrezen	  voor	  verlies	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  beelden	  en	  de	  kwaliteit	  

van	  de	  journalis;eke	  inhoud.	  Cri9ci	  menen	  dat	  kijkers	  uit	  ergernis	  amaken	  als	  er	  meer	  wordt	  gewerkt	  met	  

camjo’s. 	  Het	  is	  echter	  ook	  mogelijk	  dat	  de	  kijker	  dynamische	  beelden,	  flexibiliteit	  en	  in9emere	  verhalen	  1

juist	  waardeert.	  

Waarom	  is	  het	  een	  probleem?	  

Door	  het	  genoemde	  kennisgebrek	  (ze	  weten	  niet	  wat	  de	  mening	  van	  de	  kijker	  is)	  verschillen	  hoofd-‐	  en	  eind-‐

redacteuren	  van	  mening	  over	  de	  vraag	  of	  camjo	  een	  aanvulling	  op	  of	  een	  vervanging	  is	  van	  cameraploegen.	  

Men	  is	  het	  ook	  oneens	  over	  welke	  kwaliteit	  er	  minimaal	  mag	  worden	  verwacht	  van	  een	  camjo.	  Terwijl	  de	  

ene	  nieuwsredac9e	  al	  jaren	  volledig	  bestaat	  uit	  camjo’s,	  houdt	  de	  andere	  omroep	  volledig	  vast	  aan	  het	  fil-‐

men	  met	  tradi9onele	  cameraploeg.	  Als	  kijkers	  inderdaad	  zouden	  amaken	  vanwege	  camjo-‐reportages,	  zoals	  

cri9ci	  verwachten,	  dan	  is	  dat	  met	  name	  slecht	  nieuws	  voor	  de	  13	  regionale	  omroepen	  die	  al	  onder	  druk	  

staan	  vanwege	  zware	  bezuinigingen.	  Het	  marktaandeel	  van	  de	  regionale	  omroepen	  daalt	  al	  jaren	  en	  er	  is	  

sprake	  van	  een	  sterk	  verouderde	  doelgroep	  die	  steeds	  minder	  TV	  kijkt,	  schrijN	  staatssecretaris	  Dekker	  in	  zijn	  

 Hoefakker,	  A.	  ‘Kwaliteit	  camjo	  is	  vaak	  bagger’.	  In:	  De	  Nieuwe	  Reporter,	  (22	  april	  2011).	  hap://www.denieuwerepor1 -‐
ter.nl/2011/04/kwaliteit-‐van-‐camjo-‐is-‐vaak-‐bagger/	  (16	  november	  2014).
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mediabrief	  aan	  de	  Tweede	  Kamer. 	  Het	  bereiken	  van	  jonge	  genera9es	  wordt	  bemoeilijkt	  door	  toegenomen	  2

concurren9e	  van	  lokale	  media,	  maar	  ook	  moeten	  de	  regionale	  omroepen	  concurreren	  met	  interna9onale	  

media	  als	  YouTube	  en	  Netlix.	  Ondertussen	  eist	  het	  kabinet	  dat	  regionale	  omroepen	  meer	  gaan	  samenwer-‐

ken,	  eenduidiger	  worden	  in	  beleid	  en	  vernieuwen.	  Camjo’s	  werden	  voorheen	  wisselend	  ingezet	  als	  ‘crea9e-‐

ve	  toevoeging’	  naast	  de	  tradi9onele	  cameraploeg,	  nu	  lijkt	  het	  de	  enige	  manier	  waarop	  regionale	  omroepen	  

kunnen	  voldoen	  aan	  de	  bezuinigingen.	  Vanuit	  professioneel	  oogpunt	  lijkt	  de	  kwaliteit	  minder	  te	  worden,	  de	  

vraag	  is	  in	  hoeverre	  de	  nieuwsconsument	  zich	  hieraan	  stoort.	  	  

Voor	  wie	  is	  het	  een	  probleem?	  	  

Het	  niet	  duidelijk	  kennen	  van	  de	  mening	  van	  de	  nieuwsconsument	  leidt	  tot	  worstelingen	  op	  net	  name	  regi-‐

onale	  nieuwsredac9es.	  Dit	  is	  vooral	  een	  probleem	  voor	  de	  makers	  van	  het	  nieuws.	  Als	  een	  beginnende	  cam-‐

jo	  niet	  voldoende	  wordt	  opgeleid	  of	  begeleid,	  of	  als	  hij/zij	  wordt	  overvraagd,	  dan	  komt	  naast	  de	  journalis-‐

9eke	  kwaliteit	  ook	  het	  welzijn	  van	  de	  journalist	  in	  het	  geding.	  Als	  duidelijker	  is	  hoe	  de	  doelgroep	  kijkt	  naar	  

camjo-‐reportages,	  kan	  met	  name	  de	  regionale	  tv-‐journalis9ek	  veel	  leren.	  Met	  deze	  kennis	  kunnen	  zij	  effec-‐

9ever	  inschaaen	  in	  hoeverre	  camerajournalis9ek	  waardevol	  kan	  zijn	  en	  op	  welke	  manier	  de	  camjo	  het	  beste	  

kan	  worden	  ingezet	  met	  zo	  min	  mogelijk	  kwaliteitsverlies.	  Mocht	  uit	  dit	  onderzoek	  blijken	  dat	  nieuwscon-‐

sument	  zich	  ergert	  aan	  camjo-‐reportages,	  dan	  is	  dit	  ook	  een	  probleem	  voor	  de	  nieuwsconsument,	  omdat	  

die	  dan	  minder	  wordt	  bediend.  

	  Dekker,	  S.	  (2014).	  Toekomst	  van	  het	  publieke	  bestel	  -‐	  De	  nieuwe	  publieke	  omroep	  crea;ever	  en	  onderscheidender.	  2

Den	  Haag:	  Ministerie	  van	  OCW.	  hap://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-‐dekkerl	  (12	  jan.	  .	  
2014).	  
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§1.2: LITERATUUR 
Een	  verkenning	  van	  de	  literatuur	  leidt	  tot	  een	  centrale	  vraag	  over	  de	  inzet	  van	  camerajournalisten	  in	  de	  

Nederlandse	  tv-‐journalis<ek.	  De	  bespreking	  van	  de	  literatuur	  in	  §1.2.1	  verklaart	  vanuit	  brede	  maat-‐

schappelijke	  ontwikkelingen	  de	  opkomst	  van	  de	  camerajournalis<ek.	  In	  §1.2.2	  komen	  onder	  meer	  de	  ver-‐

schillen	  tussen	  de	  camjo	  en	  de	  tradi<onele	  filmploeg	  aan	  bod.	  Ook	  wordt	  besproken	  in	  hoeverre	  de	  came-‐

rajournalist	  kan	  mul<tasken	  en	  in	  hoeverre	  iedereen	  dat	  moet	  kunnen.	  
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§1.2.1 DE 
BELEVINGSECONOMIE 
‘Kom	  nu	  naar	  onze	  winkel	  en	  ervaar	  dit	  product	  zelf!’	  Het	  is	  zomaar	  een	  zin	  uit	  een	  reclamespot	  die	  de	  staat	  

van	  denken	  anno	  2015	  weergeeN.	  Onze	  belevingseconomie	  wordt	  voortgestuwd	  door	  de	  commercie.	  Niet	  

alleen	  het	  product	  staat	  centraal,	  maar	  vooral	  de	  ervaring	  die	  het	  product	  oplevert.	  Door	  producten	  en	  

diensten	  te	  koppelen	  aan	  de	  beleving	  weten	  bedrijven	  hun	  winsten	  te	  vergroten	  en	  in	  te	  spelen	  op	  de	  wen-‐

sen	  van	  de	  consument.	  Drok	  beschrijN	  in	  De	  Toekomst	  van	  de	  Journalis;ek	  (2007)	  zorgen	  over	  de	  afnemen-‐

de	  samenhang	  in	  de	  ‘stuifzandsamenleving’.	   	  Omdat	  men	  graag	  ergens	  bij	  wil	  horen	  en	  omdat	  men	  graag	  3

het	  gevoel	  heeN	  een	  zinvol	  leven	  te	  leiden,	  is	  onze	  samenleving	  erg	  gericht	  op	  de	  ervaring.	  Volgens	  Costera	  

Meijer	  (2007)	  moeten	  media	  daarom	  vooral	  hun	  best	  doen	  om	  aansprekende	  belevingswerelden	  te	  schep-‐

pen.	   	  Jongeren	  bijvoorbeeld	  zijn	  koppensnellers,	  en	  vinden	  het	  verschil	  tussen	  informa9e	  en	  entertainment	  4

niet	  meer	  belangrijk.	  Voor	  de	  televisie	  hangen	  vinden	  ze	  ‘lekker	  saai’	  en	  een	  ‘domme	  bezigheid’,	  schrijN	  

Meijer	  in	  De	  Toekomst	  van	  de	  Journalis;ek	  (2007).	  	  

“MacWorld” 
Volgens	  Drok	  is	  de	  serieuze	  journalis9ek	  als	  een	  smeltend	  ijsblok	  dat	  rich9ng	  de	  tropen	  drijN.	   	  Hij	  betoogt	  5

dat	  de	  9jdsgeest	  kernach9g	  werd	  weergegeven	  in	  HP/DeTijd	  met	  de	  kop:	  ik.nl.	  Men	  wil	  vooral	  worden	  ver-‐

maakt	  met	  brood	  en	  spelen	  en	  trekt	  zich	  steeds	  minder	  van	  de	  wereld	  aan:	  “Much	  of	  the	  news	  is	  not	  rele-‐

vant	  to	  me.” 	  De	  commercie	  drukt	  de	  journalis9ek	  steeds	  meer	  in	  de	  rich9ng	  van	  special	  interest,	  emo9e,	  6

human	  interest	  en	  amusement:“MacWorld’’,	  schrijN	  Drok.	   	  Om	  de	  kijker	  te	  boeien	  moet	  de	  journalis9ek	  7

compacter,	  visueler,	  crea9ever	  en	  mul9medialer	  te	  werk	  gaan.	  Nu	  de	  kerk	  of	  poli9eke	  stroming	  nog	  weinig	  

 Drok,	  N.	  (2007).	  ‘De	  journalis9eke	  biotoop’.	  In:	  Drok,	  N.	  e.a.	  (2007)	  De	  toekomst	  van	  de	  journalis;ek.	  Amsterdam:	  3

Boom	  Uitgeverijen.	  p.	  15.	  

 Costera	  Meijer,	  I.	  (2007).	  ‘Nieuws	  voor	  de	  communica9egenera9e’.	  In:	  Drok,	  N.	  e.a.	  (2007)	  De	  Toekomst	  Van	  De	  Jour4 -‐
nalis;ek.	  Amsterdam:	  Boom	  Uitgeverijen.	  p.132.

	  Drok,	  N.	  (2007).	  ‘De	  journalis9eke	  biotoop’.	  In:	  De	  toekomst	  van	  de	  journalis;ek,	  Amsterdam:	  Boom	  Uitgeverijen.	  p.	  5

14.	  

 Ibid.6

 Ibid.	  p.	  13.7
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weet	  te	  verbinden,	  lijkt	  het	  cement	  uit	  de	  samenleving	  weg.	  Volgens	  Drok	  kan	  de	  journalis9ek	  verbanden	  

en	  verbindingen	  leggen	  in	  de	  versplinterde	  maatschappij,	  omdat	  ze	  de	  mogelijkheden	  daartoe	  heeN.	   	  Niet	  8

de	  ouderwetse	  conven;onele	  journalis;ek,	  niet	  de	  commerciële	  journalis;ek,	  maar	  de	  publieksgerichte	  ci-‐

viele	  journalis;ek	  kan	  het	  smeltende	  ijsblok	  rich9ng	  de	  tropen	  nog	  doen	  keren,	  concludeert	  Drok. 	  Dat	  9

houdt	  in:	  publieksgerichte	  journalis9ek	  waarbij	  het	  nieuws	  boaom-‐up	  wordt	  gemaakt,	  in	  tegenstelling	  tot	  

conven9onele	  journalis9ek	  die	  vooral	  de	  agenda’s	  van	  ins9tu9es	  volgt;	  top-‐down.	  Nieuws	  moet	  niet	  volle-‐

dig	  vanuit	  ins9tuten	  worden	  benaderd,	  maar	  vanuit	  de	  posi9e	  van	  de	  burger.	   	  10

Iedereen	  journalist	  
De	  mondige	  burger	  wil	  ook	  beter	  betrokken	  zijn	  en	  oplossingen	  kunnen	  aandragen.	  En	  dus	  went	  de	  journa-‐

list	  aan	  steeds	  meer	  inbreng	  van	  de	  nieuwsconsument.	  De	  eenvoudig	  te	  bedienen	  smartphones,	  hobby-‐

filmcamera’s	  en	  dashcams	  gaan	  er	  qua	  techniek	  snel	  op	  vooruit,	  waardoor	  iedereen	  journalist	  kan	  zijn.	  Jan	  

met	  de	  pet,	  de	  gewone	  burger,	  kan	  zelf	  nieuwsgebeurtenissen	  vastleggen	  en	  verspreiden	  via	  Facebook,	  

Twiaer	  en	  YouTube.	  Freelance-‐journalist	  en	  publicist	  Mark	  Glaser	  noemt	  deze	  nieuwe	  beeldleveranciers	  de	  

“ci9zen	  journalists”.	   	  De	  tradi9onele	  tv-‐journalis9ek	  kan	  wel	  gebruik	  maken	  van	  het	  aanbod,	  maar	  er	  moet	  11

dan	  wel	  worden	  aangegeven	  dat	  het	  om	  amateurbeeld	  gaat.	  Bij	  grote	  nieuwsgebeurtenissen	  haalt	  de	  user	  

generated	  content	  elke	  nieuwsuitzending,	  zoals	  bijvoorbeeld	  bij	  de	  aanslagen	  op	  9/11.	  Leaerlijk	  en	  figuurlijk	  

schokkende	  beelden,	  gemaakt	  door	  burgers.	  De	  beeldkwaliteit	  van	  de	  video’s	  is	  vaak	  laag	  	  vanwege	  de	  kor-‐

rel	  van	  het	  beeld,	  de	  audio	  die	  overstuurd	  is	  en	  het	  slechte	  kader	  waarin	  is	  gefilmd.	  Bij	  amateurbeelden	  is	  

het	  	  algemeen	  geaccepteerd	  dat	  beelden	  schokkerig	  of	  van	  slechte	  kwaliteit	  zijn.	  Juist	  het	  schokken	  (vanwe-‐

ge	  de	  schrik	  van	  de	  filmer),	  de	  schreeuwende	  mensen	  (waardoor	  de	  audio	  is	  overstuurd)	  en	  de	  lelijke	  kaders	  

(hec9ek),	  geven	  de	  beelden	  het	  gevoel	  van	  de	  ervaring.	  Het	  is	  voor	  de	  kijker	  alsof	  hij/zij	  er	  zelf	  bij	  staat	  en	  

‘in	  real	  life’	  de	  vliegtuigen	  in	  een	  wolkenkrabber	  ziet	  vliegen.	  	  

De	  communica;egenera;e	  wil	  “body-‐snatchen” 
Costera	  Meijer	  (2007)	  concludeert	  dat	  gevoel	  en	  ervaring	  aansluiten	  bij	  wat	  jongeren	  willen.	   	  Ze	  zijn	  min12 -‐

der	  gericht	  op	  het	  nieuwsfeit	  an-‐sich,	  maar	  meer	  geïnteresseerd	  in	  de	  “thrill”	  van	  het	  nieuws.	  Hoe	  het	  

 Ibid.	  p.	  15-‐178

 Ibid9

	  Drok,	  N.	  (2001).	  ‘Even	  geen	  Den	  Haag	  vandaag.	  Naar	  een	  Nederlandse	  civiele	  journalis;ek’	  Den	  Haag:	  SDU	  10

 Ornebring,	  H.	  ‘Reassessing	  Journalism	  as	  a	  Profession’.	  In:	  Stuart,	  A.	  (2009)	  The	  Routledge	  Compagnion	  to	  News	  and	  11

Journalism	  Londen:	  Routledge.

 Costera	  Meijer,	  I.	  (2007).	  ‘Nieuws	  voor	  de	  communica9egenera9e’.	  In:	  Drok,	  N.	  (2007)	  e.a.	  De	  Toekomst	  Van	  De	  12

Journalis;ek.	  Amsterdam:	  Boom	  Uitgeverijen.	  p.132.
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nieuws	  wordt	  ervaren	  door	  de	  hoofdpersonen	  wordt	  belangrijk	  gevonden.	  Als	  voorbeeld	  noemt	  Costera	  

Meijer	  dat	  men	  wil	  ervaren	  hoe	  de	  terroristen	  van	  de	  aanslagen	  op	  de	  Twin	  Towers	  in	  New	  York	  zich	  hebben	  

gevoeld.	  Jongeren	  vinden	  het	  interessant	  om	  zich	  te	  verplaatsen	  in	  een	  slachtoffer,	  als	  ware	  het	  een	  compu-‐

tergame;	  first	  person.	  “Body-‐snatchen”,	  noemt	  Costera	  Meijer	  dit. 	  Jongeren	  willen	  bijvoorbeeld	  vanuit	  de	  13

posi9e	  van	  de	  hoofdpersoon	  ervaren	  hoe	  het	  is	  om	  te	  ontsnappen	  aan	  de	  verdrinkingsdood.	  

