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VOORWOORD 
 

 

Reizen… De wereld, anderen en mezelf ontmoeten.  

 

Hier ligt het slotstuk van de master Communicatie, Beleid en Management: mijn scriptie, mijn 

‘reisproduct’. Een paar maanden geleden heb ik ingecheckt en ben ik begonnen aan mijn reis van de 

scriptie. Het was een reis waarin ik de wereld, anderen en mezelf ontmoet heb. Veel haltes en 

stations ben ik daarbij gepasseerd. Het begon met het vinden van een onderwerp, vervolgens het 

opzetten van het onderzoek en uiteindelijk het onderzoek doen en rapporteren. Tijdens dit traject 

werd er veel van me gevraagd, wat me geleerd heeft nog kritischer te werk te gaan. Bovendien werd 

ik gedwongen mijn kennis en kunde te gebruiken en steeds weer opnieuw keuzes te maken en te 

onderbouwen. Gelukkig werd ik tijdens mijn reis vergezeld en ondersteund door verschillende 

mensen. Er waren conducteurs die controleerden of ik geldig aan het reizen was en die me tevens de 

weg wezen naar het volgende station. Er waren medereizigers die dezelfde reis als ik maakten en 

waarmee ik tijdens de reis heb kunnen spreken over alles wat er voorbij kwam. Daarnaast waren er 

ook andere reizigers die me tijdens mijn reis vergezeld en gesteund hebben.  

 

Iris van Veenendaal, mijn begeleider, die me met haar expertise heeft geholpen richting te geven aan 

mijn onderzoek en er met haar kritische feedback bovendien voor heeft gezorgd dat mijn scriptie is 

geworden wat het nu is. Bedankt voor alle hulp, maar ook voor de bemoedigende woorden als ik 

even niet meer wist hoe ik verder moest. Ook Eugene Loos wil ik bij deze bedanken voor de tijd die 

hij voor mij heeft genomen om mee te denken en de motiverende feedback die ik van hem heb 

gekregen. Daarnaast wil ik de bedenker/maker van het filmpje bedanken voor haar medewerking en 

het ‘kijkje in de keuken’ van de Studenten OV-chipkaart dat ze me heeft geboden.   

 

Naast al deze hulp uit de professionele hoek, wil ik ook graag mensen uit mijn directe omgeving 

bedanken. Ten eerste mijn ouders en mijn zusje voor de belangstelling en de bemoedigende 

woorden; ik had veel te vertellen, maar moest ook af en toe een beetje spuien. Bovendien hebben 

jullie verschillende stukken gelezen als ik het even niet meer wist. Bedankt voor het aanhoren van de 

verhalen over mijn scriptiestress en voor jullie onvoorwaardelijke steun. Ten tweede wil ik mijn 

vriendinnen bedanken die altijd voor me klaar stonden als ik even wilde spuien over de scriptie. Jullie 

hebben me tevens meerdere keren even goed laten ontspannen, zodat ik de volgende dag weer vol 

frisse en goede moed verder kon gaan met mijn scriptie. Ten derde kon ik rekenen op de hulp van 
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veel vrienden, terwijl ze ook hebben geaccepteerd dat ik de afgelopen periode niet altijd tijd voor ze 

had. Tenslotte wil ik mijn medestudenten, waar ik regelmatig even mijn ervaringen mee heb kunnen 

delen, bedanken. Mijn reis, vergezeld en bijgestaan door conducteurs, medepassagiers en andere 

reizigers. Heel erg bedankt allemaal. Zonder jullie allemaal was het een hele eenzame en moeilijke 

reis geweest.  

 

Uiteindelijk heb ik van de hele reis heel veel geleerd. Deze scriptie heeft er voor gezorgd dat ik nu 

heel veel van de Studenten OV-chipkaart weet en dat ik kritisch heb leren denken en werken aan een 

geheel eigen onderzoek; het ging er uiteindelijk om dat ik de keuzes maakte en dat ik deze ten alle 

tijden kon onderbouwen. Van station naar station, tot ik uiteindelijk mijn eindstation bereikt heb… 

 

… Dit was mijn reis. Ik ga uitchecken! 

 

Veel leesplezier gewenst.  

 

 

Githa de Roos, 

Utrecht, juni 2010 
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SAMENVATTING 

 

 

Het doel van dit onderzoek is de semiotische werking van het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het 

werkt! - dat begin februari 2010 op de website www.studentenov-chipkaart.nl is verschenen –

inzichtelijk te maken en om uiteindelijk aanbevelingen te kunnen presenteren voor het 

Communicatie- en Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart om haar communicatie met studenten 

mogelijk te verbeteren. Allereerst heb ik – ter ondersteuning van de vraagstelling – vooronderzoek 

gedaan aan de hand van een contextanalyse en een literatuurstudie. De contextanalyse heeft inzicht 

geboden in de gebeurtenissen omtrent het traject en de beeldvorming rondom de Studenten OV-

chipkaart. Uit de analyse is gebleken dat het heersende beeld over de Studenten OV-chipkaart was 

dat het traject van invoering lang heeft geduurd en dat er veel onduidelijkheid was over de invoering 

en de werking ervan. Vervolgens heb ik een literatuurstudie gedaan naar de theoretische 

achtergrond van narratologie en betekenisgeving en van tekens en bewegende beelden, omdat er in 

het filmpje een verhaal wordt verteld door middel van tekens. De narratieve onderzoeksbenadering 

geeft inzicht in de manier van het vertellen van verhalen en de manier waarop betekenis toegekend 

wordt. De semiotiek biedt inzicht in de werking van tekens en de constructie van interpretaties en 

betekenisgeving bij afbeeldingen. Aan de hand van de inzichten uit de literatuurstudie zijn de 

onderzoeksinstrumenten voor de semiotische analyse, het interview met de bedenker/maker en de 

interviews met de studenten tot stand gekomen. 

 

De metafuncties en filmische middelen hebben een kader voor de semiotische analyse geboden, die 

antwoord heeft gegeven op de eerste onderzoeksvraag Welke visuele tekens worden er gebruikt in 

het voorlichtingsfilmpje en welke connotatie brengt dit met zich mee? Uit de analyse is naar voren 

gekomen dat vooral het begin van het filmpje gebruikt wordt om het concept van de student neer te 

zetten, waarbij het accent wordt gelegd op de situaties waarin de jongen zich bevindt. Het filmpje 

begint namelijk met een scène waarin je de jongen in bed ziet liggen in een rommelige 

studentenkamer, die gecreëerd wordt door een vest dat over de rand van het bed hangt, de 

gordijnen die half dicht zitten, de boekjes en folders die op het nachtkastje liggen, een onderbroek 

die over de lamp hangt, de kleren die op de grond liggen, het hoeslaken dat half om het matras heen 

zit, de vieze vaat die op het aanrecht en de tafel staat, de koffie die uit het Senseo-apparaat in een 

(bier)glas gezet wordt en de bierflesjes die op tafel staan. De connotatie van de student en zijn leven 

– de luie student – wordt versterkt door de uiterlijke kenmerken van de jongen – lang haar, een 

ongeschoren baard en snor en de makkelijke, moderne kleding – en de bijdragen van de voice-over, 
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zoals: Zie hier, de student. Zwaar leven. Gast kom eruit! Hup. Deze tekens creëren samen de 

betekenis die gegeven wordt aan het concept van de student en zijn leven.  

 Bovendien is uit de analyse gebleken dat het filmpje de student moet aanspreken en dat 

de student zich verbonden moet voelen met de jongen uit het filmpje. De verbondenheid wordt 

gecreëerd door betrokkenheid en inleving, waarbij er afwisselend shots vanuit situaties en 

oogpunten worden gepresenteerd. Hierdoor is er zowel verplaatsing in de situaties van de jongen als 

identificatie met de jongen mogelijk. Doordat de jongen als een bepaald type mannelijke student 

wordt neergezet, zal het vaststellen van gelijkenis bij de kijker echter afhankelijk zijn van de uiterlijke 

kenmerken en het gedrag van de kijker.  

 

De contextanalyse en de metafuncties en filmische middelen hebben als uitgangsput voor de 

topiclijst voor het interview met de bedenker/maker van het filmpje gediend. Het interview heeft 

antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag Wat is het doel van de makers van het 

voorlichtingsfilmpje en hoe proberen ze dat te bereiken? Uit het interview is gebleken dat de makers 

met het filmpje inzicht hebben willen geven in het proces van de OV-chipkaart voor de student. 

Bovendien moest het filmpje aanspreken, gewaardeerd worden en voor zowel mannelijke als 

vrouwelijke studenten aantrekkelijk zijn. Dit hebben de makers geprobeerd te creëren door gebruik 

te maken van een vrouwelijke ‘jeugdige’ stem met ‘power’. Daarnaast hebben ze een bepaald type 

student neergezet, waarbij niet alles vanzelf en met ‘liefde’ gaat; hij ligt lang op zijn bed voordat hij 

zijn OV-chipkaart aanvraagt, het maken van een pasfoto mislukt het uitchecken in de bus wordt 

vergeten. De personage in het filmpje moest herkend worden als student, maar niet te studentikoos 

over komen; door een levendige, maar toch ook nonchalante uitstraling. Er is in een rommelige en 

vieze studentenkamer gefilmd, zodat de kijker de jongen meteen zou kunnen plaatsen. Bovendien 

moesten de kleding – de witte sokken met slippers, de geruite boxer en de rugtas – en de oude fiets 

bijdragen aan de herkenbaarheid van de student en zijn leven.  

 

Uiteindelijk zijn de laatste onderzoeksvragen Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in de 

interpretatie van de tekens in het voorlichtingsfilmpje tussen mannelijke en vrouwelijke studenten? En 

welke gevolgen heeft dat voor de perceptie van de boodschap? beantwoord door interviews af te 

nemen met twintig studenten. De interviews zijn aan de hand van een topiclijst afgenomen met tien 

mannelijke en tien vrouwelijke studenten. De topiclijst is voornamelijk gebaseerd op de metafuncties  

van Kress & van Leeuwen (en Harrison). Vervolgens zijn de interviews geanalyseerd en is gebleken 

dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten het filmpje herkennen als een filmpje met 

een voorlichtende functie. Alle respondenten associëren de jongen uit het filmpje met een student, 

door de setting waarbinnen hij geplaatst wordt en door de situaties waarin hij zich bevindt; 
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voornamelijk door het bed in de vieze en rommelige studentenkamer en het reizen met de bus. 

Echter, ook de uiterlijke kenmerken van de jongen – zoals het lange haar en de ongeschoren baard 

en snor – worden veel genoemd als associatie met de student en zijn leven. Zowel de mannelijke als 

de vrouwelijke respondenten vinden het beeld herkenbaar, omdat het een stereotype student is die 

veel feest en slaapt en daarbij een beetje studeert; door het bed waar hij lang in blijft liggen en de 

vieze en rommelige kamer met vieze vaat, bierflesjes en rondslingerende kleding. Echter, de 

respondenten vinden het beeld maar deels reëel, omdat het een beeld is van de ‘typische student’ 

waar niet alle studenten mee vergeleken kunnen worden. De mannelijke respondenten kunnen zich 

evenals de vrouwelijke respondenten deels identificeren met de jongen. De respondenten uit beide 

groepen kunnen zich identificeren met het zijn van een student, maar de punten van identificatie 

verschillen echter per groep; veel mannelijke respondenten kunnen zich wel identificeren met het 

naar vrouwen kijken, het rustig aan doen en vergeten van dingen; de vrouwelijke respondenten 

kunnen zich juist niet identificeren met het kijken naar vrouwen (in hun geval mannen) en het 

nonchalante gedrag. De respondenten uit beide groepen kunnen het filmpje over het algemeen wel 

waarderen, maar vinden het wel te lang duren. De vrouwelijke respondenten zijn echter wat 

positiever in hun beoordeling; zij kunnen meer om de jongen en het verhaal lachen – omdat de grap 

van de jongen compleet is – dan de mannelijke respondenten. De verschillen in perceptie tussen de 

mannelijke en vrouwelijke respondenten – in identificatie en waardering – kunnen mogelijk verklaard 

worden door het beeld dat al gevormd kan zijn; het beeld wordt stereotype en cliché genoemd. 

Daarbij wordt gesteld dat het flirten iets is voor jonge mannen. Hiermee zou verklaard kunnen 

worden dat de vrouwelijke respondenten zich minder expliciet kunnen identificeren dan de 

mannelijke respondenten. Bovendien zou verklaard kunnen worden dat de mannelijke respondenten 

het verhaal van de jongen minder positief beoordelen doordat ze beter eigenheid kunnen 

vaststellen, waardoor ze ook kritischer dan de vrouwelijke respondenten zijn over kenmerken die ze 

niet bij zichzelf kunnen vaststellen. Dat de mannelijke respondenten moeilijker hun aandacht kunnen 

vasthouden dan de vrouwelijke respondenten, zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat de 

mannelijke respondenten zich vaker kunnen identificeren met het lakse gedrag en de afleiding van 

objecten en subjecten in de omgeving (in het filmpje door het meisje).  

 

Uit de vergelijking van percepties van de makers en de doelgroep blijkt dat verschillende doelen van 

de makers bereikt zijn, maar dat er toch nog wat verbeterpunten zijn. Er worden daarom 

aanbevelingen voor het Communicatie- en Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart gedaan die 

betrekking op het verspreiden en het aanbieden van het filmpje aan studenten, de identificatie met 

de personage uit het filmpje en de duur van het filmpje. Uit de interviews met de studenten is 

gebleken dat geen van de studenten het (gehele) filmpje eerder heeft gezien. Het filmpje zal dus 
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beter onder de aandacht gebracht moeten worden door optimaal gebruik te maken van de 

mogelijkheden die de organisatie heeft; via verschillende communicatiekanalen zoals internet, 

televisie en radio. Bovendien zal de kans dat een student zich kan identificeren met een personage 

vergroot moeten worden. De makers zullen daarom gebruik moeten maken van meerdere 

personages die neergezet worden in het filmpje, zodat het de grote groep studenten aanspreekt. 

Daarnaast zal het filmpje ingekort moeten worden. Dat studenten moeilijk hun aandacht vast kunnen 

houden, blijkt juist ook uit het filmpje waar de jongen steeds weer afgeleid wordt door een meisje. 

De aanbeveling is dan ook dat de makers in hun eigen creatie hier niet aan voorbij moeten gaan. Veel 

studenten uit het onderzoek geven aan dat de scène met het uit bed komen wel erg lang duurt en 

dat de stappen – van aanvragen, ophalen en reizen – wel heel erg uitgebreid worden behandeld. De 

makers zullen daarom het doel en het belang van het kunnen reizen met de Studenten OV-chipkaart 

duidelijk naar voren moeten te brengen en dan uiteindelijk moeten verwijzen naar de website 

www.studentenov-chipkaart.nl, waar meer informatie te vinden is. Op de website kunnen dan ook 

extra filmpjes worden geplaatst waarin de verschillende aspecten van het gehele proces uiteen 

worden gezet.  
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1. INLEIDING 
 

 

Dit eerste hoofdstuk – waarin de opzet van het onderzoek wordt weergegeven – vormt de inleiding 

op mijn scriptie. In paragraaf 1.1 wordt de aanleiding van het onderzoek besproken. Daarna wordt in 

paragraaf 1.2 de onderzoeksbenadering besproken. In paragraaf 1.3 volgen de vraagstelling en de 

doelstelling. Daarop aansluitend wordt in paragraaf 1.4 de aanpak van het onderzoek besproken. De 

relevantie van het onderzoek is vervolgens terug te vinden in paragraaf 1.5. Tenslotte wordt in 

paragraaf 1.6 de leeswijzer van dit onderzoek gepresenteerd.  

