
Onderzoek toont aan dat docenten van hogescholen en universiteiten gebruik willen maken van 

kranten en tijdschriften om hun leerlingen kennis te laten maken met actualiteit omtrent het 

lesonderwerp.  

1Studenten hebben nood aan kwalitatieve en betrouwbare informatie. Deze informatie kunnen ze 

vinden in kwaliteitskranten/tijdschriften. Hun informatiebehoefte sluit aan op dat van volwassenen, 

die reeds een groot deel van de inkomsten uitmaken. Studenten hoeven dus niet perse anders 

benaderd te worden, waardoor men minder marketingkosten dient te maken. 

Om de actualiteit op een grondige manier te kunnen volgen, geven jongeren de voorkeur aan een 

papieren krant. Willen ze echter vluchtig wat artikels lezen, doen ze beroep op een online krant.  

Studenten aan de hogeschool of universiteit opteren eerder voor nieuwsartikels in een krant dan 

artikels op een website van een derde partij. Zij zijn van mening dat artikels in kranten betrouwbaarder 

zijn en gestaafd op enig onderzoek.  

Vaak gaan studenten op zoek naar informatie als ze een probleem willen oplossen binnen hun 

studiegebied. Hier is opnieuw de credibility van de artikels belangrijk, om een juiste oplossing voor hun 

probleem te vinden. Deze credibility vinden ze terug in kranten. Wat hiermee samenhangt is de 

hoeveelheid aan kwaliteit dat een nieuwsmedium bezit en de mate van expertise dat ze kan 

voorleggen. Deze criteria hanteren ze om de geloofwaardigheid van het medium te beoordelen. 

Kwaliteitskranten zoals De Tijd of De Standaard hebben hier een streepje voor. 

2Vele docenten en proffen zijn van mening dat het volgen van de actualiteit een belangrijk element is 

om te slagen in een studiejaar. Zo ook Luc De Vos, gerenommeerd docent aan de Ugent, aanhaalt in 

onderstaand interview. 

Er moet dus duchtig geselecteerd worden in het eerste jaar? 

“Elk jaar verwelkomen wij honderden nieuwe studenten. Bij het verbeteren van de examens 

zien we dat er pak zijn met 2, 3 of 4 op 20. Dat zijn mensen die wellicht niet geschikt zijn voor 

deze opleiding. Door mijn manier van examineren haal ik die studenten er voor een groot 

stuk uit. Ze moeten hun stof kennen en kunnen reproduceren, maar ze moeten ook inzicht 

hebben en de actualiteit volgen.  

                                                           
1 http://rieh.people.si.umich.edu/~rieh/papers/rieh_credibility_chapter3.pdf 
 
2 https://mensbrugghe.be/2010/10/13/sommige-studenten-zouden-beter-iets-anders-studeren/ 


