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Beeldvorming omtrent migratie: de rol van 

nieuwsmedia in tijden van ‘nepnieuws’ en 

desinformatie



Nepnieuws/desinformatie

• Verschillende definities van ‘nepnieuws’

• Valse feiten (>< politieke communicatie/propaganda)

• Om te misleiden (>< satire) 
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Context voor onderzoek 

Professionele journalistiek vs. ‘nepnieuws’



Waar de studie begon

In 2015 kwamen er 1 015 078 migranten/vluchtelingen naar Europa.

Meer dan 800 000 onder hen gesmokkeld via de zee vanuit Turkije
naar Griekenland.

De meerderheid van hen zette de tocht verder door Europa met
Duitsland en Zweden als bestemming.

De meesten onder hen waren op de vlucht voor de burgeroorlog in
Syrië.

Anderen kwamen vanuit Afghanistan, Irak en verschillende Afrikaanse
landen.

Maar velen bleven in Turkije waar zij asiel kregen: 3,6 miljoen is het
officiële cijfer



Migratiebewegingen naar Europa 

• Over land door Turkije

• Over zee over de Egeïsche Zee naar

Griekenland of over de Middellandse Zee 

• Te voet of met het vliegtuig, de trein, naar

Noord-Europa (doel om meest gastvrije

landen te bereiken): o.m. Zweden, 

Duitsland





Velen bleven in kampen

of in steden in Turkije

• EU betaalde 3 miljard ⍷ aan Turkije in 2016:

• Voor elke teruggekeerde vluchteling van 

Griekenland naar Turkije neemt de EU een

andere Syrische vluchteling op.

• Problemen met ‘relocatie’ houden aan: sommige

Europese landen (Hongarije, Polen, Tjechië) 

weigeren vluchtelingen op te nemen.





European 

Integration 

(MIPEX)

Migration Integration Policy Index is instrument om 167 
integratie-indicatoren te evalueren in 28 EU-landen + 
andere

Helpt beleidsmakers om helder integratiebeleid te maken

Omvat acht beleidsdomeinen

• Mobiliteit arbeidsmarkt

• Familiehereniging

• Gezondheidszorg

• Onderwijs

• Politieke participatie

• Permanent verblijf

• Toegang tot nationaliteit

• Anti-discriminatiebeleid



Onder meer: 

Migration Integration Policy Index (MIPEX)

Zweden: nr. 1/38, België: nr. 7/38

• Toegang tot nationaliteit

• Toegang tot onderwijs

• Familiehereniging

• Permanent verblijf

België vs. Zweden: indicatoren & waarden

Eurobarometer (EB85, May 2016)

Zweden: enige EU28 land met overwegend positieve 

gevoelens tegenover niet-EU immigranten (62%)



Onderzoeksvragen

Hoe verhouden België en 
Zweden zich tot elkaar met 

betrekking tot de
beeldvorming over 

migranten/vluchtelingen in de 
media?

Hoe verhouden België en 
Zweden zich tot elkaar met 

betrekking tot de percepties en 
attitudes tav vluchtelingen en 
hoezeer speelt mediagebruik
hierin een rol? Is er sprake van 

‘filterbubbles’?

Hoe zien journalisten hun rol
als het gaat om het vertolken

van tolerantie?



Beeldvorming over vluchtelingen 

en immigranten



• Immigranten

• Meestal gelinkt aan misdaad & terrorisme

(Jacobs & Hooghe, 2015; Jacobs, Hooghe & 

de Vroome, 2017) 

• Vluchtelingen

• Meestal afgebeeld als slachtoffers of 

indringers (Van Gorp, 2005) 

• Gepresenteerd als bedreiging van cultuur, 

economie en veiligheid (De Cleen et al., 

2017; De Cock et al., 2018)
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Immigranten & vluchtelingen 

in Vlaamse nieuwsmedia



Nieuwsinhoud: 11 periodes, 2 landen (2015-17)

• Zweedse kranten besteden meer aandacht (d.w.z. prominentie in het niews, aantal en lengte

van artikelen) aan vluchtelingen dan de pers in België

• Naarmate tijd vordert, gaat er minder aandacht naar vluchtelingen (d.w.z. lagere

nieuwswaarde gebaseerd op aantal en lengte van artikelen).



