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-1INLEIDING

Ditrapport ishetresultaatvaneenonderzoekdatisuitgevoerddoordewerkgroepvandestichtingMaatschappelijkePlaatsWageningseafgestudeerden (MPW).
HetonderzoekvloeitvoortuitdeactiviteitenvandeCommissieOpleidingLandbouwjournalis-ten.Dezecommissiewerd ingesteldopdebestuursvergaderingvan
20februari 1979vanhetNederlandsInstituutvanLandbouwkundigIngenieurs
(NILI).IndecommissienamenbehalvevanhetNILIookvertegenwoordigerszittingvanhetKoninklijkGenootschapvoorLandbouwwetenschap (KGvL),deVaksectielandbouwvandeNederlandseIngenieursverenigingNIRIAendeNederlandse
VerenigingvanLandbouwjournalisten.
Decommissie isingesteldnaaraanleidingvanverontrustingoverdekwaliteit
vandelandbouwjournalistiek.Deopdrachtdiedecommissiemeekreegwas,uit
tezoeken:
-hoeveelmensenthansopdeeenofanderemanierdelandbouwjournalistiekbedrijven
-watdeopleidingvandezemensenisenaanwelkeeisendeopleiding zoumoetenvoldoen
-waterinanderelandenophetgebiedvandeopleidingvanlandbouwjournalistengeschiedt
-welkeopleidingsmogelijkheden erinNederlandbijzoudenmoetenkomen
Inapril 1980verscheendenota 'OpleidingLandbouwjournalisten'waarinderesultatenvanhetwerkvandecommissiezijnneergelegd.

Aanleiding tot het onderzoek
Eenvandeaanbevelingendieinhetrapportvandecommissiewerdengedaanbetrofeenonderzoeknaardekwaliteitvandeberichtgeving overdelandbouw.Het
projectvoorstelzoalsdatdoordecommissie isgeformuleerd isalsbijlageI
opgenomen.
Beoordelaars
Aanhetonderzoekhebbenveledeskundigenuitdelandbouwmeegewerkt.Wijwillen
henhiervoorbedankenaangezienzonderdezemedewerkingditonderzoeknietmogelijkwasgeweest.EenlijstmetnamenisalsbijlageIIopgenomen.
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HOOFDSTUK I - LANDBOUWJOURNALISTIEK

Erwordtinvelesoortenbladendoorveelverschillende schrijversoverde
landbouwgeschreven.Eengroveindelingvandetijdschriftenkaneralsvolgt
uitzien:
- l a n d e l i j k e - en regionale d a g b l a d e n
-de week (opinie)bladen
-de v a k b l a d e n ( B o e r d e r i j , G r o e n t e n enFruite t c . )
- v o o r l i c h t i n g s l i t e r a t u u r v a nb e d r i j v e n e n v o o r l i c h t e r s
In o n so n d e r z o e k h e b b e n w i jo n sb e p e r k t totd e l a n d e l i j k e - e n r e g i o n a l e d a g b l a d e n e nde o p i n i e - w e e k b l a d e n . De reden o md e aandacht v o o r a l op d e z e groep
v a n b l a d e n te richten komt v o o r t u i th e tfeitd a t :

1 deklachtendiemedeaanleidingwarentotditonderzoekvooralbetrekking
haddenoppublikatiesindezebladen
2 overhetaantal,desoortvanpublikatieenvooraldeschrijversweinig
bekendwas
Indeartikelendieindedagbladenverschijnenhebbenwijeenverdelingaangebracht inartikelenwaarinvoornamelijkhetnieuwsaspectoverheerstenin
artikelendieietsdieperopdeproblematiek ingaan,hetnieuwswordthierin
eenmaatschappelijkkadergeplaatst.Dezeuitgebreide informatiewordt inhet
vervolgaangeduid alsachtergrondinformatie.Meestalkomenookdezeachtergrond
artikelentotstandnaaraanleidingvanactuelezakendieindebelangstelling
staan.
Inde (opinie)weekbladen zullenverrewegdemeesteartikelenonderdecategorieachtergrondinformatievallen.
Hetonderzoek isgerichtopdeartikelenwaarinachtergrondinformatiewordtgegeven.Indepraktijkblijkthetnietmogelijkeenscherpegrenstetrekken
tussendenieuwsartikelenendeartikelenmetachtergrondinformatie.Erzijn
velegrensgevalleneningevalvantwijfelwerdeenartikeldoorgaansnietopgenomen inhetonderzoek.
Bijdekeuzeomonsalleenopachtergrondartikelen terichtenzijndrieoverwegingenvanbelanggeweest.Inartikelendieachtergrondinformatie gevenmaaktde
journalistzelfeenkeuzemetbetrekking totdeinformatiediehijinhetartikel
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Juisthierblijktdande 'kwaliteit'endeterzake-deskundigheid vandejournalist.
Indetweedeplaatszijndeartikelendiedirectnieuwsverslaangemiddeld
korterenbelichtenvaakmaarenkeleaspectenvaneengecompliceerdezaak.
Indederdeplaatszalhetdirectenieuwsdoorde 'dienstdoende'journalist
wordengeschreven,doorgaanszaldezegeenspecifiekedeskundingheidbezitten
overdelandbouwenhaarproblemen.

ALswehethebbenoverlandbouwjournalistiekzullenwedetermlandbouwhierinnadermoetendefiniëren.Onder landbouwjournalistiekwordt inditrapport
verstaan:publikatiesmetalshoofdkenmerkdatzijgaanoveronderdelenvan
deakkerbouw,deveeteelt,detuinbouwen/ofcombinatiesdaarvan.Binnendeze
gebiedenkunnendeartikelengaanover:
-deproduktiefactorenarbeid,kapitaalengrond
-deproduktendieafgeleverdwerden
-technischeaspectenen/ofontwikkelingenbijdeproduktie
-boerenorganisaties
-samenwerkingsverbanden
-inkomensenkostenproblemen/ontwikkelingen
Buitenonzedefinitievallenalleartikelenwaarin:
-depolitiek,landelijkdanweleuropees,deboventoonvoert
-vooraleenpersoonbeschrevenwordt
-depaardenfokkerij,boomkwekerij,visserijenanderebedrijfstakkenmeteen
geringeomvangeneenspecifiekkarakter
-deverwerkende industriealshoofdprobleemwordtbehandeld
Indepraktijkbleekdaterniet inallegevalleneenzeerduidelijkonderscheid temakenvieltussenartikelendienognetwelofnetnietvoorbeoordeling inaanmerkingkwamen.Indezegevallenheeftdeonderzoekeropbasis
vaneigeninzichteneenkeuzemoetenmaken.

HOOFDSTUK II - DE KWALITEIT VAN EEN ARTIKEL

Indejournalistiekewereldwordthetbegripkwaliteitveelgebruikt.Zo
spreektmenbijvoorbeeld vaneenkwaliteitskrant.Artikelenwordenmaaral
tegemakkelijkaangeduidalsgoed,danwelslecht.Alshetechteraankomtop
eenduidelijkebeargumenteringvanditoordeel,blijktditvaakzeer
subjectiefendaarmeeafhankelijkvandebeoordelaar. Eenobjectieve,algemeentoepasbaredefinitievandekwaliteitvaneenjournalistiek stukblijkt
moeilijktegeven.

Inhetkadervanhetonderzoek isdoorliteratuuronderzoek endoorgesprekken
metpersonenuitdejournalistiekewereld geprobeerdditbegripkwaliteitwat
meer inhoud tegeven.
Dekwaliteitvanhetartikelistescheidenindekwaliteitvandeinhoudvan
hetartikelendekwaliteitvandepresentatiedatwilzeggendemanierwaarop
hetgebrachtwordt.
Overdekwaliteitvandeinhoudeneenmethodeomdezetemetenisonsgeenliteratuurbekend.Aandepresentatie,ofleesbaarheidwordtdaarentegenwel
aandachtbesteed.
DeBoer

verstaatonderleesbaarheid:

-deopbouwvanhetbetoog
-debegrijpelijkheidvandetaal
-deaantrekkelijkheidvandetaal
2)
VanderWerff geefteenietsanderedefinitie,n.l.:'een tekstisvoorons
goed leesbaaralswehemvlotbegrijpenenalsweheteengenoegenvindenom
dieteksttelezen'.Hijnoemt4hoofdfactorendieditbepalen:
-hetleesgemak
-hetmenselijkelementindetekst
-hetabstractieniveau
-dewoordkeus
Ophetgebiedvanleesbaarheidwordtregelmatigonderzoekgedaan,zowelinbin3)
nen-alsbuitenland.InNederland ismetname Douma opditgebiedactiefgeweest.InI960heeftdezeeenonderzoekgedaannaardeleesbaarheidvanlandbouwbladen.
Hoeweldeuiterlijkekenmerkenvaneenteksthunweerslagkunnenhebbenopde
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Indeenquêtewordteroverigensweleenvraagaanbesteed.
Inditonderzoekgaathetprimairomdekwaliteitvandeinhoudvanhetartikel.Bijhetuitvoerenvaneendergelijkonderzoekkomentweezakennaarvorenn.1.:
1 watvoorcriterialegjeaanbijdemeting
2 enhoevoerjedemetinguit
Bijdebepalingvandecriteriawaaraaneentekstmoetvoldoen liggeneenaantalzakennogalvoordehand.Zozaldetekstgeenonjuisthedenmogenbevatten.Hoeweldezeopmerkingnogaltriviaal lijkt,blijkthiertegenindepraktijknogaleensgezondigd teworden.Dematevanonjuistheidkanvariërenvan
eenkleineverschrijvingtotechtgrotemissersdiedestrekkingvanhetverhaalwezenlijkkunnenbeïnvloeden.Metnamedieonjuisthedendietotverkeerde
conclusiesaanleidinggevenzijnindezevanbelang.