Tegelijker9jd	  verschuiven	  kwaliteitsnormen.	  De	  func9onaliteit	  van	  bepaalde	  kwaliteitsopvakngen	  binnen	  

de	  journalis9ek	  moeten	  volgens	  Costera	  Meijer	  nader	  worden	  bestudeerd. 	  Bij	  het	  woord	  ‘nieuws’	  zijn	  jon14 -‐

geren	  geneigd	  weg	  te	  zappen,	  omdat	  ze	  daarbij	  al	  snel	  denken	  aan	  ‘kwaliteit’	  en	  ‘betrouwbaarheid’.	  Het	  

woord	  ‘kwaliteit’	  roept	  bij	  jongeren	  al	  snel	  associa9es	  op	  met	  ‘saai’	  en	  ‘oubollig’.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  aan	  te	  

sluiten	  bij	  de	  persoonlijke	  levenssfeer	  van	  de	  (jonge)	  nieuwsconsument	  om	  relevant	  te	  blijven.	  De	  wereld	  zit	  

al	  in	  de	  broekzak	  van	  de	  nieuwsconsument;	  snelheid	  en	  flexibiliteit	  worden	  even	  belangrijk	  als	  bijvoorbeeld	  

accuraatheid,	  objec9viteit	  en	  betrouwbaarheid.	  Terwijl	  jongeren	  beweren	  dat	  ze	  het	  belangrijk	  vinden	  om	  

op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  wat	  er	  in	  de	  wereld	  om	  hen	  heen	  speelt,	  zorgt	  dat	  er	  niet	  voor	  dat	  ze	  nieuwsuit-‐

zendingen	  kijken.	  Deze	  “dubbele	  kijkparadox”	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  tv-‐journalis9ek	  extra	  crea9ef	  moet	  zijn	  om	  

verhalen	  persoonlijk	  te	  maken	  of	  om	  jongeren	  te	  verbazen,	  te	  verrassen	  of	  te	  boeien.	  	  	  

Kwaliteitsimpuls:	  camjo	  in	  de	  regio	  
Volgens	  Ruaen	  (2006)	  kan	  de	  camjo	  in	  die	  behoeNe	  van	  jongeren	  voorzien. 	  	  De	  camerajournalist	  kruipt	  15

rela9ef	  dichter	  op	  de	  huid	  van	  zijn	  geïnterviewde,	  omdat	  hij	  minder	  imponerend	  over	  komt.	  Daardoor	  zijn	  

de	  gesprekken	  vaak	  directer	  en	  hebben	  geïnterviewden	  minder	  cameravrees.	  Ruaen	  voorziet	  voor	  de	  camjo	  

vooral	  een	  rol	  weggelegd	  binnen	  de	  regionale	  journalis9ek	  en	  spreekt	  van	  een	  “kwaliteitsimpuls”	  vanwege	  

de	  directe	  televisie	  die	  camjo’s	  maken.	  Ook	  Krijnen	  (2007)	  schrijN	  dat	  het	  gebruik	  van	  de	  camjo	  met	  name	  

bij	  regionale	  omroepen	  een	  grote	  stap	  is	  rich9ng	  de	  burger	  georiënteerde	  journalis9ek.	   	  16

Convergen;e,	  crossmedialiteit	  en	  mul;medialiteit	  
Dit	  leidt	  er	  toe	  dat	  verslaggevers	  hun	  verhalen	  niet	  meer	  alleen	  uitwerken	  voor	  één	  medium,	  maar	  ze	  be-‐

dienen	  meerdere	  platorms.	  Vanaf	  die	  verschillende	  platorms	  wordt	  verwezen	  en	  gelinkt	  naar	  de	  verschil-‐

 Ibid.	  p.	  140.13

 Ibid.	  p.	  141.14

 Ruaen,	  P.	  (2006).	  De	  toekomst	  van	  de	  regionale	  publieke	  omroep	  -‐	  Verkenning	  van	  maatschappelijke,	  culturele	  en	  15

journalis;eke	  betekenis	  Hilversum:	  ROOS	  hap://www.roosrtv.nl/downloads/Toekomst.pdf	  (16	  februari.	  2015).

 Krijnen,	  S.	  (2007).	  ‘Vloggen	  en	  bloggen	  voor	  de	  regio’.	  In:	  Drok,n.	  (red.)	  	  De	  toekomst	  van	  de	  journalis;ek.	  Amster16 -‐

dam:	  Boom.
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lende	  media.	  Op	  veel	  Nederlandse	  omroepredac9es	  vervagen	  de	  verschillen	  tussen	  internet,	  radio	  en	  tv.	  ‑ 	  17

Verschillende	  media	  vloeien	  steeds	  meer	  samen.	  De	  afgelopen	  vijf	  jaar	  zijn	  veel	  tv-‐redac9es	  verder	  gecon-‐

vergeerd,	  om	  zo	  te	  kunnen	  blijven	  voldoen	  aan	  de	  toegenomen	  concurren9e	  met	  de	  komst	  van	  nieuwe	  me-‐

dia.	  Dat	  stelt	  de	  Nederlandse	  Vereniging	  van	  Journalisten	  op	  haar	  website.	  ‑ 	  Deze	  nieuwe	  manier	  van	  wer18 -‐

ken	  is	  volgens	  nieuwsmanager	  Kramer	  van	  RTV	  Utrecht	  nodig	  omdat	  de	  vraag	  naar	  content	  is	  gestegen.	  Hij	  

leidde	  in	  2007	  de	  overgang	  van	  de	  Utrechtse	  redac9e	  van	  een	  ENG-‐redac9e	  naar	  een	  redac9e	  die	  volledig	  

werkt	  met	  camjo’s.	  Veel	  omroepen	  doen	  steeds	  meer	  aan	  narrow-‐cas9ng;	  het	  uitzenden	  van	  hun	  nieuws-‐

bulle9ns	  op	  tv-‐	  schermen	  in	  openbare	  ruimtes,	  zoals	  in	  het	  Openbaar	  Vervoer	  en	  bijvoorbeeld	  kiosks	  bij	  

tanksta9ons. 	  19

Wegbereiders	  van	  de	  camerajournalis;ek	  
Deze	  ontwikkelingen	  zijn,	  samen	  met	  duizelingwekkende	  snelheid	  van	  technologische	  ontwikkelingen,	  de	  

voedingsbodem	  voor	  de	  opkomst	  van	  de	  camjo.	  De	  verslaggever	  neemt	  de	  taken	  van	  cameraman,	  editor,	  en	  

eventueel	  geluidsman	  over.	  Hij	  staat	  volgens	  voorstanders	  dichter	  op	  de	  huid	  van	  de	  burger,	  bedient	  alle	  

platorms	  en	  de	  camjo	  kan	  dat	  bovendien	  snel.	  Met	  name	  bij	  regionale	  omroepen	  worden	  camjo’s	  steeds	  

vaker	  ingezet;	  daar	  wordt	  vaak	  ook	  verwacht	  dat	  zij	  radio-‐reportages	  maken,	  wegberichten	  schrijven	  en	  

foto’s	  doorsturen	  via	  de	  smartphone.	  De	  Commissie	  Wallage	  voorzag	  al	  in	  2001	  de	  komst	  van	  dit	  nieuwe	  

type	  journalist	  die	  meerdere	  media	  bedient.	   	  Volgens	  Krijnen	  is	  camerajournalis9ek	  met	  name	  bij	  regiona20 -‐

le	  omroepen,	  een	  grote	  stap	  in	  de	  rich9ng	  van	  burger	  georiënteerde	  journalis9ek.	   	  Een	  camjo	  komt	  vol21 -‐

gens	  haar	  dichter	  bij	  de	  geïnterviewde,	  is	  flexibeler	  dan	  een	  cameraman	  en	  bedient	  alle	  platorms.	  Boven-‐

dien	  kan	  de	  camjo	  dat	  snel,	  zeggen	  voorstanders.	  Daarop	  wordt	  verder	  ingegaan	  in	  §1.2.3.	  In	  hoeverre	  de	  

camjo	  de	  ENG-‐cameramens	  kan	  vervangen	  wordt	  behandeld	  in	  §1.2.2.	  Het	  is	  allereerst	  van	  belang	  om	  de	  

verschillen	  tussen	  camjo	  en	  de	  tradi9onele	  manier	  van	  werken	  nader	  te	  definiëren.	  	  

 Meegdes, K. (2011). Camjo: warenhuis of gekkenhuis? - Een analyse van de verschillen tussen camjo-17

items en items gemaakt door een cameraploeg Utrecht: gepubliceerde scriptie: http://igitur- archive.li-
brary.uu.nl/student-theses/2011-0906-200721/Scriptie%20Karin%20Meegdes.pdf (23 mrt. 2013) 

 (Onbekende auteur) redactie nvj.nl, Mediaconvergentie. (onvermeld) http://www.nvj.nl/ internetonder18 -
zoek/mediaconvergentie.html (23 mrt. 2013) 

 Hoefakker, A. ‘Kramer: Camjo onontkoombaar in de regio.’ 17 oktober 2010http://www.arjanhoefakker.19 -
com/wim-kramer-camjo-onontkoombaar-voor-regionale-omroepen/ (16 februari 2015)

 Wallage, J. (2001) ‘In dienst van de democratie- Het rapport van de Commissie Toekomst Overheid20 -
scommunicatie’ Den Haag: RVD http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/onder-
zoeken-naar- overheidscommunicatie 

 Krijnen, S. (2007) ‘Vloggen en bloggen voor de regio’. In: Drok,n. (red.)  De toekomst van de journalistiek. 21

Amsterdam: Boom.
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§1.2.2 VERDRIJFT DE 
CAMJO DE CAMERAMAN? 
Tradi9oneel	  worden	  tv-‐verslaggevers	  op	  pad	  gestuurd	  met	  een	  cameraman,	  de	  ENG-‐ploeg.	  ENG	  staat	  daar-‐

bij	  voor	  ‘Electronic	  News	  Gathering’.	  Cameramensen	  draaien	  met	  een	  zogenoemde	  BETA-‐cam	  en	  hebben	  

minimaal	  3	  jaren	  gestudeerd	  op	  kijkrich9ngen,	  kadrering,	  lich9nval,	  kleurbalans,	  techniek	  en	  filteringen	  et-‐

cetera,	  voordat	  ze	  op	  pad	  mogen	  om	  beelden	  te	  maken	  voor	  tv.	  De	  ENG-‐cameraman	  is	  een	  vakman.	  In	  het	  

verleden	  behoorde	  bij	  vrijwel	  elke	  ENG-‐ploeg	  ook	  een	  audiotechnicus	  of	  klankman.	  Het	  is	  in	  de	  tv-‐nieuws-‐

journalis9ek	  eerder	  uitzondering	  dan	  regel	  dat	  er	  nog	  een	  geluidsman	  meegaat,	  de	  cameraman	  stelt	  nu	  zelf	  

het	  geluid	  in.	  	  

De	  tradi9onele	  verslaggever	  zoekt	  een	  verhaal	  uit,	  of	  doet	  dat	  samen	  met	  een	  redacteur,	  en	  gaat	  vervolgens	  

met	  de	  cameraman	  op	  pad.	  Als	  de	  verslaggever	  terug	  is	  met	  zijn	  beeldmateriaal	  is	  de	  cameraman	  klaar	  en	  

kan	  hij	  naar	  de	  volgende	  klus.	  De	  verslaggever	  gaat	  met	  het	  beeldmateriaal	  aan	  de	  slag	  en	  schrijN	  de	  opzet	  

voor	  zijn	  nieuwsitem.	  De	  verslaggever	  maakt	  een	  ruwe	  montage	  en	  zet	  de	  beelden	  op	  volgorde	  en	  spreekt	  

zijn	  voice-‐over	  in.	  Samen	  met	  een	  beeldbewerker	  (editor)	  monteert	  de	  verslaggever	  zijn	  beeldverhaal	  af.	  

De	  camjo	  doet	  dit	  alles	  zelf	  en	  gaat	  op	  pad	  met	  een	  kleinere	  slag	  camera	  dan	  de	  vakbekwame	  cameraman,	  

een	  (digitale)	  (H)DV-‐camera.	  Camjo	  is	  een	  aIor9ng	  van	  camerajournalist.	  Een	  camjo	  is	  dus	  een	  journalist	  

met	  een	  camera.	  De	  Belg	  Geert	  Verdickt	  noemt	  een	  camjo	  dan	  ook	  treffend	  een	  “één-‐mans-‐ploeg”.	  De	  

Smaele	  en	  Desschacht	  (2010)	  noemen	  een	  camjo	  een	  treffend	  “duivel-‐doet-‐al”	  die	  het	  werk	  van	  soms	  wel	  

vier	  mensen	  alleen	  moet	  uitvoeren. 	  De	  benaming	  camjo	  kan	  worden	  ingewisseld	  met	  de	  term	  videojour22 -‐

nalist,	  zoals	  de	  Briaen	  en	  Amerikanen	  gewend	  zijn.	  

Hobby-‐filmer	  versus	  de	  professional:	  scheidslijn	  vervaagt	  
De	  beelden	  die	  de	  consumenten	  filmen	  met	  hun	  smartphones	  worden	  kwalita9ef	  steeds	  beter	  qua	  beeld	  en	  

audio.	  Nieuwe	  technieken	  maken	  het	  mogelijk	  dat	  men	  geen	  enkele	  technische	  kennis	  hoeN	  te	  hebben	  om	  

mooie	  beelden	  te	  maken.	  Montageprogramma’s	  worden	  steeds	  toegankelijker	  voor	  consumenten,	  waar-‐

door	  zij	  steeds	  betere	  video’s	  kunnen	  maken.	  Bij	  een	  nieuwswaardige	  gebeurtenis	  is	  een	  cameraman	  niet	  

de	  enige	  meer	  die	  beelden	  maakt.	  Terwijl	  hij	  met	  zijn	  beelden	  en	  kostbare	  en	  professionele	  camera	  terug	  

rijdt	  naar	  zijn	  omroep,	  staan	  de	  eerste	  smartphone-‐video’s	  al	  op	  YouTube.	  De	  scheidslijn	  tussen	  de	  professi-‐

 Deschacht, T. e.a. (2010). Videojournalistiek: zorg of zegen? De mening van Vlaamse video22 -
journalisten in kaart gebracht. Brussel, opgehaald op 25-02-2013 van: https://lirias.hubrussel.be/
handle/123456789/4591
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onele	  cameramens	  en	  de	  hobby-‐filmer	  vervaagt.	  De	  camerajournalist	  springt	  in	  het	  gat	  tussen	  de	  hobby-‐

filmer	  en	  de	  professionele	  cameramens	  en	  monteert	  ter	  plekke	  een	  reportage	  en	  stuurt	  hem	  volledig	  met	  

voiceovers	  en	  naam9tels	  door.	  Steeds	  meer	  verslaggevers	  noemen	  zich	  camjo.	  Ook	  de	  scheidslijn	  tussen	  

hobby-‐filmers	  en	  professionele	  camjo’s	  vervaagt,	  zeker	  wanneer	  camjo’s	  werken	  met	  handycam’s	  en	  

smartphones.	  Kuyl	  (2000)	  schreef	  14	  jaar	  geleden	  al	  over	  deze	  samensmel9ng	  en	  is	  bang	  dat	  	  “elke	  idioot”	  

zich	  gaat	  uitgeven	  als	  camerajournalist.	   	  23

	   	  

De	  teloorgang	  van	  de	  cameramens?	  
Omdat	  er	  bij	  jonge	  genera9es	  geen	  behoeNe	  is	  aan	  prach9ge	  beelden	  en	  kwalita9eve	  nieuwsuitzendingen,	  

maar	  wel	  aan	  aansprekende	  reportages,	  lijkt	  de	  tradi9onele	  cameraploeg	  een	  uitstervend	  fenomeen.	  In	  een	  

9jd	  waarin	  ouderen	  geen	  thuishulp	  meer	  vergoed	  krijgen	  en	  de	  gehandicaptenzorg	  zwaar	  onder	  druk	  staat	  

is	  de	  vraag	  gerechtvaardigd	  of	  er	  nog	  wel	  zoveel	  overheidsgeld	  moet	  worden	  geïnvesteerd	  in	  kostbare	  ca-‐

mera’s	  en	  cameraploegen.	  Het	  is	  echter	  onduidelijk	  in	  hoeverre	  camjo's	  de	  tradi9onele	  cameramensen	  

kunnen	  vervangen,	  want	  niet	  elke	  verslaggever	  is	  geschikt.	  Bueters	  (2007)	  waarschuwt	  in	  zijn	  Handboek	  

voor	  televisiemakers	  dat	  het	  werk	  van	  een	  camjo	  niet	  moet	  worden	  onderschat.	  Techniek	  moet	  een	  tweede	  

natuur	  voor	  een	  camjo	  zijn,	  zodat	  techniek	  en	  inhoud	  op9maal	  worden	  gecombineerd. Bovendien	  stelt	  hij	  24

dat	  de	  camjo	  een	  zelfredzame	  journalis9eke	  duizendpoot	  is.	  Het	  werk	  vergt	  een	  directe	  aanpak,	  doet	  hij	  

vrijwel	  alles	  zelf	  van	  idee,	  de	  research,	  de	  produc9e,	  regie	  en	  het	  camerawerk,	  tot	  het	  monteren	  van	  de	  vi-‐

deoreportages.	  Daarmee	  is	  het	  werk	  volgens	  hem	  ook	  niet	  geschikt	  voor	  beginners	  in	  de	  journalis9ek.	  	  

“mul;tasken	  bestaat	  niet”	  
Er	  lopen	  veel	  taken	  door	  elkaar	  heen	  op	  hetzelfde	  moment;	  interviewen;	  cameravoering,	  geluid,	  én	  inhou-‐

delijke	  keuzes	  maken.	  De	  camjo	  moet	  ook	  alert	  zijn	  op	  gebeurtenissen	  in	  en	  buiten	  beeld.	  Daarnaast	  produ-‐

ceert	  een	  camjo	  ook	  zelf	  zijn	  onderwerpen,	  maakt	  afspraken	  en	  bespreekt	  de	  gang	  van	  zaken	  met	  de	  geïn-‐

terviewden	  van	  tevoren.	  De	  grenzen	  van	  al	  dat	  mul9tasken	  zijn	  al	  snel	  bereikt	  stelt	  Vermeulen.	  Op	  autoriteit	  

van	  hersenonderzoekers	  schrijN	  zij	  in	  haar	  beschouwing	  Mul;tasken	  bestaat	  niet	  dat	  mul9tasken	  al9jd	  ge-‐

paard	  met	  kwaliteitsverlies	  op	  alle	  vlakken. 	  Dit	  kwaliteitsverlies	  is	  ook	  voor	  journalisten	  een	  belangrijk	  na25 -‐

deel	  aan	  camerajournalis9ek	  (zie	  §1.2.3).	  Per	  defini9e	  lijkt	  de	  beeldkwaliteit	  of	  de	  journalis9ek	  inhoudelijke	  

kwaliteit	  van	  camjo-‐reportages	  lager	  te	  zijn	  dan	  tradi9oneel	  gefilmde	  items.	  	  