 

1.1 Aanleiding  

1.1.1 Op weg naar één reisbewijs 

Na een lange voorbereiding zijn de meeste studenten sinds 1 februari 2010 eigenaar van de 

Studenten OV-chipkaart. Met de OV-chipkaart zijn we “op weg naar één kaart voor tram, trein, bus 

en metro”
1
. De elektronische pas is de vervanger van het bekende trein- en strippenkaartje. De 

nieuwe digitale manier van betalen in het openbaar vervoer, kreeg de laatste jaren veel kritiek. De 

chipkaart voor het openbaar vervoer – waarop reissaldo en vervoersrechten geladen kunnen worden 

– is stapsgewijs ingevoerd in Nederland. Het was de bedoeling dat de OV-chipkaart per 1 januari 

2009 in gebruik genomen zou worden. Het liep echter anders, omdat niet alle technische 

voorbereidingen op tijd klaar waren; de toegangspoortjes bleken nog niet goed te werken en 

fraudegevoelig te zijn. “Toegangspoortje nekt invoering van ov-chipkaart”
2
 kopte het NRC 

Handelsblad daarom op 13 november 2007. Bovendien bleken er problemen met de veiligheid en 

betrouwbaarheid; een deel van de beveiliging van de chipkaart bleek gekraakt door hackers. Hierop 

volgden veel kritiek en commentaar: “Een lankmoedige houding past niet bij de grootte van het 

probleem”
 3

, stelde PvdA-Kamerlid Roefs. Veel discussies werden gevoerd, maar uiteindelijk kreeg 

staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat (VW) in het debat over de invoering van de 

chipkaart het “voordeel van de twijfel”
4
; Huizinga beloofde verantwoordelijkheid te nemen en 

                                                 
1
 http://www.studentenov-chipkaart.nl, laatst geraadpleegd op 25/02/2010 

2
 http://www.nrc.nl/nieuwsthema/chipkaart/article1853797.ece/Toegangspoortje_nekt_invoering_van_ov-

chipkaart, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 
3
 http://preview.depers.nl/binnenland/162923/Kamer-geeft-Huizinga-voordeel-van-de-twijfel.html, laatst 

geraadpleegd op 22/02/2010 
4 http://preview.depers.nl/binnenland/162923/Kamer-geeft-Huizinga-voordeel-van-de-twijfel.html, laatst 

geraadpleegd op 22/02/2010 
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vervolgens nam de meerderheid in de Kamer genoegen met het ‘Aanvalsplan’ van Huizinga.
5
 Het 

‘Aanvalsplan’ – waarin aanvullende afspraken stonden die voor de introductie van de OV-chipkaart 

van belang waren – was gericht op het herstel van het beschadigde beeld van de OV-chipkaart.
6
 

 

Bovendien bleken reizigers daarnaast niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen die de OV-

chipkaart met zich mee zou brengen. Uit de ‘Vervoersmonitor’ van 2008 bleek dat 81 procent van de 

Nederlanders wel bekend was met de introductie van de elektronische pas, maar dat 44 procent niet 

of nauwelijks bekend was met de veranderingen die het met zich mee zou brengen. Het ontbrak de 

reizigers volgens de Vervoersmonitor aan specifieke kennis.
7
 Uit een onderzoek van het 

Gemeentevervoersbedrijf (GVB) in Amsterdam bleek ook dat het vertrouwen in de OV-chipkaart 

ontbrak.
8
 

 

1.1.2 Het studentenreisbewijs 

In lijn met de invoering van de OV-chipkaart werd ook de Studenten OV-chipkaart ingevoerd. De 

Studenten OV-chipkaart moest hét reisbewijs voor studenten worden. Maar ook deze invoering 

verliep niet zonder problemen. Het begon al met de aankondiging en de voorbereidingen van de OV-

chipkaart, waar studenten ieder jaar een extra foto moesten inleveren voor de nieuwe chipkaart: 

“Een kaart die er nog niet eens is. Belachelijk, zo vinden 4 studenten. Zij zijn daarom een aktie op 

internet gestart: Ik wil mijn pasfoto terug. (…) Er zijn heel veel mensen die twee, drie of zelfs vier 

pasfoto’s ingeleverd hebben voor de OV-chipkaart. Volgens de gegevens van het CBS gaat het om een 

miljoen studenten.” (NOS – 13/05/2008)
9
 De initiatiefnemers hebben toen te horen gekregen dat de 

pasfoto’s aan het einde van het studiejaar vernietigd worden. Ze wilden met een petitie in Den Haag 

aangeven dat de kaart – sinds de plannen van 1992 – nog steeds niet is ingevoerd, maar dat er wel 

aan studenten gevraagd wordt om miljoenen te investeren die ze eigenlijk weer in de prullenbak 

gooien. (NOS – 13/05/2008)
10

 

 

Vanaf 16 december 2009 zouden de studenten hun digitale reisproduct kunnen ‘ophalen’ bij de 

verschillende oplaadpunten in heel Nederland, zodat ze per 1 januari 2010 zouden kunnen reizen 

                                                 
5
 http://preview.depers.nl/binnenland/162923/Kamer-geeft-Huizinga-voordeel-van-de-twijfel.html, laatst 

geraadpleegd op 22/02/2010 
6
 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/20082219%20bijlage_tcm195-214584.pdf, laatst geraadpleegd 

op 10/03/2010 
7
http://www.newcomresearch.nl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=64&cntnt01returni

d=89, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 
8
 http://amsterdam.sp.nl/nieuws/berichten.php?itemid=3046, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 

9
 http://nos.nl/audio/1649-studenten-willen-pasfoto-terug.html, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 

10
 http://nos.nl/audio/1649-studenten-willen-pasfoto-terug.html, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 



  

13 

met de elektronische pas. Het elektronisch ophalen bleek alleen niet te gaan zoals van te voren was 

bedacht; in de automatisering bleek een fout te zitten, waardoor studenten bij het oplaadpunt te 

zien kregen dat er geen bestelling voor hen klaar stond. Het ophalen van het reisproduct bleek dus 

nog niet mogelijk en studenten hadden daardoor toen een chipkaart zonder reisproduct erop. De 

invoering liep vertraging op en de Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
11

 en de gezamenlijke OV-

bedrijven gaven aan dat 1 januari als overgangsdatum niet gehaald ging worden: “Zoals het er nu 

echter uitziet is er een maand meer nodig om alles af te kunnen ronden.” (Telegraaf – 10/12/2009)
12

 

Hierop kwam weer veel kritiek vanuit de politiek, maar ook vanuit de studenten zelf. De studenten 

werden via de IB-Groep door het Communicatie- en Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart – van 

de gezamenlijke OV-bedrijven – geïnformeerd over de situatie en de belangrijke punten rondom de 

Studenten OV-chipkaart (zie figuur 1.1). 

 

“De afgelopen periode is er veel informatie verspreid over de Studenten OV-chipkaart: de IB-Groep 

heeft twee brieven gestuurd en ook in de media is er het nodige over gezegd en geschreven. Hierdoor 

is mogelijk onduidelijkheid ontstaan, daarom hierbij nog even alle belangrijke informatie voor je op 

een rij. (…)  

 

Vanaf heden reizen alle studenten met de Studenten OV-chipkaart, geladen met het 

studentenreisproduct (week- of weekendabonnement). Op deze kaart staat een tijdelijk reisproduct 

dat geldig is tot en met 31 januari 2010. Daarmee kan gewoon gereisd worden totdat je het officiële 

reisproduct voor 2010 en verder hebt opgehaald. Hiervoor heb je dus nog de hele maand de tijd. (…) 

  

Door de drukte is het mogelijk dat de ophaalautomaat ‘tijdelijk niet beschikbaar’ weergeeft. Het 

advies is om het dan op een later tijdstip nogmaals te proberen. (…) Wij doen ons uiterste beste om 

de drukte bij de klantenservice op te vangen; de klantenservice is hiertoe extra bemand. Desondanks  

wordt grote drukte verwacht bij de klantenservice met mogelijk lange wachttijden. We adviseren 

daarom om eerst op www.studentenov-chipkaart.nl te kijken. Daar zijn de meeste antwoorden te  

vinden op de vragen die veel worden gesteld. Deze website wordt hiertoe dagelijks bijgewerkt. Ook is 

hier een demonstratie te bekijken over het ophalen van het studentenreisproduct.”  

Figuur 1.1: Een deel van ‘Belangrijk bericht voor studenten’ van 4 januari 2010 - Communicatie- en 

Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart.
13

 

                                                 
11

 Sinds 1 januari 2010: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
12

 http://www.profnews.nl/923601/invoering-ov-chipkaart-voor-student-loopt-vertraging-op, laatst 

geraadpleegd op 22/02/2010 
13

 http://www.studentenov-

chipkaart.nl/Upload/Belangrijk%20bericht%20voor%20studenten%2004012010.pdf, laatst geraadpleegd op 

22/02/2010 
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Er werd een nieuwe overgangsdatum vastgesteld; 1 februari 2010 zouden alle studenten in het bezit 

moeten zijn van een digitaal reisproduct. Studenten kregen dus nog een maand de tijd om hun 

reisproduct op te halen. Het verliep de eerste dagen van januari volgens een verslaggever van de 

NOS dan ook zonder grote problemen op alle stations. Er bleek echter wel veel ontevredenheid bij de 

studenten; ze vonden de communicatie over de kaart onduidelijk en er was onduidelijkheid ontstaan 

doordat studenten de OV-chipkaart wel gekregen hadden, maar niet wisten of hij al geactiveerd was 

en of ze er al mee konden reizen. (NOS – 04/01/2010)
14

 Ook bij de Landelijke Studenten Vakbond 

(LSVb) kwamen veel klachten binnen over de onduidelijkheid van de Studenten OV-chipkaart. De 

LSVb maakte zich hard voor de studenten en de OV-chipkaart en op hun initiatief werd het voor 

studenten mogelijk om een speciaal voorlichtingsteam uit te nodigen: “Via www.studentenov-

chipkaart.nl kunnen studenten kosteloos bij activiteiten en bijeenkomsten een voorlichtingsduo 

uitnodigen voor informatie over en hulp bij problemen rond de Studenten OV-chipkaart” (LSVb – 

18/01/2010)
15

. De voorlichtingsduo’s bestonden uit studenten die actief waren tussen 21 en 29 

januari 2010 en konden uitgenodigd worden ‘op de koffie’, waar ze vervolgens ongeveer een 

kwartier tot een half uur uitleg over de Studenten OV-chipkaart kwamen geven.
16

  

 

Daarnaast bleek ook de techniek weer niet mee te werken. Volgens staatssecretaris Huizinga was er 

onvoldoende voorlichting en waren er technische problemen, zoals kapotte oplaadpunten, meldde 

de NOS op 21 januari 2010.
17

 Huizinga wilde duidelijkheid over de situatie en ging in gesprek met 

Trans Link Systems (TLS), de organisatie achter de kaart. Vanwege de technische problemen had een 

groot deel van de studenten de kaart nog steeds niet geactiveerd en studentenorganisaties stonden 

er daarom op dat er uitstel zou komen voor het activeren van de Studenten OV-chipkaart. Minister 

Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vond dat studenten niet benadeeld mochten 

worden door de technische problemen en heeft daarom de deadline toen uitgesteld naar 16 maart 

2010. (NOS – 22/01/2010)
18

 Op de website www.studentenov-chipkaart.nl was eind februari 2010 te 

lezen dat de studenten met ingang van 16 maart alleen nog maar geldig kunnen reizen met de 

Studenten OV-chipkaart.
19

 

 

Er was veel onduidelijk en door alle omstandigheden en kritiek in de media heeft het beeld van de 

Studenten OV-chipkaart een deuk opgelopen. In alle communicatie naar de studenten – die via de IB-

                                                 
14

 http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/18483, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 
15

 http://www.lsvb.nl/pers/voorlichtingsteams-studenten-ovc.html, laatst geraadpleegd op 29/02/2010 
16

 http://www.lsvb.nl/pers/voorlichtingsteams-studenten-ovc.html, laatst geraadpleegd op 29/02/2010 
17

 http://nos.nl/artikel/130750-huizinga-wil-opheldering-over-ovchipkaart.html, laatst geraadpleegd op 

22/02/2010 
18

 http://nos.nl/artikel/131099-uitstel-voor-ovchipkaart-studenten.html, laatst geraadpleegd op 22/02/2010 
19

 http://www.studentenov-chipkaart.nl/, laatst geraadpleegd op 25/02/2010 
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Groep loopt – wordt verwezen naar de website www.studentenov-chipkaart.nl. Op deze website 

kunnen studenten alle informatie over de Studenten OV-chipkaart vinden. Op de website is ook het 

voorlichtingsfilmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! te zien. Het filmpje – bovendien terug te 

vinden in bijlage 1, op dvd – is begin februari 2010 op de website verschenen en alle studenten 

kunnen het daar bekijken. En juist dit filmpje riep bij mij verschillende vragen op: Waarom is er 

gekozen voor een dergelijk filmpje? Hoe wordt dit filmpje ontvangen door de doelgroep? En welke 

werking heeft het filmpje? Het is interessant omdat deze hele situatie – van invoering van de 

Studenten OV-chipkaart – zich nu afspeelt en omdat alle studenten ermee te maken hebben. Als 

student Communicatie, Beleid en Management voel ik me bovendien zeer betrokken bij dit 

onderwerp. Ten eerste omdat een publieke organisatie hier gebruik maakt van een 

voorlichtingsfilmpje om te communiceren richting de studenten en ten tweede omdat ik zelf student 

ben. Uiteindelijk wordt het filmpje bedacht door de makers en geïnterpreteerd door de kijker, in dit 

geval de student. Het is interessant om de perceptie van de makers en de doelgroep met elkaar te 

vergelijken en daarbij een semiotische analyse te maken van het filmpje. Daarnaast is het interessant 

om te onderzoeken wat het filmpje doet in het licht van het hobbelige invoeringstraject van de 

Studenten OV-chipkaart. Met andere woorden: Ik zal eens laten zien of het werkt!  

 

1.2 Onderzoeksbenadering  

Het is belangrijk om mezelf – in de positie van onderzoeker – te positioneren. Iedere onderzoeker 

heeft namelijk een eigen perspectief op de wereld. Dit perspectief heeft invloed op de uitvoering van 

het onderzoek, omdat het bepaalt op welke wijze de onderzoeker een vraagstuk benadert en 

vervolgens ook de data interpreteert en analyseert. In de wetenschapsfilosofie wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen verschillende onderzoeksbenaderingen. Burrell & Morgan (2000, in 

Frost, e.a.: 109-120) maken onderscheid tussen vier verschillende onderzoeksbenaderingen, namelijk 

het ‘functionalisme’, het ‘interpretatief’, het ‘radicaal humanisme’ en het ‘radicaal structuralisme’. 

Het verschil tussen deze benaderingen wordt gemaakt in de manier waarop de onderzoeker de 

wereld bekijkt; als een objectief of een subjectief object. Bij de objectieve benadering gaat de 

onderzoeker uit van een realistisch, positivistisch en deterministisch denkbeeld. Bij de subjectieve 

benadering gaat de onderzoeker uit van interpretaties. Daarnaast geven Burrell & Morgan een 

verschil aan in de richting van het onderzoek; de onderzoeker wil de werkelijkheid begrijpen of 

veranderen (zie figuur 1.2). 
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Figuur 1.2: Vierdeling dimensies voor de analyse van sociale theorieën van Burrell & Morgan (Burrell & Morgan 

2000, in Frost, e.a.: 109) 

 

 

Bij het functionalisme gaat de onderzoeker op zoek naar verklaringen voor sociale processen. Het 

veronderstelt rationeel menselijk handelen. Door middel van gedrag in organisaties kan de 

hypothese begrepen worden.  

Het interpretatief is subjectief van aard en probeert verklaringen te geven vanuit het 

perspectief van het individu. De onderzoeker ziet de werkelijkheid als een sociale constructie en 

observeert processen om het gedrag van individuen te begrijpen.  

Het radicaal humanisme is net als het interpretatief subjectief van aard. Echter, bij het 

radicaal humanisme richt de onderzoeker zich voornamelijk op het losmaken van sociale 

beperkingen. Daarbij gaat het om verandering van het wereldbeeld, vanuit de waarde van de mens. 

Bij het radicaal humanisme gaat het om concentratie op het ‘bewustzijn’ als radicale kritiek op de 

maatschappij.  

Het radicaal structuralisme daarentegen is objectief van aard en richt zich op structurele 

verhoudingen binnen de wereld. De onderzoeker benadrukt het feit dat radicale veranderingen in de 

hele natuur en structuur van de tegenwoordige maatschappij is gebouwd en concentreert zich 

daarbij op de sociale relaties. Onderzoek binnen het radicaal structuralisme richt zich op radicale 

veranderingen, emancipatie en mogelijkheden.   