Nieuwsinhoud: belangrijkste krantentopics



Kenmerken nieuwsinhoud in beide landen (1)

• ‘Nieuwsdomesticatie’: zowel in België als Zweden

• Nadruk op Syrische vluchtelingen

• Andere herkomstlanden onderbelicht

• Vluchtelingen vooral collectief belicht eerder dan als individu

• Person positivity-hypothese bevestigd: 

• Individuele verhalen vaker gekoppeld aan positieve thema’s

• Berichten over groepen migranten vaker gekoppeld aan 
negatieve thema’s

• België bericht negatiever dan Zweden

• Vlaamse pers bericht negatiever, Franstalige pers positiever

• Stem van vluchteling wordt nauwelijks gehoord

➔ breed forum voor politici om stem te laten horen



Kenmerken nieuwsinhoud in beide landen (2)

• Meerderheid nieuws (69%): geen aspecten van constructieve
journalistiek

• 1/3: tenminste één constructief element (31%)

• 8%: 2 kenmerken van constructieve journalistiek

d.w.z.

• “items met mogelijke oplossingen, alternatieven of 
verbeteringen voor de geschetste problemen”

• “items die voortgang bespreken of getrokken lering
bespreken” 

• De Belgische journalisten brachten meer oplossingsgerichte
berichtgeving dan hun Zweedse collega’s.



• Verwelkomende reacties vanuit burgers, middenveld: 

ZW 29,8%  > BE 24,7%

Maar geen statistische verschillen voor: 

• Succesverhalen:

ZW 1,9 %  =    BE 3,8%   

• Verwelkomende politieke reacties:

ZW 11,3%  =   B 9,3%

Significant maar tegengesteld aan verwachting:

• Rechten van migranten: 

ZW 6,5%  <    BE 28,2%

• Post-aankomst integratie:                vooral omv FB

ZW 10,6% <    BE 22,3%

Voorkomen van positieve reacties
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BE > ZW & VL > FB

• Negatieve (niet-verwelkomende) politieke reacties:

21% BE  > 14% ZW

• Economische dreiging: 

13,7% BE  > 4%  ZW

• Veiligheidsdreiging:

6,8% BE > 3,1% ZW

Voorkomen van negatieve reacties



• Meer nieuwsverhalen over vluchtelingen in de Belgische pers; meer 

gender-balans in de Zweedse pers

• Enkele onverwachte resultaten

• Gebrek aan ‘stem’ gegeven aan de vluchtelingen in het nieuws

Zowel in Zweden als in België (in VL en FB)

• In scherp contrast met forum geboden aan politici

Conclusie
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Opinieonderzoek
Surveys en focusgroepen



Theorieën

• Agenda-setting

• Cultivatietheorie

• Selectieve perceptie

• Ervaren etnische 

groepsdreiging/conflicttheorie

• Contacttheorie

Sociale Wetenschappen - Instituut voor Mediastudies



Vorig onderzoek

rond attitudes 

t.a.v. immigranten

en vluchtelingen

• Overwegend negatief, gelinkt aan criminele

activiteiten

• Mettertijd meer negatieve attitudes t.a.v. 

vluchtelingen in Europese landen

• Naarmate de aantallen stijgen

• De middelen beperkt zijn

• Naarmate bedreiging van levensstijl

wordt gepercipieerd



Focus op Vlaanderen: 

eerder negatief t.a.v. nieuwkomers

• Licht negatiever dan het Europees

gemiddelde (Jacobs, Wuyts &

Loosveldt, 2016)

• Vertonen meer angst voor terrorisme

dan meeste Europeanen (Garcia-

Faroldi, 2017; Europese Commissie,

2016)

Sociale Wetenschappen - Instituut voor Mediastudies



Opinieveranderingen Vlaamse volwassenen (18-65) 

2017-2018 (N=2254)