	  Kuyl,	  C.	  (2000).	  ’De	  slag	  om	  het	  nieuws.’ In:	  Fortuyn,	  W.	  e.a.	  (2000)	  De	  slag	  om	  het	  nieuws	  -‐	  tv-‐nieuws	  en	  nieuwe	  23

technologie.	  Den	  Haag:	  SDU.	  p.	  11.

	  Bueters,	  G.	  (2007).	  Handboek	  voor	  televisiemakers	  -‐	  één	  cameraregie	  voor	  informa;eve	  televisie	  DelN:	  Eburon	  Uit24 -‐
geverij.	  p.	  7

	  Vermeulen,	  M.	  ‘Mul9tasken	  bestaat	  niet’.	  In:	  de	  Volkskrant	  -‐Sir	  Edmund,	  8	  november	  2014.	  p.	  20.25
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Reportages	  die	  door	  een	  camjo	  zijn	  gedraaid	  moeten	  door	  nieuwsmakers	  dan	  ook	  niet	  beoordeeld	  worden	  

aan	  de	  hand	  van	  de	  heersende	  kwaliteitsnormen	  die	  er	  zijn	  voor	  tradi9onele	  ENG-‐reportages.	  Master	  Film-‐	  

en	  televisiewetenschappen	  Meegdes	  noemt	  dit	  hetzelfde	  als	  het	  vergelijken	  van	  ‘de	  kwaliteit	  van	  appels	  

met	  die	  van	  peren.’’	  ‑ 	  Bij	  het	  vergelijken	  van	  de	  beide	  soorten	  journalis9ek	  op	  basis	  van	  de	  criteria	  van	  de	  26

tradi9onele	  eisen,	  is	  er	  vaak	  maar	  één	  conclusie	  mogelijk:	  er	  wordt	  op	  zowel	  de	  beeldkwaliteit	  als	  op	  de	  

journalis;eke	  inhoud	  ingeboet.	  Zolang	  camjo	  wordt	  beoordeeld	  aan	  de	  hand	  van	  de	  verkeerde	  criteria,	  zul-‐

len	  hoofdredac9es	  en	  eindredac9es	  het	  oneens	  blijven	  over	  de	  meest	  geschikte	  methode	  om	  camjo’s	  in	  te	  

zeaen.	  Meegdes	  analyseerde	  reportages	  van	  camjo’s	  van	  RTV	  Utrecht	  en	  vergeleek	  ze	  qua	  vorm	  met	  ENG-‐

reportages	  van	  omroep	  L1	  uit	  Limburg.	  Daaruit	  blijkt	  dat	  camerajournalis9ek	  niet	  veel	  mindere	  kwaliteit	  

oplevert	  in	  vergelijking	  met	  ENG-‐reportages.	   	  Wel	  concludeert	  zij	  dat	  cameramensen	  die	  op	  pad	  gaan	  met	  27

een	  verslaggever,	  vaker	  wat	  crea9evere	  shots	  hebben.	  Dit	  heeN	  te	  maken	  met	  de	  geest	  van	  camjo-‐goeroe	  

Rosenblum	  die	  nog	  over	  de	  redac9e	  waart	  in	  Utrecht.	  Hij	  leerde	  de	  verslaggevers	  om	  alles	  vanaf	  sta9ef	  te	  

filmen.	  

Vaardigheden	  van	  de	  journalist	  van	  de	  toekomst	  
De	  meningen	  over	  in	  hoeverre	  alle	  journalisten	  in	  staat	  

moeten	  zijn	  om	  zelf	  te	  filmen	  lopen	  sterk	  uiteen.	  Ameri-‐

kaans	  onderzoek	  wijst	  uit	  dat	  er	  een	  groot	  verschil	  is	  tus-‐

sen	  wat	  de	  professionele	  beroepsgroep	  stelt	  als	  belang-‐

rijkste	  eisen	  voor	  nieuwe	  journalisten,	  en	  de	  docenten	  en	  

studenten.	  Professionele	  mediaorganisa9es	  vinden	  het	  

veel	  minder	  belangrijk	  dat	  journalisten	  in	  opleiding	  ook	  

zelf	  video’s	  kunnen	  opnemen	  en	  produceren	  dan	  dat	  do-‐

centen,	  studenten	  en	  freelancers	  dat	  vinden.	   	  	  28

Van	  de	  professionele	  journalisten	  gaf	  46%	  aan	  dat	  het	  

belangrijk	  tot	  zeer	  belangrijk	  is	  dat	  journalisten	  zelf	  vi-‐

deo’s	  kunnen	  maken,	  tegen	  76%	  van	  de	  journalis9ekdo-‐

centen,	  schrijN	  Finberg.	  	  

! 	  Meegdes,	  K.	  (2011).	  Camjo:	  warenhuis	  of	  gekkenhuis?	  -‐	  Een	  analyse	  van	  de	  verschillen	  tussen	  camjo-‐items	  en	  items	  26

gemaakt	  door	  een	  cameraploeg	  Utrecht:	  ongepubliceerde	  scrip9e.	  P.16.

 Ibid.27

	  Finberg,	  H.	  (2014)	  Core	  skills	  for	  future	  	  of	  journalism	  St.	  Petersburg:	  The	  Poynter	  Ins9tute	  28

	  hap://www.poynter.org/how-‐tos/journalism-‐educa9on/246563/journalism-‐needs-‐the-‐right-‐skills-‐to-‐survive/	  (6	  nov.	  
2014)	  pointer.org	  (17	  nov.	  2014).
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§1.2.3 CAMJO: DE 
MENINGEN VAN DE 
MAKERS VAN HET 
NIEUWS
Om	  de	  hoofdvraag	  scherp	  te	  kunnen	  formuleren	  zijn	  niet	  alleen	  boeken	  en	  onderzoeken	  gelezen,	  maar	  

werden	  ook	  gesprekken	  gevoerd	  en	  interviews	  afgenomen	  met	  sleutelfiguren	  uit	  de	  Nederlandse	  tv-‐journa-‐

lis9ek.	  Met	  camjo-‐camera	  zijn	  chefs,	  nieuwsmanagers,	  hoofdredacteuren	  en	  een	  camjo-‐trainer	  geïnter-‐

viewd.	  Daarnaast	  waren	  er	  gesprekken	  met	  verslaggevers,	  cameramensen	  en	  camjo’s.	  De	  beeldreportages	  

en	  ar9kelen	  met	  de	  sleutelfiguren	  uit	  de	  Nederlandse	  tv-‐journalis9ek	  zijn	  gepubliceerd	  op	  de	  aanvullende	  

website	  bij	  dit	  onderzoek	   	  en	  op	  De	  Nieuwe	  Reporter. 	  In	  deze	  paragraaf	  wordt	  alleen	  ingegaan	  op	  de	  29 30

voor-‐	  en	  nadelen	  die	  zij	  zien,	  zodat	  de	  centrale	  vraag	  goed	  kan	  worden	  geformuleerd.	  De	  volledige	  inter-‐

views	  zijn	  terug	  te	  zien	  op	  de	  website.	  

Esther	  Bootsma	  is	  één	  van	  de	  zes	  camjo’s	  die	  in	  dienst	  zijn	  bij	  NOS	  

Nieuws.	  Ze	  werkt	  op	  de	  buitenlandredac9e.	  Voor	  het	  NOS	  Journaal	  

maakt	  zij	  regelma9g	  binnenlandse,	  maar	  vooral	  ook	  buitenlandre-‐

portages.	   Dat	  doet	  ze	  geheel	  zelfstandig;	  als	  camjo.	  Op	  haar	  werk	  31

als	  camjo	  is	  veel	  kri9ek	  door	  cameramensen,	  beeldbewerkers	  en	  redac-‐

teuren	  die	  vinden	  dat	  verslaggevers	  zich	  niet	  met	  het	  maken	  van	  de	  beelden	  moeten	  bezig	  houden,	  maar	  

zich	  alleen	  op	  het	  verhaal	  zouden	  moeten	  richten.	  Ook	  de	  beeldkwaliteit	  laat	  soms	  te	  wensen	  over,	  menen	  

de	  cri9ci.	  Volgens	  haar	  wordt	  de	  beeldkwaliteit	  van	  camjo’s	  wordt	  steeds	  beter.	  Zij	  noemt	  als	  voordelen	  

vooral	  de	  flexibiliteit	  en	  in9miteit.	  Camjo	  levert	  de	  NOS	  meer	  buitenlandreportages	  op,	  die	  anders	  te	  duur	  

zijn.	  Bootsma	  merkt	  dat	  ze	  minder	  serieus	  wordt	  genomen	  als	  camjo.	  Vanwege	  prak9sche	  problemen	  zijn	  

haar	  beelden	  soms	  niet	  wat	  ze	  had	  gehoopt.	  	  

 www.arjanhoefakker.com29

 www.denieuwereporter.nl30

 Hoefakker, A. ‘Meer buitenlandreportage door inzet camjo bij NOS’ (26 oktober 2010) http://www.arjan31 -
hoefakker.com/meer-buitenlandreportages-door-inzet-camjo-bij-nos/ (15 februari 2015).
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Camjo-‐goeroe	  Geert	  Verdickt	  ziet	  meer	  voordelen	  dan	  nadelen	  aan	  camerajournalis9ek.	  Verdickt	  is	  een	  au-‐

toriteit	  op	  het	  gebied	  van	  camjo	  trainingen,	  nadat	  hij	  zelf	  jarenlange	  ervaring	  op	  deed.	  De	  Belg	  trainde	  on-‐

dermeer	  de	  redac9es	  van	  de	  Belgische	  VRT,	  de	  Duitse	  ZDF,	  de	  Nederlandse	  NOS	  en	  vrijwel	  alle	  regionale	  

nieuwsredac9es	  in	  Nederland.	  Volgens	  Verdickt	  bestaat	  er	  geen	  verschil	  tussen	  camjo	  en	  ENG-‐reportages,	  

omdat	  de	  scheidslijn	  vervaagt.	  Volgens	  hem	  zijn	  er	  goede	  items	  en	  slechte	  items,	  de	  manier	  waarop	  de	  re-‐

portage	  is	  gefilmd	  is	  volgens	  hem	  van	  minder	  groot	  belang.	  Alles	  draait	  om	  de	  kwaliteiten	  van	  de	  verslagge-‐

ver	  en	  de	  manier	  waarop	  zijn	  of	  haar	  verhaal	  opbouwt,	  vindt	  hij.	   	  	  32

Richel	  Bernsen	  is	  senior	  beleidsmedewerkster	  van	  s9ch9ng	  Regionale	  

Omroep	  Overleg	  en	  Samenwerking	  (ROOS).	  Ze	  ziet	  dat	  steeds	  meer	  

omroepen	  overstappen	  op	  meer	  camjo’s.	  De	  mul9taskende	  verslag-‐

gevers	  kunnen	  snel	  worden	  overvraagd,	  maar	  posi9ef	  is	  dat	  er	  veel	  

geld	  wordt	  bespaard	  en	  dat	  de	  omroepen	  meer	  slagkracht	  hebben	  

meent	  zij.	  Ook	  vindt	  ze	  het	  belangrijk	  dat	  er	  wordt	  voldaan	  aan	  de	  

eerder	  genoemde	  bezuinigingstaakstelling.	  

	  

“Camjo-‐reportages	  vooral	  in	  zijlijn	  van	  het	  nieuws.”	  
Voormalig	  Adjunct	  Hoofdredacteur	  Tim	  Overdiek	  van	  NOS	  NIEUWS	  ziet	  

camerajournalis9ek	  als	  een	  verrijking	  voor	  de	  Nederlandse	  tv-‐journalis-‐

9ek.	  Maar	  het	  is	  volgens	  hem	  zeker	  geen	  vervanging	  van	  de	  tradi9onele	  

professionele	  cameraman.	  Overdiek	  was	  jarenlang	  zelf	  een	  mul9mediaal	  

correspondent	  voor	  radio,	  tv	  en	  internet.	  Vanuit	  Londen	  en	  Washington	  

deed	  hij	  verslag.	  Voor	  het	  NOS	  Journaal	  werkte	  hij	  als	  camjo.Volgens	  hem	  kan	  een	  camjo	  vooral	  een	  ‘mense-‐

lijk	  verhaal’	  maken,	  omdat	  er	  dichter	  op	  de	  huid	  van	  de	  geïnterviewde	  wordt	  gefilmd.	  Posi9ef	  aan	  de	  ont-‐

wikkeling	  van	  de	  camerajournalist	  is	  volgens	  hem	  dat	  camjo	  een	  aanvulling	  is	  op	  de	  tradi9onele	  journalis-‐

9ek.	  Verder	  noemt	  hij	  het	  mul9tasken	  als	  groot	  nadeel	  en	  is	  van	  mening	  dat	  een	  camjo	  meerdere	  dagen	  

moet	  kunnen	  werken	  aan	  een	  verhaal,	  in	  de	  zijlijn	  van	  het	  nieuws.	  	  

Chef	  Nieuwsdienst	  Crit	  Pingen	  van	  de	  Limburgse	  regionale	  omroep	  L1	  vindt	  reportages	  door	  èèn	  persoon	  

gemaakt	  “vaak	  bagger”.	   Hij	  ziet	  alleen	  maar	  nadelen	  en	  vindt	  dat	  een	  verslaggever	  puur	  met	  inhoud	  bezig	  33

moet	  zijn.	  Hij	  ziet	  niet	  in	  waarom	  camerajournalis9ek	  een	  toevoeging	  is;	  volgens	  hem	  kan	  een	  camjo	  nooit	  

9ppen	  aan	  een	  tradi9onele	  ploeg.	  Bij	  L1	  wordt	  er	  dan	  ook	  geen	  camjo	  ingezet	  op	  de	  nieuwsredac9e;	  zolang	  

het	  financieel	  nog	  kan	  blijN	  men	  in	  Limburg	  met	  cameramensen	  werken.	  

Hoefakker, A. De valkuilen van camjo (23 januari 2012) http://www.arjanhoefakker.com/?p=440 Zwolle, 
Windesheim (16 januari 2015).

 Hoefakker, A. Pingen: ‘kwaliteit camjo is vaak bagger’ http://www.arjanhoefakker.com/de-kwaliteit-van-33

camjo-is-bagger/ (15 februari 2015).
 1 3

http://www.arjanhoefakker.com/?p=327
http://www.arjanhoefakker.com/?p=440
http://www.arjanhoefakker.com/de-kwaliteit-van-camjo-is-bagger/


“Camjo	  onontkoombaar	  voor	  regionale	  omroep”	  
De	  invoer	  van	  meer	  camjo’s	  op	  regionale	  nieuwsredac9es	  is	  volgens	  nieuwsmanager	  Wim	  Kramer	  van	  RTV	  

Utrecht	  onontkoombaar	  voor	  regionale	  omroepen.	   Onder	  inspira9e	  van	  de	  Amerikaanse	  camjo	  goeroe	  34

Michael	  Rosenblum,	  leidde	  Kramer	  de	  redac9e	  van	  RTV	  Utrecht	  in	  2006	  door	  een	  reorganisa9e.	  De	  tradi9o-‐

nele	  nieuwsredac9e	  met	  12	  tv-‐verslaggevers	  werd	  omgedoopt	  tot	  een	  volledige	  camjo-‐redac9e.	  Van	  de	  

ruim	  55	  journalisten	  op	  de	  nieuwsvloer	  van	  de	  Utrechtse	  omroep,	  zijn	  er	  nu	  30	  camjo.	  Volgens	  Kramer	  is	  dat	  

de	  belangrijkste	  winst	  die	  er	  op	  zijn	  redac9e	  is	  behaald.	  Volgens	  Kramer	  is	  camjo	  hét	  antwoord	  op	  de	  vraag	  

naar	  meer	  content.	  Ook	  vindt	  hij	  dat	  camerajournalisten	  per	  defini9e	  met	  crea9evere	  verhalen	  terug	  ko-‐

men.	  De	  nadelen	  zijn	  volgens	  kramer	  het	  combineren	  van	  inhoud	  met	  techniek.	  	  

Zorgen	  over	  slecht	  beeld	  en	  slechte	  inhoud.	  
Uit	  de	  interviews	  en	  de	  behandelde	  literatuur	  blijkt	  vooral	  dat	  er	  veel	  zorgen	  zijn	  over	  de	  gevolgen	  voor	  de	  

inhoudelijke	  kwaliteit	  en	  de	  beeldkwaliteit.	  Zoals	  Vermeulen	  schreef	  zijn	  wetenschappers	  er	  zeker	  van	  dat	  

er	  wordt	  ingeboet	  op	  kwaliteit	  als	  er	  meerdere	  cogni9eve	  en	  fysieke	  taken	  worden	  gecombineerd.	  In	  de	  

interviews	  spreken	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  veelvuldig	  over	  zorgen	  over	  de	  journalis9eke	  kwaliteit	  van	  de	  

boodschap	  die	  wordt	  verteld.	  Samenvaaend	  kan	  worden	  gesteld	  dat	  de	  gevolgen	  voor	  de	  journalis9ek	  

boodschap	  	  drieledig	  zijn:	  

•Snapt	  de	  kijker	  wat	  er	  wordt	  verteld?	  

•Wordt	  het	  verhaal	  duidelijk	  overgebracht?	  	  

•Is	  de	  boodschap	  die	  de	  journalist	  wil	  overbrengen	  goed	  overgekomen?	  

We	  weten	  nu	  wat	  er	  in	  de	  literatuur	  bekend	  is	  over	  de	  opkomst	  van	  camjo’s.	  En	  we	  hebben	  gezien	  wat	  de	  

makers	  van	  het	  nieuws	  denken	  over	  camerajournalis9ek	  op	  tv-‐nieuwsredac9es.	  In	  dit	  onderzoek	  en	  op	  de	  

website	  is	  te	  zien,	  te	  lezen	  en	  te	  horen	  dat	  de	  visies	  op	  camerajournalis9ek	  behoorlijk	  uiteen	  lopen	  en	  dat	  

verschillende	  redac9es	  een	  totaal	  verschillende	  aanpak	  hanteren.	  Dit	  leidt	  tot	  een	  hoofdvraag	  en	  deelvra-‐

gen.  

  ‘Hoefakker, A. ‘Camjo onontkoombaar in de regio’ (17 oktober 2010) http://www.arjanhoefakker.com/wim-34
kramer-camjo-onontkoombaar-voor-regionale-omroepen/ (13 februari 2015).
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§1.3 VRAAGSTELLING

De	  hoofdvraag:	  

-‐ Wat	  zijn	  voor	  de	  kijker	  de	  belangrijkste	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  camjo?	  	  