Eenandercriteriumvoordekwaliteitvandeinhoud isdematevanvolledigheid
waarmeeeenbepaaldonderwerpwordtbehandeld.Hiermeebegevenweonsechter
optamelijkglad ijs.Eenauteurdieeenbepaaldonderwerpbehandeltzal
hierinnooithonderdprocentvolledigkunnenzijn.
Naaronzemeningechtermoeteenartikelwaarmakenwathetsuggereert.Wanneer
slechtsbepaaldeaspectenvaneengroterprobleemwordenbesproken,moetdit
indetitel,ofindeloopvanhetverhaalduidelijkgemaaktworden.Alsdit
nietgebeurd,iservanonvolledigheidsprake.
Moeilijkhedendoenzichvoorbijdebeoordeling,wanneer iservanonvolledigheid sprake,inwelkematetreedtdezeonvolledigheid openwatzijndegevolgenervanvoordestrekkingvanhetartikel.
Aandehandvandezetweecriteria-juistheidenvolledigheid -kaneenxraarde oordeeloverdekwali-teitvandeinhoudvanhetartikelwordenuitgesproken.
Eenlaatsteaspectdatmeerinformatieoverdeachtergrondvandeartikelen
envandeschrijversvandieartikelenkangevenisdevraag inhoeverrehet
artikelzeerduidelijkvanuiteengekleurdevisieisgeschreven.Hiermeebedoelenwedathetartikelduidelijkvanuiteenvooringenomen standpuntwordt
geschrevenendatditstandpunt wordtvolgehouden.Vaakzaldittenkoste
gaanvan deanderemeningenenvisies.Inhoeverreditindepraktijkinderdaadhetgevaliskannagegaanwordendoorhetsamengaanvangekleurdheidmet
onjuistheid enonvolledigheid temeten.
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Na debespreking van de criteriawaarmeewedekwaliteit willenmeten komt het
probleem naar voren hoe endoor wiewe dezebeoordeling moeten latenuitvoeren.
Een beoordeling op de criteria zoals boven omschreven kan alleen uitgevoerd
worden doorbeoordelaars die een zekeremate van deskundigheid hebben ophet
terrein van het besproken onderwerp.Daarnaast moeten zijbijvoorkeur overzicht hebben op eenwat breder landbouwkundig gebied,waardoor zijhetbesproken onderwerp ineenbrede landbouwkundige context kunnen plaatsen.
Om dit terealiseren hebbenwij gekozenvoor eenmethodewaarbij de artikelen
door deskundigen wordenbeoordeeld. Depractische uitvoering hiervan isin
devormvan een schriftelijke enquête gerealiseerd. Deze enquêtewordt inhet
volgende hoofdstuk verder beschreven.

1)H. deBoer e.a., Schriftelijk rapporteren,Utrecht 1974
2)F.C. v.d. Werff,Doelmatig schriftelijk rapporteren,Rotterdam 1974
3)W.H.Douma,De leesbaarheid van landbouwbladen,Wageningen 1960

-7-

HOOFDSTUK III - UITWERKING VAN DE METHODE

3.1 De artikelen
ZoalsinhoofdstukIalaandeordeisgeweesthebbenwehetonderzoekgericht
OD deachtergrondartikelenoverdelandbouwindedag-enweekbladen.
Deartikelenzijnverzameld uithetpersoverzicht (=knipselkrant)vanhet
ministerievanLandbouwenVisserij.Inprincipeverzameltdebetreffendedienst
alleartikelendieietsmetdelandbouwtemakenhebbenuitallenederlandse
bladen.Doorhiervangebruiktemakenkonveelwerkwordenbespaardbijhet
verzamelen vanartikelen.
Erisgeencontroleuitgevoerdnaardematevanvolledigheidvanhetpersoverzicht.
Deuitgezochteartikelenmoestenaaneenaantaleisenvoldoen:
-zemoestengepubliceerd zijnineen landelijk-ofregionaaldagbladofin
eenopinieweekblad
-zemoestenvoldoenaanonzedefinitievaneenachtergrondartikel (ziehoofdstukI)
-voorts zijnalleenartikelengeselecteerddieinhetpersoverzichteen
minimalelengtehaddenvan+eenA--4kantje
Uitdeperiode01.11.79tot05.03.80werdenalleartikelendieaanonzeeisen
voldedenverzameld,ditblekener50tezijn.Deartikelenkomenuitveleverschillendebladen,eenoverzicht isintabel3.1.gegeven,tevensishierinhet
aantalartikelenpergroepvanbladenaangegeven.

Tabel3.1 Aantalverschillendebladenenaantalartikelenpergroep
aantalbladen

aantalartikelen

landelijkedagbladen

6 (25%)

13 (26%)

regionaledagbladen

14 (58%)

29 (58%)

4 (17%)

8 (16%)

weekbladen

24

Dezecijfersgevengeenvolledigbeeldvanhetaantalpublicatiesperkranten
persoortkrant,aangezienartikelendieinmeerderekrantengepubliceerdworden,maareenkeer inhetpersoverzichtwordenopgenomen.Ditkomtbijsommige
combinatiesvanbladennogweleensvoor.Overdematewaarinditvoorkomt
zijngeencijfersbeschikbaar.

50

3.2. De beoordelaars

Voordebeoordelingvandeuitgezochteartikelenhebbenwijeenaantalpersonenaangezochtwaarvanwijverondersteldendatzij:
1 opeenspecifiek terreindeskundigzijn
2

overzichthebbenoverdeproblemendiemetdelandbouwsamenhangen

3

zoveelmogelijkonderlingverschillendeachtergrondenhebben

Bijdekeuzevandebeoordelaarszijnwijuitgegaanvandeonderwerpendiein
deartikelenbehandeldworden.Uithetagrarischadresboekendeadressenlijst
vanhetNILl/KGvLzijndenamenvanpersonengezochtdiegezienhunwerkkring,
opLeidingenervaringt.a.v.dezeonderwerpendeskundiggeachtkunnenworden.
Tevens isgebruikgemaaktvandemedewerkingvanbestuursledenvanNILIen
KGvL,vande.besturenvanenkelestudiekringenenvanpersoonlijkerelaties,
dipaanbovenvermeldekriteriavoldoen.Debeoordelaarszijnzoveelmogelijk
inverschillende soortenwerkorganisatiesgezochtzodatzijeenzobreed
mogelijk scalavanmeningenzoudenvertegenwoordigen.Eenoverzichthiervan
isgegeven intabel3.2.Aangezienelkartikeldoorminimaal4personenbeoordeeldmoestworden (ziehoofdstuk 3.3)enelkebeoordelaarongeveer4verschillendeartikelenkreegtoegestuurd (afhankelijkvandelengtevandeartikelen varieerdeditvan2tot5)warenerongeveer60beoordelaarsnodig.
Inmei 1980zijn91personenschriftelijkbenaderdmetdevraagofzijhun
roedewerkingaanhetonderzoekwildenverlenen.Naeentelefonischeinventarisatiehebben66vanhenhierintoegestemd.Ditbetekentnietdat25personen
hunmedewerkinghebbengeweigerd,ditgebeurdeslechtsincidenteel,demeerderheidbleekofafwezigofnietbereikbaar.
Vandeze66hebben60hunenquêteformulier ingevuldweerteruggestuurd,dit
komtneeropeenresponsvan91%.Eenlijstmetdenamenvandebeoordelaarsis
alsbijlage II toegevoegd.

•9Tabel3.2Verdelingvandebeoordelaarsnaardeaardvanhunwerkkring
aangeschreven

toegezonden

40 (44%)
1 onderzoeker (LH,Univ./LEI/Inst/Proefst)40 (44%)

2 bestuurders (Min.v.L.&V/SBB/Watersch./
Landinr.)

geretourneerd

31

30

(50%)

15

(16%)

7

6

(10%)

8

( 9%)

8

6

(10%)

4 voorlichting (prov.dir.bedr.ontw.)

12

(13%)

9

8

(13%)

5 standsorganisaties/produktschappen

12

(13%)

7

7

(12%)

6 overige

_4

( 4%)

_4

_2

( 5%)

91 (100%)

66

60

(100%)

3 bedrijfsleven

Gezienhetniveauwaaropdedeskundigenwerkzaamzijniseenstringentonderscheid tussendeintabel3.2genoemdecategorieënniethelemaalterecht.
Beoordelaarsuitdeeerstecategoriezijnniet inallegevallenalleenonderzoeker,vaakhebbenzijookbestuurlijkeenorganisatorischetaken.
3.3. De beoordeling

Elkartikel isaanminimaal4beoordelaarstoegestuurd.Bijenkeleartikelenwaarvanverwachtkonwordendatdebeoordelingmoeilijkzouzijnishetaantalbeoordelaarsuitgebreid tot5(7x)oftot6(lx).
Voordeonderlingevergelijkingvandeindividuelebeoordelingen ishetnoodzakelijkomdebeoordelingvolgenseenstandaardformuliermeteenaantalgerichtevragen telatenverlopen.Hiertoeiseenenquêteformulier gemaaktwaarinde
beoordelaar zijnmeningoverhetartikelkanaankruiseneninenkelegevallen
kantoelichten.Devragenzijnopgebouwdronddebegrippenonjuisthedenenonvolledigheden,zoalsdieinhetvorigehoofdstukzijnbeschreven.Wezullenhier
volstaanmeteenkortebeschrijvingvandevragen.Eenenquêteformulierisals
bijlageIIItoegevoegd.
-Invraag 1kandebeoordelaar zijn/haareigendeskundigheid tenaanzienvan
hetinhetartikelbehandeldeonderwerpaangeven.Inhetgevaldezeslecht
iswordtdebeoordelaargevraagd alleennogvraag2intevullenendevragen
3t/m6overteslaan,waardoorhijgeenoordeeloverdeinhoudvanhetartikelhoefttegeven.
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-Vraag2gaatinopdepresentatie,deuiterlijkevormvanhetartikel.
-Vraag3behandelthetwelofnietvoorkomenvanonjuistheden indetekst
endematewaarinditinvloedheeftopdestrekking/conclusievanhetartikel.
-Vraag4gaatinopdematevanvolledigheidvanhetartikelendeeventuelegevolgendieonvolledigheid kanhebben.
-Invraag5wordtgevraagd inhoeverrehetartikelduidelijkgekleurdis.
-Totslotwordt invraag6gevraagdnaareenwaarderingvandeinhoudvan
hetartikel.
3.A De auteurs

Vande50indeenquêteopgenomenartikelenwerdener39doormetnamegenoemdeauteursgeschreven,11artikelenwerdengeschrevendooreencorrespondent
ofdoorderedactieentweeauteursschrevensamenéénartikel.
Deverdelingvanhetaantalartikelenperauteurwaarvandenaambekendis
isweergegeven intabel3.3.Hierinistevensaangegeven hoeveelvandezeauteursvoorkomen indeledenlijstvandeNederlandseVerenigingvanLandbouwjournalisten (NVL).