 

Deetz (2000: in: Frost, e.a.: 124-145) heeft kritiek op deze vierdeling en stelt andere dimensies dan 

Burrell & Morgan. Deetz maakt ook een vierdeling, welke bedoeld is om inzicht te krijgen in de 

belangrijkste verschillen en overeenkomsten van onderzoeksbenaderingen. De indeling van Deetz 

leidt tot een andere, minder rigide indeling van benaderingen (zie figuur 1.3). Deetz noemt de 

benaderingen ‘oriëntaties’, omdat er tussen de door hem genoemde dimensies – ‘normatieve’, 

‘interpretatieve’, ‘kritische’ en ‘dialogische’ – ook conflict en strijd plaatsvindt. Hij wil daarom de 

‘dialoog’ tussen de diverse benaderingen mogelijk maken, aangezien dit de mogelijkheid biedt om 
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inzichten van de verschillende oriëntaties te gebruiken en problemen vanuit verschillende 

perspectieven te bekijken.  

 

Bij normatieve studies worden ‘a priori’ aannamen aan de werkelijkheid getoetst. De werkelijkheid  

wordt daarbij benaderd als een object dat kenbaar is. Onderzoekers beschrijven de feiten als 

normatief en gaan op zoek naar regelmatigheden. Normatieve studies zijn gericht op ‘consensus’.  

Bij interpretatieve studies gaat het om het begrijpen en interpreteren van de sociale 

werkelijkheid, hoe deze ontwikkeld en onderhouden wordt. De onderzoeker gaat op zoek naar de 

relatie tussen theoretische concepten en de subjecten in het onderzoek. Interpretatieve studies zijn 

evenals normatieve studies gericht op consensus. 

Kritische studies daarentegen zijn gericht op ´dissensus`. Onderzoekers zien organisaties als 

sociale constructies die door strijd en dominantie tot stand zijn gekomen. Ze willen processen van 

sociale constructies achterhalen en bekritiseren om zo verandering te bevorderen.  

Dialogische studies richten zich ook op dissensus. De onderzoeker wil verschillen en 

conflicten zichtbaar maken om zo verandering in betekenisgeving te bevorderen. Deze studies zijn 

gericht op fragmentatie en verdeeldheid van betekenissen. 

 

 

Figuur 1.3: Discursieve oriëntaties van Deetz (Deetz 2000: in: Frost, e.a.: 137) 

 

 

Als onderzoeker wil ik de sociale werkelijkheid interpreteren en begrijpen, door een koppeling te 

maken tussen de theoretische concepten en subjecten. Uitgangspunt daarbij is dat er niet één 

werkelijkheid bestaat, maar dat het gaat om de constructie hiervan. Bovendien wordt er geen 

onderzoek gedaan naar generaliseerbare verklaringen of regels. De benadering van dit onderzoek is 

te typeren als interpretatief. In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar de werking van semiotische 

tekens en naar de betekenis die studenten geven aan het voorlichtingsfilmpje. Chandler (2007: 13) 

stelt dat de semiotiek er vanuit gaat dat de betekenis van beelden wordt gegeven door interpretatie 

en creatie van tekens. Als onderzoeker wilde ik de semiotische werking duiden, maar daarbij niets 

aan de situatie veranderen. Bovendien heb ik keuzes gemaakt voor het onderzoek dat ik gedaan heb. 

Ik heb een beschrijving gegeven van processen – van de werking van semiotische tekens – en daarbij 
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heb ik de beschrijving geïnterpreteerd en geanalyseerd. Meningen, gedachtes en gevoelens hebben 

hierbij een belangrijke rol gespeeld. Ook bij de contextanalyse en literatuurstudie hebben 

persoonlijke interpretaties een grote rol gespeeld. Het zijn tenslotte mijn interpretaties uit 

publicaties en de literatuur geweest die onderdeel van het vooronderzoek hebben gevormd. 

Daarnaast heb ik de bedenker/maker en de doelgroep in de interviews naar hun eigen mening, 

gevoelens en gedachten gevraagd. Hiermee is de werkelijkheid wederom geconstrueerd. De 

betekenissen die mensen geven zijn niet objectief en de analyse die ik gedaan heb, is ook gebaseerd 

op mijn eigen interpretaties. De betekenissen die door mij zijn gegeven, kunnen dus niet gezien 

worden als de enige bestaande werkelijkheid. Uit de interviews heb ik betekenissen van 

betekenissen afgeleid; er heeft dus interpretatie op interpretatie plaatsgevonden. Giddens (1984: 

284) noemt dit ‘dubbele hermeneutiek’. Hij stelt dat er in de sociale wetenschappen altijd sprake is 

van dubbele hermeneutiek: “First, all social research has a necessarily cultural, ethnographic or 

‘anthropological’ aspect to it. This is an expression of what I call de double hermeneutic which 

characterizes social science.” (Giddens, 1984: 284) Giddens veronderstelt dat de sociale 

wetenschapper in zijn onderzoek te maken heeft met interpretaties van de sociale werkelijkheid; de 

sociale wetenschap kan niet los gezien worden van ‘sociologische taal’. Het hele onderzoek is een 

continu proces van betekenisgeving door zowel onderzoeker als respondent.  

 

1.3 Vraagstelling en doelstelling 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 

 

1. Welke visuele tekens worden er gebruikt in het voorlichtingsfilmpje voor de Studenten OV 

chipkaart en welke connotatie brengt dit met zich mee? 

2. Wat is het doel van de makers van het voorlichtingsfilmpje en hoe proberen ze dat te 

bereiken? 

3a. Welke verschillen en overeenkomsten in interpretatie van de visuele tekens in het 

voorlichtingsfilmpje zijn er tussen mannelijke en vrouwelijke studenten?  

3b. En welke gevolgen heeft dat voor de perceptie van de boodschap?  

 

Met dit onderzoek wil ik inzicht krijgen in de semiotische werking van het voorlichtingsfilmpje Laat 

mij maar eens zien hoe het werkt!, dat op de website www.studentenov-chipkaart.nl te zien is. 

Bovendien  wil ik uiteindelijk aanbevelingen presenteren voor het Communicatie- en Coördinatiepunt 

Studenten OV-chipkaart om haar communicatie met studenten mogelijk te verbeteren.  
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1.4 Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek is kwalitatief van aard. Het gaat erom inzicht te krijgen in de percepties en 

betekenissen van de makers, de doelgroep en de onderzoeker. Het is interessant om te onderzoeken 

in hoeverre hier verschillen en overeenkomsten in aanwezig zijn. Empirisch onderzoek vormt hierbij 

het  uitgangspunt. Bij kwalitatief onderzoek vormen de meningen, motivaties en betekenisgeving van 

de onderzochten de basis voor de beschrijving en interpretatie van de onderzoeker.  

 

Ter ondersteuning van mijn vraagstelling zal ik vooronderzoek doen aan de hand van een 

contextanalyse en een literatuurstudie. Door middel van de contextanalyse wil ik inzicht krijgen in 

het traject en de beeldvorming rondom de Studenten OV-chipkaart. De literatuurstudie moet inzicht 

bieden in de theoretische achtergrond van narratologie en betekenisgeving en van tekens en 

beelden. 

 

Ten eerste zal ik daarom aan de hand van verschillende publicaties van het ministerie van VW en het 

ministerie van OCW een kort overzicht geven van de gebeurtenissen rondom de Studenten OV-

chipkaart. Bovendien zal ik op basis van publicaties uit de pers inzicht geven in de maatschappelijke 

beeldvorming rondom de Studenten OV-chipkaart. Daarnaast zal ik de activiteiten en berichtgeving 

van de LSVb presenteren aan de hand van publicaties van de LSVb. Tenslotte zal ik inzicht geven in de 

voorlichting en informatie die de studenten van de OV-bedrijven – via het Communicatie- en 

Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart – hebben gekregen.  

 

Vervolgens zal ik aan de hand van een aantal kernpublicaties literatuuronderzoek doen om inzicht te 

krijgen in de theoretische achtergrond van narratologie en betekenisgeving en van tekens en 

beelden. Ik wil inzicht krijgen in narratologie en betekenisgeving, omdat ik het filmpje van de 

Studenten OV-chipkaart zie als een verhaal waaraan door studenten betekenis wordt toegekend. 

Middels de narratologie wil ik inzicht krijgen in de wijze waarop verhalen verteld worden en wat de 

functie ervan is bij betekenisgeving. Binnen die verhalen zijn ook tekens aanwezig die een betekenis 

construeren en daarom wil ik inzicht krijgen in de semiotiek. Met behulp van de theorie wil ik 

vervolgens een onderzoeksinstrument maken om het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! 

te analyseren. Bovendien wil ik met behulp van de literatuur topiclijsten samenstellen voor de 

interviews met de bedenker/maker van het filmpje en met de studenten. De kernpublicaties die 

gebruikt zullen worden voor de theoretische achtergrond van narratologie en betekenisgeving zijn: 
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• Abma, T. (1999) Introduction: Narrative perspectives on program evaluation. In: Abma, T. 

(red.), Telling tales: On evaluation and narrative.  Stamford, CT: JAI Press, 1-27. 

• Bal, M. (1997) Narratology, Introduction to the theory of narrative. Toronto: University of 

Toronto Press Incorporated  

• Czarniawska, B. (1997) Narrating the Organization: Dramas of institutional identity. Chicago: 

The University of Chicago Press 

• Herman, L., & Vervaeck, B. (2001) Vertelduivels – Handboek verhaalanalyse. Nijmegen: 

Uitgeverij Vantilt 

• Stone, D. (1988) Policy Paradox: the art of political decision making. Norton & company, New 

York 

• Yanow, D. (1996) ‘Policy Implementation and Organizational Actions: Interpretations and 

Texts’, in: Yanow, D., (1996) How does a Policy Mean? Washington: Georgetown University 

Press, 1-33 

 

De kernpublicaties voor de theoretische achtergrond van tekens en beelden zijn: 

 

• Chandler, D. (2009), Semiotics the basics, New York: Routledge 

• Kress, G., & Leeuwen, van T. (2006) Reading images: The grammar of visual design. Londen, 

New York: Routledge, 175-210 (eerste editie 1996) 

• Harrison, C. (2003) Visual Social Semiotics: Understanding How Still Images Make Meaning, 

in: Technical Communication, vol. 50, nr 1, 46-60 

• Bordwell, D. & Thompson, K. (2004) Film Art an introduction. New York: McGraw-Hill 

Companies, Inc. 

 

De eerste onderzoeksvraag zal ik dan beantwoorden door zelf een semiotische analyse te maken van 

het filmpje.  Aan de hand van de literatuur van Chandler, Kress & van Leeuwen, Harrison en Bordwell 

& Thompson zal ik een semiotische analyse maken om in kaart brengen hoe het filmpje 

geïnterpreteerd kan worden en aan welke tekens deze interpretatie ontleend wordt. Door middel 

van deze analyse wil ik inzicht krijgen in de tekens die bijdragen aan de creatie van betekenissen. 

  

Daarna zal ik een interview houden met de bedenker/maker van het filmpje, om de tweede 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Tijdens het interview met de bedenker/maker wil ik inzicht 

krijgen in de perceptie en intenties van de makers.  In dit interview zal ik daarom aan de hand van 

een topiclijst in gesprek gaan met de bedenker/maker over het doel van het filmpje, achterliggende 
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gedachten en de gemaakte keuzes. De topiclijst zal gebaseerd worden op de contextanalyse en de 

literatuur van Chandler, Kress & van Leeuwen, Harrison en Bordwell & Thompson.  

 

Tenslotte zal ik onderzoeksvragen 3a en 3b beantwoorden door interviews af te nemen met twintig 

studenten, de doelgroep van het filmpje. Daarbij wil ik onderscheid maken tussen mannelijke en 

vrouwelijke studenten. Het is interessant om dit onderscheid te maken, omdat er mogelijke 

verschillen in perceptie zullen zijn tussen deze twee groepen studenten. In het filmpje wordt een 

bepaald beeld van een student neergezet en daarbij wordt het filmpje op een bepaalde manier 

gepresenteerd; de student in het filmpje is een man en wordt binnen bepaalde situaties geplaatst, 

waarin hij flirt met een meisje en zich wat ‘onhandig’ gedraagt. Het is interessant om te onderzoeken 

in hoeverre mannelijke en vrouwelijke studenten de tekens in het filmpje overeenkomend, maar 

vooral verschillend interpreteren. Om inzicht te krijgen in de ideeën en de percepties van de 

doelgroep, zal ik tijdens deze interviews – evenals bij het interview met de bedenker/maker – 

gebruik maken van een topiclijst. De topiclijst voor dit interview zal ook gebaseerd worden op de 

literatuur van Chandler, Kress & van Leeuwen, Harrison en Bordwell & Thompson. Voor de interviews 

zal ik via de e-mail studenten in mijn omgeving benaderen om mee te werken aan mijn onderzoek.  

In dit deel van het onderzoek wil ik dus inzicht krijgen in de meningen, gevoelens en 

gedachten van de doelgroep. Baarda (2001: 222-229) stelt dat een interview de aangewezen 

methode is wanneer je iets te weten wilt komen over attitudes, opinies, gevoelens of kennis. 

Daarnaast stelt hij dat een onderzoeker meer controle heeft over de informatie wanneer er 

mondelinge interviews afgenomen worden, dan wanneer er schriftelijke enquêtes worden ingevuld. 

Het interview zal ik beginnen met het vertonen van het filmpje. Daarna zal ik de respondent 

verschillende vragen stellen over het filmpje, waarbij de respondent mag vertellen wat hij of zij vindt, 

voelt en denkt. De interviews zullen worden opgenomen en vervolgens worden uitgewerkt en 

geanalyseerd.  

 

1.5 Relevantie van het onderzoek 

Het onderzoeksveld van de Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie is gericht op de 

wisselwerking tussen actuele sociale issues en organisaties in het publieke domein. In mijn 

onderzoek gaat  het om het thema Openbaar Vervoer, en meer specifiek over de communicatie met 

studenten binnen het invoeringstraject van de Studenten OV-chipkaart. Iedere student heeft te 

maken met de Studenten OV-chipkaart, de invoering ervan en het ophalen van het reisproduct, 
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omdat het voor alle studenten verplicht is vanaf 16 maart 2010 te reizen met de Studenten OV-

chipkaart. Er is hier dus sprake van een actueel maatschappelijk vraagstuk.  

 

De uitkomsten van mijn onderzoek kunnen in die zin ook relevant zijn voor de organisatie 

Communicatie- en Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart, als uitvoeringinstantie namens de 

gezamenlijke OV-bedrijven. Communicatie speelt namelijk bij verandering – wat de invoering van de 

OV-chipkaart met zich meebrengt – een belangrijke rol. Er zijn verschillende manieren om met je 

doelgroep te communiceren en als organisatie maak je daarin keuzes, omdat je hoopt de goede 

manier te kiezen en daarmee je doelgroep te bereiken. Dat blijkt een lastige opgave in de complexe 

maatschappij waarin we nu leven. Zoals Noordegraaf in zijn boek Management in het publieke 

domein (2008: 22-24) stelt, zijn de maatschappelijke verhoudingen veranderd. Burgers zijn 

bijvoorbeeld mondiger geworden en stellen als gevolg daarvan andere eisen aan de kwaliteit van de 

communicatie. Publieke organisaties moeten dus goed en efficiënt inspelen op lastige uitdagingen 

waar ze voor komen te staan in hun communicatie met de burger. Dat is extra moeilijk omdat de 

burger eigenlijk niks van de overheid en publieke organisaties wil weten, tenzij het hem of haar 

uitkomt en dan wordt er plotseling wel veel verwacht van de overheid en de publieke organisaties. In 

het geval van de Studenten OV-chipkaart zie je deze spanning ook terug in de maatschappelijke 

reacties op de kwaliteit van de communicatie. 

 

Noordegraaf (2008: 64-66) geeft tegelijkertijd aan dat de betekenisgeving van burgers meerduidig is; 

mensen selecteren en interpreteren informatie op verschillende manieren. Issues kunnen daardoor 

op verschillende manieren worden beschreven en beleefd. Binnen het invoeringstraject van de 

Studenten OV-chipkaart wordt door middel van – onder andere – een voorlichtingsfilmpje 

gecommuniceerd met studenten. Ik ga in mijn onderzoek op zoek naar de betekenissen die kunnen 

worden gegeven aan de het voorlichtingsfilmpje. Daartoe vergelijk ik de intenties van de makers met 

de perceptie van studenten en maak ik zelf een analyse van de gebruikte tekens met behulp van 

inzichten uit de literatuur.  