Defini'es:	  	  

Kijker	  -‐	  Met	  de	  kijker	  wordt	  de	  doelgroep	  van	  Omroep	  Gelderland	  bedoeld.	  De	  omroep	  heeN	  een	  internet-‐

panel	  samengesteld	  dat	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  moet	  geven	  van	  de	  gemiddelde	  kijker.	  Dit	  wordt	  verder	  

uitgelegd	  in	  de	  methode	  in	  §1.4.	  

Inhoud	  -‐	  De	  journalis9ek	  inhoudelijke	  boodschap	  die	  de	  maker	  van	  de	  reportage	  wil	  overbrengen.	  Snapt	  de	  

kijker	  wat	  er	  wordt	  gezegd?	  Wordt	  het	  verhaal	  duidelijk	  overgebracht?	  Is	  de	  boodschap	  die	  de	  journalist	  wil	  

overbrengen	  goed	  overgekomen?	  

Camjo	  -‐	  De	  camjo	  filmt,	  registreert,	  monteert	  en	  regisseert.	  Hij	  doet	  alles	  zelf	  en	  gaat	  op	  pad	  met	  een	  klei-‐

nere	  slag	  camera	  dan	  de	  vakbekwame	  cameraman,	  de	  digitale	  (H)DV-‐camera.	  Camjo	  is	  een	  aIor9ng	  voor	  

camerajournalist.	  Het	  woord	  zegt	  bijna	  genoeg;	  een	  camjo	  is	  een	  journalist	  met	  een	  camera,	  ook	  wel	  tref-‐

fend	  een	  ‘één-‐mans-‐ploeg’	  genoemd.	  

Om	  tot	  een	  antwoord	  op	  de	  hoofdvraag	  te	  komen	  is	  het	  nodig	  dat	  de	  volgende	  deelvragen	  worden	  beant-‐

woord.	  

Deelvraag	  1:	  

• In	  hoeverre	  merkt	  de	  kijker	  verschil	  in	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit	  tussen	  drie	  

camjo-‐reportages	  versus	  drie	  ENG-‐reportages?	  

Defini'es:	  
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Kijker	  -‐	  Met	  de	  kijker	  wordt	  de	  doelgroep	  van	  Omroep	  Gelderland	  bedoeld.	  De	  omroep	  heeN	  een	  internet-‐

panel	  samengesteld	  dat	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  moet	  geven	  van	  de	  gemiddelde	  kijker.	  Dat	  wordt	  verder	  

uitgelegd	  in	  de	  methode	  in	  §1.4.	  

Inhoudelijke	  kwaliteit	  -‐	  De	  journalis9ek	  inhoudelijke	  boodschap	  die	  de	  maker	  van	  de	  reportage	  wil	  over-‐

brengen.	  Snapt	  de	  kijker	  wat	  er	  wordt	  verteld?	  Wordt	  het	  verhaal	  duidelijk	  overgebracht?	  Is	  de	  boodschap	  

die	  de	  journalist	  wil	  overbrengen	  goed	  overgekomen?	  

Camjo-‐reportages	  -‐	  Reportages	  die	  zijn	  gemaakt	  door	  een	  camjo.	  De	  camjo	  filmt,	  registreert,	  monteert	  en	  

regisseert.	  Hij	  doet	  alles	  zelf	  en	  gaat	  op	  pad	  met	  een	  kleinere	  slag	  camera	  dan	  de	  vakbekwame	  cameraman,	  

de	  digitale	  (H)DV-‐camera.	  Camjo	  is	  een	  aIor9ng	  voor	  camerajournalist.	  Het	  woord	  zegt	  bijna	  genoeg;	  een	  

camjo	  is	  een	  journalist	  met	  een	  camera,	  ook	  wel	  treffend	  een	  ‘één-‐mans-‐ploeg’	  genoemd.	  

ENG-‐reportages	  -‐	  Tradi9oneel	  worden	  tv-‐verslaggevers	  op	  pad	  gestuurd	  met	  een	  cameraman	  en	  soms	  ook	  

een	  geluidsman,	  samen	  zijn	  zij	  de	  ENG-‐ploeg.	  ENG	  staat	  daarbij	  voor	  ‘Electronic	  News	  Gathering’.	  Camera-‐

mensen	  draaien	  met	  een	  zogenoemde	  BETA-‐cam	  en	  hebben	  minimaal	  drie	  jaren	  gestudeerd	  op	  kijkrich9n-‐

gen,	  kadrering,	  lich9nval,	  kleurbalans,	  techniek	  en	  filteringen	  etcetera,	  voordat	  ze	  op	  pad	  mogen	  om	  beel-‐

den	  te	  maken	  voor	  tv.	  	  

Deelvraag	  2:	  

• In	  hoeverre	  ziet	  de	  kijker	  verschil	  in	  de	  beeldkwaliteit	  tussen	  drie	  camjo-‐re-‐

portages	  versus	  drie	  ENG-‐reportages?	  

Defini'es:	  	  

Kijker	  -‐	  Met	  de	  kijker	  wordt	  de	  doelgroep	  van	  Omroep	  Gelderland	  bedoeld.	  De	  omroep	  heeN	  een	  internet-‐

panel	  samengesteld	  dat	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  beeld	  moet	  geven	  van	  de	  gemiddelde	  kijker.	  Dat	  wordt	  verder	  

uitgelegd	  in	  de	  methode	  in	  §1.4.	  

Beeldkwaliteit	  -‐	  Beeldkwaliteit	  wordt	  ondermeer	  bepaald	  door	  de	  kleur,	  de	  scherpte,	  de	  diepte,	  de	  kijkrich-‐

9ng	  van	  geïnterviewde	  en	  of	  dichtheid	  van	  de	  korrel	  (te	  vergelijken	  met	  pixels	  bij	  foto’s)	  van	  het	  beeld.	  

Beeld	  kan	  bijvoorbeeld	  schudden,	  of	  audio	  kan	  storen	  waarmee	  de	  beleving	  van	  het	  beeld	  van	  mindere	  

kwaliteit	  kan	  zijn.	  Via	  open	  vragen	  wordt	  nagegaan	  wat	  de	  kijker	  opviel	  aan	  de	  beeldkwaliteit	  in	  het	  geheel.	  
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Camjo-‐reportages	  -‐	  Reportages	  die	  zijn	  gemaakt	  door	  een	  camjo.	  De	  camjo	  filmt,	  registreert,	  monteert	  en	  

regisseert.	  Hij	  doet	  alles	  zelf	  en	  gaat	  op	  pad	  met	  een	  kleinere	  slag	  camera	  dan	  de	  vakbekwame	  cameraman,	  

de	  digitale	  (H)DV-‐camera.	  Camjo	  is	  een	  aIor9ng	  voor	  camerajournalist.	  Het	  woord	  zegt	  bijna	  genoeg;	  een	  

camjo	  is	  een	  journalist	  met	  een	  camera,	  ook	  wel	  treffend	  een	  ‘één-‐mans-‐ploeg’	  genoemd.	  

ENG-‐reportages	  -‐	  Tradi9oneel	  worden	  tv-‐verslaggevers	  op	  pad	  gestuurd	  met	  een	  cameraman	  en	  soms	  ook	  

een	  geluidsman,	  samen	  zijn	  zij	  de	  ENG-‐ploeg.	  ENG	  staat	  daarbij	  voor	  ‘Electronic	  News	  Gathering’.	  Camera-‐

mensen	  draaien	  met	  een	  zogenoemde	  BETA-‐cam	  en	  hebben	  minimaal	  drie	  jaren	  gestudeerd	  op	  kijkrich9n-‐

gen,	  kadrering,	  lich9nval,	  kleurbalans,	  techniek	  en	  filteringen	  etcetera,	  voordat	  ze	  op	  pad	  mogen	  om	  beel-‐

den	  te	  maken	  voor	  tv.	  	  
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§1.4 METHODE 
De	  hoofdvraag	  en	  de	  deelvragen	  worden	  beantwoord	  door	  zes	  verschillende	  reportages	  voor	  te	  leggen	  aan	  

het	  internetpanel	  van	  Omroep	  Gelderland,	  het	  gaat	  hier	  om	  een	  zelfselec9e	  steekproef.	  De	  deelnemers	  aan	  

de	  enquête	  is	  gevraagd	  zes	  reportages	  te	  bekijken	  via	  hun	  computer/laptop	  en	  daarover	  een	  vragenlijst	  in	  

te	  vullen.	  Daarbij	  moeten	  ze	  de	  reportages	  weergeven	  op	  volledig	  scherm,	  zodat	  ze	  de	  beeldkwaliteit	  van	  de	  

reportages	  goed	  kunnen	  beoordelen.	  Nadeel	  van	  het	  kijken	  vanaf	  een	  computerscherm	  is	  dat	  de	  algehele	  

kwaliteit	  van	  YouTube-‐video	  iets	  minder	  is	  dan	  de	  kwaliteit	  van	  de	  tv-‐zender.	  Ook	  is	  de	  houding	  van	  de	  kijker	  

bij	  tv-‐kijken	  vanaf	  de	  bank	  anders	  dan	  de	  houding	  bij	  het	  kijken	  vanaf	  een	  computerscherm	  (ac9ever	  en	  

dichter	  bij	  het	  scherm).	  Verder	  is	  de	  beeldkwaliteit	  ook	  amankelijk	  van	  het	  beeldscherm	  van	  de	  responden-‐

ten.	  De	  respondenten	  is	  van	  tevoren	  gevraagd	  de	  video-‐instellingen	  zo	  hoog	  mogelijk	  te	  zeaen.	  De	  respon-‐

denten	  is	  gevraagd	  de	  video’s	  te	  beoordelen	  die	  heb	  werden	  gepresenteerd	  op	  de	  onderzoekspagina	  van	  de	  

bij	  dit	  onderzoek	  behorende	  website.	  

Internetpanel	  Omroep	  Gelderland	  	  

Het	  internetpanel	  van	  Omroep	  Gelderland	  bestaat	  uit	  zo’n	  650	  leden	  die	  zichzelf	  hebben	  aangemeld	  via	  de	  

website	  van	  Omroep	  Gelderland	  of	  aan	  het	  panel	  zijn	  toegevoegd	  nadat	  zij	  zijn	  benaderd	  door	  werknemers	  

van	  Omroep	  Gelderland,	  bijvoorbeeld	  bij	  evenementen.	  Daardoor	  is	  er	  helaas	  geen	  selec9e	  mogelijk	  op	  ba-‐

sis	  van	  demografische	  gegevens	  als	  sekse,	  leeNijd	  en	  geografische	  aIomst.	  Wel	  kan	  worden	  aangenomen	  

dat	  de	  leden	  van	  het	  internetpanel	  een	  hoge	  interesse	  en	  betrokkenheid	  hebben	  bij	  de	  uitzendingen	  van	  

Omroep	  Gelderland.	  De	  leden	  van	  het	  panel	  ontvangen	  een	  aantal	  keer	  per	  jaar	  een	  online	  vragenlijst.	  

Daarin	  wordt	  hun	  mening	  gevraagd	  over	  bijvoorbeeld	  de	  website,	  nieuwe	  programma’s	  of	  radio-‐uitzendin-‐

gen.	  De	  vragenlijsten	  worden	  doorgaans	  opgesteld	  en	  verwerkt	  door	  onderzoeksbureau	  Tangram,	  zij	  behe-‐

ren	  het	  panel.	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  resultaten	  zelf	  verwerkt.	  Omroep	  Gelderland	  verlooae	  een	  weekend	  

weg	  voor	  zes	  personen	  op	  een	  bungalowpark.	  	  

De	  respondenten	  is	  van	  tevoren	  verteld	  dat	  zij	  deelnemen	  aan	  een	  kwaliteitsme9ng	  over	  nieuwsreportages	  

van	  Omroep	  Gelderland.	  De	  vraagstelling	  is	  zodanig	  dat	  men	  niet	  weet	  dat	  dit	  onderzoek	  verschil	  meet	  in	  

waardering	  voor	  reportages	  van	  een	  eenmansploeg	  of	  een	  tradi9onele	  meerkoppige	  filmploeg.	  	  Dit	  verschil	  

is	  bewust	  niet	  uitgelegd	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  resultaten	  van	  de	  enquête	  mogelijk	  minder	  betrouwbaar	  

worden	  als	  gevolg	  van	  het	  psychologische	  verschijnsel	  ’aaen9onal	  capture’	  ‘. 	  Selec9eve	  waarneming	  ont35 -‐

 Simons, D.J. e.a. ‘Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events.’ In: 35

Perception (1999) p. 28 http://invibe.net/biblio_database_dyva/woda/data/att/61a3.file.pdf
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staat	  	  wanneer	  men	  een	  specifieke	  taak	  of	  informa9e	  krijgt.	  Door	  de	  respondenten	  niet	  teveel	  informa9e	  te	  

geven,	  wordt	  voorkomen	  dat	  men	  gaat	  ‘zoeken’	  naar	  bijvoorbeeld	  slechte	  shots	  of	  lelijke	  kaders.	  Zo	  wordt	  

voorkomen	  dat	  de	  aandacht	  zich	  concentreert	  op	  één	  aspect.	  Ook	  het	  tegenovergestelde	  effect	  ‘In-‐aaen9-‐

onal	  blindness’	  zou	  kunnen	  lijden	  tot	  verminderde	  validiteit	  en	  betrouwbaarheid	  van	  uitkomsten	  in	  deze	  

enquête.	  De	  bedoeling	  is	  dat	  men	  zo	  onbevangen	  mogelijk	  kijkt	  naar	  het	  geheel	  van	  de	  reportages,	  zoals	  

men	  thuis	  op	  de	  bank	  ook	  tv	  kijkt.	  Dit	  moet	  leiden	  tot	  een	  zo	  betrouwbaar	  mogelijk	  beeld	  over	  de	  mate	  van	  

beleving	  en	  waardering	  van	  de	  kijker	  bij	  het	  zien	  van	  camjo-‐reportages	  en	  ENG-‐reportages.	  De	  hierna	  weer-‐

gegeven	  vragenlijst	  is	  samengesteld	  in	  overleg	  met	  eindredacteur	  Simen	  Klok	  van	  de	  Gelderse	  omroep	  en	  

lector	  Nico	  Drok	  van	  de	  Christelijke	  Hogeschool	  Windesheim,	  opleiding	  journalis9ek.	  

De	  ‘uitzending’ die	  is	  samengesteld	  bestaat	  uit	  een	  selec9e	  van	  zes	  verschillende	  nieuwsitems	  die	  allemaal	  

qua	  nieuwswaarde	  zoveel	  mogelijk	  gelijk	  zijn.	  Alle	  reportages	  zijn	  op	  TV	  Gelderland	  uitgezonden	  in	  de	  afge-‐

lopen	  drie	  jaar.	  Het	  gaat	  hier	  om	  de	  niet-‐harde-‐nieuwsitems,	  ze	  vallen	  in	  de	  categorie	  Human-‐interest;	  ver-‐

halen	  met	  klein	  leed,	  een	  glimlach	  of	  een	  traan	  of	  een	  sfeerverslag	  van	  een	  evenement.	  De	  selec9e	  van	  

deze	  nieuwsitems	  is	  gedaan	  op	  basis	  van	  gesprekken	  met	  9entallen	  nieuwscollega’s,	  redac9onele	  beoorde-‐

lingen	  in	  uitzending-‐evalua9es,	  een	  inventarisa9e	  via	  Twiaer	  en	  naar	  eigen	  inzicht.	  Alle	  reportages	  zijn	  op-‐

nieuw	  vanaf	  uitzend-‐tape	  ingeladen	  en	  geüpload	  naar	  YouTube.	  Daardoor	  is	  naast	  de	  reportage	  zelf,	  ook	  de	  

presenta9etekst	  voor	  elke	  reportage	  te	  zien.	  Dat	  is	  van	  belang	  omdat	  respondenten	  in	  sommige	  gevallen	  

anders	  belangrijke	  informa9e	  missen	  of	  midden	  in	  het	  verhaal	  vallen.	  De	  presenta9etekst	  verklaart	  de	  rele-‐

van9e	  van	  het	  verslag	  en	  is	  essen9eel	  onderdeel.	  Om	  het	  verschil	  te	  meten	  in	  hoe	  kijkers	  ENG-‐reportages	  

en	  camjo-‐reportages	  zien,	  zijn	  zes	  nieuwsreportages	  geselecteerd.	  Cursief	  weergegeven	  is	  de	  algemene	  op-‐

vakng	  van	  de	  nieuwsmakers	  over	  de	  reportage,	  zoals	  bleek	  uit	  de	  bovengenoemde	  selec9eprocedure.	  Het	  

gaat	  daar	  dus	  om	  de	  mening	  van	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  over	  de	  journalis9eke	  inhoudelijke	  kwaliteit	  en/

of	  de	  beeldkwaliteit.	  	  

De	  reportages:	  

• Door	  de	  redac'e	  als	  'goed'	  beoordeelde	  ENG-‐reportage.	  	  (Boaerhaven	  Elburg	  in	  de	  prijzen)	  

	   Prach;ge	  beelden	  van	  ENG-‐cameraman,	  duidelijke	  en	  luch;ge	  reportage,	  

de	  cameraman	  en	  verslaggever	  hadden	  hele	  dag	  de	  ;jd	  voor	  het	  maken	  van	  prach-‐

;ge	  shots	  en	  dat	  is	  te	  zien.	  	  

• Door	  de	  redac'e	  als	  'goed'	  beoordeelde	  camjo-‐reportage.	  (Grafroof	  in	  's	  Heerenberg)	  

	   Prach;ge	  camjo-‐reportage	  waarbij	  interviews	  vanaf	  sta;ef	  zijn	  gedraaid,	  mooie	  shots	  waarin	  mooie	  

scherpteverleggingen	  te	  zien	  zijn	  die	  door	  een	  ervaren	  camjo	  zijn	  gemaakt.	  Beelden	  van	  zeer	  hoge	  kwaliteit	  

gezien	  de	  beperkingen	  van	  de	  camera.	  Bovendien	  crea;eve	  shots,	  zoals	  een	  lampje	  

dat	  verdwijnt	  van	  het	  graf.	  Een	  verhaal	  met	  een	  traan,	  dicht	  op	  de	  huid	  van	  de	  geïn-‐

terviewden.	  	  
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• Door	  de	  redac'e	  als	  'slecht'	  beoordeelde	  ENG-‐reportage.	  (Gehandicapte	  jongen	  zamelt	  geld	  in)	  

	   Mooi	  verhaal,	  zeer	  slecht	  uitgevoerd.	  Cameraman	  hee_	  verkeerd	  of	  helemaal	  

niet	  gewit,	  alle	  shots	  zijn	  overbelicht	  en	  geel.	  Niet	  uitzendwaardig,	  maar	  helaas	  

toch	  uitgezonden	  vanwege	  laag	  aanbod	  die	  dag.	  Eigenlijk	  willen	  we	  dit	  onze	  doel-‐

groep	  niet	  aan	  doen;	  de	  beelden	  zijn	  afschuwelijk	  en	  lelijk.	  	  