Tabel3.3AantalartikelenperauteurenaantalledenNVL

aantalauteurs

aantalartikel en
perauteur

aantal.leden
NVL

7

1

3

-

1

2

1

27

1

3

30

39

Van de30auteurswaarvandenamenbekendwarenbleken5lidtezijnvande
NederlandseVerenigingvanLandbouwjournalisten (17%).Deze5namen 12vande
39artikelenvoorhunrekening (31%).Ditgroteaantalwordt sterkbeïnvloed
dooréénauteurdie7artikelenschreeft.Het isopmerkelijkdatrelatiefweinigauteursmeerdanéénartikel schrevendatvoldeedaanonzeselectiecriteria
ineenperiodevanruim4maanden.Teneindemeer inzicht indegroepauteurs
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tekrijgenhebbenwijdeledenvandecommissieOpleiding Landbouwjournalisten
omnadere informatiehieromtrentgevraagd ennaardeoverblijvendeauteursis
telefonischgeïnformeerd.
Hierbijbleekdaterbijdedag-enweekbladendieinhetonderzoekzijnopgenomengeenfull-timejournalistenwarendiezichuitsluitendmetlandbouwbezighielden.Uitdeingewonneninformatiesbleektevensdathetnietwaarschijnlijk
isdatanderedag-ofweekbladenwelzulkelandbouwjournalisten indiensthebben.
Indepraktijkdoenéénofmeerderejournalistenvanderedactiehetlandbouwnieuwsbijhunanderetaken.Dematewaarinéénjournalist zichmetlandbouw
bezighoudtkanverschillenvanzeergeringtoteenaanmerkelijkgedeeltevan
zijn/haar takenpakket.Ditwordtmedebeïnvloeddoordatdeénekrantveel
meerlandbouwnieuwsbrengtdandeandere.Bijde regionalebladenneemthet
landbouwnieuws inhetalgemeeneenbelangrijkerplaatsindanbijdelandelijke
bladen.
Naastdefull-timeaaneenkrantverbondenjournalisteniserookeencategorie
auteursdiealsminofmeerlossemedewerkerartikelenleveren.Vande30met
naambekendeauteursvanartikelendieinhetonderzoekzijnopgenomenvielen
7 indezecategorie.Indemeestegevallenzijnditpersonendiedoormiddel
vanhundagelijkswerknauwmetdelandbouwzijnverbonden.
Uit tabel3.3blijktdatslechts5vande30auteurslidzijnvandeNederlandseVerenigingvanLandbouwjournalisten.Intabel3.4 iseenoverzichtgegevenvandeverdelingvandeledenoverdeverschillendewerkgeverswaarvoor
zijwerkzaamzijn.
Tabel3.4VerdelingvandeledenvandeNederlandseVerenigingvanLandbouwjournalistenoverhunwerkterreinen
freelance

22

13%

bedrijf/instituutetc.

56

34%

landbouwkundigevakliteratuur/vakbladen

53

32%

radio/tv

5

3%

landelijkedagbladen

4

2%

11

7%

overige

3

2%

onbekend

10

6%

164

100%

regionaledagbladen

Bron:ledenlijst 1979NVL
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Uittabel3.4komtduidelijknaarvorendatrelatiefweinigledenwerkzaam
zijnbijdagbladenengeenenkelebijdeopinie-weekbladen.Tweederdevande
ledenmoetgezochtwordenbijdevakbladenenbedrijveneninstituten.
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HOOFDSTUK IV - RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

4.1 Inleiding

Voordeenquêtezijn50verschillendeartikelengebruikt.Dezeartikelenzijn
metdebeoordelingsformulierentoegestuurd aan66beoordelaars.Elkartikel
isaanminstens4verschillendedeskundigenterbeoordelingvoorgelegd,terwijl intotaal208formulierenzijnverstuurd.Vandeze208formulierenwerden
er 189geretourneerd (91%), 10beoordelingenwarenonvolledigenkondenvoor
deinhoudelijkebeoordelingnietwordengebruikt.
Bijdeverwerkingvandegegevenszijntweemethodesgebruikt,erisgekeken
naarde individuelebeoordelingenennaardebeoordelingenperartikel.
Daarnaast isopderesultatenvandekenmerkenonjuistheid,onvolledigheid
endealgemenewaarderingeenvariantie-analyse toegepast.Dezeanalyseis
uitgevoerd doordeafdelingWiskundevandeLandbouwhogeschool.Hetdoelvan
dezeberekeningwas,nategaanoferverschillen tussendeartikelenaantoonbaarzijnvoorelkvandedriekenmerken.Alsdezeverschillen tussendeartikelenaangegevenkondenwordenzouhetmogelijkzijneenrangordeindeartikelenaantebrengen.Opgrondvandegevondenrangordezoudenbetergefundeerdeuitsprakenoverdeartikelengedaankunnenworden.Tevenszoudendoor
dezeberekeningeventueelaanwezigeniveauverschillen indebeoordelingenvan
deverschillendebeoordelaarsgenivelleerd kunnenworden(1).

Uitdeberekeningbleekdathetvoorgeenvandedriekenmerkenmogelijkwas
omverschillentussendeartikelenaantetonen.(Voordecijferswordtverwezennaardeparagrafenwaarinderesultatenvandebetreffendekenmerkenwordenbeschreven).Directgevolghiervanwasdaterdusookgeenrangordeinde
artikelenvoorelkvandedriekenmerkenaangebrachtkonwordenendateventueleniveau-verschillennietuitdebeoordelingengehaaldkondenworden.
Uitdeberekeningbleekverderdatertussendebeoordelaarswelverschillen
aantoonbaarwaren.Deoorzaakvanhetnietaantoonbaarzijnvanverschillen
tussendeartikelenvoordegenoemdekenmerkenmoetdanookgezochtworden
indeinconsistentievandebeoordelingen.
Bijdeinterpretatievandebeoordelingenmoeterdusrekeningmeewordengehoudendateventueelaanwezigeniveau-verschillennietgenivelleerd zijn,endat
dedeskundigenhetinhunbeoordelingen inhogematemetelkaaroneenszijn.
Bijdebesprekingvandegevondenresultatenwordtdevolgordevandevragen
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vande enquêteaangehouden.Deexacteformuleringvandevrageneneenoverzichtvandetotaal-seorespervraagzijnopgenomenalsbijlageIII.
4.2 Deskundigheid

Debeoordelaar werdallereerstgevraagdaantegeveninhoeverrehijzichzelfdeskundigachtteomhetartikeltebeoordelen.Hoeweleenzorgvuldige
selectievandebeoordelaarsopdeskundigheid heeftplaatsgevondenenbijde
toezendingvandeartikelenzoveelmogelijkrekening isgehoudenmetdespecifiekedeskundigheidvandebeoordelaarzoudeneventuelemissershieraangegeven
kunnenworden.Ondanksdezeselectievandedeskundigenbijdeonderwerpenvan
deartikelenkwamhettochnogvoordatenkelebeoordelaars zichzelfalsonvoldoendedeskundigkwalificeerden.Ditisonderandereteverklarenuithet
foitdatallebeoordelaarsmeerdereartikelenmoestenbeoordelenendoordater
naargestreefdwerdomelkartikelzoveelmogelijktelatenbeoordelendoorbeoordelaarsmetverschillendeachtergrondenwatbetrefto.a.hunwerkorganisatie
endeaardvanhunfunctie.Ditwilzeggendatzoveelmogelijkelkartikeldoor
zoweleenonderzoeker,voorlichteralsbeleidsfunctionaris isbeoordeeld.

Voor iederartikelkondebeoordelaaraangevenofhijzijndeskundigheidom
hetartikeltebeoordelenalsgoed,redelijkdanwelalsslechtbeschouwde.
Intabel 4.1.wordteenoverzichtgegevenvandewijzewaaropdebeoordelaars
zichhebbeningedeeld.

Tabel4.1 Matewaarindebeoordelaarszichdeskundig achttendevoorgelegde
artikelentebeoordelen
deskundigheid

abs.

perc

goed

98

52%

redelijk

83

44%

8

4%

slecht

189

100%

Slechtsachtmaaiiseenbeoordelaarvanmeningdathijnietdeskundig iseen
artikeltebeoordelen.Indezegevallenisgeenoordeelgegevenoverdeinhoudelijkekwaliteitvanhetartikel.Hunoordeeloverdepresentatievanhetartikel (zie4.3) isvoorzovermogelijk wel indeverwerkingvandecijfersopgenomen.
Deindeling indecategorieredelijkwordtdooronsalsvoldoendedeskundig
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beschouwd om het artikel te beoordelen. Dan blijkt dat 96%van de beoordelaars
de eigen deskundigheid voldoende acht om een oordeel over het artikel uit te
spreken.
4.3 P r e s e n t a t i e

Hoewel het doel van het onderzoek gericht is op de inhoudelijke kwaliteit van
de artikelen hebben wij ook een vraag ingelast naar de uiterlijke vorm, de presentatie van de artikelen. De reden hiervoor is tweeledig. In de eerste plaats
is het voor een artikel van belang dat het goed gebracht wordt, zodat het voor
de lezer plezierig is het artikel te lezen. In de tweede plaats kan de presentatie zijn weerslag hebben op de kwaliteit van het artikel.
Er is naar drie aspecten van de presentatie van een artikel gevraagd. De eerste
vraag betrof het verband tussen de titel en de inhoud van het artikel, de
tweede de mate van leesbaarheid en de derde vraag ging over de opbouw van het
artikel. Elke vraag kon met goed, matig of slecht beantwoord worden. De scores
zijn weergegeven in tabel 4.2

Tabel 4.2 Beoordeling door beoordelaars van drie aspecten van de presentatie
van de voorgelegde artikelen
kwalificatie

aspecten van beoordeling
goed

matig

slecht

totaal

perc.

abs.

perc

106

56%

59

31%

23

12% 188

100%

Leesbaarheid

136

72%

42

22%

10

6% 188

100%

Opbouw

108

58/0

52

28%

26

14% 186

100%

350

62"A

53

27%

59

11% 562

100%

abs
Relatie titel

inhoud

abs. perc. abs. perc.

De beoordeling blijkt voor bijna tweederde goed te zijn, terwijl van 11% de
presentatie als slecht werd gekwalificeerd.
Rij de beoordeling van de gevonden resultaten moet er rekening mee worden gehouden dat het hier gaat om het oordeel van personen die deskundig zijn op de
in de artikelen behandelde onderwerpen. Deze beoordelaars zijn voor het grootste deel academisch geschoolde personen, die in hun dagelijkse werk doorgaans
veel moeten lezen en bovendien redelijk tot goed thuis zijn in de behandelde
problematiek (zie 4 . 2 ) .De artikelen zijn geschreven voor een algemeen publiek
zodat met name op het gebied van de leesbaarheid van de artikelen de beoorde-
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laarswellicht gemakkelijk een gunstiger oordeel geven dande gemiddelde krantenlezer zou doen.Ditwordt bevestigd door een enkele beoordelaar die opmerktedat hij zichmoeilijk kon inleven ineen lager bevattingsvermogen.
De score op het gebied vande presentatie isweliswaar voor verbetering vatbaar,maar zeker niet alarmerend tenoemen.

4.4 O n j u i s t h e d e n

üekwalitatieve beoordeling van de artikelen isgericht op het signaleren van
o.a. onjuistheden. Debeoordelaar werd eerst gevraagd aan te geven of eronjuistheden inhet artikel voorkwamen envervolgens wat de invloed daarvan is
opde strekking van het artikel.Bij beidevragen isdebeoordelaars demoge1ijkheid gegeven om een toelichting ophet antwoord tegeven.Tenslotte is
gevraagd waar bij hetvóórkomen van onjuistheden de auteur de juiste informatie had kunnenkrijgen.
Devraag naar het voorkomen van onjuistheden werd 78maal (44%)bevestigend
beantwoord en 101maal (56%)ontkennend. De ernstvande onjuistheid varieerde
van eenverkeerde titulatuur tot het gevenvanwezenlijkverkeerde informatie.
Dit bleek inde eerste plaats uit de toelichting diebij devraag werd gegeven,maar ookuit de antwoorden op eenvervolgvraag waarin werd ingegaan op
de consequenties vande gesignaleerde onjuistheden.
De beoordelaar werd gevraagd of de onjuistheid invloed uitoefende opde strekking/conclusie van het artikel.Debeantwoording blijkt uit tabel 4.3.