2017 2018

Refugee attitudes (F(1,2254) = 59.9; p = .000) .18 -.11

Realistic threat (F(1,2254) = 4.1; p = .043) 6.9 6.8

Cultural threat (F(1,2254) = 0.0; p = .972) 6.3 6.3

Fear of crime (F(1,2254) = 992.0; p = .000) 4.4 7.4



Survey: methode

• Online survey

• Representatieve steekproef volwassenpopulatie

(18-65)

• België vs. Zweden

• België: N = 1500

• Zweden: N = 1500

• Mediagebruik

• Attitudes t.a.v. immigranten/vluchtelingen



Vertrouwen in media (1)
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Vertrouwen in media (2)



Nieuwsmediagebruik (0-7) en -vertrouwen (1-5)

• Mannen consumeren meer nieuws op publieke omroepen, vrouwen meer op commerciële omroepen

• Heeft type media dat men gebruikt een impact op attitudes – en is hier een genderaspect aan verbonden?

• Belgen hebben veel vertrouwen in media

• In Zweden meer genderverschillen; vrouwen meer mediavertrouwen dan mannen

België Zweden

Man Vrouw Man Vrouw

Media-

gebruik

Publieke omroep - TV 4,6 3,9 4,3 4,2

Commerciële omroep - TV 3,7 3,9 4,1 4,3

Publieke omroep - Radio 4,4 3,7 3,3 3,2

Commerciële omroep - Radio 3,0 3,2 3,1 3,3

Media-

vertrouwen

Publieke omroep - TV 3,8 3,8 3,2 3,4

Commerciële omroep - TV 3,2 3,4 3,0 3,3

Publieke omroep - Radio 3,7 3,7 3,2 3,4

Commerciële omroep - Radio 3,2 3,3 2,5 2,7



Bevindingen (1)

• ZW positiever dan BE

• Regionaal verschil in BE: 
Brussel positiever – geen
significant verschil tss. 
Vlaanderen en Franstalig BE

Obj. 1: Attitudes tav en percepties van immigranten en 

integratie van immigranten onder verschillende  

demografische en sociologlsche subgroepen in 

Belgische/Zweedse bevolking

Status
Migratie-

achtergrond
GenderLeeftijd

Attitudes tav 

immigranten/

vluchtelingen



Bevindingen (2)

• Meer voorkomen van publieke
media/kwaliteitsmediaconsumptie
in BE

• Meer commerciële
media/publieksmediaconsumptie
in ZW

Obj. 2: Gebruik verschillende types traditionele en 

sociale media.

Obj. 3: In welke mate zijn attitudes t.a.v.  immigranten/

vluchtelingen beïnvloed door mediagebruik?

Kwaliteits-

krant

Populaire 

krant

Comm.

TV/Radio

Publieke 

TV/Radio

Attitudes t.a.v. 

Immigranten/

vluchtelingen



Focus op België

• Na controle voor mediagebruik, mediavertrouwen, media-opinie en angst voor 
terreur:

• Geen verschil in attitudes tussen Vlaanderen en Wallonië

• Brussel positiever over immigranten en vluchtelingen

• Ouderen hebben meer negatieve attitudes – effect wordt sterker naarmate 
leeftijd stijgt

• Hoger opleidingsniveau hangt samen met positieve attitudes

• Negatieve samenhang tussen attitudes en …

• Commerciële omroepgebruik

• Consumptie van populaire kranten (bv. HLN)

• Positieve samenhang tussen angst voor geweld/terreur en…
• Commercieel mediagebruik

• Positieve samenhang tussen attitudes en …
• Vertrouwen in kwaliteitskranten (bv. DS)

• Consumptie van kwaliteitsnieuwssites (bv. vrtnws.be)



• Meer gebruik van sociale media voor nieuws, gevolgd 

door televisie

• Hoewel geen dagelijkse nieuwsbehoefte, wel interesse in 

wat er in de wereld gebeurt, zeker zaken die hen 

aanbelangen, grote gebeurtenissen

• Eerder kritisch tav nieuwsmedia
• Meest kritisch t.a.v. sociale mediaplatformen > commerciële 

omroep/populaire kranten > PO/kwaliteitskranten

Focusgroepen en surveys bij Vlaamse jongeren (13-17) 

Mediagebruik



• Over het algemeen hebben jongeren een neutrale tot 
positieve houding t.a.v. immigranten en vluchtelingen, 
MAAR ze hebben wel vereisten/verwachtingen t.a.v. 
nieuwkomers:

Bv. taal leren en respect voor cultuur van gastland; minder vereisten 
voor vluchtelingen, ‘ze hadden geen andere keuze’.