• Door	  de	  redac'e	  als	  'slecht'	  beoordeelde	  camjo-‐reportage.	  (Wageningen	  -‐	  Fans	  Chris	  Hordijk	  kijken	  

finale	  The	  Voice	  Of	  Holland)	  

	   Slechte,	  donkere	  en	  schokkende	  beelden,	  lelijke	  kaders	  en	  slecht	  geluid.	  Niet	  uitzendwaardig,	  maar	  

toch	  uitgezonden	  vanwege	  laag	  aanbod	  die	  dag.	  Gemaakt	  door	  onervaren	  camjo	  in	  

moeilijke	  omstandigheden;	  donkere	  en	  kleine	  kroeg.	  Dit	  was	  een	  onmogelijke	  klus	  

voor	  een	  onervaren	  camjo.	  

• Door	  de	  redac'e	  als	  ‘gemiddeld’	  beoordeelde	  camjo-‐reportage.	  (Arnhem	  -‐	  Speeltuin	  verdwijnt)	  

	   Prima	  camjo-‐beelden,	  het	  probleem	  is	  speels	  en	  crea;ef	  in	  beeld	  gebracht,	  dicht	  op	  het	  onderwerp,	  

duidelijke	  en	  goede	  reportage	  en	  binnen	  3	  uur	  gedraaid	  en	  gemonteerd.	  Hier	  en	  

daar	  hadden	  kaders	  mooier	  gekund	  en	  de	  camera	  schudt	  af	  en	  toe	  licht.	  Maar	  zeer	  

acceptabel,	  want	  dynamisch.	  	  

• Door	  de	  redac'e	  als	  ‘gemiddeld’	  beoordeeld	  ENG-‐reportage.	  (Openhuizendag	  in	  Gelderland)	  

	   Prima	  reportage,	  bovendien	  zijn	  de	  ENG-‐beelden	  vermengd	  met	  een	  

aantal	  camjo	  shots.	  Een	  gemiddelde	  reportage,	  daarvan	  gaan	  er	  der;en	  in	  een	  

dozijn.	  Het	  is	  wel	  een	  aansprekend	  onderwerp	  in	  crisis;jd.	  	  

Dit	  onderzoek	  heeN	  zowel	  een	  kwalita9ef	  als	  kwan9ta9ef	  

karakter.	  Dat	  komt	  door	  dat	  de	  twee	  open	  vragen	  over	  breed	  

kunnen	  worden	  beantwoord,	  aangezien	  beeldkwaliteit	  be-‐

staat	  uit	  veel	  factoren.	  (audio,	  kleur,	  scherpte	  etc.)	  	  Deze	  op-‐

zet	  is	  bewust	  gekozen	  om	  respondenten	  vooral	  zèlf	  te	  laten	  

noemen	  wat	  hen	  opviel.Bij	  de	  verwerking	  van	  de	  resultaten	  

in	  H2	  wordt	  dan	  ook	  regelma9g	  geparafraseerd.	  	  Om	  de	  re-‐

sultaten	  helder	  te	  kunnen	  weergeven	  zijn	  de	  zes	  reportages	  

voorzien	  van	  de	  in	  Tabel	  3	  weergegeven	  codering.	  In	  heel	  

hoofdstuk	  2	  wordt	  vooral	  gelet	  op	  de	  verschillen	  tussen	  de	  

waardering	  van	  het	  internetpanel	  voor	  de	  ENG-‐reportages	  versus	  de	  camjo-‐reportages.	  
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Tabel 3: Deze codering wordt gebruikt bij de verwerking 
van de resultaten in Hoofdstuk 2.

•GOED ENG •‘goede’ ENG-reporatge

•GOED CAMJO •’goede’ camjo-reportage

•GEM ENG •‘gemiddelde ENG-reportage’

•GEM CAMJO •’gemiddelde’ camjo-reportage

•SL ENG •’slechte’ ENG-reportage

•SL CAMJO •’slechte’ camjo-reportage



De	  vragenlijst:	  

Vraag	  1	  (Mul'ple	  choice):	  Hoe	  beoordeelt	  u	  deze	  nieuwsreportage	  qua	  inhoud?	  Mul9ple	  choice:	  Slecht,	  

Onvoldoende,	  Ma9g,	  Voldoende	  of	  Goed.	  	  

Antwoorden	  op	  deze	  vraag	  worden	  behandeld	  in	  de	  uitwerking	  van	  deelvraag	  1	  in	  §2.1.	  

Vraag	  2	  (Open):	  Wat	  vindt	  u	  van	  de	  beeldkwaliteit	  van	  deze	  reportage?	  (Het	  kan	  bijvoorbeeld	  dat	  u	  vindt	  

dat	  de	  beelden	  prach;g	  zijn.	  Het	  kan	  ook	  dat	  u	  juist	  is	  opgevallen	  dat	  beelden	  erg	  schokken	  en	  bewegen	  of	  

dat	  er	  iets	  raars	  met	  de	  kleuren	  is.)	  

Antwoorden	  op	  deze	  vraag	  worden	  verwerkt	  in	  de	  uitwerking	  van	  deelvraag	  2	  in	  §	  2.2.	  

Vraag	  3	  (Mul'ple	  choice):	  Wat	  vindt	  u	  van	  de	  manier	  waarop	  dit	  verhaal	  verteld	  wordt?	  Mul9ple	  Choice:	  

-‐	  Pakkend:	  ik	  had	  het	  gevoel	  dat	  ik	  er	  middenin	  zat.	  	  

-‐	  Saai:	  het	  verhaal	  stond	  ver	  van	  me	  af.	  	  

-‐	  Het	  was	  niet	  saai,	  maar	  ook	  niet	  pakkend.	  	  

Antwoorden	  op	  deze	  vraag	  worden	  behandeld	  in	  de	  uitwerking	  van	  deelvraag	  1	  in	  §2.1.	  

Vraag	  4	  (Open):	  Wat	  viel	  u	  op	  aan	  deze	  reportage?	  Mocht	  u	  iets	  specifieks	  zijn	  opgevallen	  aan	  deze	  repor-‐

tage,	  dan	  kunt	  u	  dat	  hieronder	  weergeven.	  Deze	  vraag	  is	  niet	  verplicht.	  	  

Eventueel	  relevante	  antwoorden	  op	  deze	  vraag	  worden	  behandeld	  in	  §2.1	  en	  §2.2	  omdat	  de	  ingevulde	  op-‐

merkingen	  zowel	  inhoudelijke	  kwaliteit	  als	  beeldkwaliteit	  kunnen	  betreffen.	  	  

Nadat	  de	  respondent	  de	  zes	  reportages	  heeN	  beoordeeld,	  	  wordt	  hij	  of	  zij	  kort	  herinnerd	  aan	  elke	  reporta-‐

ge.	  In	  een	  laatste	  extra	  vraag	  wordt	  getoetst	  welke	  nieuwsreportage	  de	  kijkers	  het	  meeste	  bij	  bleef.	  

Extra	  Vraag	  5	  (Mul'ple	  choice)	  :	  U	  heeR	  nu	  zes	  nieuwsreportages	  gezien.	  Welke	  reportage	  blijR	  u	  het	  

meeste	  bij?	  	  

De	  respondenten	  kunnen	  één	  van	  de	  zes	  voorgelegde	  reportages	  aanvinken.	  Eventueel	  relevante	  informa9e	  

op	  deze	  vraag	  wordt	  meegenomen	  in	  §2.1	  en/of	  §2.2,	  amankelijk	  van	  wat	  de	  respondenten	  aanvoeren.	  	  

Toelichting	  op	  de	  vragen:	  	  

Vraag	  1	  is	  mul9ple	  choice,	  zodat	  respondenten	  in	  vijf	  grada9es	  de	  kwaliteit	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  reportage	  

kunnen	  aangeven.	  Gecombineerd	  met	  vraag	  3	  en	  relevante	  antwoorden	  op	  vraag	  4	  worden	  de	  resultaten	  

uitgewerkt	  bij	  de	  uitwerking	  van	  de	  eerste	  deelvraag,	  zie	  §2.1.	  	  
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Vraag	  2	  is	  open,	  zodat	  de	  kijker	  wordt	  gedwongen	  om	  zijn	  mening	  over	  de	  beeldkwaliteit	  nader	  te	  mo9ve-‐

ren.	  Om	  te	  voorkomen	  dat	  respondenten	  alleen	  antwoorden	  met	  bijvoorbeeld	  ‘goed’	  worden	  ze	  nader	  aan-‐

gespoord	  met	  de	  hulptekst	  onder	  de	  vraag,	  zodat	  men	  toch	  enige	  denkrich9ng	  heeN	  over	  beeldkwaliteit	  of	  

inhoudelijke	  kwaliteit.	  	  

Vraag	  3	  is	  mul9ple	  choice,	  zodat	  de	  kijker	  kan	  aangeven	  of	  de	  reportage	  pakkend,	  saai	  of	  geen	  van	  beiden	  

is.	  Dit	  zegt	  mogelijk	  iets	  over	  in	  hoeverre	  de	  journalis9eke	  inhoud	  de	  kijker	  wist	  te	  boeien	  en	  hoe	  de	  bood-‐

schap	  die	  de	  journalist	  wilde	  vertellen	  op	  de	  kijker	  over	  komt.	  Antwoorden	  kunnen	  antwoord	  geven	  op	  

deelvraag	  1.	  	  

Vraag	  4	  is	  op9oneel.	  Mochten	  respondenten	  iets	  invullen	  over	  beeldkwaliteit,	  dan	  wordt	  dat	  meegenomen	  

in	  antwoord	  op	  deelvraag	  2.	  Mocht	  de	  kijker	  hier	  iets	  melden	  over	  de	  inhoud,	  dan	  wordt	  dat	  meegenomen	  

in	  antwoord	  op	  deelvraag	  1.	  	  

Vraag	  5	  is	  een	  extra	  vraag	  nadat	  alle	  reportages	  en	  vragenlijsten	  zijn	  ingevuld.	  Deze	  extra	  vraag	  kan	  inzicht	  

geven	  over	  de	  voorkeur	  van	  de	  kijkers	  nadat	  ze	  alle	  zes	  de	  reportages	  hebben	  gezien.	  Mocht	  dit	  relevante	  

informa9e	  opleveren,	  dan	  wordt	  dit	  bij	  de	  verwerking	  in	  §2.1	  of	  §2.2	  gebruikt.	  	  

Ondanks	  het	  streven	  naar	  zes	  zo	  gelijkwaardig	  mogelijke	  nieuwsitems	  qua	  nieuwswaarde,	  moet	  bij	  deze	  

laatste	  vraag	  worden	  aangetekend	  dat	  de	  emo9onele	  lading	  van	  een	  verhaal	  mogelijk	  invloed	  kan	  hebben	  

op	  de	  beantwoording	  	  van	  deze	  vraag.	  De	  ‘goede’	  camjo-‐reportage	  over	  grafroof	  van	  een	  kindergraf	  bevat	  

bijvoorbeeld	  een	  geheel	  andere	  emo9onele	  lading	  dan	  de	  reportage	  over	  fans	  van	  zanger	  Hordijk	  die	  in	  een	  

stamkroeg	  kijken	  naar	  hun	  idool	  die	  meedoet	  aan	  de	  finale	  van	  talentenshow	  ‘The	  Voice	  Of	  Holland’.	  	  	  

De	  reportages	  die	  aan	  het	  internetpanel	  van	  Omroep	  Gelderland	  zijn	  voorgelegd	  worden	  hierna	  beschreven	  

aan	  de	  hand	  van	  de	  beoordelingen	  die	  zijn	  gegeven	  door	  de	  makers	  van	  het	  nieuws.	  	  Waar	  de	  ‘slechte’	  cam-‐

jo-‐reportage	  wordt	  besproken	  wordt	  bedoeld	  de	  reportage	  die	  zonder	  cameraman	  is	  gefilmd	  en	  waarover	  

de	  redac9e	  nega9ef	  oordeelde	  (‘niet	  uitzendwaardig’).	  Met	  het	  ‘slechte’	  camjo-‐item	  wordt	  de	  video	  be-‐

doeld	  die	  gaat	  over	  de	  fans	  van	  zanger	  Hordijk	  die	  in	  een	  café	  kijken	  naar	  de	  finale	  van	  talentenshow	  ‘The	  

Voice	  Of	  Holland’.	  	  Als	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage	  aan	  bod	  komt,	  wordt	  de	  reportage	  over	  grafroof	  in	  ’s	  

Heerenberg	  bedoeld;	  die	  is	  volgens	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  immers	  ‘goed’	  gelukt.	  
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HOOFDSTUK 2: 
UITKOMSTEN 
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  belangrijkste	  resultaten	  van	  de	  enquête	  weergegeven.	  De	  antwoorden	  van	  de	  

respondenten	  zijn	  verwerkt	  in	  compleet	  ingevulde	  vragenlijsten.	  Die	  zijn	  bijgevoegd	  in	  BIJLAGE	  2.	  Per	  be-‐

oordeelde	  video	  wordt	  de	  volledig	  ingevulde	  enquêtelijst	  weergegeven.	  Onderaan	  elke	  vragenlijst	  staan	  

de	  aantekeningen	  die	  zijn	  gemaakt	  om	  de	  resultaten	  zo	  overzichtelijk	  mogelijk	  te	  kunnen	  interpreteren	  

en	  te	  presenteren.	  	  

Zoals	  beschreven	  in	  §1.4	  is	  er	  veel	  gevraagd	  van	  de	  respondenten.	  Omdat	  een	  laag	  aantal	  deelnemers	  viel	  

te	  verwachten	  en	  vanwege	  het	  belang	  dat	  Omroep	  Gelderland	  hecht	  aan	  dit	  onderzoek,	  werd	  een	  beloning	  

verloot	  onder	  de	  respondenten.	  	  Eén	  van	  de	  deelnemers	  mocht	  op	  kosten	  van	  Omroep	  Gelderland	  een	  

weekend	  verblijven	  in	  een	  zespersoons	  bungalow	  in	  Nederland.	  In	  totaal	  vulden	  180	  deelnemers	  de	  eerste	  

vragenlijst	  in	  over	  de	  eerste	  nieuwsreportage.	  Daarvan	  hielden	  slechts	  84	  respondenten	  ook	  daadwerkelijk	  

vol	  tot	  en	  met	  de	  laatste	  vragenlijst	  bij	  de	  zesde	  reportage.	  

Aangezien	  het	  panel	  van	  Omroep	  Gelderland	  bestaat	  uit	  zo’n	  

650	  leden,	  was	  de	  respons	  ongeveer	  12,9%.	  	  

Om	  de	  vragenlijsten	  zo	  betrouwbaar	  mogelijk	  te	  verwerken	  

zijn	  van	  alle	  enquêtevragen	  de	  eerste	  84	  antwoorden	  gebruikt.	  

De	  antwoorden	  die	  de	  85ste	  tot	  de	  180ste	  respondent	  gaven	  

bij	  de	  eerste	  reportage,	  zijn	  dus	  niet	  meegenomen	  in	  de	  resul-‐

taten.	  Toch	  kan	  er	  op	  basis	  van	  de	  84	  respondenten	  een	  be-‐

trouwbare	  steekproef	  genomen	  worden	  om	  een	  duidelijk	  

beeld	  te	  vormen	  over	  de	  mate	  van	  waardering	  voor	  deze	  zes	  

verschillende	  reportages.	  	  De	  vragenlijsten	  zijn	  ingedeeld	  in	  

kleuren	  (zie	  Tabel	  2)	  zodat	  de	  ingevulde	  enquêtelijsten	  zo	  con-‐

creet	  en	  helder	  mogelijk	  kunnen	  worden	  geïnterpreteerd	  en	  

uitgewerkt.	  De	  beoordeling	  van	  elke	  reportage	  is	  per	  enquête-‐

vraag	  in	  een	  grafiek	  gevat,	  zodat	  de	  cijfers	  gemakkelijk	  zijn	  na	  

te	  slaan,	  zie	  BIJLAGE	  3.	    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Tabel 2: Antwoorden die respondenten invulden 
bij open vragen, zijn ingedeeld in de volgende 
kleurcategorieën:

Kri'ek	   op	   inhoud,	   beeldkwaliteit	   of	  
opbouw

Zeer	  tevreden

Ontevreden	  /	  Nega'ef

Kri'ek	  op	  de	  montage	  of	  vertelvorm	  
(bijvoorbeeld	   teveel	   schakelingen	  
achter	  elkaar	  of	  ontevredenheid	  over	  
de	  toon	  van	  de	  voice-‐over.)

Open	   vraag	   is	   niet	   ingevuld	   of	   het	  
antwoord	   is	   niet	   relevant.(bijvoor-‐
beeld	  als	  de	  respondent	  een	  ini'a'ef	  
van	   een	   geïnterviewde	   toejuicht	   of	  
zich	  ergert	  aan	  het	  beleid	  danwel	  de	  
stropdas	  van	  een	  wethouder.)

Voldoende

Gemiddeld;	  niet	  goed,	  niet	  slecht



§2.1: INHOUD  

In	  hoeverre	  merkt	  de	  kijker	  verschil	  in	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit	  van	  drie	  camjo-‐

reportages	  versus	  drie	  ENG-‐reportages?	  