Tabel 4.3 Matewaarin debeoordelaars vanmening zijndat onjuistheden inde
artikelen de strekking/conclusie van het artikel beïnvloeden
invloed op
strekking/conclusie

aantal beoordelingen

percentage van alle
179 beoordelingen

abs.

perc.

wel invloed

36

46%

20%

geen invloed

34

44%

19%

8

10%

4%

geenmening

100°A

44%

De inde artikelen voorkomende onjuistheden blijken ongeveer evenvaakwel
als geen invloed op de strekking uit teoefenen.Uit dederde kolomvan tabel
4.3blijkt dat in 20%van de beoordelingen onjuistheden inhet artikel werden
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geconstateerd diedestrekking/conclusievanhetartikelbeïnvloeden.Eenop
devijfbeoordelingenwijst dusopernstigetekortkomingenophetgebiedvan
vandejuistheidvandeverstrekteinformatie.
Westuitenhieropderelatietusseneenbeoordelingeneenartikel.Zoals
inhoofdstuk3alisaangegevenwerdelkartikelaanmeerderepersonentoegestuurd,waardoorervanelkartikelmeerderebeoordelingenbeschikbaarzijn.
Ervanuitgaandedaterverschillentussendeartikelenzijnismetbehulpvan
eencomputerprogramma geprobeerddezeverschillenaantetonen.
Uitdevariantie-analysebleekdatdehypothesedatergeenverschil tussende
artikelenaanwijsbaaris,nietverworpenkanworden (P(F7 )>1,25)=0,186).
Dehypothesedatergeenverschilaanwezig istussendebeoordelaarsmoest
echterwelverworpenworden,waarmeeditverschil significantis
48
(P(F >1,91)=0,006). Debeoordelaarswaarderendeartikelent.a.v.het
voorkomenvanonjuisthedendusverschillend,somszelfstegengesteld.
Ditverschil inwaarderingblijktookuittabel4.4.Hierinzijnwevandie
artikelenwaarvan3ofmeerbeoordelingenbeschikbaarzijnnagegaan inwelke
matedebeoordelaarshetmetelkaareenszijn.Wanneerdriekwartvandedeskundigenhetartikelophetbetreffendekenmerkopdezelfdewijzebeoordelen
sprekenwevaneenconsistentebeoordelingdoordedeskundigen.
Vande45artikelenwaarvandrieofmeerbeoordelingenbeschikbaarzijn,zijn
dedeskundigenhett.a.v.9artikelenerovereensdateronjuistheden invoorkomen.

In 17artikelenconstateertmengeenonjuistheden.Over 19artikelen

bestaatgeeneensluidendoordeel.

Tabel4.4.Onjuistheden inartikelengeconstateerd doordriekwartofmeervan
debeoordelaarsvanhetbetreffendeartikel
voorkomenvan
onjuistheden

aantalartikelenmet3
ofmeerbeoordelingen

percentage

9

20%

neen

17

38%

verdeeld

19

42%

totaal

45

100%

ja

Hetpercentageartikelendatminofmeerunaniemalsonjuistwordtbeoordeeld
blijkt20%tezijn.Hierbij isgeenonderscheid gemaaktnaardematevanonjuistheid.Ditbleekooknietmogelijk,aangezienergeenartikelenzijndie
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unaniem alsonjuist met beïnvloedingvan de strekking werden beoordeeld.
28%van deze artikelen bleek unaniem alsniet onjuist teworden gewaardeerd,
terwijl demeningen over 42%verdeeld zijn.
Eenvergelijking van deze cijfersmet de antwoorden die gegevenwerdennaar
hetvoorkomen van onjuistheden per beoordeling stuit op enige moeilijkheden
aangezien de indelingen niet gelijk zijn.Wel kunnenwe hetwel of nietvoorkomen van onjuistheden perbeoordeling enper artikel met elkaarvergelijken.

Tabel 4.5 Het wel enniet voorkomen van onjuistheden per beoordeling enper
artikel
voorkomen van onjuistheden

per beoordeling

per artikel

wel

44%

35%

niet

56%

65%

Debeoordeling per artikel toont hier een iets gunstiger resultaat dandebeoordeling per beoordeling. Overigens ishet percentage artikelenwaarover men
het niet eens isopmerkelijk groot.We zijnnog nagegaan hoe deverdeling betreffende het wel ofniet voorkomenvan onjuistheden per beoordeling inde
categorie 'verdeeld'van tabel 4.4 lag.Tabel 4.6 geeft hiervan decijfers.

Tabel 4.6 Verdeling van debeoordelingen over hetwel of nietvoorkomen van
onjuistheden endemate van onjuistheid van de 19artikelen die als
'verdeeld'werden beschouwd
aantal beoordelingen

percentage

onjuist met invloed opde strekking

16

22%

onjuist zonder invloed opde strekking

19

26%

geen onjuistheden

37

52%

totaal

72

De beoordelaars is tevens devraag voorgelegd waar deauteur van het artikel,
alshij onjuiste informatie hadverstrekt,danwel dejuiste informatie had
kunnen halen.Demeest eenvoudige suggestiesvan debeoordelaars waren dat de
auteur zelf maar eenswat kritischermoest nadenken (2x)endat de eerste de
beste boer hem ongetwijfeld zou kunnen inlichten (3x).Deverdere suggesties
zijn in tabel 4.7 gegeven.

100%

-19-

abel4.7Doordebeoordelaarsgenoemdeinformanten
aantal
MinisterievanLandbouwenVisserij

16

L.E.I. (enLEI-publikaties)

12

Landbouwschap
LH+ 'Wageningseinstituten'

10
9

literatuur
15verschillendeorganisatieseninstituten

8
26

Hoewel indesuggestiesveleinstitutenenorganisatieswerdengenoemd,blijken
de4indetabelgenoemdeduidelijkdeoverhand tehebben.

Overigensgevendeverwijzingenalleenmaaraandatdebeoordelaardenktdatde
informatiebijdeaangegeven instantieteverkrijgenis.Inhoeverredezeinformatieookinderdaadbereikbaar isvooreenauteurdieindebetreffendeorganisatienietbekend is,isnietnagegaan.Infeitehebbendebeoordelaars indeze
eendubbelevoorsprongopdeauteursdoordatzijalsdeskundigeopeenbepaald
terreinfunctioneren.Indeeersteplaatswetenzijwelkeorganisatiedeinformatie inhuisheeft,indetweedeplaatshebbenzijuithoofdevanhunfunctiewaarschijnlijk eengemakkelijker entreedaneenwillekeurigeauteurterwijl
zijtevensinveelgevallengebruikkunnenmakenvanpersoonlijkerelatiesen
contacten.

Overigensmoetuitditoverzichtnietdeconclusiewordengetrokkendatdeauteursnietnaarinformantenhebbengezocht.Deauteurza]echterpasnaar (meer)
informatieopzoekgaanalshijietsnietweet,ofaanzijngegevenstwijfelt.
Zolanghijdenktdatzijninformatiejuist isheefthijgeenbehoefteaanextra
informatie.Dewaardevaneengoedwerkend systeemvoor informatieverstrekking
vanuitdeorganisatiesdiedezekennishebbenwordtdusmedebepaalddoorde
matewaarinergebruikvanwordtgemaakt.
Vooruitlopend opdeinparagraaf4.6 tebesprekenalgemenewaarderingdiein
debeoordelingoverdeartikelen isuitgesprokengevenwe intabel4.8een
overzichtvandezewaardering inrelatietothetkenmerkonjuistheid.
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Tabel 4.8 De algemenewaardering vande artikelen perbeoordeling van artikelen
waarin geen resp.wel onjuistheden werden geconstateerd
onjiiistheden

onjuistheden

aLgemene

juiste

die de strekking

die de strekking

waardering

artike Len

beïnvloeden

niet beïnvloeden

totaal

perc.
abs. perc.v.tot.

abs. perc.

abs. perc.

perc.
perc.
v.tot. abs. perc.v.tot.

goed

77

43%

76%

4

2%

11%

24

matig

4

2%

4%

7

4%

19%

6

siecht

18

10%

18%

25

14%

69%

2

1%

101

50%

geen mening

100%

36

20%

100%

57%

105

59%

3%

14%

17

9%

8

4%

19%

51

29%

4

2%

10%

6

3%

100%

179

42

13%

22%

* geenmening ishierbij beschouwd als geen invloed

Van de ernstig onjuiste artikelen werden nog enkele uiteindelijk als goed bestempeld. Toch blijkt dat dedoor ons als ernstig aangeduide onjuistheden in
hetmerendeel van de gevallen samenvallen met een beoordeling'slecht'artikel.
Uit dederde groep kolommen isop temaken dat debeoordelaarsniet op elke
slak zout legden.Meer dande helft van de artikelenmetminder ernstige onjuLstheden kreeg bijde algemenewaardering het predikaat goed (57%).
4.5 Volledigheid

Een ander kenmerk voor de kwaliteit van eenartikel isdematevan volledigheid waarmee het inhet artikel besproken onderwerp wordt behandeld. Volledigheid isdoor onsalsvolgt gedefinieerd: een artikel isvolledig wanneer de
auteur geenvoor demeningsvorming belangrijke gezichtspunten of gegevensweglaat, zonder dat ditvermeld wordt,ofuit de loopvan het artikel blijkt.
Achtereenvolgens werd gevraagd naar dematevanvolledigheid van het artikel,

100%
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inhoeverre onvolledigheid uit de tekst bleek en inhoeverre deonvolledigheid
gevolgen heeft voor de strekking/conclusie van hetverhaal.Tenslotte werd gevraagd of het artikel door de onvolledigheid zijn overtuigingskracht verliest.

In tabel 4.9 isdeverdeling gegeven van het aantal beoordelingen van artikelendie alsvolledig, danwel als onvolledig door de beoordelaarswerden beoordeeld.

Tabel 4.9 Verdeling vandebeoordelingen van artikelen over de categorieën
volledig en onvolledig

aantal beoordelingen

percentage

volledig

86

48%

onvolledig

93

52%

:79

100%

Inde 179beoordelingen werd 93maal (52%)door debeoordelaars geconstateerd
dat aan het artikel bepaalde essentiële elementen ontbraken, 86maal (48%)vonden de beoordelaars de artikelen voldoende volledig.
Van de 93als onvolledig beoordeelde artikelen bleek in34 gevallen deze onvolledigheid voldoende uit het artikel, in 52gevallen bleek dit niet en 7beoordelaars hadden hierover geenmening. De onvolledigheden leidden in46 gevallen
tot eenverandering van de strekking/conclusie van het artikel, in35beoordelingen niet,terwijl 12beoordelaars hierover geenmening hadden. In 56gevallen bleek het artikel tenslotte door de onvolledigheid aan overtuigingskracht
verloren te hebben, en in 28 gevallen niet, in8beoordelingen isdeze vraag
niet beantwoord. Tabel 4.10 geeft een overzicht van dezecijfers.