 

1.6 Leeswijzer 

In de verschillende onderdelen van deze scriptie geef ik antwoord op de vragen die centraal staan in 

het onderzoek. Hoofdstuk 1 vormt de inleiding op het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de opzet 

van het onderzoek gepresenteerd. 
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In hoofdstuk 2 worden de gebeurtenissen van de Studenten OV-chipkaart en beeldvorming 

rondom deze gebeurtenissen besproken, ter ondersteuning van de vraagstelling in het onderzoek. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 – ook ter ondersteuning van de vraagstelling in het 

onderzoek – allereerst de narratologie en betekenisgeving – waar ik me in dit onderzoek op focus – 

als wetenschappelijke benadering besproken. Daarna wordt de semiotiek als onderzoeksbenadering 

toegelicht. Daarop aansluitend wordt aan de hand van relevante literatuur ingegaan op de 

kenmerken van tekens en beelden. Tenslotte presenteer ik aan het einde van dit hoofdstuk een 

onderzoeksinstrument waarmee ik in hoofdstuk 4 het filmpje semiotisch ga analyseren.  

Daarna wordt in hoofdstuk 5 een analyse gemaakt van het interview met de bedenker/maker 

van het filmpje. Er wordt een overzicht gegeven van deze analyse, geïllustreerd met citaten.  

Daarop volgt in hoofdstuk 6 de analyse van de interviews met de studenten. De interviews 

van de studenten worden met behulp van inzichten uit de behandelde literatuur in hoofdstuk 3 

geanalyseerd. Er wordt een overzicht gegeven van deze analyse, waarbij citaten uit de interviews ter 

ondersteuning gebruikt worden. De precieze toelichting op de gehanteerde onderzoeksmethodiek 

zal hieraan vooraf gaan.  

In hoofdstuk 7 eindig ik de scriptie met de beantwoording van mijn onderzoeksvragen. 

Bovendien presenteer ik in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen voor het Communicatie- en 

Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart.  
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2. CONTEXTANALYSE  

 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de context waarin de casestudie plaatsvindt, geschetst. De contextanalyse 

dient als vooronderzoek ter ondersteuning van de vraagstelling in dit onderzoek; de betekenis die 

studenten geven aan het filmpje kan eventueel nader geduid worden door de maatschappelijke 

beeldvorming rondom de Studenten OV-chipkaart inzichtelijk te maken. 

 

Zowel de gebeurtenissen en de berichten rondom de invoering van de OV-chipkaart en de Studenten 

OV-chipkaart in het bijzonder beschouw ik als een belangrijke factor in dit onderzoek naar de 

semiotische werking van het voorlichtingsfilmpje, omdat met de invoering van de OV-chipkaart ook 

de papieren OV-studentenkaart vervangen werd door een nieuwe chipkaart. Het is daarom 

interessant inzicht te krijgen in de gebeurtenissen en de taken en bijdragen van verschillende partijen 

binnen het traject van de chipkaart. De studenten kunnen daarnaast een bepaald beeld over de 

chipkaart hebben gevormd, die mede gebaseerd kan zijn op het gevoerde beleid en de problemen 

die zich hebben voorgedaan bij de invoering. De pers en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) 

kunnen daarin een belangrijke bijdrage hebben geleverd, doordat zij hebben bericht over de situaties 

en de problemen met de chipkaart. Daarnaast acht ik het belangrijk om inzicht te krijgen in de 

voorlichting die studenten hebben gekregen over de Studenten OV-chipkaart, waarop zij 

waarschijnlijk voor een deel hun beeld over de chipkaart baseren. In vier paragrafen schets ik daarom 

deze context. In paragraaf 1 geef ik aan de hand van officiële publicaties van de ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (VW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een kort overzicht van de 

gebeurtenissen rondom de OV-chipkaart en de Studenten OV-chipkaart. In paragraaf 2 schets ik 

vervolgens aan de hand van publicaties uit de Volkskrant en het NRC Handelsblad het beeld dat in de 

pers is gevormd over de Studenten OV-chipkaart. Voor deze twee kranten is gekozen, omdat de 

Volkskrant
20

 en het NRC Handelsblad
21

 gekenmerkt worden als kwaliteitskranten die streven naar 

een veelomvattende en genuanceerde berichtgeving. In paragraaf 3 worden daarna de activiteiten 

en berichtgeving van de LSVb geschetst aan de hand van publicaties van de LSVb. In paragraaf 4 

wordt daaropvolgend de voorlichting van de OV-bedrijven beschreven, om inzicht te krijgen in de 

                                                 
20

 http://www.lexisnexis.nl/dutch/media/dutch-sources/national-news/de-volkskrant.aspx, laatst geraadpleegd 

op 29/03/2010 
21

 http://www.lexisnexis.nl/dutch/media/dutch-sources/national-news/nrc-handelsblad.aspx, laatst 

geraadpleegd op 29/03/2010 
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informatie die studenten hebben gekregen. Dit hoofdstuk wordt besloten met een resumé waarin ik 

de conclusie trek uit de beschreven context. 

 

2.2 Overzicht gebeurtenissen OV-chipkaart en Studenten OV-chipkaart 

Doordat er in het hele openbaar vervoer over werd gegaan op de OV-chipkaart – het nieuwe 

betaalmiddel voor het openbaar vervoer, waarmee de reiziger overal geldig kan reizen door saldo op 

de kaart te laden – moesten ook de studenten gaan reizen met een chipkaart; de Studenten OV-

chipkaart. Aan de invoering van de Studenten OV-chipkaart gingen verschillende gebeurtenissen 

vooraf, die in de volgende paragraaf beschreven zullen worden. 

 

2.2.1 De komst van de OV-chipkaart 

In 2001 werd Trans Link Systems (TLS) door vijf individuele openbaar vervoerbedrijven – namelijk de 

Nederlandse Spoorwegen, Connexxion, het Rotterdamse vervoersbedrijf (RET), 

Gemeentevervoersbedrijf Amsterdam en het Haagsche vervoersbedrijf – opgericht. In 2002 en 2003 

werden er afspraken tussen TLS, de decentrale overheden en Rijksoverheid gemaakt en vervolgens 

werd besloten dat er in 2004 gestart ging worden met de proef- en pilotfase van de OV-chipkaart.
22

 

De OV-bedrijven zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering, de decentrale overheden 

voor het tariefbeleid en concessieverlening – wie op welk traject mag vervoeren – en Rijksoverheid – 

als ‘bewaker’ – voor de nationale kaarintegratie en voor een nette afbouw van de strippenkaart. 

Bovendien leverde Rijksoverheid een eenmalige financiële bijdrage.
23

  

 

De periode van 2004 tot 2008 was de proef- en pilotfase van de OV-chipkaart. Voorafgaand aan de 

definitieve invoering van de chipkaart werden er veel proeven gedaan en werd er een ‘uitrolplan’ 

gemaakt, zodat de chipkaart stapsgewijs ingevoerd kon worden. Tijdens de verschillende proeven 

bleek dat nog niet alles volgens plan verliep. Echter, in 2005 werd uiteindelijk gestart met het 

introduceren van de OV-chipkaart in een deel van het Rotterdamse openbaar vervoer.
24

 In het 
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 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/1055234192_tcm195-138656.pdf, laatst geraadpleegd op 

08/03/2010 
23

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/openbaar_vervoer/020_ov-chipkaart/achtergrond/, 

laatst geraadpleegd op 08/03/2010 
24

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/openbaar_vervoer/020_ov-chipkaart/achtergrond/, 

laatst geraadpleegd op 09/03/2010 



  

26 

jaarverslag van 2006 gaf het ministerie van VW aan te streven naar een functionerend 

chipkaartsysteem in het openbaar vervoer met ingang van 2009.
25

  

 

Op 31 oktober 2008 meldde staatssecretaris Huizinga dat ze het nationaal vervoersbewijs voor de 

Rotterdamse metro ging uitzetten. Rotterdam was daarmee de eerste stadsregio in het systeem van 

de ‘uitrol’ van de OV-chipkaart.
26

 2009 had vervolgens het jaar van de definitieve invoering van de 

OV-chipkaart moeten zijn; de ‘uitrol‘ van de OV-chipkaart had echter vertraging opgelopen en 

daarom stond 2009 vooral in het teken van de aankondiging van invoering van de OV-chipkaart en de 

kritiek die daarop volgde. In deze periode was te zien dat de definitieve invoering langzaam dichterbij 

kwam.  In 2009 werd wel gestart met de overgangsfase van de OV-chipkaart; in het openbaar vervoer 

waren zowel de OV-chipkaart als de strippenkaart en andere vervoersbewijzen geldig. In de 

Amsterdamse metro en het gehele Rotterdamse openbaar vervoer is de OV-chipkaart sinds 

respectievelijk 3 juni 2009 en 11 februari 2010 echter het enige geldende vervoersbewijs.
27

 

 

2.2.2  De Studenten OV-chipkaart 

De belangrijkste periodes van de Studenten OV-chipkaart zijn de jaren 2009 en 2010.  In deze periode 

werd de Wet Studiefinanciering 2000 gewijzigd. De afspraak over het reisrecht van de student is een 

contract tussen het ministerie van OCW en de OV-bedrijven; de OV-bedrijven zijn verantwoordelijk 

voor het openbaar vervoer zelf en het ministerie van OCW voor de wetswijziging.
28

 Tevens werden er 

in 2009 en 2010 verschillende data gesteld voor de definitieve overgang naar de Studenten OV-

chipkaart.  

 

Vanaf 14 januari 2009 werden de Studenten OV-chipkaarten verstrekt aan studenten die in regio 

Rotterdam woonden of studeerden, omdat er vanaf 29 januari 2009 in de Rotterdamse metro alleen 

nog maar gereisd kon worden met de OV-chipkaart.29 In november 2009 zijn de systemen en 

gegevensuitwisseling getest door de IB-Groep en de OV-bedrijven, omdat alle studenten in december 

hun chipkaart toegestuurd zouden krijgen – als ze deze nog niet hadden – en vervolgens hun product 

                                                 
25

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/Jaarverslag%202006%20_tcm195-186168.pdf, laatst 

geraadpleegd op 11/03/2010 
26

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/huizingamaaktlaatstefaseproefovchipkaartinrotterdam

mogelijk.aspx, laatst geraadpleegd op 10/03/2010 
27 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/57837aa6-fdce-43a5-a487-f2771906887c_tcm195-276837.pdf, 

laatst geraadpleegd op 23/04/2010 
28

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/20084955_tcm195-235331.pdf, laatst geraadpleegd op 

10/03/2010 
29

 http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/20092651%20bijlage%20evaluatie%20OV-chipkaart_tcm195-

243792.pdf, laatst geraadpleegd op 08/03/2010 
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moesten ophalen, zodat ze vanaf 1 januari 2010 met de OV-chipkaart konden gaan reizen. Eind 

november 2009 kwamen de OV-bedrijven met het bericht dat er problemen waren met de 

verwerkingscapaciteit van het distributiesystemen.
30

 In december 2009 volgde daarom een overleg 

tussen het ministerie van OCW en de OV-bedrijven waarin de beoogde overgang naar de definitieve 

situatie – de schakeldatum van 1 januari 2010 – werd verplaatst naar 1 februari 2010. Een 

voorwaarde die minister Plasterk van OCW stelde voor de nieuwe schakeldatum, was dat het 

activeren van het reisproduct 2010 voor studenten adequaat zou verlopen.
31

 

 

Rond half januari bleek de capaciteit van de activering terug te lopen, door het samenvallen met de 

oproep aan studenten om snel hun definitieve reisrecht op te halen. Volgens Plasterk leidde dit tot 

onaanvaardbaar lange rijen bij de ophaalautomaten.
32

 De minister besloot de schakeldatum  

opnieuw te verplaatsen: “Aangezien dit de tweede keer is dat de techniek van de OV-bedrijven 

onverwacht en ernstig heeft gefaald, wil ik nu volledige zekerheid dat alles goed werkt voordat het 

openbaar vervoer het tijdelijke reisrecht kan uitzetten.” 
33

 Op 18 februari 2010 melde minister 

Plasterk dat hij met de OV-bedrijven had afgesproken dat 16 maart de definitieve schakeldatum 

werd. Uiteindelijk is de oude papieren OV-studentenkaart op 16 maart 2010 daadwerkelijk 

afgeschaft.
 34

 

 

2.3 Beeld en de pers 

Vooral in de periode van eind 2009 en begin 2010 is er veel geschreven over de Studenten OV-

chipkaart. In deze paragraaf wordt het beeld uit de pers geschetst aan de hand van publicaties uit de 

Volkskrant het NRC Handelsblad. 

 

2.3.1  Problemen met de Studenten OV-chipkaart 

Het NRC Handelsblad berichtte op 30 december 2009 dat de telefoon bij de LSVb ‘roodgloeiend’ 

stond. Studenten hadden volgens de voorzitter van de LSVb klachten over de onduidelijkheid rondom 

het activeren van de Studenten OV-chipkaart: “Wij horen verhalen van studenten die bij de 

klantenservice, die niet gratis is, een half uur moeten wachten voordat ze iemand te spreken krijgen. 

                                                 
30 http://www.minocw.nl/documenten/185673.pdf, laatst geraadpleegd op 10/03/2010 
31

 http://www.minocw.nl/documenten/185673.pdf, laatst geraadpleegd op 10/03/2010 
32

 http://www.minocw.nl/documenten/185673.pdf, laatst geraadpleegd op 10/03/2010 
33

 http://www.minocw.nl/documenten/185673.pdf, laatst geraadpleegd op 10/03/2010 
34

 http://www.minocw.nl/documenten/191953.pdf, laatst geraadpleegd op 11/03/2010 
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Als ze dan iemand aan de lijn hebben, krijgen ze soms ook nog de verkeerde informatie."
 35

 OV-

Chipkaart BV erkende het probleem en zei in de krant de aantallen te hebben onderschat.
36

 Ook de 

Volkskrant berichtte net voor de jaarwisseling over de problemen met de Studenten OV-chipkaart en 

de slechte bereikbaarheid van de servicenummers: “Een van de nummers is door overbelasting niet 

bereikbaar. Het andere nummer kent vijf keuze-opties: bij drie ervan volgt het advies om de website 

te raadplegen, waarna de verbinding wordt beëindigd. Bij de twee andere opties wordt de beller 

doorverbonden met een medewerker. De wachttijd kan oplopen tot dertig minuten, waarbij de 

telefoonkosten (die gauw kunnen oplopen tot zo'n 10 euro) voor rekening van de beller zijn.”
 37

 In het 

bericht kwam ook een woordvoerder van de Stuurgroep Studenten OV-chipkaart aan het woord die 

zei dat de capaciteit van de callcenters vervijfvoudigd was, maar dat de piek hoger was dan verwacht. 

Hij stelde dat de studenten te lang hadden gewacht met het aanvragen van de chipkaart: “We zijn 

driekwart jaar geleden al begonnen met de communicatie. Je mag ook wat eigen 

verantwoordelijkheid verwachten.”
 38

  

 

2.3.2  Zorgen over de Studenten OV-chipkaart 

“Hoe meer chipkaarten, hoe meer problemen”
 39

, kopte het NRC Handelsblad op 19 januari 2010. 