• Gepercipieerde invloed van ouders, peers & media op hun 
opinie: gemengde bevindingen (van veel naar geen 
invloed)

• Hoge mate van polarisering in attitudes (voor en tegen 
immigratie)

Focusgroepen en surveys bij Vlaamse jongeren (13-17)

Attitudes t.a.v. nieuwkomers



• Jongeren zijn zich bewust van ‘framingsprocessen’

• Mediarepresentaties van immigranten en vluchtelingen 

worden gezien als te negatief (bv. focus op misdaad, 

dehumanisering)

• Jongeren zijn kritisch t.a.v. nieuwsrepresentaties van 

nieuwkomers, maar geloven dat vooral anderen zouden 

kunnen beïnvloed worden door deze beeldvorming

Focusgroepen en surveys bij jongeren (13-17)

Attitudes t.a.v. mediarepresentatie van nieuwkomers
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Filterbubble?



Technologische veranderingen binnen (nieuws)media zoals

online publishing, SNS-gebruik, online surfing, etc….

… verhogen blootstelling aan diverse perspective                                                  

… verhogen ideologische segregatie bij het publiek

• Alternatieve terminologie: filterbubble (Pariser, 2011), 

‘online echo chambers’ (Sunstein, 2001; Garrett, 2009)

‘ partial information blindness’ (Baim et al, 2018)

sociale polarisering, fragmentatie, selectieve blootstelling …

Tot nog toe: empirisch bewijs voor beide zijden van het debat (niet op 
representatieve sample van populatie)

De grootorde van de effecten is vrij bescheiden

(Flaxman, Goel & Rao, 2016)

Twee zijden van het debat

versus



4 landen: BE, NL, FR, ZW

N = 4 x 1500 (representatieve steekproef van 

volwassenpopulatie)

13 item-schaal met opinies over vluchtelingen van Arlt & 

Wolling (2018), met positieve, neutrale en negatieve

reacties

4 vragen over tijdsbesteding (in minuten) per dag aan TV-

nieuws, radionieuws, krantennieuws en op online dragers

Steun of verwerping ‘filterbubble’?



Mediumtype

nieuwsgebruik

Neutrale opinies over 

vluchtelingen

Televisie -0,020

Radio 0,001

Kranten -0,009

Online -0,058***

Samenhang tijdsbesteding (in minuten) aan mediatypes voor nieuwsgebruik

& aantal neutrale opinies (0-13) over vluchtelingen



Is er een relatie tussen de richting van niet-

neutrale opinies en nieuwsgebruik op TV, 

radio, krant, online dragers?

http://www.crossfitbrit.com/when-negative-is-positive/


Samenhang tijdsbesteding aan mediatypes voor nieuwsgebruik (in minuten) en 

gemiddelde van13 opinies (1 is negatief, 5 is positief) over vluchtelingen

Mediumtype

nieuwsgebruik

Positieve opinies over 

vluchtelngen

Televisie -0,057***

Radio -0,016

Kranten 0,003

Online -0,002



Journalisten



“Worlds of journalism” (WoJ)-vragen

• Rolpercepties: Is het de rol van 
journalistiek/journalisten om tolerantie en 
culturele diversiteit te promoten?