Tabel 4.10 Verdeling van het aantal beoordelingen van de als onvolledig beoordeelde artikelen oververschillende soortenvan onvolledigheid
geen
geen
ja neen mening antwoord totaal
onvolledigheid blijkt uit artikel

34

onvolledigheid leidt tot verandering
van de strekking/conclusie van het
artikel
onvolledigheid leidt tot een verlies
aan overtuigingskracht van het artikel

52

46
56

29

7

35

-

12
-

93

8

93
93

-22-

Door de antwoorden opdevraag, inhoeverre de onvolledigheid blijkt uit het
artikel, te combinerenmet de antwoorden op devraag, inhoeverre deonvolledigheid leidt tot eenverandering vande strekking/conclusie van het artikel,
zijn 9verschillende combinaties mogelijk.
Indeze combinaties kunnenwe eenrangorde aanbrengen naar de ernstvande
gevolgen van de onvolledigheid. Omwille vande overzichtelijkheid hebbenwe
deze rangorde teruggebracht tot 3categorieën waarvan de eerstedemeest ernstigevorm van onvolledigheid vertegenwoordigt endederde deminst ernstige
vorm. De categorieën zijn alsvolgt ingedeeld:

I a de onvolledigheid blijkt niet uit het artikel enbovendien verandert
de onvolledigheid de strekking/conclusie van het artikel
b de onvolledigheid blijkt niet uit het artikel endebeoordelaar heeft
geenmening over eenmogelijke verandering van de strekking van het
artikel
c de beoordelaar heeft geenmening omtrent het feit of de onvolledigheid blijkt uit het artikel endeonvolledigheid verandert de strekking/conclusie van het artikel
d de beoordelaar heeft geenmening omtrent het feit of de onvolledigheid
blijkt uit het artikel enook niet over eenmogelijke verandering van
de strekking van het artikel
Il

de onvolledigheid blijkt uit het artikel en
a de onvolledigheid leidt tot eenverandering van de strekking/conclusie
van het artikel
b omtrent eenmogelijke verandering vande strekking/conclusie van het
artikel heeft debeoordelaar geenmening

III

er treedt door de onvolledigheid geenverandering van de strekking/conclusievan het artikel op en
a de onvolledigheid blijkt niet uit het artikel
b over het feit of deonvolledigheid blijkt uit het artikel heeft debeoordelaar geenmening
c de onvolledigheid blijkt wel uit het artikel

In tabel 4.10 is een overzicht gegevenvan de aantallen beoordelingen die
inde drie categorieën vallen.
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Tabel4.11Deverdelingvandebeoordelingenvanartikelenoverdedriecategorieënvanonvolledigheid,hetpercentagedatelkecategorieuitmaaktvandealsonvolledigbeoordeeldeartikelenenhetpercentagedatelkecategorieuitmaaktvanallebeoordelingen

categorie

aantal
beoordelingen

percentagevande93
percentagevanalle
onvolledigebeoordelingen 179beoordelingen

I

36

39%

20%

II

22

24%

12%

III

35

28%

20%

totaal

93

100%

52%

Indeeerstecategorie,deslechtste,vallen36beoordelingendie20%vormen
vanhettotaalaantalbeoordelingen.Deoverige57beoordelingenvalleninde
categorieënIIenIIIenvormensamen32%vanallebeoordelingen.Hoewelde
beoordelingen indezecategorieënbeterzijndandievancategorieI betreft
hetnog steedsonvolledigeartikelen.
Wekunnendusstellendatvoorhetkenmerkvolledigheid éénopdevijfbeoordelingenalszondermeerslechtuitdebuskomtvoordegroepbeoordelaarsdie
aanditonderzoekheeftmeegewerkt.

Ookhetkenmerkvolledigheid kunnenweperartikelbekijken.Evenalsbijde
vraagnaarhetvoorkomenvanonjuistheden isbijhetvoorkomenvanonvolledigheidnagegaanoferverschillentussendeartikelenaantoonbaarwaren.Uitde
variantie-analysebleekdatdehypothesedatergeenverschil istussende
artikelennietverworpenkanworden. (¥(¥

> 1,25)=0,186).Ditimpliceert

dateventueleniveau-verschillen indebeoordelingernietuitgehaald kunnen
wordenendatdeartikelennietineenrangordevanhunmatevanonvolledigheidgezetkunnenworden.
\)chypothesedatergeenverschilaanwezig istussendebeoordelaarsmoetech48
terwelverworpenworden (P(F?.>1,83)=0,010).0okdevragennaardematevan
volledigheid leverdendusverschillendebeoordelingenop.

Intabel4.12hebbenweeenindelinggemaaktnaardematewaarindebeoordelaars
hetwelmetelkaareenszijn.Indeeerstekolomzijndecijfersgegevenvan
hetaantalartikelenwaarover 75%vandebeoordelaarsdezelfdemeningheeft
voorwatbetreftdematevanonvolledigheid,terwijlelkartikeldoorminimaal
driepersonenisbeoordeeld.
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Tabel4.12Dematevanvolledigheidvandeartikelengeconstateerd doordriekwartofmeervandebeoordelaarsvanhetbetreffendeartikel
matevanvolledigheid

aantalartikelenmet
3ofmeerbeoordelingen

percentage

volledig

13

29%

onvolledig

16

36%

verdeeld

16

36%

45

100%

Hoeweldecategorie 'verdeeld'intabel4.12 ietskleiner isdanbijhetkenmerkonjuistheid,blijfthetopvallenddatookditkenmerkdooreengrootgedeeltevandebeoordelaarsverschillendwordtbeoordeeld.

Alswedeverdeling tussenhetwelofnietvoorkomenvanonvolledigheidper
artikelvergelijkenmetdieperbeoordelingkrijgenwedecijfersvantabel
4.13.Deovereenkomst indecijfersisopvallendgroot.
Tabel4.13Verdelingvandematevanvolledigheid perbeoordeling enperartikel

matevanvolledigheid

perbeoordeling

perartikel

volledig

48%

45%

onvolledig

52%

55%

Ookvoorhetkenmerkvolledigheid kunnenweeenrelatieleggennaardealgemene
waarderingvanhetartikel.Debeoordelingenwaarindeartikelenalsvolledig
wordenbeoordeeldwerdenuiteindelijkvoor 90%vandekwalificatiegoedvoorzien.Dit is43%vanallebeoordelingen.Slechts5%vandezeartikelenwerdals
slechtbeoordeeld,ditkomtovereenmet 2%vanallebeoordelingen.
Dealgemenewaarderingvandeartikelendiealsonvolledigwordenbeoordeeld
wasin30%vandegevallengoed,in51%vandegevallenslecht.Ditkomtovereenmetrespectievelijk 16%en26%vanallebeoordelingen.In tabel4.14
wordteenoverzichtvandezecijfersgegeven.
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Tabel 4.14 De algemenewaardering vande artikelen per beoordeling vande als
volledig en als onvolledig beoordeelde artikelen
algemene waardering

volledig
abs. perc.p

onvolled ig

ere:.v.tot.

abs. perc. perc.v.tot

77

90%

43%

28

30%

16%

matig

3

3%

2%

14

15%

8%

slecht

4

5%

2%

47

51%

26%

geenmening

2

2%

1%

4

4%

2%

86

100%

48%

93

100%

52%

goed

De als onvolledig beoordeelde artikelenworden dus slechts indehelft van de
gevallen (51%)als slechte artikelen gewaardeerd. Ditbetekent dat debeoordelaars ineen aantal gevallen de onvolledigheid niet als een ernstige tekortkoming beschouwen. Omhiermeer inzicht in teverkrijgen is intabel 4.15 de
relatie gelegd tussen de algemene waardering endedrieverschillende categorieën vanonvolledigheid zoalsdie hiervoor zijn onderscheiden.

Tabel 4.15 De algemenewaardering vande artikelen per beoordeling vandrie
categorieën als onvolledig beoordeelde artikelen

III

II
algemene waardering

perc.
abs. perc. v.tot.

perc.
abs. perc. v.tot.

perc.
abs. perc.v.tot

goed

6

17%

3%

2

9%

1%

20

57%

11%

matig

4

11%

2%

7

32%

4%

3

9%

2%

24

67%

13%

12

55%

7%

11

31%

6%

cor

1%

1

slecht
geenmening
totaal

2

6%

1%

1

O /o

36

100%

19%

22

100%

13°,

35

Uit tabel 4.15 blijkt dat de derde categorie nogal afwijkt van de eerste twee.
In tegenstelling tot de eerste tweewordt indederde categorie het merendeel
vande artikelen als goed beoordeeld en eenveel geringer percentage als
slecht.We brengen daarom een splitsing intwee groepen aan inde alsonvolledig beoordeelde artikelen,namelijk de zeer onvolledige (categorie I+ II)en
deminder onvolledige (categorie III).In tabel 4.16 isnogmaals een overzicht
gegeven van de relatie tussen dematevanvolledigheid,maar nuvan de nieuwe

1%
_
100% 20%
0 /o
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indeling, de volledige artikelen, de minder onvolledige artikelen en de zeer
onvolledige artikelen.

Tabel 4.16 De algemene waardering van de artikelen per beoordeling van de als
volledig en als onvolledig beoordeelde artikelen

algemene waardering

minder onvolledig (III)

volledig

perc.
perc.
abs. perc. v.tot. abs. perc. v.tot.

goed
matig
slecht

,i 7 W

77

90%

3

•p or
<J JO

4

Cor
O /o

CJ /O

86 100%

48%

<± 6 -0

nor
6 iQ
C)01

zeer onvolledig (I+II)
perc.

abs .perc. v.tot.