In	  deze	  paragraaf	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  eerste	  deelvraag:	  ‘In	  hoeverre	  merkt	  de	  kijker	  verschil	  in	  de	  	  kwa-‐

liteit	  tussen	  drie	  camjo-‐reportages	  versus	  drie	  ENG-‐reportages?’ Daarbij	  worden	  allereerst	  de	  belangrijk-‐

ste	  resultaten	  besproken	  aan	  de	  hand	  van	  de	  opvallendste	  uitkomsten	  van	  twee	  vragen	  uit	  de	  onder-‐

zoeksenquête.	  Daarbij	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  inhoudelijke	  criteria:	  	  Snapt	  de	  kijker	  wa	  	  er	  wordt	  verteld?	  

(vraag	  1)	  Wordt	  het	  verhaal	  duidelijk	  overgebracht?	  (vraag	  3)	  Is	  de	  boodschap	  die	  de	  journalist	  wil	  over-‐

brengen	  goed	  overgekomen?	  

	  Bij	  de	  open	  vierde	  vraag	  geven	  de	  respondenten	  van	  het	  internetpanel	  verschillende	  antwoorden,	  die	  ener-‐

zijds	  betrekking	  kunnen	  hebben	  op	  de	  inhoud	  en	  anderzijds	  op	  de	  beeldkwaliteit.	  Wanneer	  de	  antwoorden	  

betrekking	  hebben	  op	  de	  inhoud	  worden	  ze	  in	  deze	  paragraaf	  meegenomen.	  De	  volledige	  ingevulde	  resulta-‐

ten	  met	  opmerkingen	  van	  kijkers	  vindt	  u	  op	  de	  ingevulde	  vragenlijsten	  in	  bijlage	  3.	  

Slechte	  beelden	  kunnen	  worden	  gemaskeerd	  door	  een	  goed	  verhaal.	  Zo	  kan	  de	  opvallend	  hoge	  mate	  van	  

waardering	  voor	  de	  ‘slechte’	  ENG-‐reportage	  worden	  verklaard.	  Deze	  reportage	  krijgt	  van	  alle	  reportages	  de	  

hoogste	  waardering	  van	  de	  kijkers	  (78%	  ‘goed’)	  qua	  inhoud,	  terwijl	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  deze	  reporta-‐

ge	  liever	  niet	  hadden	  uitgezonden	  vanwege	  de	  slechte	  beeldkwaliteit.	  Bijzonder	  hieraan	  is	  de	  vergelijking	  

met	  de	  ‘slechte’	  camjo-‐reportage:	  die	  wordt	  veel	  minder	  gewaardeerd	  als	  wordt	  gevraagd	  naar	  de	  inhoud.	  	  

In	  dit	  geval	  wordt	  de	  emo9onele	  lading	  (een	  gehandicapte	  jongen	  zamelt	  geld	  in	  voor	  een	  goed	  doel)	  in-‐

houdelijk	  zeer	  sterk	  gewaardeerd	  door	  de	  kijkers.	  De	  mening	  van	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  over	  deze	  re-‐

portage	  (‘slecht’)	  staat	  dus	  lijnrecht	  tegenover	  de	  mening	  van	  de	  kijker	  als	  wordt	  gevraagd	  naar	  de	  inhoud.	  

Zo’n	  20	  posi9eve	  reac9es	  bij	  de	  open	  vraag	  gaan	  vooral	  over	  de	  ac9e	  van	  het	  gehandicapte	  jongetje,	  res-‐

pondenten	  ervaren	  dit	  als	  ‘meeslepend’,	  ‘vertederend’,	  ‘indrukwekkend’	  en	  ‘aangrijpend.’	  Men	  waardeert	  

dat	  de	  jongen	  bijvoorbeeld	  ‘met	  respect’	  in	  beeld	  gebracht	  is.	  Een	  van	  de	  respondenten	  blijN	  achter	  met	  

een	  inhoudelijke	  vraag;	  ‘waar	  zamelt	  die	  jongen	  nou	  ook	  alweer	  geld	  voor?’	  Inhoud	  gaat	  dus	  boven	  beeld-‐

kwaliteit.	  
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De	  respondenten	  van	  het	  internetpanel	  merken	  nauwelijks	  verschil	  

Doordat	  de	  ‘slechte’ ENG-‐reportage	  onverwacht	  hoog	  scoort	  vanwege	  de	  emo9onele	  lading	  die	  de	  kijkers	  

blijkbaar	  erg	  aanspreekt,	  gaat	  een	  vergelijking	  tussen	  de	  ‘slechte’ camjo-‐reportage	  en	  de ‘slechte’ ENG-‐re-‐

portage’	  al	  snel	  mank.	  Beide	  verhalen	  bevaaen	  weliswaar	  lelijke	  en	  mislukte	  beelden,	  maar	  in	  het	  geval	  van	  

de	  reportage	  over	  de	  gehandicapte	  jong	  geeN	  de	  emo9e	  de	  doorslag	  voor	  de	  kijkers	  om	  te	  komen	  tot	  een	  

posi9ef	  oordeel	  ver	  de	  inhoud.	  De ‘goede’ camjo-‐reportage	  scoort	  aanzienlijk	  hoger	  dan	  de	  ‘goede’ ENG-‐

reportage.	  De	  ‘goede’ camjo-‐reportage	  wordt	  qua	  inhoud	  bijna	  9en	  procent	  hoger	  gewaardeerd	  (66%	  

‘goed’)	  dan	  de	  ‘goede’ ENG-‐reportage	  (57%	  ‘goed’).	  De	  waardering	  van	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  (‘mooie	  

beelden,	  dicht	  op	  de	  huid	  en	  met	  gevoel’)	  lijkt	  hier	  ook	  voor	  de	  doelgroep	  de	  reden	  voor	  een	  hoge	  waarde-‐

ring.	  Daarnaast	  is	  een	  bovengemiddelde	  emo9onele	  lading	  van	  de	  ‘goede’ camjo-‐reportage	  ook	  hier	  moge-‐

lijke	  verklaring	  voor	  de	  hoge	  waardering	  van	  de	  kijker.	  De	  in	  beeld	  gebrachte	  emo9e	  (ouders	  boos	  na	  een	  

laffe	  diefstal	  van	  het	  graf	  van	  hun	  zoontje)	  wordt	  door	  de	  kijker	  zeer	  gewaardeerd.	  Wanneer	  een	  verhaal	  

bovengemiddeld	  emo9es	  bevat	  is	  dat	  zeer	  duidelijk	  zichtbaar	  in	  het	  oordeel	  van	  de	  kijker.	  	  

Als	  emo9e	  of	  inhoud	  ontbreekt	  en	  als	  ook	  de	  beeldkwaliteit	  slecht	  is,	  dan	  heeN	  de	  kijker	  weinig	  waardering	  

voor	  de	  inhoud.	  De	  ‘slechte’ camjo-‐reportage	  wordt	  door	  ruim	  een	  kwart	  van	  de	  kijkers	  als	  ‘ma9g’ beoor-‐

deeld,	  ook	  geeN	  ruim	  een	  kwart	  aan	  dat	  dit	  verhaal	  hen	  boeit,	  een	  andere	  kwart	  geeN	  aan	  dat	  het	  verhaal	  

‘saai’ is	  en	  ver	  van	  hen	  af	  staat.	  Daarmee	  scoort	  de	  ‘slechte’ camjo-‐reportage	  het	  laagste	  van	  alle	  beoor-‐

deelde	  reportages	  op	  het	  gebied	  van	  opbouw.	  (vraag	  3)	  	  Bijna	  9en	  procent	  van	  de	  respondenten	  vindt	  de	  

inhoudelijke	  kwaliteit	  onvoldoende,	  een	  aantal	  noemt	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit	  ‘slecht’.	  	  Bij	  beantwoording	  

van	  de	  open	  vraag	  klagen	  twin9g	  respondenten	  over	  de	  slechte	  beeld-‐	  en	  audiokwaliteit,	  maar	  opvallend	  

genoeg	  wordt	  er	  ook	  11	  keer	  geklaagd	  over	  de	  gebrekkige	  nieuwswaarde	  en	  verspilling	  van	  zend9jd	  aan	  dit	  

onderwerp.	  ‘Nietszeggend’ en:	  ‘Ongelooflijk	  oninteressant!’.	  Toch	  is	  de	  kijker	  ook	  een	  beetje	  vergevingsge-‐

zind;	  sommige	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  er	  is	  gefilmd	  in	  ‘las9ge	  omstandigheden’.	  Respondenten	  geven	  

aan	  dat	  ze	  liever	  zien	  dat	  problemen	  in	  beeld	  worden	  gebracht.	  ‘Ik	  zie	  hier	  het	  probleem	  niet.’ 	  

De	  ‘goede’ camjo-‐reportage	  over	  grafroof	  van	  een	  kindergra�e	  wordt	  als	  pakkend	  ervaren	  door	  bijna	  acht	  

op	  de	  9en	  mensen	  die	  deelnamen	  aan	  het	  onderzoek.	  Deze	  reportage	  scoort	  bijna	  9en	  procent	  hoger	  dan	  

de	  ‘goede’ ENG-‐reportage	  qua	  inhoud.	  Ook	  hebben	  respondenten	  meer	  lof	  voor	  de	  opbouw	  en	  de	  toon	  van	  

het	  verhaal,	  wellicht	  gevoed	  door	  de	  emo9e	  in	  deze	  reportage.	  ‘Knap	  van	  de	  verslaggever,	  het	  lijkt	  er	  net	  op	  

of	  het	  een	  gra�e	  is	  van	  zijn	  eigen	  kind’.	  ’Evenwich9g’.	  ’Integer’.	  En:	  ’De	  machteloosheid	  goed	  in	  beeld	  ge-‐

bracht.’ Zoals	  ook	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  weten	  vergt	  deze	  camjo-‐reportage	  journalis9eke	  kennis	  en	  

technische	  kunde	  van	  de	  maker.	  Die	  kwaliteit	  kan	  zeker	  niet	  van	  iedereen	  direct	  worden	  verwacht	  als	  er	  

sprake	  is	  van	  onervarenheid,	  zoals	  bij	  de	  maker	  van	  de	  ‘slechte’ ENG-‐reportage.	  	  Uit	  de	  antwoorden	  op	  de	  
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open	  vraag	  vier	  blijkt	  dat	  de	  onderwerpkeuze	  van	  groot	  belang	  is.	  Bijvoorbeeld	  de	  ‘gemiddelde’ ENG-‐repor-‐

tage	  over	  de	  huizenmarkt	  in	  crisis9jd. ‘Niets	  Gelders	  aan,	  helemaal	  niet	  origineel,’ meent	  een	  respondent.	  

Sommige	  kijkers	  zijn	  gelukkig	  met	  de	  keuze	  voor	  zowel	  goedkope	  als	  dure	  huizen	  in	  de	  reportage. ’Goed	  in	  

beeld	  gebracht	  dat	  er	  voor	  iedere	  portemonnee	  keuze	  is.’ Terwijl	  andere	  respondenten	  juist	  liever	  goedko-‐

pere	  woningen	  hadden	  willen	  zien	  in	  de	  reportage:	  ‘Te	  eenzijdig’.	  	  Anderen	  noemen	  de	  reportage	  ‘een	  Open	  

deur’ of	  zoals	  de	  makers	  ook	  al	  leaerlijk	  zeiden:	  ‘13	  in	  een	  dozijn	  en	  er	  is	  niets	  Gelders	  aan!’  En	  natuurlijk,	  

het	  viel	  te	  vermoeden: ‘Leuk	  om	  bij	  mensen	  binnen	  te	  kijken’.	  Dat	  er	  bij	  deze	  reportage	  op	  twee	  loca9es	  is	  

gefilmd	  door	  enerzijds	  een	  ENG-‐ploeg	  en	  anderzijds	  een	  camjo,	  is	  geen	  enkele	  kijker	  opgevallen.	  Geen	  van	  

de	  respondenten	  noemt	  de	  ‘gemiddelde’ camjo-‐reportage	  ‘slecht’.	  Wel	  vindt	  12	  procent	  van	  de	  kijkers	  de	  

inhoud	  ma9g.	  Bijna	  de	  helN	  van	  de	  mensen	  vindt	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit	  van	  het	  ‘gemiddelde’ camjo-‐item 

‘goed’.	  	  

De	  ‘slechte’	  ENG-‐reportage	  komt	  ook	  het	  beste	  uit	  de	  bus	  als	  wordt	  gevraagd	  naar	  de	  manier	  waarop	  het	  

verhaal	  wordt	  verteld	  (enquêtevraag	  3).	  Ruim	  negen	  van	  de	  9en	  bevraagden	  noemt	  dit	  een	  ‘pakkend’	  ver-‐

haal,	  terwijl	  de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage	  slechts	  door	  iets	  minder	  dan	  de	  helN	  van	  de	  respondenten	  als	  aan-‐

sprekend	  wordt	  ervaren.	  Opvallend	  hierbij	  is	  dat	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage	  veel	  hoger	  wordt	  beoordeeld	  

als	  het	  gaat	  om	  de	  manier	  waarop	  het	  verhaal	  is	  opgebouwd.	  Tach9g	  procent	  van	  de	  respondenten	  geeN	  

aan	  dat	  men	  het	  gevoel	  heeN	  middenin	  het	  verhaal	  te	  ziaen.	  Dat	  is	  aanzienlijk	  meer	  dan	  de	  manier	  waarop	  

de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage	  als	  pakkend	  werd	  ervaren	  (49%).	  Volgens	  nieuwsmakers	  is	  de	  ‘goede’	  camjo-‐re-‐

portage	  gedraaid	  door	  een	  ervaren	  camerajournalist	  die	  vooral	  vanaf	  sta9ef	  werkte	  en	  met	  jarenlange	  erva-‐

ring	  een	  hoge	  beeldkwaliteit	  haalde.	  Het	  kan	  dat	  de	  kijker	  daar	  waardering	  voor	  heeN,	  het	  is	  ook	  mogelijk	  

dat	  hier	  de	  emo9onele	  lading	  van	  de	  reportage	  sterk	  meespeelt.	  De	  manier	  waarop	  het	  verhaal	  wordt	  op-‐

gebouwd	  lijkt	  van	  groot	  belang	  om	  de	  emo9onele	  inhoud	  bij	  de	  kijker	  op	  te	  roepen. 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§2.2 BEELDKWALITEIT 

De	  ‘goede’	  ENG-‐reportage	  versus	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage	  
Zoals	  verwacht	  door	  de	  makers	  en	  voorspeld	  door	  veel	  geïnterviewden,	  zoals	  Pingen	  

(‘Wat	  kun	  je	  camjo	  nou	  mooier	  maken	  dan	  ENG?’	  beeldkwaliteit	  zeer	  hoog	  beoor-‐

deeld	  door	  de	  kijkers.	  79	  procent	  is	  tevreden	  tot	  zeer	  tevreden,	  dat	  zijn	  59	  res-‐

pondenten.	  Het	  valt	  hen	  op	  dat	  beelden	  scherp	  en	  van	  hoge	  kwaliteit	  zijn.	  Er	  

wordt	  lof	  uitgesproken	  voor	  het	  camerawerk;	  ‘uitstekende	  beelden’	  en	  ‘mooie	  

sfeerimpressie’.	  Tien	  respondenten	  vinden	  bijvoorbeeld	  dat	  de	  camera	  teveel	  

beweegt	  of	  trilt.	  Sommigen	  vinden	  dat	  de	  beelden	  een	  beetje	  wazig	  zijn.	  Ie-‐

mand	  vindt	  dat	  de	  geïnterviewden	  te	  dicht	  op	  de	  camera	  staan.	  Twee	  respon-‐

denten	  vinden	  de	  beeldkwaliteit	  onvoldoende	  vanwege	  schiaeringen	  en	  te	  

snelle	  bewegingen	  door	  de	  cameraman.	  Drie	  respondenten	  hebben	  opmerkin-‐

gen	  over	  de	  montage;	  ze	  vinden	  het	  beeld	  te	  snel	  gemonteerd,	  terwijl	  juist	  ie-‐

mand	  anders	  de	  beelden	  te	  traag	  gemonteerd	  vindt.	  	  

In	  de	  ogen	  van	  de	  respondenten	  kan	  een	  camjo-‐

reportage	  dezelfde	  beeldkwaliteit	  behalen	  als	  

een	  cameraman,	  blijkt	  uit	  de	  waardering	  

voor	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage.	  63	  respondenten	  zijn	  tevreden	  tot	  zeer	  

tevreden.	  Daarmee	  scoort	  deze	  reportage	  1	  %	  lager	  dan	  de	  ‘goede’	  ENG-‐

reportage.	  Respondenten	  merken	  op	  dat	  het	  beeld	  mooi	  en	  helder	  is.	  Het	  

valt	  iemand	  op	  dat	  de	  maker	  het	  probleem	  crea9ef	  in	  beeld	  heeN	  ge-‐

bracht	  door	  een	  beeldje	  te	  laten	  verdwijnen.	  

