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Redactioneel
Beste lezer,
Voor u ligt alweer het vierde nummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap
van 2017. In dit nummer staan vier artikelen van Vlaamse en Nederlandse communicatieonderzoekers. Kernwoorden van dit nummer zijn: mediawijsheid, multiscreening, reclame-eﬀectiviteit, documentaire, publieksparticipatie en nieuwsblogs.
In de eerste bijdrage van dit nummer, getiteld ‘Mediawijsheid in Vlaanderen. Van
parlementaire discussie tot de oprichting van het Kenniscentrum Mediawijsheid’,
beschrijven Leo Van Audenhove, Hadewijch Vanwynsberghe en Ilse Mariën de rol
van de publieke omroep in de ontstaansgeschiedenis en opdracht van het Kenniscentrum Mediawijsheid. Hierbij belichten zij vier actuele theoretische discussies op het
gebied van mediawijsheid.
Claire Segijn schreef het tweede artikel: ‘Alledaags multiscreening. Hoe informatieverwerking en reclame-eﬀectiviteit worden beïnvloed door het gebruik van meerdere
schermen tegelijkertijd’. Het betreft een overzichtsartikel gebaseerd op haar proefschrift. In het artikel wordt aan de hand van vijf empirische studies beschreven wat
‘multiscreening’ is en hoe het informatieverwerking en de eﬀecten van reclame beïnvloedt. De focus ligt daarbij op 1) het fenomeen ‘multiscreening’ in het dagelijks leven,
2) de eﬀecten van multiscreening op reclame-eﬀecten en 3) de faciliterende rol van
taakrelevantie.
In het derde artikel, ‘De documentaire als “merit good” op de publieke omroep.
Theorie, beleid en praktijk in Vlaanderen’, onderzoeken Eline Livémont, Karen
Donders en Caroline Pauwels de rol van de documentaire in de programmeringsen investeringsstrategieën van de Vlaamse publieke omroep VRT. Aan de hand
van interviews en een kwantitatieve analyse van de programmering concluderen
ze dat het beleid ten aanzien van het produceren en verspreiden van documentaires voornamelijk geïnspireerd wordt door de economische eigenschappen van het
genre.
Het laatste artikel van dit nummer, ‘Bloggen bij Nederlandse nieuwsmedia. De ontwikkeling van publieksparticipatie met behulp van weblogs bij Nederlandse nieuwsmedia’, is geschreven door Sanne Hille en Piet Bakker. Zij onderzoeken in dit artikel
hoe publieksparticipatie bij traditionele nieuwsmedia, met name door middel van
blogs, zich heeft ontwikkeld. Ze analyseerden hiervoor alle grote Nederlandse nieuws-
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sites en interviewden journalisten over hun verwachtingen. Uit de resultaten blijkt dat
veel verwachtingen niet werden gerealiseerd en veel nieuwsmedia gestopt zijn met het
schrijven van blogs.
Veel leesplezier,
Marieke Fransen,
hoofdredacteur
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