20

57%

11%

8

14%

4%

3

9%

2%

11

19%

6%

I1

31%

6%

36

62%

20%

35 100%

20%

58

100%

33%

Uit tabel 4.16 blijkt o.a. dat 20%van alle beoordelingen een artikel zowel
als zeer onvolledig beoordeeld én als algemene waardering slecht uitspreekt.
Voor de mate van volledigheid en de algemene waardering die voor het artikel
wordt uitgesproken is getoetst of er een samenhang bestaat. Uit Pearson's
associâtietest blijkt een zeer duidelijke associatie tussen deze twee kriteria,
(X 2 =90,18>23,59=Xg (*=0,005)).
4.6 G e k l e u r d h e i d
Door de vraag of een artikel duidelijk vanuit een gekleurd standpunt werd geschreven wilden wij inzicht verkrijgen in de achtergrond van waaruit het artikel is geschreven. Zijn het personen die vanuit de gevestigde opvattingen
over de landbouw artikelen over de landbouw schrijven, of zijn het personen
die vanuit andere visies schrijven. Door een relatie te leggen met de algemene waardering en met de vragen naar het voorkomen van onjuistheden en onvolledigheden kan tevens een vergelijking gemaakt worden tussen de als gekleurd
an de als ongekleurd beoordeelde artikelen.
Aan de hand van de antwoorden van de beoordelaars is de volgende indeling gemaakt:
1 nee, niet gekleurd
2 ja,maar geen wezenlijke kleuring. Meestal betrof het hier een persoonlijke visie, die echter wel in de meeste gevallen uit de landbouwhoek kwam
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3

ja,vanuithetGroenefront/EG landbouw/boerenstandpunt

4

ja,veroordelingvanhethuidigelandbouwbeleid envandeEGlandbouwpolitiek

5

ja,anti-huidigenationalelandbouwpolitiek;socialistisch,anti-grootkapitaal

6

ja,biologisch-dynamisch/kleinschaligheid/alternatievelandbouw

7

ja,onduidelijkwaarom

Deresultatenzijnweergegeven intabel4.17

Tabel4.17Verdelingvandebeoordelingennaarsoortgekleurdheid

categorie

aantal

percentage

1

96

54%

2

35

20%

3

17

9%

4

11

6%

5

10

6%

6

9

5%

7

1

1%

79

100%

totaal

Zoalsuitdetabelblijktwasmeerdandehelftvandeartikelennietgekleurd
(54%).Groeptwee kunnenwehiernogbijtellenaangeziendezegeenduidelijk
gekleurdestandpuntenweergeeft. Zokomenwedantot74"ongekleurdeartikelen.
Deoverige26%wasduswelgekleurd.Hiervanwas9%vanuit eenvooringenomen
landbouwstandpunt geschrevenendeoverige 18%vanuitandereopvattingen.

Gekleurdheid en onjuistheid
Erisnagegaan,hoederelatie istussenhetwelofnietvoorkomenvanonjuistheden inhetartikelenhetvoorkomenvangekleurdheid,zoalsdiehiervoorbeschrevenis.
Intabel4.18 iseenoverzichtgegevenvanhetaantalbeoordelingenwaaringekleurdeenongekleurdeartikelensamengaanmethetnietvoorkomenvanonjuistheden,onjuisthedendiedestrekking/conclusievanhetartikelbeïnvloedenen
onjuisLhedendiegeeninvloedopdestrekking/conclusiehebben.Indetabel
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zijnde eerste twee categorieën van de indeling van gekleurdheid zoals die
hiervoor isgegeven samengevoegd enals ongekleurd gedefinieerd,decategorieën 3 t/m 7als gekleurd.

ahel 4.18 Het aantal beoordelingenwaarin hetwel ofniet gekleurd zijnvan
artikelen samengaat met hetwel enniet voorkomen van onjuistheden

onjuistheden
geen

onjuistheden

met

onjuistheden

zonder

beïnvloeding

beïnvloeding

totaal

perc.
perc.
perc.
perc.
abs.v.tot. .perc. abs.v.tot.perc. abs.v.tot.perc.abs.v.tot.tot.
ongekleurd
(1+ 2)
84

47%

64%

14

8%

11%

33

18% 25%

131

73% 100%

gekleurd
(3 t/m 7) 18

10%

38%

21

12%

44%

9

5% 19%

48

27% 100%
179 100%

Bij toetsingm.b.v. Pearson's associatiemaat blijkt er inderdaad een associatie
tebestaan tussen hetwel of niet gekleurd zijn enhet aldan niet voorkomen
van onjuistheden. Ingekleurde artikelen blijkenvaker onjuistheden voor te
2
?
tekomen dan inongekleurde. (X=24,60>10,60=X:;(<*=0,005)).
Gekleurdheid en v o l l e d i g h e i d

Tenslotte gaanwe na of er een samenhang bestaat tussen demate van gekleurdheid van de artikelen endematevanvolledigheid. Tabel 4.19 geeft hiervan
een overzicht.
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Tabel 4.19 Het aantal beoordelingen waarin hetwel of niet gekleurd zijnvan
artikelen samengaat met verschillende vormenvan volledigheid

volledige
artikelen

onvolledige artikelen

II

III

totaal

abs.perc. abs.perc. abs.perc. abs.perc. abs.perc.
ongekleurd
(1+2)
gekleurd
(3t/m 7)

78 60%
8 17%

18 14%
18 38%

11 8%
U 23%

24 18%
11 23%

131 100%
48 100%

Deonvolledige artikelen zijn ingedeeld indedrie groepen zoals die in 4.5
genoemd zijn.
Opvallend ishet grote percentage als onvolledig beoordeelde artikelen in
de categorie gekleurde artikelen (83%). Hoewel inde 23%uit groep III
geen ernstige onvolkomenheden inde artikelen worden geconstateerd is toch
meer dan dehelft van de gekleurde artikelen in sterkemate onvolledig
(groep IenII).
Bij toetsing bleek dat er inderdaad een associatie bestaat tussendemate van
volledigheid enhetwel of niet gekleurd zijnvan het artikel.Gekleurdeartikelen zijnvaker onvolledig dan ongekleurde artikelen.
(X2=29,66>12,84=X^ (*=0,005)).
4.7 Waardering

Als laatstewerd debeoordelaars gevraagd eenalgemene waardering Je geven
over de inhoud van het artikel.Bijdezewaardering werd gevraagd rekening te
houdenmet hetmedium (dekrant) endedoelgroep (het algemene publiek). De
voorgecodeerde keuzemogelijkheden waren:goed, slecht engeenmening.Er bleek
indepraktijk behoefte te zijn aannog een extramogelijkheid n.1.matig. Dit
werd doorde beoordelaars of bij deopmerkingen bij debetreffendevraagmeegedeeld,of de beoordelaars schreven zelf demogelijkheid bij.Door het feit dat
de categorie matig isontstaan doordat beoordelaars zelf deze extramogelijkheid toevoegden blijft het enigszins twijfelachtig,of nietmeer beoordelaars
voor dezemogelijkheid gekozen zouden hebben alshijvoorgecodeerd was geweest,
Deverdeling van dewaardering over deverschillende mogelijkheden was als
voIgt:
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Tabel4.20Dewaarderingvoordeartikelenperbeoordeling

waardering
goed
slecht
geen meninj
matig

aantal

perc,

105

59%

51

28%

6
17
179

•?Of
O /O

10%
100%

Ruimdehelftvandebeoordelingengevendewaarderinggoed (59%)aande
artikelen.Vandebeoordelaarsdiehetartikelals 'nietgoed'beoordeelden
(41%),kwalificeerde28%deartikelenalsronduit slecht,derestwordtmatig
genoemd,ofdebeoordelaar sprakergeenmeningoveruit.Debeoordelaars
hebbendusmeteenrelatiefgrootaantalartikelenmoeite.

15ijdebeoordelingperartikel isnetalsbijdevragennaaronjuistheiden
onvolledigheid nagegaanoferverschillentussendeartikelenaantoonbaarzijn.
Ookhierbleekdatergeenverschil tussendeartikelenaantoonbaaris.
(P(F,r^>0,99)=0,515).Ookhierkongeenrangorde indeartikelenwordenaangebrachteneventueleniveauverschillenkondennietwordengenivelleerd.
Dehypothesedatergeenverschil istussendebeoordelaarsmoestwordenver48
worpen (P(F )>1,62)=0,036).Ookdezevraagnaardealgemenewaarderingwerd
doordebeoordelaarsnietconsistentbeoordeeld.
Ditresultaatblijktookuitdecijfersvantabel4.21.Hierinzijndeartikelenwaaroverminimaal3beoordelaarsperartikeleenoordeelhebbengegeven,
waarvan75%ofmeerdezelfdemeningheeftuitgezet tegendegegevenwaardering.
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Tabel4.21Dealgemenewaarderingperartikeldatdoorminimaal3beoordelaars
isbeoordeeld enwaarvan75%eenzelfdemeningheeft
waardering

minimaal3beoordelaars
abs.

perc.

17

35%

matig

1

2%

slecht

3

7%

24

53%

45

100%

goed

geenmening
verdeeld

Uitdetabelblijkt inderdaaddatdemeningovermeerdandehelft (53%)vande
artikelenverdeeld is.Zeventienartikelenwordenminofmeerunaniemalsgoed
beoordeeld endrieartikelenkrijgenvandebeoordelaarshetpredikaatslecht.
Hetpercentagewaarderingen 'goedartikel'ligtt.o.v.dewaardering 'slecht
artikel'opvallendhoog.Slechtsdrieartikelenwordendoordebeoordelaars
unaniemalsslechtbeoordeeld.Dedeskundigenzijnheterdusveelalnietover
eensofeenartikelalsslechtmoetwordenaangemerkt.Overdewaardering 'goed
artikel'ismenhetveelvakereens.
Alswedetabellen4.20en4.21 metelkaarvergelijkenenwebeperkenonstot
debeoordelingengoedenslechtdankrijgenwedecijferszoalsweergegeven
intabel4.23.

Intabel4.23Dewaarderingperbeoordelingenperartikel

algemenewaardering

perbeoordeling

perartikel

goed

67%

85%

slecht

33%

15%

totaal

1009,

100%

Integenstelling totwatwegezienhebbenbijdebeoordelingennaardematevan
volledigheid eninietsminderematebijdeonjuisthedenwijkendezepercentagesnogalvanelkaaraf.Dewaardering goedconcentreert zichopeenaantalartikelen,terwijldewaardering slechtblijkbaarmeerverpreid overalleartikelenvoorkomtenvooral indegroepmetminderdan75%overeenstemming.
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Er isnagegaan ofde eigen deskundigheid, zoals die door debeoordelaars is
gegeven, invloed heeft gehad op de algemenewaardering van deartikelen.
In tabel 4.23 isweergegeven hoevaak debeoordelaars die de eigendeskundig
heid als goed resp.als redelijk beoordelen,dewaardering goed,matig en
slecht uitspreken.

Tabel 4.23 De algemenewaardering uitgesproken door beoordelaars met eendeskundigheid goed, resp. redelijk

waardering

goed
abs.

r<;deli_ ik
abs.

goed

62

43

matig

11

6

slecht

22

29

geenmening

2

4
97

82

Bij toetsingmet Pearson's associatiemaat bleek er geen associatie tebestaan
tussende uitgesproken waardering endedeskundigheid (X=4,25<_4,60=
xz2 ^-=0,10))Het verschil tussen dealgemenewaardering per beoordeling en per artikel zoals dat uit tabel 4.22 blijkt kandus niet uit eenverschil indeskundigheid
verklaard worden.
Tenslotte zijnwenog nagegaan hoe de algemenewaardering isvan onvolledige
enonjuiste artikelen enverschillende combinaties daarvan. Tabel 4.24 geeft
hiervan eenoverzicht.