Zeven	  respondenten	  zijn	  tevreden.	  Zes	  mensen	  hebben	  kri9ek	  op	  beeld-‐

kwaliteit;	  ‘soms	  schokkerig	  beeld’.	  Eén	  kijker	  vindt	  dat	  het	  onderwerp	  te	  

zakelijk	  wordt	  gebracht	  en	  had	  het	  kindergra�e	  ‘drama9scher’	  in	  beeld	  

willen	  zien.	  Men	  begrijpt	  het	  verleggen	  van	  scherpte	  in	  de	  beelden	  niet;	  

sommigen	  spreken	  over	  ‘wazig	  beeld’..	  Wellicht	  geldt	  hier	  een	  oude	  onge-‐

schreven	  tv-‐regel:	  de	  scherpteverlegging	  is	  net	  als	  een	  zoom,	  het	  moet	  

func9e	  hebben.	  Een	  scherpteverlegging	  is	  dus	  niet	  alleen	  maar	  voor	  de	  

mooie	  plaatjes,	  maar	  wellicht	  alleen	  nukg	  als	  het	  echt	  nodig	  is.	  	  Drie	  mensen	  zijn	  ontevreden	  over	  de	  

beeldkwaliteit:	  ’beeldkwaliteit	  hapert’,	  ‘kleuren	  zijn	  niet	  goed’	  en:	  ‘de	  kwaliteit	  is	  slecht’.	  Eén	  respondent	  

vindt	  de	  beeldkwaliteit	  goed,	  maar	  vraagt	  zich	  af	  of	  het	  onderwerp	  niet	  te	  zakelijk	  is	  gebracht.	  
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Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
kritiek op montage
Ontevreden / negatief

Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Voldoende



De	  ‘gemiddelde’ENG-‐reportage	  versus	  de	  ‘gemiddelde’	  camjo-‐reportage	  
65	  respondenten	  zijn	  tevreden	  tot	  zeer	  tevreden.	  Ze	  zeggen	  over	  de	  beeldkwaliteit	  ‘degelijk’	  ‘mooie	  beel-‐

den’	  en	  ‘prima	  kwaliteit.’	  Acht	  respondenten	  hebben	  opmerkingen	  over	  de	  

beeldkwaliteit;	  bijvoorbeeld	  de	  manier	  waarop	  een	  geïnterviewde	  in	  beeld	  

is	  gebracht;	  ‘man	  staat	  er	  raar	  op’.	  Sommigen	  klagen	  over	  de	  audio:	  ‘er	  is	  

iets	  raars	  met	  het	  geluid’	  en	  ‘enkele	  schokjes’.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  of	  

dit	  over	  de	  camjo-‐shots	  gaat.	  Vier	  respondenten	  zijn	  ontevreden	  over	  

de	  beeldkwaliteit;	  de	  kleuren	  zijn	  niet	  goed,	  de	  cameravoering	  is	  te	  

laag	  of	  men	  stoort	  zich	  aan	  ‘rare	  kleuren’.	  Drie	  respondenten	  geven	  

aan	  de	  beeldkwaliteit	  niet	  goed,	  niet	  slecht	  te	  vinden.	  Eén	  reac9e	  is	  

irrelevant	  (Een	  opmerking	  over	  das	  van	  een	  geïnterviewde).	  Twee	  res-‐

pondenten	  hebben	  opmerkingen	  over	  de	  montage;	  ze	  storen	  zich	  aan	  

teveel	  schakelmomenten	  of	  vinden	  dat	  een	  bepaald	  huis	  te	  weinig	  in	  

beeld	  is	  gebracht.	  	  

De	  makers	  van	  het	  nieuws	  voorspelden	  het	  ‘gemiddelde’	  camjo-‐item	  in	  

de	  smaak	  zou	  vallen.	  54	  respondenten	  

zijn	  tevreden	  tot	  zeer	  tevreden	  

(68%).	  ‘Netjes	  gefilmd’,	  ‘perfect’	  

of	  ‘prima	  beeldkwaliteit’.	  Het	  probleem	  is	  volgens	  een	  respondent	  

helder	  in	  beeld	  gebracht;	  ‘Goed	  gefilmd	  waardoor	  gevaar	  voor	  kin-‐

deren	  duidelijk	  wordt.’	  Hiermee	  scoort	  de	  ‘gemiddelde’	  camjo-‐re-‐

portage	  slechts	  een	  paar	  procent	  minder	  dan	  de	  ‘goede’	  ENG-‐repor-‐

tage.	  17	  respondenten	  vinden	  dat	  de	  beelden	  soms	  te	  donker	  zijn	  of	  

te	  snel	  bewegen.	  Sommigen	  storen	  zich	  aan	  schokkerige	  beelden.	  En	  

één	  respondent	  vindt	  dat	  er	  teveel	  wordt	  in-‐	  en	  uitgezoomd.	  Ook	  

merkt	  iemand	  op	  dat	  de	  ‘bovenkant	  van	  mensen	  af	  en	  toe	  ont-‐

breekt.’	  	  

Drie	  respondenten	  hebben	  kri9ek	  op	  de	  montage;	  ze	  storen	  zich	  aan	  

teveel	  beeldwisselingen	  te	  snel	  na	  elkaar.	  Eén	  persoon	  had	  graag	  

een	  overzichtskaartje	  gezien	  met	  de	  huidige	  loca9e	  en	  de	  nieuwe	  

loca9e.	  Twee	  reac9es	  zijn	  nega9ef.	  Een	  persoon	  stoort	  zich	  aan	  teveel	  schaduwen	  in	  beeld.	  
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Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Niet goed, niet slecht

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Niet goed, niet slecht



De	  ‘slechte’	  ENG-‐reportage	  versus	  de	  ‘slechte’	  camjo-‐reportage	  
Verwacht	  werd	  dat	  men	  zich	  zou	  ergeren	  aan	  de	  slechte	  beeldkwaliteit,	  (een	  cameramens	  had	  de	  witbalans	  

verprutst).	  Maar	  toch	  nog	  geven	  54	  respondenten	  aan	  tevreden	  tot	  zeer	  tevreden	  te	  zijn	  over	  de	  beeldkwa-‐

liteit,	  een	  dikke	  66%	  dus.	  Zij	  zeggen	  dat	  de	  emo9es	  goed	  in	  beeld	  komen,	  vinden	  het	  verhaal	  pakkend	  in	  

beeld	  gebracht	  of	  de	  beelden	  goed	  en	  afwisselend.	  Hierbij	  lijkt	  inderdaad	  uit	  te	  

komen	  wat	  voorspeld	  werd;	  vanwege	  de	  zwaarte	  van	  het	  onderwerp	  blijN	  

de	  waardering	  hoog.	  Vijf	  respondenten	  hebben	  opmerkingen	  op	  de	  

beeldkwaliteit.	  Ze	  geven	  aan:	  ‘soms	  te	  wazig	  

beed’,	  ‘iets	  overbelicht’	  of	  ‘soms	  flets’.	  	  

Toch	  zijn	  13	  respondenten	  ontevreden	  

over	  de	  beeldkwaliteit.	  Zij	  zeggen	  bij-‐

voorbeeld:	  ‘de	  beelden	  zijn	  te	  flets’	  en	  

‘te	  felle	  kleuren’.	  Sommigen	  storen	  zich	  

aan	  overbelichte	  beelden,	  anderen	  val-‐

len	  over	  de	  kleuren:	  ‘te	  rood’,	  ‘te	  vaag’	  

en	  ‘niet	  scherp.’	  Daardoor	  ervaren	  

sommigen	  het	  verhaal	  als	  ‘verwarrend’.	  	  

Vijf	  respondenten	  vinden	  de	  beeldkwali-‐

teit	  voldoende.	  Zij	  zeggen:	  ‘prima’	  of	  ‘duidelijk	  in	  beeld	  gebracht’.	  Eén	  res-‐

pondent	  vindt	  de	  beeldkwaliteit	  ma9g	  en	  noemt	  de	  beeldkwaliteit	  ‘rede-‐

lijk’.	  

De	  kijkers	  zijn	  het	  met	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  eens	  dat	  dit	  geen	  goede	  camjo-‐reportage	  is.	  Toch	  zijn	  33	  

respondenten	  zijn	  tevreden	  tot	  zeer	  tevreden,	  dat	  is	  toch	  nog	  41%.	  De	  kijker	  blijkt	  vergevingsgezind	  en	  

meermaals	  merkt	  men	  op	  dat,	  gegeven	  de	  omstandigheden,	  de	  beelden	  acceptabel	  zijn.	  Zes	  respondenten	  

geven	  aan	  dat	  de	  beeldkwaliteit	  gezien	  de	  omstandigheden	  voldoende	  is.	  	  

21	  respondenten	  vinden	  echter	  de	  beelden	  onvoldoende	  en	  zijn	  ontevreden.	  13	  respondenten	  hebben	  kri-‐

9ek	  op	  de	  beeldkwaliteit.	  Ze	  storen	  zich	  aan	  de	  donkere	  beelden,	  lelijke	  kaders	  en	  overbelichte	  gezichten	  

door	  gebruik	  van	  een	  lamp	  in	  donkere	  ruimtes.	  Sommigen	  zeggen	  dat	  ze	  hun	  aandacht	  er	  moeilijk	  bij	  kun-‐

nen	  houden	  door	  schokkerig	  beeld	  en	  storende	  achtergrondmuziek.	  Drie	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  de	  

beelden	  volgens	  hen	  te	  snel	  gemonteerd	  zijn.	  Drie	  mensen	  vinden	  de	  reportage	  niet	  goed	  en	  niet	  slecht,	  

maar	  redelijk	  of	  ma9g.	    

 2 9

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
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Kritiek op beeldkwaliteit
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Voldoende
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§3.1 CONCLUSIES 

In	  deze	  paragraaf	  worden	  de	  belangrijkste	  conclusies	  getrokken	  over	  de	  waardering	  van	  de	  kij-‐

kers	  voor	  de	  inhoudelijke	  kwaliteit	  en	  de	  beeldkwaliteit	  van	  de	  beoordeelde	  reportages.	  In	  zijn	  

algemeenheid	  valt	  op	  dat	  de	  waardering	  van	  de	  kijker	  voor	  de	  beeldkwaliteit	  en	  de	  inhoudelijke	  

kwaliteit	  van	  de	  beoordeelde	  reportages	  in	  grote	  lijnen	  gelijk	  oploopt.	  Daar	  waar	  een	  reportage	  

qua	  beeldkwaliteit	  als	  posi<ef	  wordt	  ervaren,	  is	  de	  inhoud	  vaak	  ook	  naar	  tevredenheid	  van	  de	  

kijker.	  In	  het	  algemeen	  lijkt	  te	  gelden:	  Hoe	  beter	  de	  reportage	  wordt	  beoordeeld	  qua	  inhoud,	  hoe	  

sneller	  de	  lage	  beeldkwaliteit	  van	  de	  reportage	  wordt	  beoordeeld.	  Terwijl	  slechte	  beelden	  dus	  

kunnen	  worden	  gemaskeerd	  door	  goede	  opbouw	  van	  de	  inhoud,	  blijkt	  dit	  andersom	  veel	  minder	  

het	  geval.	  (zie	  §2.2)	  

Inhoud	  
De	  kijker	  weegt	  de	  inhoud	  van	  het	  verhaal	  zwaarder	  dan	  de	  beeldkwaliteit.	  Als	  de	  beeldkwaliteit	  hoog	  

wordt	  beoordeeld,	  wordt	  de	  inhoud	  ook	  hoog	  ingeschat.	  Andersom	  is	  dat	  niet	  zo.	  Slechte	  beeldkwaliteit	  

leidt	  minder	  tot	  nega9eve	  oordelen	  over	  de	  inhoud.	  Belangrijker	  is	  dat	  het	  verhaal	  aanspreekt	  en	  boeit.	  

Waar	  de	  kwaliteit	  van	  de	  beelden	  hoog	  wordt	  beoordeeld,	  wordt	  ook	  de	  inhoud	  posi9ef	  beoordeeld.	  Dat	  is	  

te	  zien	  bij	  zowel	  de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage	  als	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage.	  	  Het	  valt	  op	  dat	  waar	  de	  beeld-‐

kwaliteit	  van	  een	  reportage	  volgens	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  slecht	  is,	  de	  kijker	  alsnog	  de	  inhoud	  van	  het	  

verhaal	  als	  posi9ef	  kan	  ervaren.	  Slechte	  beelden	  van	  bijvoorbeeld	  een	  journalist	  die	  filmt	  met	  een	  handy-‐

cam-‐camera	  of	  smartphone	  kunnen	  door	  de	  kijker	  alsnog	  als	  posi9ef	  worden	  beoordeeld,	  toch	  is	  er	  een	  

zeker	  ondergrens.	  Zo	  stoort	  de	  kijker	  zich	  wel	  degelijk	  als	  de	  beelden	  lelijk	  zijn,	  de	  audio	  slecht	  is	  of	  de	  ka-‐

ders	  lelijk	  zijn.	  De	  kijker	  meer	  kijkt	  naar	  het	  geheel	  van	  de	  reportage,	  dan	  alleen	  naar	  beeldkwaliteit	  of	  in-‐

houd	  alhoewel	  de	  laatste	  van	  de	  twee	  het	  voornaamst	  is	  voor	  de	  kijker.	  	  

Dat	  de	  inhoud	  eventuele	  slechte	  beeldkwaliteit	  compenseert,	  zei	  ook	  ook	  camjo-‐trainer	  Verdickt	  in	  het	  in-‐

terview	  dat	  met	  hem	  is	  gedaan	  en	  dat	  is	  gepubliceerd	  op	  de	  bij	  dit	  onderzoek	  behorende	  website.	  Niet	  de	  

manier	  van	  filmen	  is	  essen9eel	  voor	  de	  mate	  van	  waardering	  van	  de	  kijker,	  maar	  veel	  meer	  de	  inhoud	  en	  

manier	  waarop	  het	  verhaal	  wordt	  verteld.	  Het	  scheidslijn	  tussen	  ENG	  en	  camjo-‐reportages	  vervaagt.	  De	  kij-‐

ker	  ziet	  of	  ervaart	  vrijwel	  geen	  verschil	  tussen	  ENG-‐reportages	  of	  camjo-‐reportages;	  er	  zijn	  goede	  reporta-‐

ges	  en	  slechte	  reportages.	  Kijkers	  laten	  zich	  vooral	  leiden	  door	  het	  verhaal	  dat	  hen	  wordt	  verteld,	  ongeacht	  

de	  manier	  waarop	  de	  beelden	  zijn	  vergaard.	  	  
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De	  mate	  waarin	  de	  kijkers	  de	  inhoudelijke	  opbouw	  van	  een	  reportage	  waarderen,	  staat	  vrijwel	  volledig	  los	  

van	  de	  beeldkwaliteit.	  Sterker	  nog;	  er	  is	  bijna	  geen	  verband	  waarneembaar	  tussen	  de	  beeldkwaliteit	  en	  de	  

mate	  waarin	  kijkers	  een	  verhaal	  als	  pakkend	  en	  begrijpelijk	  ervaren.	  Zo	  wordt	  ook	  hier	  de	  ‘slechte’	  ENG-‐re-‐

portage	  het	  hoogst	  gewaardeerd	  als	  het	  gaat	  om	  de	  manier	  waarop	  het	  verhaal	  wordt	  verteld.	  De	  ‘goede’	  

ENG-‐reportage	  wordt	  slechts	  door	  de	  helN	  als	  pakkend	  ervaren,	  meer	  dan	  de	  helN	  vindt	  het	  verhaal	  gemid-‐

deld	  of	  niet	  onbegrijpelijk	  opgebouwd.	  Ook	  is	  duidelijk	  dat	  de	  ‘goede’	  camjo-‐reportage	  pakkender	  wordt	  

ervaren	  dan	  de	  de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage.	  Veel	  hangt	  dus	  ook	  hier	  weer	  af	  van	  de	  manier	  waarop	  de	  ver-‐

slaggever	  het	  verhaal	  vertelt	  en	  opbouwt.	  Dit	  betekent	  echt	  niet	  dat	  de	  beeldkwaliteit	  niet	  meer	  gewaar-‐

borgd	  moet	  blijven;	  het	  is	  tegelijker9jd	  zichtbaar	  dat	  waar	  de	  beeldkwaliteit	  laag	  scoort,	  men	  ook	  sneller	  

amaakt	  qua	  waardering	  voor	  de	  manier	  waarop	  het	  verhaal	  wordt	  opgebouwd.	  Veel	  hangt	  af	  van	  de	  manier	  

waarop	  de	  verslaggever	  het	  verhaal	  vertelt.	  De	  manier	  waarop	  het	  materiaal	  is	  vergaard	  is	  van	  onderge-‐

schikt	  belang.	  Ook	  hier	  geldt;	  men	  kan	  zich	  storen	  aan	  verlaagde	  beeldkwaliteit,	  zoals	  bleek	  bij	  de	  ‘slechte’	  

camjo-‐reportage.	  Bijna	  de	  helN	  van	  de	  deelnemers	  vindt	  deze	  reportage	  niet	  saai	  maar	  ook	  niet	  pakkend.	  

Zo’n	  kwart	  geeN	  aan	  dat	  het	  verhaal	  ver	  zich	  af	  stond	  en	  dat	  het	  als	  ‘saai’	  wordt	  ervaren.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  

gemiddelde	  camjo-‐reportage	  aanzienlijk	  meer	  als	  pakkend	  wordt	  ervaren	  dan	  de	  gemiddelde	  ENG-‐reporta-‐

ge,	  wellicht	  is	  dit	  te	  verklaren	  door	  de	  dynamiek	  waarmee	  de	  reportage	  is	  gefilmd.	  

Beeldkwaliteit	  

Kijkers	  beoordelen	  de	  beeldkwaliteit	  van	  camjo-‐reportages	  nauwelijks	  anders	  dan	  reportages	  die	  zijn	  ge-‐

draaid	  door	  een	  tradi9onele	  cameraploeg.	  Als	  er	  lelijke	  kaders,	  schokkerig	  beeld	  en	  andere	  beeld-‐techni-‐

sche	  mankementen	  zijn,	  dan	  valt	  het	  een	  klein	  deel	  van	  de	  kijkers	  slechts	  op.	  De	  camjo-‐reportage	  en	  de	  

ENG-‐reportage	  die	  door	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  werden	  aangemerkt	  als	  ‘goed’,	  worden	  door	  kijkers	  ook	  

hoog	  gewaardeerd;	  daarbij	  valt	  wel	  op	  dat	  de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage	  9%	  meer	  posi9eve	  reac9es	  ontving	  

dan	  het	  ‘goede’	  camjo-‐item.	  Ook	  krijgt	  de	  goede	  ENG-‐reportage	  iets	  minder	  kri9ek	  op	  de	  beeldkwaliteit.	  

Dat	  de	  kijker	  geen	  verschil	  ziet	  tussen	  ENG-‐	  en	  camjo	  materiaal	  blijkt	  ook	  uit	  de	  reac9es	  op	  de	  ‘goede’	  cam-‐

jo-‐reportage.	  	  

	  	  

De	  camjo-‐reportage	  en	  de	  ENG-‐reportage	  die	  door	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  als	  ‘slecht’	  werden	  aange-‐

merkt,	  worden	  ook	  aanzienlijk	  lager	  gewaardeerd	  door	  de	  kijkers.	  Toch	  is	  de	  kijker	  vergevingsgezind;	  veel	  

reac9es	  geven	  aan	  begrip	  te	  hebben	  voor	  de	  las9ge	  situa9e	  waarin	  de	  slechte	  camjo-‐reportage	  is	  gemaakt.	  