• Vier schalen van andere rolpercepties

• Controlerende rol (o.m. Toezicht houden op 
de politiek)

• Interveniërende rol (o.m. IJveren voor sociale 
verandering)

• Collaboratieve rol (o.m. Steunen van 
overheidsbeleid)

• Publieksgerichte/populistische rol (o.m. 
Nieuws brengen dat grootste publiek aantrekt)



Onderzochte landen (WoJ)

Australië Estonië Ierland Spanje

Oostenrijk Finland Letland Zweden

België Duitsland Nederland Zwitserland

Bulgarije Griekenland Portugal Turkije

Canada Hongarije Roemenië VK

Tjechië IJsland Zuid-Korea VSA



Journalistieke rolpercepties en MIPEX, Emancipatieve 

Waarden en Hofstede-dimensies (WoJ, 24 landen)

MIPEX Emancipatieve

Waarden

Individualisme

Tolerantie/culturele

diversiteit promoten

-0,133 -0,331 -0,574***

Controleren 0,217 -0,126 -0,363*

Interveniëren -0,479** -0,714*** -0,624***

Samenwerken -0,402* -0,590** -0,345*

Publieksgerichtheid -0,355* -0,034 0,157



Europa: clusters op basis van MIPEX en tolerantie



Vier persclusters op basis van MIPEX & Tolerantie

• 1. Hoge MIPEX – Hoge Promotie Tolerantie:  Zweden & Portugal

• 2. Hoge MIPEX, Lage Tolerantie: België, Nederland, Duitsland, Spanje, VK, 

USA, Canada, Australië & Finland

• 3. Lage MIPEX, Hoge Tolerantie: Letland & Turkije

• 4. Lage MIPEX, Lage Tolerantie: centraal-Europese landen (Zwitserland, 

Roemenië, Bulgarije, Oostenrijk, Hongarije, Estland, Tjechië & Griekenland)  

alsook IJsland, Ierland & Zuid-Korea 



Aanbevelingen voor beeldvorming (1)

1. Geef vluchtelingen meer een stem in de nieuwsmedia:  database van 

vluchtelingenorganisaties of middenveldactoren als ‘go-between’ tussen

journalisten en vluchtelingen, met zorg voor veilige context (belangrijke

voorwaarde!). 

2. Organiseer monitoring-strategie van online commentaren op nieuwsinhoud:

focus op anti-polarisering.

3. Betrek voormalige vluchtelingen met journalistiek talent of ervaring bij

nieuwsproductie (als onderdeel van diversere redactie).



Aanbevelingen voor beeldvorming (2)

4. Ondersteun constructieve journalistiek-initiatieven: stimuleer verhalen

over de mogelijkheid om de samenleving te verbeteren ipv

doemscenario’s. Nadruk op de oplossing en hoe het verder kan.

5. Lanceer “meer dan woorden” initiatieven: creëer bewustwording rond

pijnlijke aspecten van negatieve stereotypering en beelden.

6. Organiseer vertalingsinitiatief i.s.m. sociale vertalers, tolken en burgers 

(bv. online app/tool om integratie van vluchtelingen te verbeteren en brug

naar mediaverslaggevers, zie aanbeveling 1).



Aanbevelingen voor beeldvorming (3)

7. Ontwikkel praktische brochure rond verantwoordelijke berichtgeving over 

vluchtelingen hoe op verantwoordelijke wijze over vluchtelingen te berichten. 

8. Stel een expert aan m.b.t. vluchtelingen en migratie als referentie voor

professionals op de werkvloer.

9. Monitor evoluties/trends: volg nieuwsberichtgeving over vluchtelingen en 

migranten. Sentimenten fluctueren. Nieuwsmedia als indicatoren van sociale

verandering.



Aanbevelingen voor opinievorming

1. Stimuleer diversiteit op het scherm: (indirect) contact met immigranten/
vluchtelingen stimuleert positieve attitudes.

2. Vermijd dreigings-frame in associatie met nieuwkomers: gevoelens van 
dreiging worden gelinkt met negatieve gevoelens.

3. Wees zorgvuldig met terminologie: (immigranten, vluchtelingen, 
asielzoekers…). 

4. Stimuleer taalcompetenties: zij die de taal spreken verdienen het ook het 
meest om hier te verblijven (publieke opinie).





Expo & kunstwedstrijd

• 39 werken ingezonden, jury
• 3 winnaars, prijsuitreiking met bekendmaking

op 24 juni, 18:00: 
• Promotiezaal/Jubileumzaal

Naamsestraat Leuven

• Tentoonstelling: start 11 november
KADOC (Leuven)