— 1 'X —
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Tabel4.24Dealgemenewaarderingvaninverschillendemateeninverschillendecombinatiesonvolledigeenonjuisteartikelen
kriteria

slecht

1+II+A

19 37%

6 35%

I+II+B

10%

2 12%

III+A

10%

1

6%

1

6%

3 18%

6%

III+B
I+II

12 24%

III

3

A

1 2%

6%

B

matig

1

6%

3 11

17 100%

totaal
25 14%

2 2%

9

5%

6

3%

8 7%

12

7%

6 6%

21

12%

12 11%

16

9%

4 4%

5

3%

14 13%
59 56%

6%
51100%

goed

05100%

17 10%
62 36%
173 100%

I+II= inernstigemateonvolledigeartikelen
III

= inminderernstigemateonvolledigeartikelen

A

= artikelenmetonjuisthedendiedestrekkingvanhetartikel
beïnvloeden

B

= artikelenmetonjuisthedendiedestrekkingvanhetartikel
nietbeïnvloeden

Dekolommetdekriteriabevateenrangorde,deslechtste staanbovenaan,
debesteonderaan.
Bijtoetsingblijktereenduidelijkeassociatietebestaantussendetwee
kriteriaendealgemenewaarderingdieoverdeartikelenwordtuitgesproken
(X2=107,l>34,27=X*(oc=0,005)).
Uitdecijfersblijktdatalsdeartikelenernstigeonjuistheden en/ofonvolledighedenbevattenhetalgemeneoordeel slechtoverheerst,terwijlhetoordeelgoedoverheerstalsdezekenmerkenminderofnietvoorkomen.
Metnamedekleinereonjuistheden enonvolledighedenhoevengeenbelemmering
tevormenvoorheteindoordeelgoed.

1)zieookL.C.A.CorstenVariantie-analyseLandbouwkundigtijdschrift,
1967 (159-164).
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HOOFDSTUK V - BESPREKING VAN DE RESULTATEN

5.1 Inleiding

Inhetvoorafgaandehoofdstuk zijnderesultatenvandebeoordelingenvande
artikelenweergegeven.Indithoofdstukgaanweinopdekwaliteitvandebeoordeeldeartikelenaandehandvandegevondencijfers.
Wanneereenonderzoekergevraagdwordteenoordeeltegevenoverdekwaliteit
vaneenprodukt,gaathijmeestalalsvolgttewerk.Eerstwordeneenaantal
specifiekekenmerkenvanhetprodukteneisendiedaaraangesteldkunnenwordengeformuleerd.Vervolgenswordenermetingenverrichtnaardiekenmerken.
Degevondengegevenswordendaarnametdevoorafbepaalde,ofreedsbekende,
normvergeleken.Ditkanéénvastewaardezijndieminimaalbereiktmoetworden,hetkaneengebiedzijndatdooreenmaximumeneenminimumbegrensdwordt
etc.Presentatievanderesultatengeschiedtdoorvermeldingofeenproduktal
dannietaandegesteldenormenvoldoet.Voortswordenookwelproduktenmet
elkaarvergeleken,waarbijwordtaangegeven inwelkemateheteneproduktt.o.v.
hetanderemeerofmindereenbepaaldeeigenschapheeft.
Inonsonderzoek stuitenwehieropeenprobleem,aangezienergeennormenvoorhandenzijnenookvergelijkingmet soortgelijkeonderzoekennietmogelijkis,
aangeziendienietbekend zijn.Ditimpliceertdatalswetochtoteenwaardeoordeeloverdeonderzochteartikelenwillenkomen,wezelfeennormzullen
moetenstellen.
Hetonderzoek isuitgevoerd overalleachtergrondartikelenoverdelandbouwin
denederlandsedag-enweekbladen indeperiode01.11.79-05.03.80.Aangeziende
frequentiewaarmeeauteursartikelen schrijvenzeerverschillend is,zijnniet
alleauteursdieindezesectoractiefzijninhetonderzoekopgenomen.
Dekenmerkenvanhet 'produkt'landbouwjournalistiekdieweonderzochthebben
zijnhetvoorkomenvanonjuisthedenendematevanvolledigheidvaneenartikel,
Weconstaterendatereenhogematevansamenhangistussendealgemenewaarderingdiedebeoordelaarsaandeartikelentoekennenenhetvoorkomenvanonjuisthedenenonvolledigheden.
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Eenuitspraakoverdekwaliteitvandehelegroepartikelenkanwordengegeven
aandehandvandealgemenewaarderingdiedebeoordelaarsaandeartikelengevenenhetvoorkomenvanonjuisthedenenonvolledigheden.
Daarbijkunnenwe,omtoteenuitspraakoveralleonderzochteartikelentekomen,uitgaanvan:
I

debeoordelingendieperartikelgegevenzijn

II deindividuelebeoordelingenvandeartikelen
ad.I Bijdeverwerkingvandebeoordelingenperartikel isgeblekendathet
nietmogelijkwasverschillentussendeartikelenaantetonen.Dedirecteoorzaakhiervanwasdegrotematevaninconsistentievandebeoordelingen.Deze
inconsistentiedeedzichvoorzowelbijdevragennaarhetvoorkomenvanonjuisthedenenonvolledighedenalsbijdienaardealgemenewaardering.
Wenoemendebeoordelingvaneenartikelconsistentalsvandatartikel3of
meerbeoordelingenbeschikbaarzijnwaarvanminimaal75%vandebeoordelaars
eenzelfdemeningoverhetbetreffendekenmerkheeft.
Voordekenmerkenonjuistheid,onvolledigheid endealgemenewaarderingbleek
datrespectievelijkvan42%,36%en53%vandeartikelengeenconsistentebeoordeling isgegeven.Mogelijkeoorzakenhiervoorkunnengezochtwordeninde
manierwaaropdevragengesteld zijn enbijdebeoordelaar.Hoewelhetenquêteformuliermisschienvoorverbeteringvatbaar is,telleneventuelebezwarenvoor
elkebeoordelaarevenzwaar.Hetligtdanookmeervoordehanddeoorzaakvan
deinconsistentievandebeoordelingen tezoekenbijdebeoordelaars.Erzijn
dantweemogelijkheden,debeoordelaarheefthetartikelnietzogoedbeoordeelddoordathijb.v.tochnietdeskundiggenoegwas,teweinigaandachtaan
debeoordelingheeftbesteed,etc.ofhijheefthetartikelwelgoedbeoordeeld.
Alsdezegoedebeoordelingentochnogtotinconsistentebeoordelingenvanartikelenleiden,kandeoorzaakalleentoeteschrijvenzijnaanverschillenin
normenenmaatstavendiedebeoordelaarsbijdebeoordelinghanteren.Inons
gevalzijnergeenaanwijzingendatdebeoordelaarsopgroteschaalnietvoldoendedeskundigwarenofnietvoldoendeaandachtaandebeoordelinghebben
besteedetc.Hetlijktdaaromwaarschijnlijkdatdeoorzaakgezochtmoetwordeninhetverschil ingehanteerdenormenenmaatstaven.Debeoordelaarszijn
alshetwarenietvoldoende 'geijkt'.Eenalgemeneuitspraakoverdekwaliteit
vandeonderzochteartikelen isdaaromniet tegeven.

Deresultatenvandeartikelenwaaroverweleenconsistentebeoordeling isgegevenwarenalsvolgt:in38%vandeartikelenkwamengeenonjuisthedenvoor,

-3629%wasvoldoendevolledigen38%kreegalsalgemenewaarderinggoed.
In20%vandeartikelenkwamenonjuisthedenvoor,36%wasonvolledig en7%
kreegdeeindwaardering slecht.Opmerkelijk ishetkleinepercentagedatals
algemenewaardering slechtkrijgt.Ditpercentage isookbeduidend lagerdan
datwatbijdeindividuelebeoordelingenwordtgevonden (ziead.II),Eenduidelijkeoorzaakhiervoorhebbenwijnietkunnenvinden.

Alsconclusiekangesteldwordendatonjuisthedenenonvolledighedendoordeze
groepvanbeoordelaarsnaaronzemeningvaakgeconstateerdworden.Desondanks
wordtdeeindwaarderingslechtmaarin7%vandeartikelenminofmeerunaniem
gegeven.

ad.II Alsweuitsluitendkijkennaarderesultatenvandeindividuelebeoordelingenkrijgenweeenietsanderbeeld.
In44%vandebeoordelingenwerdenonjuisthedengeconstateerd,diein20%van
debeoordelingendermateernstigwasdatzijdestrekking/conclusievanhet
artikelbeinvloedde.
Voorwatbetreftdevolledigheidvandeartikelenkomenwetotovereenkomstige
resultaten.In52%vanallebeoordelingenwordtgeconstateerddathetartikel
onvolledig isenin32%zelfsinernstigemateonvolledig.
Dealgemenewaarderingvandeartikelenkomttot28%slechtebeoordelingenen
59%goed.

Naardemeningvandedooronsgeraadpleegdedeskundigenbevatteeenopdevijf
artikelendusernstigeonjuistheden,terwijleenopdedrieartikeleneenernstigevormvanonvolledigheid vertoonda.Deresultatenvandevragennaarde
algemenewaarderingbevestigendievandeeerstetweekenmerken,erblijkt
eenduidelijkecorrelatieaantoonbaartezijn.Hetzaldanookduidelijkzijn
datdeartikelenopdezetweegebiedenvoorverbeteringvatbaar zijn.Hierbij
moetnogmaalsopgemerktwordendatdoordeinconsistentebeoordelingenvande
beoordelaarsdezeresultaten metdenodigevoorzichtigheidgeïnterpreteerd
moetenworden.
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5.2 CONCLUSIES
Aanhetonderzoekkunneneenaantalconclusieswordenverbonden.Demeestopvallende isweldatdedeskundigenelkaarbijdebeoordelingvaneenzelfdeartikelzeervaakblijkentegentespreken.
Mogelijkeoorzakenhiervankunnenzowelgezochtwordenindemanierwaaropde
vragengesteld zijn,alsbijdebeoordelaars.Hoewelhetenquêteformuliermisschienvoorverbeteringvatbaar is,telleneventuelebezwarenvoorelkebeoordelaarevenzwaar.Hetligtdanookmeervoordehanddeoorzaakvandeinconsistentievandebeoordelingen tezoekenbijdebeoordelaars.Erzijndantwee
mogelijkheden,debeoordelaarheefthetartikelnietgoedbeoordeeld doordathij
b.v.tochnietdeskundig genoegwas,teweinigaandachtaandebeoordelingheeft
besteed,etc.ofhijheefthetartikelwelgoedbeoordeeld.Alsdezegoedebeoordelingentochnogtotinconsistentebeoordelingvanartikelenleiden,kande
oorzaakalleentoeteschrijvenzijnaanverschillen innormenenmaatstaven
diedebeoordelaarsbijdebeoordelinghanteren.Inonsgevalzijnergeenaanwijzingendatdebeoordelaarsopgroteschaalnietvoldoendedeskundigwarenof
nietvoldoendeaandachtaandebeoordelinghebbenbesteed etc.Hetlijktdaarom
waarschijnlijkdatdeoorzaakgezochtmoetwordeninhetverschil ingehanteerdenormenenmaatstaven.Debeoordelaars zijnalshetwarenietvoldoende
'geijkt'.
Eenalgemeneuitspraakoverdekwaliteitvandeonderzochteartikelenisdaaromniettegeven.Welvindtonzegroepbeoordelaarsunaniemeenvijfdevande
artikelenonjuistenonvolledigenwordtdealgemenebeoordeling slechtzelfs
nogietsvakeruitgesproken.Ditgeeftaandaterhoedanookaltijdeengroep
deskundigelezersisdiezichaandeinhoudvaneenartikelstoort,omdathet
nietaanhunspecifiekeeisenvoldoet.Ditbetekentdannognietdathetartikel
slechtis.
Alswedeaanleiding tothetonderzoek,n.1.deverschillende individueleklachteninditlichtbezien,blijkthetallemaalnietzoernstiggesteld tezijn
metdekwaliteitvandelandbouwjournalistiek.
Deartikelendieinhetonderzoekzijnbeoordeeld zijngeschrevendoorfulltimejournalisten indienstvaneenblad,doorfree-lancersendoorauteurs
dieeenaldannietvasterubriekofcolumnschrijventerwijlhuneigenlijke
werkkringbuitendejournalistiek ligt.Alleenbijdefree-lancejournalisten
zijnpersonendiezichvolledig indelandbouwjournalistiekhebbengespecialiseerd.De 'column-schrijvers'hebbenvaakeenwerkkringdieineenzeernauwe
relatiestaattotdelandbouw,terwijlvoordefull-timejournalistenschrijven
overdelandbouwslechtseenonderdeel isvaneenveelbredertakenpakket.