Opvallend	  is	  dat	  de	  slechte	  beeldkwaliteit	  	  ENG-‐reportage,	  waarin	  vrijwel	  elk	  beeld	  is	  overbelicht,	  toch	  hoog	  

scoort	  bij	  de	  kijkers.	  Dat	  is	  te	  verklaren	  door	  de	  lading	  van	  de	  reportage;	  veel	  mensen	  storen	  zich	  niet	  aan	  

de	  beeldkwaliteit,	  maar	  waarderen	  het	  verhaal	  hoog	  vanwege	  de	  warmte	  van	  het	  verhaal.	  Hoezeer	  de	  

vraagstelling	  erop	  stuurde	  om	  beeldkwaliteit	  los	  te	  trekken	  van	  de	  inhoud	  van	  het	  verhaal,	  de	  kijker	  betrekt	  

er	  toch	  ook	  de	  opbouw,	  invalshoek,	  en	  journalis9eke	  inhoud	  in	  en	  ziet	  het	  verhaal	  meer	  als	  een	  geheel.	  De	  

kijker	  stoort	  zich	  vrijwel	  niet	  aan	  mindere	  beeldkwaliteit	  als	  het	  totale	  verhaal	  indruk	  op	  ze	  heeN	  gemaakt.	  

Daarmee	  is	  te	  concluderen	  dat	  de	  kijker	  aanzienlijk	  milder	  beoordeelt	  dan	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  zelf;	  
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zolang	  het	  verhaal	  hen	  boeit.	  Een	  goed	  verhaal	  maskeert	  dus	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  de	  slechte	  beeldkwa-‐

liteit.	  Toch	  valt	  een	  deel	  van	  de	  kijkers	  het	  absoluut	  op	  dat	  de	  beelden	  in	  beide	  reportages	  onder	  de	  maat	  

zijn;	  een	  minderheid	  van	  de	  kijkers	  heeN	  daarom	  moeite	  het	  verhaal	  te	  volgen	  of	  stoort	  zich	  er	  in	  hoge	  mate	  

aan.	  	  

De	  ‘gemiddelde’ENG-‐reportage,	  scoort	  bijzonder	  hoog	  bij	  de	  kijkers	  qua	  beeldkwaliteit	  (slechts	  1%	  lager	  dan	  

de	  ‘goede’	  ENG-‐reportage).	  Daarbij	  is	  het	  belangrijk	  om	  aan	  te	  tekenen	  dat	  dit	  (net	  als	  de	  ‘goede’	  ENG-‐re-‐

portage)	  deels	  te	  verklaren	  kan	  zijn	  door	  de	  emo9onelere	  strekking	  van	  het	  verhaal.	  Aangezien	  dit	  bij	  beide	  

verhalen	  opgaat,	  is	  de	  conclusie	  te	  trekken	  dat	  een	  deugdelijke	  aanpak	  van	  de	  camjo	  (ondermeer	  gebruik	  

sta9ef,	  alle	  instellingen	  handma9g	  beheren,	  de	  9jd	  nemen	  voor	  een	  onderwerp)	  er	  toe	  leidt	  dat	  de	  beeld-‐

kwaliteit	  vrijwel	  gelijk	  is	  aan	  die	  van	  de	  ENG-‐reportage.	  Na	  afloop	  van	  een	  nieuwsuitzending	  kunnen	  men-‐

sen	  vaak	  niet	  meer	  precies	  reproduceren	  welke	  reportages	  zo	  ook	  alweer	  hebben	  gezien.	  Toch	  maken	  

sommige	  verhalen	  een	  blijvende	  indruk.	  De	  nieuwsreportage	  bleek	  het	  internetpanel	  het	  meest	  bij	  te	  blij-‐

ven.	  In	  deze	  vorm	  is	  camjo	  overigens	  niet	  een	  toevoeging	  op	  ENG-‐ploegen,	  maar	  een	  vervanging.	  Dat	  is	  niet	  

aan	  te	  raden,	  want	  camjo	  kan	  juist	  dynamischer,	  openhar9ger	  en	  in9emer	  zijn	  als	  de	  camjo	  de	  geïnterview-‐

de	  volgt	  met	  bijvoorbeeld	  een	  schouderbeugel	  waardoor	  hij	  veel	  mobieler	  is.	  Daarbij	  zal	  het	  beeld	  meer	  

schokken	  dan	  wanneer	  de	  camjo	  alles	  vanaf	  sta9ef	  draait.	  

Uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  bij	  de	  open	  vraag	  4	  over	  de	  inhoud	  en	  de	  beeldkwaliteit,	  valt	  op	  te	  

maken	  dat	  de	  inhoud	  belangrijker	  is	  dan	  de	  beeldkwaliteit.	  Men	  is	  minder	  kri9sch	  op	  de	  kwaliteit	  van	  het	  

beeld	  dan	  de	  makers	  van	  het	  nieuws	  dat	  zijn,	  toch	  stoort	  de	  kijker	  zich	  wel	  degelijk	  aan	  bijvoorbeeld	  de	  

donkere	  beelden	  in	  de	  ‘slechte’ camjo-‐reportage	  die	  werden	  gedraaid	  door	  een	  onervaren	  camjo	  in	  een	  vol-‐

le,	  rokerige	  kroeg.	  Slecht	  beeld	  is	  dus	  ook	  nega9ef	  voor	  de	  ervaring	  van	  de	  inhoud,	  maar	  dat	  gaat	  niet	  op	  bij	  

de	  ‘slechte’ ENG-‐reportage	  die	  vanwege	  de	  emo;onele	  lading	  hoog	  scoort.  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§3.2 AANBEVELINGEN 
Zoals	  al	  aan	  bod	  kwam	  in	  de	  behandeling	  van	  de	  	  vakliteratuur,	  blijkt	  dat	  camjo	  een	  specialiteit	  is	  	  en	  een	  

aanvulling	  moet	  zijn	  op	  de	  vakbekwame	  ENG-‐cameramensen.	  Een	  verslaggever	  kan	  pas	  camjo	  worden	  na	  

een	  gedegen	  opleiding	  of	  cursus,	  zeggen	  deskundigen	  in	  interviews,	  maar	  zo	  blijkt	  ook	  uit	  de	  literatuur.	  Ge-‐

zien	  het	  oordeel	  van	  84	  respondenten	  van	  het	  internetpanel	  van	  Omroep	  Gelderland,	  is	  het	  aan	  te	  raden	  

om	  verslaggevers`s	  goed	  te	  trainen	  op	  inhoud.	  Het	  technische	  aspect	  is	  van	  minder	  groot	  belang,	  aangezien	  

kijkers	  in	  dit	  onderzoek	  slechte	  beeldkwaliteit	  niet	  lager	  waarderen,	  zolang	  de	  inhoud	  heb	  boeit.	  De	  menin-‐

gen	  op	  redac9es	  zijn	  zeer	  verdeeld,	  terwijl	  in	  dit	  onderzoek	  de	  kijker	  minder	  hard	  oordeelt	  over	  bijvoor-‐

beeld	  slechte	  beelden.	  	  

Goede	  camjo’s	  kennen	  hun	  camera	  goed	  en	  zijn	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  technische	  mogelijkheden	  en	  onmoge-‐

lijkheden.	  Beginnende	  camerajournalisten	  doen	  er	  goed	  aan	  om	  de	  vrijheid	  te	  krijgen	  om	  te	  falen.	  Dat	  wil	  

zeggen;	  onervaren	  camjo’s	  zouden	  niet	  op	  zender	  moeten	  leren.	  Eindredac9es	  doen	  er	  dus	  goed	  aan	  om	  

beginnende	  camjo’s	  op	  pad	  te	  sturen	  naar	  een	  klus	  die	  niet	  perse	  de	  uitzending	  hoeN	  te	  halen.	  Het	  is	  raad-‐

zaam	  deze	  mensen	  eerst	  verhalen	  te	  laten	  maken	  in	  de	  marge	  van	  het	  nieuws.	  Gedegen	  opleiding	  is	  van	  

belang,	  dat	  blijkt	  uit	  de	  lage	  waarderingen	  van	  het	  internetpanel	  van	  Omroep	  Gelderland	  voor	  de	  ‘slechte’-‐

camjo-‐reportage.	  Deze	  werd	  gefilmd	  door	  een	  onervaren	  camjo.	  	  

Uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  ook	  dat	  er	  twee	  grote	  verschillen	  zijn	  in	  hoe	  een	  camjo	  te	  werk	  kan	  gaan.	  Een	  ma-‐

nier	  is	  het	  op	  de	  huid	  ziaen	  van	  de	  geïnterviewde;	  iemand	  volgen	  met	  de	  camera.	  Vaak	  levert	  het	  in9eme	  

en	  dynamische	  quotes	  en	  reportages	  op.	  Als	  vuistregel	  zouden	  eindredacteuren	  daarbij	  moeten	  nemen	  dat	  

er	  dan	  al9jd	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  een	  schouderbeugel	  of	  heupsta9ef	  of	  iets	  dergelijks,	  een	  klus	  voor	  

gevorderde	  camjo’s.	  Zo	  wordt	  voorkomen	  dat	  het	  beeld	  al	  teveel	  zal	  gaan	  schokken,	  iets	  waar	  een	  deel	  van	  

de	  kijkers	  zich	  wel	  degelijk	  aan	  ergert,	  zo	  bleek	  uit	  de	  resultaten.	  Een	  camjo	  kan	  het	  verhaal	  ook	  op	  dezelfde	  

manier	  in	  beeld	  brengen	  zoals	  een	  ENG-‐ploeg,	  sta9schere	  interviews,	  gezenderde	  sprekers	  en	  gefilmd	  vanaf	  

het	  sta9ef.	  Valkuil	  hierbij	  is	  dat	  er	  moeilijker	  radio	  te	  maken	  valt,	  met	  name	  voor	  regionale	  omroepen	  is	  dat	  

van	  belang.	  Oude	  psychologische	  tv-‐weaen	  die	  voorschrijven	  dat	  verschillende	  sprekers	  links	  en	  rechts	  in	  

beeld	  tegen	  elkaar	  weggesneden	  moeten	  worden	  zijn	  niet	  perse	  heilig,	  bleek	  uit	  de	  literatuurstudie.	  	  

 
De	  scheidslijn	  tussen	  wanneer	  een	  klus	  geschikt	  is	  voor	  een	  camjo	  of	  een	  ENG-‐ploeg	  vervaagt.	  Het	  is	  moge-‐

lijk	  camjo’s	  zware	  nieuwsverhalen	  te	  laten	  draaien.	  Dat	  komt	  doordat	  camjo’s	  zich	  in	  hoog	  tempo	  ontwikke-‐

len;	  steeds	  vaardiger	  worden	  en	  mooiere	  reportages	  maken.	  Ook	  de	  opener	  van	  een	  nieuwsshow	  is	  te	  ma-‐

 3 4



ken	  met	  een	  camjo-‐item,	  zolang	  de	  verslaggever	  kundig	  is.	  Natuurlijk	  zijn	  er	  ook	  gevallen	  waarin	  het	  ver-‐

standiger	  is	  om	  een	  ENG-‐ploeg	  te	  sturen.	  Bijvoorbeeld	  ingewikkelde	  rechtszaken	  of	  persconferen9es	  waar	  

het	  extra	  moeilijk	  is	  om	  je	  te	  concentreren	  op	  zowel	  de	  inhoud	  als	  de	  techniek.	  

Het	  is	  belangrijk	  dat	  een	  eindredacteur	  beseN	  dat	  niet	  iedere	  persoon	  geschikt	  is	  om	  zelf	  te	  filmen.	  Camera-‐

journalisten	  moeten	  namelijk	  veel	  zelf	  doen,	  technische	  kennis	  beziaen	  en	  volgens	  Bueter	  een	  journalis9e-‐

ke	  duizendpoot	  zijn.	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  dat	  verslaggevers	  die	  beter	  uit	  de	  verf	  komen	  met	  een	  camera-‐

mens,	  op	  die	  manier	  goede	  reportages	  te	  laten	  maken.	  Veel	  heeN	  te	  maken	  met	  de	  s9jl	  van	  de	  verslaggever	  

en	  de	  inhoud	  van	  het	  verhaal,	  meer	  dan	  met	  beeldkwaliteit.	  Het	  is	  ten	  zeerste	  af	  te	  raden	  dat	  afwegingen	  

worden	  gemaakt	  op	  basis	  van	  nood.	  	  Wanneer	  er	  geen	  cameramens	  beschikbaar	  is,	  is	  het	  af	  te	  raden	  ie-‐

mand	  met	  weinig	  ervaring	  op	  pad	  te	  sturen	  en	  zelf	  te	  laten	  filmen.Als	  er	  teveel	  wordt	  ge-‐eist	  in	  een	  te	  korte	  

9jd,	  dan	  zal	  dat	  enorm	  inboeten	  op	  kwaliteit.	  Zeker	  voor	  mensen	  die	  weinig	  ervaring	  hebben	  met	  camjo	  

geldt	  dat	  hen	  de	  9jd	  moet	  worden	  gegund	  om	  hun	  apparatuur	  te	  leren	  bedienen,	  met	  hulp	  van	  ervaren	  col-‐

lega’s	  of	  een	  trainer.	  	  

De	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  nieuwe	  en	  kleinere	  camera’s	  is	  interessant	  en	  het	  verder	  onderzoeken	  

waard.	  De	  introduc9e	  van	  de	  handycam	  bijvoorbeeld	  is	  een	  interessante	  ontwikkeling	  die	  ook	  veel	  gelijke-‐

nissen	  vertoont	  met	  de	  opkomst	  van	  de	  camjo.	  Het	  lijkt	  ook	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  afschaffen	  van	  au-‐

dio-‐technici,	  waardoor	  radioverslaggevers	  zelf	  moesten	  gaan	  monteren,	  zo’n	  10	  jaar	  geleden.	  De	  journalist	  

neemt	  steeds	  meer	  technische	  handelingen	  over.	  In	  de	  prak9jk	  bij	  Omroep	  Gelderland	  geldt	  de	  handycam	  

als	  aanvulling,	  naast	  de	  tradi9onele	  ENG-‐ploeg	  en	  de	  camjo.	  Deze	  ‘rugzak-‐journalist’	  is	  net	  als	  de	  camjo	  een	  

voortvloeisel	  uit	  de	  in	  §1.2.1	  behandelde	  ontwikkelingen.	  Een	  dui-‐

delijk	  beeld	  van	  wat	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  de	  handycam	  is	  af	  

te	  wachten.	  Ook	  smartphone-‐journalis9ek	  komt	  inmiddels	  op.	  

Daarover	  lijken	  dezelfde	  bezwaren	  als	  waar	  de	  opkomst	  van	  de	  ca-‐

merajournalis9ek	  door	  werd	  gekenmerkt.	  Het	  is	  daarom	  een	  zeer	  

interessante	  ontwikkeling	  die	  roept	  om	  verder	  onderzoek.	  Bij	  de	  

BBC	  wordt	  geëxperimenteerd	  met	  verslaggevers	  die	  live	  op	  TV	  ver-‐

slag	  doen,	  via	  hun	  iPhone	  op	  een	  selfies;ck.	  

Het	  valt	  uit	  dit	  onderzoek	  niet	  te	  concluderen	  in	  hoeverre	  de	  kwali-‐

teit	  van	  camerajournalisten	  in	  de	  loop	  der	  9jd	  vordert.	  Aannemelijk	  is	  dat	  de	  algehele	  kwaliteit	  vooruit	  gaat	  

gezien	  de	  betere	  techniek	  en	  de	  professionalisering	  van	  de	  camjo’s.	  Dit	  is	  echter	  een	  aanname	  en	  zeker	  het	  

onderzoeken	  waard.	  Ook	  is	  het	  het	  onderzoeken	  waard	  wat	  nu	  het	  verschil	  maakt	  tussen	  een	  betere	  ver-‐

slaggever	  en	  een	  mindere	  verslaggever,	  gezien	  uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  hoe	  belangrijk	  de	  inhoud	  is.	  Daar-‐

naast	  is	  het	  interessant	  als	  er	  onderzoek	  wordt	  gedaan	  naar	  de	  toekomst	  van	  ‘nieuwsreportages’	  in	  z’n	  al-‐

geheel;	  heeN	  men	  nog	  behoeNe	  aan	  journalis9eke	  video’s,	  of	  is	  een	  aantal	  ruwe	  shots	  die	  via	  apps	  op	  
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beeldschermen	  kunnen	  komen	  voldoende?	  Een	  andere	  vraag	  is	  in	  hoeverre	  camjo	  het	  antwoord	  kan	  zijn	  op	  

de	  omvangrijke	  bezuinigingen	  die	  omroepen	  raken,	  aangezien	  niet	  iedere	  persoon	  aanleg	  heeN	  voor	  een	  rol	  

als	  camerajournalist.	  
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BIJLAGEN 
Bijlage	  2.1:	  

De	  uitgewerkte	  grafieken	  bij	  §2.1:	  In	  hoeverre	  ziet	  de	  kijker	  verschil	  tussen	  de	  inhoudelijke	  kwa-‐
liteit	  tussen	  drie	  camjo-‐reportages	  versus	  drie	  ENG-‐reportages?	  

Grafiek	  A:	  Enquêtevraag	  1	  (MC):	  Wat	  vindt	  u	  van	  de	  inhoud	  van	  deze	  reportage?	  	  

 3 8

Goed Voldoende
Matig Onvoldoende

Goed Voldoende
Matig Onvoldoende
Slecht

Goed Voldoende
Matig Onvoldoende

Goed Voldoende
Matig Onvoldoende
Slecht

Goed Voldoende

Goed Voldoende
Matig Onvoldoende



Bijlage	  2.1:	  	  

Grafiek	  B:	  Enquêtevraag	  3:	  Hoe	  begrijpelijk	  vindt	  u	  de	  manier	  waarop	  dit	  verhaal	  is	  verteld?	  	  
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Pakkend; ik had het gevoel dat ik er middenin zat
Het was niet saai, maar ook niet pakkend
Saai; het verhaal stond ver van me af



Bijlage	  2.2:	  	  
Grafiek	  C	  Enquêtevraag	  2	  (open)	  Wat	  vindt	  de	  u	  van	  de	  beeldkwaliteit	  van	  deze	  reportage?	  	  	  
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Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
kritiek op montage
Ontevreden / negatief

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Niet goed, niet slecht
Voldoende

Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Voldoende

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Niet goed, niet slecht
Voldoende

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Niet goed, niet slecht

Irrelevant
Tevreden tot zeer tevreden
Kritiek op beeldkwaliteit
Ontevreden
Kritiek op montage
Niet goed, niet slecht



BIJLAGE 3: VOLLEDIG 
INGEVULDE 
ENQUÊTELIJSTEN. 
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