Volgens de krant namen de problemen en klachten over de tarieven, het in- en uitchecken, de 

chipkaart voor studenten – onduidelijkheid over het activeren, lange rijen bij oplaadpunten en 

defecte oplaadpunten – en de informatievoorziening toe. In het NRC Handelsblad was ook te lezen 

dat de algehele informatievoorziening tekort bleek te schieten en reizigers niet wisten bij wie ze 

moesten zijn met klachten: “Trans Link Systems (TLS), verantwoordelijk voor de invoering, en 

vervoersbedrijven wijzen soms naar elkaar.”
40

 Op 22 januari 2010 verscheen in de Volkskrant 

bovendien een bericht over de voortdurende problemen rond de Studenten OV-chipkaart; 

Kamerleden spraken van een 'rommeltje' en een 'puinhoop'.
41

 Op 15 maart 2010 verscheen in het 

NRC Handelsblad het bericht dat de Tweede Kamer begin februari nog weinig vertrouwen had in de 

afschaffing van de nationale vervoersbewijzen, maar dat de afschaffing in Rotterdam toch voldoende 

vertrouwen had gegeven.
42

  

                                                 
35

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ NRC Handelsblad 30/12/2009, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
36

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ NRC Handelsblad 30/12/2009, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
37

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ Volkskrant 31/12/2009, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
38

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ Volkskrant 31/12/2009, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
39

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ Volkskrant 22/01/2010, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
40

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ NRC Handelsblad 19/01/2010, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
41

 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ Volkskrant 22/01/2010, laatst geraadpleegd op 29/03/2010 
42 http://academic.lexisnexis.nl/uva/ NRC Handelsblad 15/03/2010, laatst geraadpleegd op 29/03/2010  
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2.4 Studentenbelang 

Doordat de invoering van de OV-chipkaart ook veranderingen met zich meebracht voor de 

studenten, heeft de Landelijke Studenten Vakbond – die opkomt voor de belangen van studenten en 

invloed uitoefent op het beleid van de overheid – zich bezig gehouden met de invoering van de 

chipkaart. Voor invoering van de chipkaart was de Studenten Vakbond al kritisch over de nieuwe 

kaart voor studenten, maar vooral tijdens de invoering van de kaart heeft de LSVb zich hard gemaakt 

voor de belangen van de studenten; de LSVb wilde orde in de chaos en duidelijkheid voor studenten. 

Studenten konden via de website www.lsvb.nl en de studentenlijn in contact komen met de 

Studenten Vakbond en haar publicaties en acties. De LSVb heeft ingespeeld op de gebeurtenissen 

rond de Studenten OV-chipkaart door de OV-bedrijven aan te spreken en door studenten zoveel 

mogelijk van informatie te voorzien. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de activiteiten en 

berichtgeving van de LSVb.
 43

 

 

2.4.1 Onduidelijkheid en chaos rond de Studenten OV-chipkaart 

Op 29 januari 2009 berichtte de LSVb over de onduidelijkheid rond de OV-chipkaart. Er was een 

steekproef gehouden onder studenten van de Erasmus Universiteit, waaruit bleek dat ruim een 

derde van de studenten nog niet in het bezit was van de OV-chipkaart. Er kwamen bij de Studenten 

Vakbond veel klachten binnen over slechte informatievoorziening; er waren extra kosten gemaakt 

voor een kaartje, omdat de studenten niet wisten dat er tijdelijke OV-chipkaarten verstrekt werden. 

Bovendien zorgden de lange wachtrijen bij de loketten voor veel klachten bij de Studenten Vakbond. 

De voorzitter van LSVb reageerde hierop: “Enkele weken geleden verzekerde de RET ons dat 

studenten de kaart tijdig zou ontvangen en dat de informatievoorziening op orde zou zijn. Dit blijkt 

helaas niet het geval te zijn.”
44

 De LSVb verzekerde de studenten zo snel mogelijk achter een 

oplossing aan te gaan, door met de organisatie van de chipkaart in gesprek te gaan en aan te dringen 

op duidelijkheid voor de studenten.
45

 

 

De LSVb stelde eind oktober 2009 dat er zich sinds de invoering van de OV-chipkaart veel problemen 

hadden voorgedaan; van het lang wachten op een kaart, defecte kaarten, formulieren die niet 

beschikbaar waren tot pasfoto’s die kwijtgeraakt bleken. Bovendien meldde de Studenten Vakbond 
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dat achttien procent van alle studenten nog steeds niet in het bezit was van een chipkaart. “Dit is te 

wijten aan lange wachttijden en administratieve chaos bij de introductie van de studentenchipkaart. 

De Informatie Beheer Groep (toekenner van de Studiefinanciering), Trans Link Systems (beheerder van 

de OV-chipkaart) en andere partijen blijken er moeite mee te hebben iedereen tijdig van een goed 

werkende kaart te voorzien.”
46

 Omdat studenten recht hadden op reizen met het openbaar vervoer, 

drong de Studenten Vakbond samen met reizigersvereniging ROVER bij de OV-bedrijven aan op een 

snelle oplossing. Daarnaast was er te lezen dat er volgens ROVER ook veel onduidelijkheden waren 

over aanspreekpunten voor studenten: “De vervoerder is voor OV-chipkaartgebruikers het eerste 

aanspreekpunt. Het loket van het Amsterdamse GVB weet echter van niets. GVB weigert zelfs het 

juiste formulier voor een vervangende studentenchipkaart ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd 

verwijzen zowel de Informatie Beheer Groep als de Klantenservice OV-studentenchipkaart juist naar 

de vervoerder voor dit specifieke formulier en weigert men studenten op een andere wijze aan een 

vervangende OV-chipkaart te helpen."
47 

 

 

2.4.2  Verantwoordelijkheid OV-bedrijven en studenten 

De LSVb waarschuwde – samen met het Interstedelijk Studenten Overleg en Jongere Organisatie 

Beroepsonderwijs – studenten op 24 november 2009 om hun OV-chipkaart niet te vergeten, omdat 

er vanaf 1 januari niet meer gereisd kon worden met een papieren OV-studentenkaart. Daarbij 

benadrukten de organisaties zowel de verantwoordelijkheid van de OV-bedrijven als die van de 

studenten zelf, omdat een deel van de studenten nog geen foto had ingeleverd; in het bericht riepen 

ze studenten dan ook op om dit alsnog te doen. Daarbij verwees de LSVb studenten naar de website 

www.studenten-ovchipkaart.nl, waar de studenten vanaf 30 november informatie zouden vinden 

over de Studenten OV-chipkaart.
48

 

 

Op 3 januari 2010 adviseerde de LSVb de studenten om ook de oude OV-kaart mee te nemen; het 

grootste gedeelte van de studenten had de nieuwe kaart inmiddels in bezit, maar er bleek nog veel 

onduidelijk over het geldig reizen in het openbaar vervoer. De voorzitter van de LSVb zei hierover: 

“Het is vervelend dat het allemaal zo onduidelijk is, maar voorop staat dat iedere student kan reizen. 

Neem je oude OV mee en zorg dat je de OV-chipkaart voor 1 februari hebt opgeladen.”
49
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2.4.3 Opnieuw problemen en chaos  

De klachten die in januari 2010 bij de LSVb binnenkwamen, gingen voor het grootste gedeelte over 

onduidelijkheid over aanvragen, activeren en het gebruik van de OV-chipkaart. Bovendien bleek de 

helft van de studenten op 18 januari de OV-chipkaart nog niet te hebben geactiveerd. De LSVb heeft 

toen het initiatief genomen om de studenten – via www.studentenov-chipkaart.nl – de mogelijkheid 

te bieden om kosteloos een speciaal voorlichtingsteam uit te nodigen.
50

 Op 21 januari 2010 berichtte 

de LSVb opnieuw over problemen met Studenten OV-chipkaart: “Inmiddels blijkt dat er diverse 

technische problemen zijn die het studenten onmogelijk maken hun chipkaart te activeren voor 1 

februari. De LSVb is het zat dat de schuld steeds in de schoenen van studenten word geschoven. Nu 

blijkt dat zij er niks aan kunnen doen.”
51

 De LSVb drong daarom bij de OV-bedrijven en de politiek aan 

op uitstel van de schakeldatum.
52

 

 

2.5 Voorlichting van de OV-bedrijven 

Door de OV-bedrijven is via het Communicatie- Coördinatiepunt Studenten OV-chipkaart naar de 

Studenten toe gecommuniceerd over de Studenten OV-chipkaart. Studenten werden geïnformeerd 

en voorgelicht over de invoering en de werking van OV-chipkaart. In deze paragraaf wordt deze 

communicatie en voorlichting inzichtelijk gemaakt.  

 

2.5.1 Informatie over de overgang van OV-jaarkaart naar OV-chipkaart 

In december 2009 hebben studenten een brief van de IB-Groep – die sinds 2010 alleen nog 

verantwoordelijk is voor verstrekking van het reisrecht – ontvangen over de overgang van de OV-

studentenkaart naar de Studenten OV-chipkaart. In deze brief werd de student verwezen naar de 

website www.studentenovchipkaart.nl – de website bestond al sinds 2006 als 

www.studentenreisbewijs.nl en ging vanaf september 2009 verder als www.studentenov-

chipkaart.nl – waarop vanaf 16 december 2009 informatie te vinden was over definitieve activering 

van de Studenten OV-chipkaart.
53

 Op de website werd de student op 4 januari 2010 bovendien 

geïnformeerd over onduidelijkheden die volgens de OV-bedrijven mogelijk waren ontstaan door wat 

er in de media gezegd en geschreven was over de Studenten OV-chipkaart: “Vanaf heden reizen alle 

studenten met de Studenten OV-chipkaart, geladen met het studentenreisproduct (week- of 
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weekendabonnement). Op deze kaart staat een tijdelijk reisproduct dat geldig is tot en met 31 januari 

2010. Daarmee kan gewoon gereisd worden totdat je het officiële reisproduct voor 2010 en verder 

hebt opgehaald. Hiervoor heb je dus nog de hele maand de tijd”
54

 Daarnaast werd de student 

geadviseerd over de drukte bij de ophaalautomaten, door het op een later tijdstip nog een keer te 

proberen. Daarbij werd er beloofd de student zo goed mogelijk van dienst te zijn door extra 

mankracht in te zetten bij de klantenservice. Er kon echter geen garantie geboden worden voor korte 

wachttijden. Het advies was dan ook om eerst op www.studentenov-chipkaart.nl te kijken.
55

  

 

Studenten en studentenbonden zijn door OV-bedrijven geïnformeerd over het aanvragen, het 

gebruik en het opladen van de chipkaart middels gerichte communicatieacties op de website 

www.studentenov-chipkaart.nl, via advertentiecampagnes bij instellingen, op posters in abri’s en 

advertenties in dagbladen.
56

 Daarnaast konden studenten met vragen over het recht op reisrecht 

terecht bij DUO en voor service bij de Klantenservice van de Studenten OV-chipkaart.
57

 

 

2.5.2  Intensievere communicatie en service 

Op 1 februari 2010 berichtten de OV-bedrijven – op de website – de communicatie-inspanningen en 

de service richting studenten te intensiveren. De OV-bedrijven bleven echter adviseren: “haal 

reisproduct zo snel mogelijk op”
 58

. Hiermee spoorden ze de studenten die hun reisproduct nog niet 

hadden opgehaald aan dit alsnog te doen: “Het eerder gepubliceerde ophaalschema voor de 

studenten OV-chipkaart, op alfabetische volgorde, is per 31 januari beëindigd. Het dringende advies 

aan studenten die hun reisproduct nog niet hebben opgehaald is en blijft om dit zo snel mogelijk wél 

te doen. Daarbij is het advies de drukste tijden (tussen 12.00 en 16.00 uur) te mijden en te kiezen voor 

een ophaalautomaat waar het rustig is.” 
59

 Tevens werden er bij ophaalautomaten informatie- en 

serviceteams ingezet om studenten te helpen. Ook werden er in samenwerking met de LSVb en het 

ISO zogenaamde ‘Kennis en Koffie teams’ opgezet, die presentaties kwamen geven voor groepen 
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studenten. Daarnaast informeerden de OV-bedrijven de studenten via omroepberichten, posters, 

folders en banners. Deze communicatie-uitingen waren vooral bedoeld om het belang van het 

ophalen van het reisproduct te benadrukken en daarbij te voorzien in algemene informatie over de 

Studenten OV-chipkaart.
60

    

 

Nadat begin februari de definitieve schakeldatum van 16 maart 2010 bekend was gemaakt, werden 

de studenten volgens de OV-bedrijven ‘massaal’ geïnformeerd over de definitieve schakeldatum: 

“Uiteraard via de al genoemde website www.studentenov-chipkaart.nl, maar ook via informatie- en 

serviceteams, banners op websites die onder studenten populair zijn, advertenties in dagbladen, 

radiocommercials, e-mail, Twitter en via communicatiekanalen van de openbaar vervoerbedrijven.”
 61

 

Bovendien is toen het voorlichtingsfilmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! op de website 

geplaatst, om studenten te informeren en inzicht te geven in het proces van de Studenten OV-

chipkaart.  

 

Resumé 

In dit hoofdstuk is de context waarin de casestudie plaatsvindt in vier paragrafen in beeld gebracht. 

In de eerste paragraaf zijn de gebeurtenissen rondom het traject van de OV-chipkaart en de 

Studenten OV-chipkaart uiteengezet, omdat met de invoering van de OV-chipkaart ook de papieren 

OV-studentenkaart vervangen werd door een nieuwe chipkaart; ook studenten kregen een nieuw 

reisbewijs. De Studenten OV-chipkaart is evenals de OV-chipkaart stapsgewijs ingevoerd. Uiteindelijk 

is op 16 maart 2010 – toen minister Plasterk een beslissing nam over de definitieve schakeldatum, 

waarmee studenten zonder grote problemen over konden gaan op de nieuwe chipkaart – de 

papieren Studenten OV-jaarkaart afgeschaft. 

 

In de tweede paragraaf is vervolgens het beeld gepresenteerd dat in de pers is gevormd rondom de 

chipkaart. Er kwam naar voren dat door alle problemen en kritiek het vertrouwen in de OV-chipkaart 

afnam. Opvallend is dat er vooral kritische berichten in de krant stonden over het niet goed 

functionerende systeem en de slechte informatievoorziening voor studenten. Waar uit de publicaties 

van de ministeries in paragraaf 1 is gebleken dat er veel werd gedaan aan een stapsgewijze en 

verantwoorde invoering, is het beeld dat uit de pers naar voren kwam dat er heel veel onduidelijk 
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was en dat de oplaadpunten overbelast of kapot waren. De studenten werden doorgestuurd naar de 

website www.studentenov-chipkaart.nl, maar daarmee bleken de problemen en onduidelijkheden 

niet opgelost. 

 

In de derde paragraaf zijn de activiteiten en berichtgeving van de LSVb inzichtelijk gemaakt. 

Opvallend is dat in vrijwel alle berichten over problemen en onduidelijkheid werd geschreven. De 

LSVb stelde wel dat studenten zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid hadden voor het 

ontvangen en activeren van de OV-chipkaart, maar vond uiteindelijk dat de schuld van de problemen 

niet bij de studenten gelegd mocht worden. De OV-bedrijven moesten verantwoordelijkheid nemen 

en de problemen snel oplossen.  

 

In de vierde paragraaf is inzichtelijk gemaakt op welke manier de OV-bedrijven de studenten hebben 

voorgelicht over de Studenten OV-chipkaart. Het is gebleken dat de OV-bedrijven zich vooral in de 

periode van december 2009 tot maart 2010 op de studenten hebben gericht, door ze via 

verschillende communicatiekanalen in te lichten over de verandering voor de studenten en door de 

onduidelijkheid – die volgens hen mogelijk was ontstaan door de berichten in de media – weg te 

nemen. Bovendien zijn de OV-bedrijven de communicatie richting de student gaan intensiveren toen 

bleek dat op 1 februari veel studenten hun reisproduct nog niet hadden opgehaald. De student werd 

daarbij vaak doorgestuurd naar de website www.studentenov-chipkaart.nl. Op deze website was 

vanaf februari het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! te zien.  

 

De Studenten OV-chipkaart is met veel problemen en vertraging uiteindelijk op 16 maart 2010 

ingevoerd. Het heersende beeld is dat het lang geduurd heeft en dat er veel onduidelijkheid was over 

de invoering en de werking van de Studenten OV-chipkaart. De oorzaak van deze problemen wordt 

veelal gezocht bij de overheid en de OV-bedrijven. Tijdens het hele traject hebben de overheid en de 

OV-bedrijven getracht de studenten te voorzien van informatie, maar dit blijkt niet goed te hebben 

gewerkt; er bleven veel onduidelijkheden bestaan en de kritiek op de chipkaart nam toe.  
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3. LITERATUURSTUDIE 
 

 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van narratologie en betekenisgeving en van 

tekens en bewegende beelden besproken, ter ondersteuning van de vraagstelling van het onderzoek. 

