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Onderzoek in het kader van de 
bachelorscriptie naar de 

(on)partijdigheid van TV-interviewers

In de aanloop naar de verkiezingen krijgen politici op 
televisie de kans zich te profileren en te laten zien 

waar ze voor staan. Van de interviewers wordt 
verwacht dat ze kritisch en onderzoekend zijn, en 

tegelijkertijd de politici eerlijk behandelen en 
iedereen gelijke kansen geven. Gebeurt dit ook?

� Analyseren van een TV-
interview waarin 
linkse/rechtse politicus te 
gast is

� Bepalen hoe het interview in 
elkaar steekt: 

� Zijn de interviewers kritisch 
en aanvallend?

� Hoe gedraagt de politicus 
zich?

� Hoe reageren publiek en 
andere gasten aan tafel op de 
interviewers en politici?

� Onderzoek naar Pauw & Witteman in de aanloop naar de verkiezingen van 2006
� De aanvallendheid van de interviewers is geanalyseerd met behulp van het 
vraaganalysesysteem VAS

� Onder meer het initiatief, de assertiviteit en de vasthoudendheid van de 
interviewers  zijn geanalyseerd

� De interviewers bleken politici van links minder aanvallend te benaderen dan 
die van het midden en rechts. Ze zijn dus partijdig in het verschaffen van een 
platform waarop politici zich kunnen presenteren

� Deze partijdigheid kon niet toegeschreven worden aan bijvoorbeeld het 
ontwijkend antwoorden van de politicus of de steun van gasten aan tafel

videoclip met initiatief videoclip met assertiviteit videoclip met vasthoudendheid

� Onderzoeken of deze partijdigheid zich ook in de aanloop naar de 
verkiezingen van 2010 heeft voorgedaan

� Het platform van Pauw & Witteman heeft in 2010 plaatsgemaakt voor Knevel 
& Van de Brink

� Gaat de switch van links-leunende interviewers 
naar rechts-leunende samen met een switch 
van pro-linkse partijdigheid naar pro-rechtse?

� 8 interviews van Knevel & Van de Brink met politici van verschillende 
richting: Roemer (SP), Cohen en Plasterk (PvdA), Pechtold (D66), Brinkman
(PVV), Balkenende en Verhagen (CDA) en Rutte (VVD)

� Iedere student analyseert 1 interview en de resultaten worden vergeleken

� Inlezen

� Transcriptie van 1 interview van ongeveer 15 minuten

� Analyse van de vragen van de interviewers

� Naar keuze: analyse van een zelf-bedachte component

� Analyse van vraagontwijking van de politici en de steun of vijandigheid van 
de mensen in de studio

� Tellen met SPSS

� Verslag
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� Je leert op een andere manier naar alledaagse 
interviews kijken

� Je doet onderzoek op een gebied waar nog 
weinig onderzoek naar gedaan is wereldwijd

� Literatuur hoeft niet meer te worden gezocht

� De opzet van het onderzoek is uitgeprobeerd

�Het is mogelijk het onderzoek uit te breiden 
met een eigen component

�Geen tegenvallers, wel uitdaging

� Je kunt brainstormen met medestudenten 
over de mogelijkheden en stukjes waar je 
niet uitkomt

� Door resultaten te vergelijken kun je elkaar 
stimuleren en nieuwe dingen ontdekken

� Je analyseert actuele en maatschappelijk 
relevante data

�Geen onzekerheid over taken

�Goede basis voor je Master en vervolgcarrière

� Iedereen die het leuk vindt op een andere 
manier naar interviews te leren kijken

�Mensen die willen deelnemen aan een project 
binnen een kwalitatief hoogwaardige 
onderzoekslijn

� Affiniteit met politiek is geen vereiste

�Gespreksanalyse of sociolinguïstiek gevolgd 
hebben is een pre, maar geen vereiste

� Een duidelijk project met hele nieuwe data 
waar nog niet naar is gekeken en met de 
mogelijkheid van een eigen inbreng

� Vragen kun je altijd mailen naar

H.J.M.Pijnenburg@uvt.nl of

H.A.Huls@uvt.nl

Aanmelden door te mailen naar

bachelorscriptie.ciw@uvt.nl

Meer weten over de onderzoekslijn:

www.ericahuls.nl zie ‘interviews’ en 
‘presentaties’