-385.3 Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering

Verbeteringvandekwaliteitvandelandbouwjournalistiek indedag-enweekbladenmoetvooralgezochtwordenineenverbeteringvandecommunicatielijn
tusseninformatiebronnen enverslaggevers.
Uithoofdstuk4.4blijktdatin60%vandegevallenwaarindeauteuronjuiste
informatie inzijnartikelverstrekt,hijdejuisteinformatiehadkunnen
krijgenbijhetministerievanLandbouwenVisserij,hetLandbouwEconomisch
Instituut,hetLandbouwschap endeLandbouwhogeschool plusdeWageningseInstituten.Hetfeitdatdergelijke tochtamelijkvoordehand liggendeinformatiebronnennietvoldoendewordenbenut isteleurstellend.
Inhetonderzoek isnietnagegaan inhoeverre informatieookinderdaadbij
degenoemde instantiesvoorhanden isenofzijooktoegankelijk isvoorde
medewerkersvandekrantendieoverdelandbouwpubliceren.Wellichtkunnen
veelproblemenvoorkomenwordendoordeinformatieeenvoudigerbereikbaarte
maken.Eenverbeteringvandezebereikbaarheidmoetdanvooralgezochtwordenindevormwaarindeinformatiewordtaangeboden.
Aangezienbijdedag-enweekbladenweinigtotgeenlandbouwspecialistenaanwezigzijnmoetdeaangebodeninformatienaarbuitengebrachtwordenineen
vormdieookvoorniet-specialistenbegrijpelijkis.
Daarnaast ligthetvoordehanddathetopnemenvan landbouw-deskundigen
inderedactievandekrantenveelfouteberichtgevingkanvoorkomen.

Ookdelezersvankranteartikelenkunnenbijdragenaaneenverbeteringvande
kwaliteitdooralert tereagerenbijvoorbeeld door ingezondenbrievenopartikelendiefoutieveinformatiebevatte.Eendergelijkeactievebenadering
zaloplangeretermijnwaarschijnlijkmeerresultatenopleverendanhetdoodzwijgenvanfouten.
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Achtergrond
Naaraanleidingvanongerustheidoverdekwaliteitvandevoorlichtingoverde
landbouwinkranten,opiniebladenenandereperiodiekenheefthetNILÏhetinitiatiefgenomeneencommissieintestellendiezalnagaanwelkebehoefteer
ir.aanopleidingenophetgebiedvandelandbouwjournalistiek.AandezecommissiewerkenmeedelandbouwkundigesectievandeNederlandse Ingenieursvereniging
NIRIA, deNederlandseVerenigingvanLandbouwjournalisten (NVL)enhetKoninklijk
GenootschapvoorLandbouwwetenschap (KGvL).
liedenvandecommissiezijn:
Dr.ir.J.A.H.Hendriks voorzitter
Klooster secretaris

(NILl),A.vanDijk (NVL),ir.H.J.van't

(NILl),ir.H.vanderMolen (NILl),ing.L.Pelser (NIEIA)

onmr.A.Rutgers (KGvL).

Potaakomschrijvingvandecommissieisnategaan
-hoeveelmensenthansopdeeenofanderemanierdelandbouwjournalistiek ledrijven.Hierbijtedenkenaansamenstellersvanlandbouwperiodieken,publicistenenpr-mensen.
-watdeopleidingvandezemensenisenaanwelkeeisendeopleiding zoumoeienvoldoen.
-wati'rinanderelandengeschiedtophetgebiedvanopleidingvanlandbouwjourna.1isten.
-welkeopleidingsmogelijkhedeninNederlanderbijzoudenmoetenkomen.

Teneindehetuitgangspuntvandecommissie,ni.deonvoldoendekwaliteitvan
devoorlichtingoverdelandbouwaanhetgrotepubliek,meerfundamenttegeven,wordttietgewenstgeachtonderzoektedoen,zowelnaardekwaliteitvan
devoorlichtingoverdelandbouwalsnaarhetaantalensoortmensendatindeze-sectorwerkzaamis.

Doelstelling
Inventariserenwiedevoorlichtingoverdelandbouwindiversesoortenmedia
verzorgen.Welkeopleidingenloopbaankenmerkenhebbendepersonendiede
voorlichtingverzorgen?

Hetbeoordelenvandekwaliteitvandeberichtgevingoverdelandbouwin
-algemenelandelijkedagbladenenregionalebladen
-opiniebladen (week-en/ofmaandbladen)
-geïllustreerdeperiodieken
-milieugerichte 'vakpers'
- radio-enTV-rubrieken

Uitvoering
- Bestuderingliteratuuroverhetonderwerp
-Opstellenplanningvandewerkzaamheden
-Opstellenvanoperationeledefinitievankwaliteit.
Kwaliteitdientgedefinieerdtewordenintermendiedoordedeskundigen
gehanteerdkunnenwordenvoorbeoordelingvanartikelenenrubrieken.Hierindiento.m.totuitdrukkingtekomeninwelkematevoorlichterstekort
schietendoorgebrekaaninformatieen/ofhetnietdanwelonvoldoendebenuttenvaninformatiebronnen.
-Opstellenvanlijstmetdeskundigendiegeachtkunnenwordenartikelenen
rubriekentekunnenbeoordelenopinhoud,volledigheid e.d.
-Selectieenkeuzevanbladen.
-Bepalenvanperiodewaaropdebladenonderzochtwordenopartikelenover
iandbouwonderwerpen,b.v.6mnd.of12mnd.
- Verzamelenvanartikelenindeuitgekozenbladen.
-Opstellenvanvragenlijstvoordedeskundigen.
-Verzamelenvaninformatieoverdeprodecentenvandeartikelen.
-Analysevanderesultaten.
-rapportering.

Begeleiding
Hef.onderzoekwordtbegeleiddoordeCommissieOpleidingLandbouwjournalisten
vanhetNILI,NIRIA,NVLenKGvL.Waarbijmr.A.Rutgers,directeurvanhet
riJDOC,meerinhetbijzonderopzichneemthetonderzoektebegeleidenen d>.-.onderzoek(st)erintroduceertbijmedewerkersvanhetPUDOCenbijanderedeskundigenindeinformatiewereld.Dagelijkseleidingvanhetonderzoekberust
bijir.H.J.van'tKlooster,coördinatorvandeMPW.

Uitvoeringsduur
Rijdeplanningvandewerkzaamhedenmoetrekeninggehoudenwordenmeteen
uitvoeringsduurvanzesmaanden.
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BEOORDELINGSFORMULIER
Artno:

Naam beoordelaar:

INSTRUCTIE: Omcirkel per vraag het nummerachter het antwoord van uu keuzi

1

DESKUNDIGHEID

In hoeverre achtuuzelf deskundig omditartikel tebeoordelen?

RE5;''7ri4

- Door studieenwerkervaring hebikeengoed inzicht inde in
het artikel behandelde problematiek

GOED

1

98

- Hoewel ikniet rechtstreeksmetdeproblematiek temakenheb,
heb iktoch voldoende overzichtomeenuitspraak hieroverte
doen

REDELIJK

2

Sé

- Ikacht mijzelf volstrekt ondeskundig omhierovereenoordeel
uittespreken - in dit geval kunt ude vragen 3t/m 6overslaan -

SLECHT
•

8

'

2 Thema: DE PRESENTATIE
2a Dektdetitel delading?

GOED

4

MATIG

:

SLECHT

0

)

GOED
2b Ishetartikel leesbaar geschreven?
(geen ingewikkelde, lange zinnen,geen "moeilijke" woorden)

MATIG
SLECHT

2c Ishetartikel logisch opgebouwd?

<±z

" |i

9

i

GOED

10 108

MATIG

.1

SLECH1

12I 2C

JA

13

NEE

14!101

F.'

3 Thema: O N J U I S T H E D E N
3a Worden inhetartikel informaties eninzichten gegeven
dieugeen juiste weergavevandewerkelijkheid vindt?

3b Welke informatie vindtuonjuist?

3c Bij welke informatiebronnenhaddejournalistdevolgensujuiste informatie
kunnen krijgen?

3d Wordt doordeonjuistheiddeconclusie/strekking van het
artikel beïnvloed?

JA

15

NEE

16

GEENMENING

U

JA

18

NEE

19

JA

20

NEE

2]

GEENMENING

22

JA

23

NEE

24

GEENMENING

25

?,d

3e Zoja,wiltuditnader toelichten?

4 Thema: VOLLEDIGHEID
4a Wordtdeinhetartikel besproken problematiek voldoende
uitgebreid behandel;komendebelangrijkste gezichtspuntenaanbod?
Zoja, ga door naar vraag 5, zonee, ga door naar vraag 4b

92

4b Welke gezichtspunten worden niet,ofniet voldoende besproken?

4c Vindtudatuithetartikel voldoende blijktdathetonderwerp niet volledig wordt behandeld?

4d Heefthetontbrekenvandeze gezichtspunten totgevolg
datdestrekking/conclusie vanhetartikel verandert?

46

4e

Zoja,wiltuditnader toelichten?

4f

Verliesthetartikel doordeonvolledigheid aanovertuigingskracht?

5

Thema: GEKLEURDHEID

ba

Wordtdeproblematiek duidelijk vanuiteengekleurde
visie benaderd?

5b

Zoja,welke visie?

6

Thema: W A A R D E R I N G

Hoezouuhetartikel inhoudelijk waarderen,rekening houdendmethetmedium (dekrant)endedoelgroep (hetalgemene publiek)?

Opmerkingen:

JA

26 J 56

NEE

27

29

JA

28

80

NEE

29

GOED

30

105

SLECHT

31

50

GEENMENING

32

6

MATIG

3'ó

17