In dit onderzoek wordt gefocust op de betekenisgeving; de werkelijkheid wordt door mensen 

geconstrueerd en daarmee wordt betekenis gegeven aan de wereld. Verhalen spelen een belangrijke 

rol bij betekenisgeving. Het filmpje van de Studenten OV-chipkaart zie ik als een verhaal waaraan 

door studenten betekenis wordt toegekend en daarom wordt in paragraaf 3.1 de narratologie als 

onderzoeksbenadering behandeld. De narratologie als wetenschappelijke stroming – die de wijze 

waarop verhalen verteld worden als studieobject heeft en die de functie van verhalen bij 

betekenisgeving onderzoekt – wordt geïntroduceerd, waarna vervolgens aan de hand van publicaties 

van Bal (1997), Czariawska (1997), Herman & Vervaeck (2001), Abma (1999) en Yanow (1996) wordt 

ingegaan op de functie van verhalen bij betekenisgeving. Daarna wordt er specifiek ingegaan op 

‘narratives’ binnen films, aan de hand van Bordwell & Thompson (2004). Er worden in het filmpje 

verschillende elementen gepresenteerd in het ‘plot’, waarmee een nieuwe wereld wordt 

gepresenteerd en waardoor de kijker zich in het verhaal kan verplaatsen en herkennen. Deze 

elementen vormen de verhaallijn in het filmpje en zorgen voor een bepaalde constructie bij de kijker. 

Om inzicht te krijgen in deze functie wordt het begrip ‘storylines’ op basis van Hajer (1995), Geuijen 

(2004) en Stone (1988) gepresenteerd. Naast de storyline wordt er onderzoek gedaan naar de visuele 

tekens die in het filmpje gebruikt worden. Binnen de verhalen zijn namelijk tekens aanwezig die een 

betekenis construeren. De semiotiek – de tekenleer die zich richt op tekens en het gebruik ervan 

bestudeert – biedt een onderzoekskader om het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! te 

analyseren. In paragraaf 3.2 wordt daarom een korte inleiding in de semiotiek aan de hand van 

Chandler (2009) gepresenteerd en vervolgens wordt er gefocust op de poststructuralistische 

benadering daarbinnen. In paragraaf 3.3 worden de drie metafuncties van tekens op basis van 

Harrison (2003) en Kress & van Leeuwen (2006) besproken. Aangezien het in dit onderzoek om de 

werking van bewegende beelden gaat, worden tot slot in aanvulling op Harrison en Kress & van 

Leeuwen de ideeën van Bordwell & Thompson (2004) gepresenteerd, die ingaan op de verschillende 

technieken die in films gebruikt worden om een verhaal over te brengen bij de kijker (paragraaf 3.4) 

De theorie uit de derde paragraaf – met de focus op de derde deelparagraaf – dient als basis voor de 

semiotische analyse in hoofdstuk 4 en de topiclijst voor de interviews met de bedenker/maker en 

met de studenten in hoofdstuk 5 en 6. In paragraaf 3.5 wordt daarom op grond van de beschreven 

literatuur een onderzoeksinstrument gepresenteerd dat ik ga gebruiken om het filmpje semiotisch te 
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analyseren. Dit instrument bestaat uit topics waarmee ik naar het filmpje ga kijken om het te 

analyseren. Bovendien presenteer ik in deze paragraaf de twee onderzoeksinstrumenten voor de 

interviews; een topiclijst voor het interview met de bedenker/maker van het filmpje en een topiclijst 

voor de interviews met de studenten.  

 

3.1 Narratologie 

“Narrative stems from the Latin word ‘narration’, which means: telling, the tale.” (Abma, 1999: 10) 

De narratologie is de benadering die het vertellen – middels teksten, beelden, vertoningen en 

gebeurtenissen – van verhalen als studieobject heeft. Narratologie is de theorie van verhalen, 

waarbij het gaat om de manier waarop ze worden verteld en op welke manier hiermee betekenis 

wordt gecreëerd. Bal (1997: 3) stelt dat het ‘cultural artifacts’ zijn die een verhaal vertellen. 

Narratologie helpt verhalen te begrijpen, te analyseren en te evalueren en is een systematisch stel 

dat veralgemeniseerde verklaringen geeft over een bijzonder deel van de realiteit. De narratologie 

wil dus de structuur van de verhalende tekst ontleden. (Bal, 1997: 3) 

 

Door functionalisten wordt de narratologie niet als wetenschap gezien, omdat er op een hele andere 

manier naar de werkelijkheid wordt gekeken; er wordt niet op zoek gegaan naar kennis die 

gebaseerd is op feiten. Logisch redeneren is volgens functionalisten niet mogelijk omdat zij verhalen 

zien als subjectief, bevooroordeeld en misleidend. (Czariawska, 1997: 17-20) Binnen de 

structuralistische stroming – de klassieke stroming –  van de narratologie wordt een verhaal vaak 

gezien als een talige tekst; een verhaal wordt gekenmerkt door de aaneenschakeling van 

gebeurtenissen, waaraan een betekenis gerelateerd wordt. De klassieke structuralistische 

benadering werd opgevolgd door de postklassieke benadering van narratologie. Daarbij wordt een 

tekst door betekenisgeving gezien als een samenhangend geheel van vorm en inhoud. Elementen die 

niet binnen de structuur passen krijgen de aandacht. Hierbij wordt uitgegaan van ideologieën die 

binnen een verhaal genaturaliseerd zijn. (Barthes, 24-27, in: Herman & Vervaeck, 2001: 121). De 

meest vooruitstrevende benadering binnen de narratologie houdt ook rekening met de ‘lezer’. De 

maker van een verhaal zal de lezer proberen te sturen in zijn betekenisgeving. Herman & Vervaeck 

(2001: 114-136) halen echter aan dat de lezer zelf uiteindelijk – mede gebaseerd op persoonlijke 

contexten – de interpretatie bepaalt.  Herman & Vervaeck (2001: 150) stellen bovendien dat mensen 

een tekst als verhaal interpreteren door ‘experientiallity’, waarbij ervaringen worden opgeroepen die 

aansluiten op het verhaal uit de tekst. Ook Abma (1999: 12) stelt dat het bij verhalen gaat om 

betekenisvolle verbanden die worden gelegd door de lezer. Verhalen vormen de ‘discursieve 
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voertuigen’ in de sociale en interactieve processen van betekenisgeving. “Narrative is making (versus 

finding) meaning.” (Abma, 1999: 12) Een woord of beeld betekent nog niks, maar brengt betekenis 

bij mensen in hun hoofd. De betekenisgeving begint al bij het eerste wat mensen zien; bijvoorbeeld 

bij de kaft van een boek wanneer zij een boek gaan lezen. “It is an interpretation, and as such, a 

transformation and transmution of experiences.” (Abma, 1999: 12). Yanow stelt ook dat mensen 

vanuit hun eigen referentiekader betekenis geven aan de wereld: “An interpretive approach of the 

human, or social, world shifts the focus from discovering a set of universal laws about objective, 

sense-based facts to human capacity for making en communicating meaning.” (1996: 5) Hij haalt 

hierbij de ‘reader-response theory’ aan, waarbij de betekenis in interactie tussen de maker en de 

kijker wordt gecreëerd. De makers van beleid of voorlichting kunnen dus niet precies weten welke 

betekenis de kijker geeft aan bepaalde beelden. (1996: 23-24) Daarbij veronderstelt hij echter wel 

dat er bepaalde basisaannames zijn binnen culturele gemeenschappen die een bepaalde betekenis 

geven. Aan een verhaal worden dus verschillende betekenissen gegeven waardoor er geen feitelijke 

werkelijkheid aan verbonden kan worden. Door context en ervaringen worden door individuen 

verschillende betekenissen geconstrueerd. (Czariawska, 1997: 17-20) 

 

Volgens Herman & Vervaeck (2001: 19) kunnen ook films, toneelstukken, strips, schilderijen en 

videospelletjes als een vertellend verhaal worden gezien. Zij stellen dat elk tekensysteem een verhaal 

verteld. Het filmpje van de Studenten OV-chipkaart is dus ook een verhalende tekst waarin 

betekenissen door individuen geconstrueerd worden. Het tekensysteem – de semiotiek – van het 

filmpje wordt in paragraaf 3.2 behandeld. De postklassieke stroming van de narratologie sluit aan bij 

dit onderzoek, waarbij betekenisgeving centraal staat. Het filmpje van de Studenten OV-chipkaart 

kan vanuit de context en de ervaringen worden opgevat als een verhaal waaraan betekenis wordt 

gegeven. De interpretatie van het filmpje kan per individu verschillen. Middels het filmpje wordt een 

bepaalde ideologie over de student en de Studenten OV-chipkaart gepresenteerd. De narratologie 

binnen films wordt in de volgende deelparagraaf besproken.  

 

3.1.1 Narratologie binnen films 

Bordwell & Thompson (2004: 69-73) stellen dat  een verhaal een opeenvolging van gebeurtenissen in 

tijd en ruimte is, die de kijker kan stimuleren om personages, settings, situaties, tijden en andere 

elementen aan elkaar te relateren. Er wordt gesproken over ‘story’ als het hele verhaal bedoeld 

wordt en ‘plot’ wordt gebruikt om alles wat visueel en auditief in de film gepresenteerd wordt aan te 

duiden. De plot kan dus elementen – zoals ‘creditis’ en openingsmuziek –  bevatten die buiten de 

wereld van het verhaal vallen.  



  

38 

 

In films hebben karakters verschillende eigenschappen – zoals attitudes, vaardigheden, voorkeuren, 

psychologische drijfveren en details aan kleding en voorkomen – die over het algemeen ontworpen 

worden om een causale rol in het verhaal te vervullen. De situatie in het verhaal wordt gevormd door 

de gebeurtenissen en menselijke verlangens en doelen die in beeld worden gebracht. De relatie 

tussen oorzaak en gevolg wordt hierdoor vrijwel automatisch door de kijker gelegd. (Bordwell & 

Thompson, 2004: 70-74) De opening van de film leidt de kijker in het verhaal en geeft de basis voor 

hetgeen nog komen gaat. (Bordwell & Thompson, 2004: 80-83) 

 

‘Narration’ is het proces waarmee in de ‘plot’ de verhaalinformatie aan de kijker wordt 

gepresenteerd. Vanuit de plot worden door de kijker ‘cues’ opgepikt, verwachtingen geschept en 

vervolgens wordt er een verhaal geconstrueerd. Het proces kan wisselen tussen ‘restricted’ en 

‘unrestricted’ ondersteuning van kennis en variërende mate van objectiviteit en subjectiviteit. In het 

verhaal kan gebruik gemaakt worden van een verteller. De verteller kan een karakter uit het verhaal 

(een ‘character narrator’) zijn, maar ook een stem (een ‘noncharacter narrator’) zijn. De 

noncharacter narrator kan subjectief zijn en vertellen vanuit zijn of haar innerlijke leven, maar kan 

ook objectief zijn door zijn of haar verslag uit te brengen. (Bordwell & Thompson, 2004: 86-87) 

 

Het verhaal dat verteld wordt in een film is de story en wordt in de film gepresenteerd als een 

nieuwe wereld. Het verhaal wordt uiteindelijk gevormd door de relatie tussen oorzaak en gevolg die 

door de kijker wordt gelegd. In films worden verschillende elementen in de storyline gepresenteerd, 

waardoor de kijker zich in het verhaal kan verplaatsen en herkennen. Storylines kunnen 

werkelijkheden creëren. Om inzicht te krijgen in deze creatie wordt daarom in de volgende 

deelparagraaf een korte uiteenzetting gegeven van storylines.  

 

3.1.2 Storylines 

“Story-lines are narratives on social reality through which elements from many different domains are 

combined and that provide actors with a set of symbolic references that suggest a common 

understanding.” (Hajer, 1995: 62) In verhaallijnen zitten interpretaties van de context die helpen een 

probleem te construeren. Bovendien moet de storyline tot de verbeelding spreken, zodat mensen 

zich erin herkennen. “De kracht van dit soort verhaallijnen zit hem erin dat ze mensen goed in de oren 

klinken” (Geuijen, 2004: 35). Daarbij kunnen metaforen en clichés een belangrijke rol spelen. Volgens 

Stone (1988: 162) kan de verhaallijn als strategisch instrument worden ingezet; in verhaallijnen 
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kunnen namelijk werkelijkheden worden geconstrueerd. Het gaat erom betekenisgeving te creëren – 

een nieuwe werkelijkheid – die personen kan beïnvloeden. “They are, therefore, also the prime 

vehicles of change.”  (Hajer, 1995: 63) Verhaallijnen hebben volgens Hajer (1995: 63) drie functies: 

het reduceren van de complexiteit van een probleem, het zichtbaar maken van de relatie tussen 

verschillende discoursen en het grotere geheel duidelijk maken. Ze vormen het ‘cement’ tussen 

actoren met verschillende en overeenkomende percepties, maar kunnen niet los gezien worden van 

de context. De context is bepalend voor de betekenisgeving aan begrippen en gebeurtenissen.  

Binnen verhalen wordt gebruik gemaakt van verschillende tekens waaraan betekenis wordt gegeven. 

In de volgende paragraaf ga ik daarom in op de tekenleer – de semiotiek – om de werking van tekens 

inzichtelijk te maken.  

 

3.2 Semiotiek 

3.2.1 Een inleiding in de semiotiek 

Chandler (2009: 13-28) omschrijft de semiotiek als de tekenleer en neemt De Saussure daarbij als 

uitgangspunt. De Saussure gebruikt de termen ‘sign’ (het teken), ‘signifier’ (de vorm, hetgeen dat 

door de zintuigen wordt waargenomen) en ‘signified’ (het concept, waarnaar het verwijst) om de 

werking van een teken uit te leggen. In figuur 3.1 is het model van het teken van De Saussure terug 

te vinden. Het sign staat volgens De Saussure niet op zichzelf, maar verwijst naar een mentale 

constructie. De betekenis die aan het sign wordt gegeven, is de ‘signification’ en wordt gecreëerd 

door de relatie tussen de signifier en de signified. Het gaat dus om de relatie tussen de vorm 

(signifier) – wat door de zintuigen wordt waargenomen– en het concept waarnaar dit verwijst 

(signified). Ter illustratie is in figuur 3.2 het patroon van concept en waarneming van duif 

weergegeven.  

 

 

     

Figuur 3.1: Model van het teken,       Figuur 3.2: Patroon concept en waarneming 

De Saussure (Chandler, 2009: 14)        van ‘duif’  (naar Chandler, 2009: 15) 
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Volgens Chandler (2009: 137-143) wordt de relatie tussen de signifier en de signified bepaald door 

‘denotatie’ en ‘connotatie’. De denotatie is de formele definitie, ook wel de ‘woordenboekbetekenis’. 

De connotatie is de persoonlijke en contextafhankelijke betekenis van het sign, dat wat het oproept 

bij de kijker. Deze betekenis wordt ook wel de sociaal-culturele betekenis genoemd. Als je 

bijvoorbeeld kijkt naar het woord duif (zoals weergegeven in figuur 3.2) dan is de denotatie grijze 

vogel en de connotatie bijvoorbeeld vrede of bruiloft. De signified wordt in de moderne semiotiek 

vaak omschreven als het object in de werkelijkheid waarnaar het sign naar verwijst. Chandler (2009: 

20) stelt daarnaast dat in het grote tekensysteem tekens met elkaar samenhangen en dat 

betekenissen hierdoor geconstrueerd worden. Concepten worden altijd gezien in contrast met wat 

andere items in het systeem zijn. In figuur 3.3 wordt de relatie tussen tekens weergegeven. 

 

 

 

Figuur 3.3: De relatie tussen tekens (Chandler, 2009: 20) 

 

 

Chandler (2009: 170) legt bovendien uit dat het gebruik van ‘codes’ fundamenteel is in de semiotiek. 

Een code maakt het voor de maker van een boodschap namelijk snel mogelijk om een duidelijke 

boodschap over te brengen bij een groot publiek. Het concept van code benadrukt dat de betekenis 

van een teken afhankelijk is van waarbinnen het gesitueerd is; een teken krijgt pas betekenis 

wanneer deze niet geïsoleerd is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘restricted code’ en de 

‘elaborated code’, respectievelijk de informele en de formele code. De restricted code wordt 

gekarakteriseerd door de situationele context en legt de nadruk op het lidmaatschap van een groep. 

De elaborated code wordt gekarakteriseerd door een mindere mate van afhankelijkheid van de 

context. De restricted code is voor meer mensen toegankelijk, door een gemeenschappelijke 

interpretatie van een persoon, groep of object. Daarnaast volgt er een conventionele betekenis 

wanneer de relatie tussen de signifier en de signified relatief arbitrair is. 

 

3.2.2 Sociale visuele semiotiek 

In het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! wordt gebruik gemaakt van beelden om een 

boodschap over te brengen aan studenten. De makers van een filmpje maken gebruik van beelden 
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omdat ze trachten hiermee een bepaalde betekenis op te roepen bij de kijker. De kijker neemt de 

visuele elementen tot zich en in het hoofd wordt een betekenis geconstrueerd; tekens worden dus 

door de kijker geïnterpreteerd. De semiotiek speelt een belangrijke rol bij betekenisgeving van 

composities. Harrison (2003: 47) is van mening dat de visuele sociale semiotiek kan helpen om de 

retorica van mogelijke betekenisgeving van afbeeldingen – en afbeeldingen in relatie tot tekst –  

beter te begrijpen door de afbeeldingen te analyseren.  

 

Waar de semiotische stroming vroeger uitging van een vaststaand tekensysteem, acht de sociale 

semiotiek de ‘setting’ van groot belang. De maker van het teken wordt hierbij als producent en als 

consument gezien. Lemke beschrijft de benadering van de sociale semiotiek als “een synthese van 

verschillende moderne benaderingen van de studie naar sociale betekenis en sociale interactie” (in 

Harrison, 2003: 48). De werkelijkheid wordt geconstrueerd door de betekenis die aan tekens wordt 

verbonden. In de sociale semiotiek tracht men de constructie van betekenissen te verklaren in de 

sociale omgeving waar men zich bevindt. De sociale semiotiek kan dus niet los gezien worden van de 

sociale wereld en de interactie die daar plaatsvindt. Harrison (2003: 48) stelt daarbij drie principes 

centraal: 

 

1. Semiotici geloven dat alle mensen de wereld in tekens zien. 

2. De betekenis van tekens wordt door mensen gecreëerd en is niet los te zien van hun 

sociale/culturele gemeenschap. 

3. Semiotische systemen voorzien mensen van een variëteit aan bronnen om betekenis te 

geven. 

 

Het gaat er bij de visuele sociale semiotiek om hoe iets wordt afgebeeld en hoe dat geïnterpreteerd 

kan worden. De visuele sociale semiotische benadering is dus een interpretatieve benadering, met 

als uitgangspunt dat de werkelijkheid geconstrueerd wordt door de geschiedenis van mensen en de 

cultuur en context waar ze zich in bevinden. De visuele sociale semiotiek stelt dat door interpretatie 

van beelden en tekens betekenis gecreëerd wordt. De semiotische benadering gaat op zoek naar de 

interpretatie en betekenisgeving en niet naar generaliseerbare verklaringen of regels.  

 

Harrison (2003: 49-50) stelt dat kennis van de drie categorieën van afbeeldingen de eerste stap is om 

de visuele sociale semiotiek te begrijpen. Tot de drie categorieën behoren ‘icoon’, ‘index’ en 

‘symbool’:  
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• Een afbeelding is een icoon als het gelijkenis heeft met een voorwerp of persoon in de 

werkelijkheid, variërend van heel realistisch tot heel simplistisch. Op het internet 

bijvoorbeeld wordt een algemeen icoon als het huisje gebruikt om de homepage te 

vertegenwoordigen.  

• Een afbeelding is een index als het herkenbaar is, omdat we de relatie tussen de 

afbeelding en het concept dat het voorstelt – niet omdat het een gelijkenis met een 

object of persoon heeft – begrijpen. Een algemene index op het internet is bijvoorbeeld 

het omhoog wijzende pijltje om de top van de webpagina aan te duiden.  

• Een afbeelding is een symbool als het geen visuele of conceptuele connectie heeft met 

een ander object of persoon. We kennen de betekenis van de afbeelding op basis van 

conventies. Een woord is bijvoorbeeld een symbool. Een algemeen symbool op het 

internet is bijvoorbeeld de streep onder een woord of zin die wordt gebruikt om een link 

aan te duiden.  

 

Harrison (2003: 50) veronderstelt dat indexicale en symbolische afbeeldingen een belangrijke rol 

spelen, maar wil de focus leggen op iconische afbeeldingen, omdat deze afbeeldingen de meeste 

discussie oproepen. Zij haalt daarbij Kress & van Leeuwen (1996; eerste editie) aan die in hun boek 

Reading images: The grammar of visual design het eerste sociale semiotische kader voor het 

analyseren van afbeeldingen presenteren. Essentieel bij dit kader is dat een afbeelding drie soorten 

van metafuncties presenteert voor het creëren van betekenis, namelijk de ‘representationele’, de 

‘interpersoonlijke’ en de ‘compositionele’ metafunctie. De drie metafuncties worden in de volgende 

paragraaf toegelicht.  

 

3.3 Metafuncties van tekens en beelden 

3.3.1 Representationele metafunctie 

Harrison (2003: 50-52) stelt dat de representationele metafunctie gaat over mensen, plaatsen en 

objecten – zogenaamde ‘RPs’ – binnen een afbeelding en geeft antwoord op de vraag Waar gaat de 

afbeelding over? Beweging speelt een belangrijke rol bij deze metafunctie. Deelnemers worden 

afgebeeld alsof ze iets naar of voor iemand anders doen, wanneer zij verbonden worden door een 

‘vector’, een overbrenger.  
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Binnen de representationele metafunctie staan twee structuren centraal, namelijk ‘narrative’ en 

‘conceptual’. Een narratieve afbeelding maakt het de kijker mogelijk om een verhaal te creëren, door 

vectoren van beweging. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘action’ en ‘reaction’. Je spreekt 

van actie wanneer vectoren worden gevormd door beweging van lichaamsdelen, wegen en wapens. 

Bij reactie wordt er oogcontact tussen de RPs gecreëerd. Een conceptuele afbeelding wordt niet 

gevormd door vectoren, maar door representatie van een concept. Daarbij worden drie processen 

onderscheiden: ‘classification‘, ‘analytical‘ en ‘symbolic‘. Bij classificatie worden de RPs als bepaalde 

types neergezet. Je spreekt van een analytische proces wanneer een deel-geheel structuur gebruikt 

wordt; kleine onderdelen worden als een groter geheel gepresenteerd. Wanneer het gaat om wat 

het betekent, dan is er sprake van een symbolisch proces.  

 

3.3.2 Interpersoonlijke metafunctie 

De interpersoonlijke metafunctie richt zich volgens Harrison (2003: 52-55) op de acties onder alle 

betrokkenen – de maker, de RPs en de kijker – en beantwoordt de vraag Hoe wordt de kijker bij de 

afbeelding betrokken? Die betrokkenheid kan op vier verschillende manieren gecreëerd worden, 

namelijk middels ‘image act and gaze’, ‘social distance and intimacy’, ‘the horizontal angle’ en ‘the 

vertical angle’.  

 

‘Image act and gaze’ gaat over het oogcontact tussen de kijker en de RP. Het directe oogcontact met 

de kijker (‘demand’) zorgt voor een sterke betrokkenheid. Wanneer de RP naar iets binnen of buiten 

de afbeelding kijkt (‘offer’), zorgt dat voor minder betrokkenheid met de kijker. ‘Social distance and 

intimacy’ heeft betrekking op de afstand tussen de afbeelding en de kijker en de intimiteit die 

daarmee gecreëerd wordt. Hoe dichterbij de RP afgebeeld wordt, hoe groter de intimiteit met de 

kijker. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen zes soorten afbeeldingen: 

 

• Intimate distance: alleen het hoofd en het gezicht 

• Close personal distance: het hoofd en de schouders 

• Far personal distance: vanaf de middel 

• Close social distance: het hele figuur 

• Far social distance: het hele figuur met ruimte er omheen 

• Public distance: torso’s van verschillende mensen  

 

‘The horizontal angle’ gaat om de verhouding en betrokkenheid – middels de horizontale 

camerahoek – tussen de RP en de kijker. Er wordt meer betrokkenheid gecreëerd wanneer de RP 
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frontaal (‘frontal angle’) – als één van de kijkers – wordt afgebeeld. Als de RP schuin (‘oblique angle’) 

– apart van de kijker – wordt afgebeeld, dan wordt de kijker minder betrokken bij de RP. ‘The vertical 

angle’ heeft betrekking op de verhouding tussen de RPs en de verhouding met de kijker. Als de RP 

van bovenaf wordt afgebeeld (‘high angle’), wordt er een onderschikking aan de kijker gecreëerd. 

Wanneer de RP frontaal wordt afgebeeld (‘medium angle’), wordt er een gelijkwaardigheid tussen de 

RP en de kijker gecreëerd. Indien de RP van onderaf wordt afgebeeld (‘low angle’), dan is de RP 

machtiger dan de kijker.   

 

3.3.3 Compositionele metafunctie 

Harrison (2003: 55-58) omschrijft de compositionele metafunctie als wat syntax van de taal is; het 

gaat dus om de compositie van de afbeelding. Deze metafunctie geeft antwoord op de vraag Hoe zijn 

de representationele en de interpersoonlijke metafunctie aan elkaar gerelateerd en hoe zijn ze 

geïntegreerd in een betekenisvol geheel? Vier aspecten spelen een rol bij deze metafunctie, namelijk 

‘information value’, ‘salience’, ‘framing’ en ‘modality’.  

 

‘Information value’ is de waarde die aan de afbeelding wordt gegeven door de plaats van het object. 

Hetgeen links wordt geplaatst, is oud of al bekend en hetgeen rechts wordt geplaatst, is nieuw of 

onbekend. Wat boven wordt geplaatst, wordt vaak gerelateerd aan het ideale en wat aan de 

onderkant geplaatst wordt aan het reële. Daarnaast wordt in het centrale gedeelte van de afbeelding 

– in tegenstelling tot het marginale gedeelte –  informatie gegeven. ‘Salience’ heeft betrekking op de 

hetgeen wat opvalt – waar de nadruk op gelegd wordt – en wat extra aandacht van de kijker krijgt. 

Het gaat hierbij om grootte, scherpte, kleuren en contrasten. ‘Framing’ gaat over de link tussen 

verschillende delen van de afbeelding. Door middel van een kader kunnen delen worden 

samengevoegd, maar ook worden gescheiden. ‘Modility’ houdt verband met de realiteitsgehalte van 

de afbeelding. Het realiteitsgehalte wordt bepaald door kleurgebruik, context, diepte en verlichting.  

 

Kress & van Leeuwen (2006: 175-210) stellen dat ‘information value’, ‘salience’ en ‘framing’ samen 

de compositie bepalen. Het realiteitsgehalte benoemen zij – in tegenstelling tot Harrison – niet als 

compositionele metafunctie. Kress & van Leeuwen werken de ‘information value’ bovendien verder 

uit dan Harrison dat doet. Zij stellen dat de ‘information value’ verdeeld kan worden in ‘centred’ en 

‘polarized’, waarbij een element respectievelijke wel of niet centraal wordt geplaatst. Centred kan 

weer worden opgedeeld in ‘circular’ en ‘triptych’, waarbij het gecentreerde element respectievelijk 

aan alle kanten door andere onderdelen wordt omgeven en andere afbeeldingen aan de linker- en 

rechterkant of boven- en onderkant plaatst. Daarnaast maken Kress & van Leeuwen bij centred ook 
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nog onderscheid tussen ‘centre/margin’, waarbij het gecentreerde element lijkt op de andere 

elementen die niet in het midden van de compositie staan en ‘mediator/polarized’, waarbij het 

‘bekende’ en het ‘nieuwe’ links en rechts of het ‘ideale’ en het ‘reële’ onder en boven worden 

geplaatst. Het gecentreerde element vormt de verbinding tussen de ruimte die zich om het midden 

heen bevindt. ‘Polarized’ betekent dat er niets in het midden afgebeeld wordt. Kress & van Leeuwen 

stellen – evenals Harrison – dat de betekenis van de afbeeldingen door de plaats van het element 

wordt bepaald. Het model van betekenisgeving aan een compositie van Kress & van Leeuwen is terug 

te vinden in figuur 3.4.  

 

 

 

Figuur 3.4: Model ‘Betekenisgeving van een compositie’ (Kress & van Leeuwen, 2006: 210) 

 

 

Harrison en Kress & van Leeuwen geven in publicaties inzicht in de betekenis en de functies van 

tekens en beelden. De beelden in het voorlichtingsfilmpje zijn echter bewegende beelden en daarom 

wordt aan de hand Bordwell & Thompson (2004) uitleg gegeven over de bijdrage van de 

verschillende technieken – filmische middelen – die in films gebruikt worden om een verhaal over te 

brengen bij de kijker. 

 

3.4 Bewegende beelden 

Bordwell & Thompson (2004: 175) stellen dat we een film beleven, omdat niet alleen de vorm – de 

‘narrative’ – wordt bekleed, maar omdat het ook wordt gekoppeld aan stilistische systemen, ook wel 

filmische middelen genoemd. De middelen mise-en-scène’, ‘cinematography’, ‘editing’ en ‘sound’ 
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worden gebruikt om de kijker te beïnvloeden. Bij mise-en-scène en cinematography gaat het om de 

shots zelf. De theorie van Bordwell & Thompson hierover zal voor een groot deel samenvallen met de 

theorie van Harrison en Kress & van Leeuwen, omdat deze auteurs ook ingaan op de shots als 

losstaand element. Bij editing gaat het echter om de relatie tussen de shots en bij sound om de 

sensitiviteit die wordt gevormd. Deze twee elementen zullen een toevoeging vormen op de theorie 

van Harrison en Kress & van Leeuwen, omdat het bij stilstaande beelden niet mogelijk is gebruik te 

maken van editing en geluid. De filmische middelen zullen in de volgende deelparagrafen verder 

worden toegelicht. 

 

3.4.1 Mise-en-scène 

Bordwell & Thompson (2004: 176-179) stellen evenals Harrison en Kress & van Leeuwen dat het gaat 

om wat er te zien is in de film en de manier waarop de aandacht van de kijker wordt getrokken. 

Bordwell & Thompson stellen dus ook dat de compositie van de beelden een grote rol spelen bij de 

interpretatie van de kijker, maar gaan daarbij verder in op de sfeer die wordt gecreëerd door 

bewegende beelden. Het gevoel en het idee van de kijker worden volgens Bordwell & Thompson 

namelijk opgeroepen door de sfeer die wordt gecreëerd. De sfeer wordt gecreëerd door de ‘mise-en-

scène middels het gebruik van ‘setting’, ‘costume and makeup’, lighting’ en ‘staging: movement and 

acting’.  

 

Setting 

De setting – ook wel het decor genoemd – is de verpakking voor menselijke gebeurtenissen en heeft 

invloed op de dynamiek van de acties binnen het verhaal. De filmmaker creëert hiermee een 

bepaalde sfeer. Het decor kan een voorwerp of personage wel of niet laten opvallen door plaatsing 

en kleurgebruik. Wanneer een voorwerp of personage in de centrale positie wordt gesteld, valt dat 

op en trekt het de aandacht van de kijker. Daarnaast kan kleur contrast en parallellen aanbrengen.  

(Bordwell & Thompson, 2004: 179-184) Dit sluit aan bij de ideeën van Harrison en Kress & van 

Leeuwen die stellen dat positiebepaling, grootte, scherpte en kleuren invloed uitoefenen op de 

interpretatie van kijkers.  

 

Costume and makeup 

Kostuums kunnen een specifieke functie hebben in de film. Door kleuren van het kostuum kan een 

personage erg opvallen of juist één worden met de achtergrond. Bovendien geven kostuums de 

personage een bepaalde identiteit. Daarnaast geeft make-up personages extra expressie in het 

gezicht; dat wordt vaak gebruikt om bij te dragen aan de realiteit, maar kan ook gebruikt worden om 
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niet-realistische expressies te versterken. (Bordwell & Thompson, 2004: 184-191) Dit sluit tevens aan 

bij Harrison en Kress & van Leeuwen die aangeven dat tekens opvallend worden door kleuren. 

Bovendien kunnen bepaalde tekens de connotatie van een bepaalde identiteit met zich mee 

brengen. Echter, in een film wordt er veel meer gebruik gemaakt van verschillende kostuums en 

make-up.  

 

Ligthting 

Veel invloed in een film wordt uitgeoefend door manipulatie van verlichting. Lichtere en donkere 

gebieden binnen het frame helpen de kijker de aandacht naar zekere voorwerpen en acties te 

krijgen, waardoor een totale compositie gecreëerd wordt. Licht kan bepaalde voorwerpen of 

personages laten opvallen. Door schaduwen worden aspecten juist verborgen. (Bordwell & 

Thompson, 2004: 191-198) Dit sluit aan bij de ideeën van Harrison en Kress & van Leeuwen, omdat zij 

stellen dat je tekens kunt laten opvallen door ze ‘salient’ te maken. In een film zal er echter meer 

gebruik gemaakt worden van verlichting, omdat er verschillende scènes te zien zijn waar 

verschillende situaties worden gecreëerd.  

 

Staging: movement and action 

Bij 'staging’ gaat het om de uiterlijke kenmerken van het personages, zoals gebaren, 

gezichtsuitdrukkingen en stemgeluid. Het gaat dus om zowel visuele als auditieve effecten, waarmee 

een bepaald type wordt neergezet in het verhaal. (Bordwell & Thompson, 2004: 198-207) Staging lijkt 

aan de ideeën van Harrison en Kress & van Leeuwen toe te voegen dat er bij films gebruik gemaakt 

wordt van geluiden. Bovendien kunnen in films gebaren van personages beter worden uitgewerkt 

dan in afbeeldingen; in films zie je de gehele beweging en in afbeeldingen is het slechts een moment 

dat is stilgezet. 

 

3.4.2 Cinematography 

Cinematography, ook wel cameravoering genoemd, levert ook een bijdrage aan de werking van een 

film. Bordwell & Thompson (2004: 229) spreken evenals Harrison en Kress & van Leeuwen over 

camerastandpunten die de afstand tussen de film en de kijker bepaald. Echter, in films kan de 

snelheid van beweging gemanipuleerd en het perspectief getransformeerd worden. Het gaat 

daarnaast om hoe de verschillende shots op elkaar aansluiten in het geheel van de film. Bovendien 

speelt framing een grote rol bij cinematography. Het frame impliceert niet alleen de ruimte om 

zichzelf heen, maar ook de positie van waaruit de elementen in het beeld worden bekeken. Het 
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frame maakt het beeld definitief en selecteert wat de kijker te zien krijgt. Hetgeen de kijker ziet is 

dan ‘onscreen’ en de rest is ‘offscreen’. Bordwell & Thompson (2004: 258-261) stellen dat ‘angle of 

framing’ van invloed is op het standpunt waaruit de camera filmt. Het camerastandpunt is ook 

gerelateerd aan de hoogte van het shot; het gaat tenslotte om het deel van het beeld dat de kijker 

ziet. De framing van het beeld is daarbij afhankelijk van de afstand tussen de camera en het beeld. 

Dit sluit aan bij de ideeën van Harrison over ‘social distance and intimacy’, ‘the horizontal angle’ en 

‘the vertical angle’.  

 

3.4.3 Editing 

Editing heeft volgens Bordwell & Thompson (2004: 295-307) betrekking op de relatie tussen de 

verschillende shots en geeft dus een aanvulling op de theorie van Harrison en Kress & van Leeuwen. 

Bij editing gaat het om de coördinatie tussen shot A en shot B. De shots van een film worden 

geschoten en later binnen het geheel geïntegreerd, zodat het verhaal van het begin tot het eind 

loopt. Bordwell & Thompson stellen dat er vier relaties bestaan tussen shot A en shot B: 

 

• Graphic relations: wordt gebruikt om soepele continuïteit of abrupt contrast te bereiken door 

patronen als licht en donker, lijn en vorm, volume en diepte en beweging en stilstand. 

• Rhythmic relation: wanneer de lengte van de shot in relatie tot de andere gebruikt wordt om 

controle uit te oefenen of om een moment juist de accenturen. 

• Spatial relations: maakt het mogelijk om een ruimte te construeren. Door van de ene naar de 

andere plek te bewegen kunnen twee punten in de ruimte aan elkaar gerelateerd worden. 

• Temporal relations: kan controle uitoefenen op de tijd en de actie. 

 

3.4.4 Sound 

Evenals editing vormt sound een aanvulling op de theorie van Harrison en Kress & van Leeuwen, 

omdat in een afbeelding zelf geen geluid aanwezig is. Bordwell & Thompson (2004: 347-385) stellen 

dat het geluid in een film verschillende effecten teweeg kan brengen; het kan heel opvallend of juist 

heel onopvallend werken. De visuele aandacht in een film wordt vergezeld door de auditieve 

aandacht. Het geluid brengt een bepaalde interpretatie met zich mee; zo kan eenzelfde beeld met 

verschillende geluiden verschillend geïnterpreteerd worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

drie soorten geluid: spraak, muziek en geluidseffecten. Daarbij spelen luidheid, frequentie, kleur, 

manipulatie en ritme in relatie tot het beeld een belangrijke rol. Daarnaast wordt er onderscheid 

gemaakt tussen ‘diegetic’ en ‘nondiegetic’ geluid, respectievelijk het geluid van een bron binnen en 
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buiten de verhaalwereld. Een voorbeeld van nondiegetic is achtergrondmuziek of de alwetende 

verteller.  

 

3.5 Onderzoeksinstrumenten 

Op basis van de theorieën in dit hoofdstuk presenteer ik in deze paragraaf de 

onderzoeksinstrumenten die ik ga gebruiken voor de semiotische analyse van het filmpje (hoofdstuk 

4), voor het interview met de bedenker/maker van het filmpje (hoofdstuk 5) en de interviews met de 

studenten (hoofdstuk 6).   

 

3.5.1 Semiotische analyse van het filmpje  

Het filmpje wordt geanalyseerd met behulp van de drie metafuncties (representationele, 

interpersoonlijke en compositionele) van Kress & van Leeuwen (en Harrison) aangevuld met de 

filmische middelen van Bordwell & Thompson. Vanuit de compositionele metafunctie wordt gekeken 

worden naar ‘salience’, door het kleurgebruik en de plaatsing van tekens te bestuderen. Echter, de 

focus van de analyse ligt op de representationele en de interpersoonlijke metafunctie, omdat ik 

binnen het filmpje op zoek ga naar representatie en identificatie van de student. Het analyseren van 

deze elementen geef ik de voorkeur, omdat ik in dit onderzoek op zoek ga naar de betekenis die 

studenten geven. Het narratief en het concept worden in het filmpje duidelijk naar voren gebracht en 

de vraag is dan in hoeverre studenten deze interpretatie delen. Daarbij is het interessant om te 

analyseren welke tekens zorgen voor de representatie van het concept en welke tekens die 

identificatie van de studenten met zich meebrengen; dus op welke manier er betrokkenheid met de 

kijker wordt gecreëerd. De personage in het filmpje wordt op bepaalde manieren in beeld gebracht, 

waardoor er een bepaalde betrokkenheid ontstaat. Uit de analyse moet naar voren komen welke 

functies hieraan bijdragen. In de analyse wordt daarom vooral gefocust op het verhaal van de 

student en zijn leven. De grafische gedeeltes worden echter wel meegenomen in de analyse, omdat 

ze op bepaalde punten de representationele en interpersoonlijke metafunctie kunnen ondersteunen. 

Om de analyse uiteindelijk te complementeren, kijk ik naar opvallende elementen van de 

compositionele metafunctie; information value’ en ‘framing’.  

 

Daarnaast vul ik de analyse aan door de filmische middelen – het gaat tenslotte om bewegende 

(film)beelden – van Bordwell & Thompson te behandelen. De mise-en-scène en cinematography 

vormen een aanvulling op de metafuncties van Harrison en Kress & van Leeuwen. De editing en het 
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geluid vormen een nieuw uitgangspunt voor de analyse, omdat deze middelen tekens bevatten die 

bij stilstaande beelden niet aanwezig zijn.  

  

3.5.2 Interview met de bedenker/maker van het filmpje 

Het doel en de percepties van de makers van het filmpje worden gepresenteerd aan de hand van een 

interview met de bedenker/maker. Een vraag in het interview met de bedenker/maker gaat over het 

doel van het filmpje en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Bovendien wordt gevraagd naar de 

opdracht en de richtlijnen die zijn meegegeven aan degene die het filmpje uiteindelijk geproduceerd 

heeft. De vragen van de topiclijst voor het interview met de bedenker/maker komen voort uit de 

contextanalyse en de literatuurstudie. Het filmpje is onderdeel van het traject van de Studenten OV-

chipkaart en daarom is het belangrijk inzicht te krijgen in het verhaal – en de totstandkoming – van 

het filmpje en keuzes die de bedenker/maker van het filmpje daarbij heeft gemaakt.  

 

Daarnaast vormen de vragen die Harrison stelt bij de representationele en de interpersoonlijke 

metafunctie onderdeel van het interview, omdat dat dit de functies zijn waar in het onderzoek de 

focus op ligt. De representationele metafunctie stelt de vraag: Waar gaat de afbeelding over? De 

interpersoonlijke metafunctie stelt de vraag: Hoe wordt de kijker bij de afbeelding betrokken? 

Hiermee moet het interview inzicht geven in de intenties van de makers en de keuzes die zij daarbij 

gemaakt hebben voor bepaalde tekens. Daarnaast wordt ook de vraag van de compositionele 

metafunctie in het interview aan de orde gesteld: Hoe zijn de representationele en de 

interpersoonlijke metafunctie aan elkaar gerelateerd en hoe zijn ze geïntegreerd in een betekenisvol 

geheel? Deze vraag wordt iets aangepast, waardoor de bedenker/maker van het filmpje beter 

antwoord kan geven: Hoe wordt er een betekenisvol geheel gecreëerd in de voorlichtingsfilm? 

Uiteindelijk geeft deze vraag inzicht in de betekenis die de makers van het filmpje hebben willen 

meegeven aan de student. Daarnaast vormen de keuzes voor de filmische middelen mise-en-scène, 

cinematography, editing en sound belangrijke topics voor het interview, omdat de keuze voor het 

gebruik van deze middelen invloed heeft op het beeld en het verhaal dat met dit filmpje wordt 

overgebracht. De makers hebben een bepaalde sfeer willen creëren en hebben de beelden binnen 

bepaalde kaders geplaatst. Bovendien zijn de shots als geheel gepresenteerd in het filmpje en heeft 

ook de voice-over een bepaald aandeel binnen het filmpje. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in 

de keuzes die de makers hierbij gemaakt hebben, zodat hun doel en percepties uiteengezet kunnen 

worden. De topiclijst voor het interview met de bedenker/maker van het filmpje is terug te vinden in 

figuur 3.5. 
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Topiclijst – interview met bedenker/maker van het filmpje 
 

� Bedenker/maker zoveel mogelijk aan het woord laten. 

 

 

Uitgangspunt: 

Kunt u het verhaal achter het voorlichtingsfilmpje vertellen? 

    

 

Algemeen: 

Opdracht   Hoe zijn jullie aan deze opdracht gekomen? 

Concept   Kunt u wat meer vertellen over het concept/creatieve brein achter de 

  voorlichtingsfilm? (totstandkoming)  

Materiaal  Hoe zijn jullie tot een keuze voor het ingezette materiaal (filmpje) gekomen? 

Doel   Wat willen jullie bereiken met het filmpje?   

� Hoe proberen jullie dit teweeg te brengen bij de doelgroep?  

Aannamen  Waarom is er gebruik gemaakt van deze beelden? 

� Welke keuzes zijn daarin gemaakt? 

Richtlijnen  Wat voor een richtlijnen hebben jullie meegegeven aan de makers? 
 
 

Waarom is de voorlichtingsfilm op deze manier vormgegeven? – Bewust? 

Welk verhaal wilden jullie vertellen? En waarom? 
 
 

Representationeel:  

Waar gaat de afbeelding over? 

Waarom wordt hij op deze manier afgebeeld? – Sociaal/culturele concepten?  

Wat moet het bij de kijker oproepen? – Welk verhaal wordt er verteld? 

� Welke tekens? Uitleg. 

 

 

Interpersoonlijk:  

Hoe wordt de kijker bij de afbeelding betrokken? 

Hoe raakt het de kijker?  

Hoe verbindt het de kijker?  

� Welke tekens? Uitleg. 

 

 

Compositioneel: 

Hoe wordt er een betekenisvol geheel gecreëerd in de voorlichtingsfilm? 

Wat moet opvallen/aandacht krijgen?  

� Welke tekens? Uitleg. 

 
 

Keuzes: 

Mise-en-scène  Welke sfeer willen jullie creëren? – Setting/personage en kleurgebruik 

Cinematography Hoe worden de beelden geframed?  

Editing Waarom is er gekozen voor deze afwisseling van shots (verhaal/uitbeelding  

en uitleg)? 

Sound Waarom is er voor deze voice-over gekozen? 
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Afsluiting: 

Samenwerking   Wie hebben aan de voorlichtingsfilm meegewerkt en hoe verliep die 

  onderlinge samenwerking? 

Check   Wanneer is het filmpje precies op de website verschenen? 

 

Figuur 3.5: Topiclijst interview met de bedenker/maker van het filmpje  

 

3.5.3 Interviews met de studenten  

De betekenis die studenten aan het filmpje geven, wordt door middel van interviews verzameld. In 

de interviews probeer ik te achterhalen welke affectie en cognitie het filmpje oproept. De focus ligt 

hierbij op het concept – de student en zijn leven – dat wordt neergezet en de mate waarin de 

studenten zich met de personage in het filmpje kunnen identificeren. Tijdens de interviews wordt 

geprobeerd de denotaties en connotaties van de studenten te achterhalen en hiermee de 

betekenisgeving te plaatsen. Het accent wordt hierbij gelegd op de tekens die bijdragen aan die 

denotatie en connotatie. Voorafgaand aan het onderzoek krijgen de studenten het filmpje te zien, 

waarna ik vervolgens aan de hand van de topiclijst erachter probeer te komen welke betekenis de 

studenten geven aan het filmpje en waarop deze betekenisgeving gebaseerd is. De betekenisgeving 

van de studenten kan verschillen, maar ook overeenkomen door hun geschiedenis en de cultuur en 

context waarin ze zich bevinden. De topiclijst voor de interviews met de studenten is terug te vinden 

in figuur 3.6. 

 

 

Topiclijst - interview met de studenten 

 

� Student zoveel mogelijk aan het woord laten. 

 

Uitgangspunt: 

� Op welke manier wordt het studentenleven gerepresenteerd?  

� Hoe wordt dat op cognitief en affectief vlak waargenomen? 

o Door welke tekens? 

 

• Heb je het filmpje al eerder gezien? 

• Ben je bekend met de Studenten OV-chipkaart?  

o Hoe heb je deze bemachtigd? 

 

• Wat denk je dat de het doel van het filmpje is?  

o Hoe wordt dat uit het filmpje duidelijk?  

� Door welke tekens? 
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Wat zie je in het filmpje? (Leg uit – tekens) 

• Wat vind je er van? (Leg uit – tekens) 

• Wat roept het op? (Leg uit - tekens) 

 

Representationele metafunctie 

• Waar gaat de afbeelding over?  (concept?) 

� De manier van representeren van het studentenleven? 

� De manier van representeren van het proces van aanvragen en gebruiken? 

o Is het een reëel beeld?  

� Waarom wel/niet? 

o Is het herkenbaar?  

� Waarom wel/niet? 

 

Interpersoonlijke metafunctie 

• Spreekt het filmpje je aan? 

• Word je bij het filmpje betrokken? 

o Kun je je identificeren met de personage uit het filmpje? 

� Kun je je verplaatsten in de positie van de personage in het filmpje? 

 

• Wat springt in het oog?  

o Waarom? 

 

• Wat vind je van de combinatie van sketches en grafisch? 

• Blijft het verhaal hierdoor hangen? 

 

• Wat vind je van de voice-over? 

o Wat ze zegt? 

o Hoe ze het zegt? 

o Wat vind je er van in combinatie met de jongen die wordt neergezet in het filmpje?  

 

Figuur 3.6: Topiclijst interviews met de studenten  

 

 

Door de connotaties van de studenten te vergelijken met het doel en de gemaakte keuzes van de 

makers van het filmpje – waarmee zij een bepaalde connotatie willen oproepen – kan er 

geconcludeerd worden of de boodschap is over gekomen.   

 

In de volgende hoofdstukken volgen daarom de semiotische analyse van het filmpje (hoofdstuk 4), 

het doel en de perceptie van de makers van het filmpje (hoofdstuk 5) en uiteindelijk de analyse van 

de interviews met de studenten (hoofdstuk 6).  
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4. SEMIOTISCHE ANALYSE 
 

 

In dit hoofdstuk staat de eerste onderzoeksvraag centraal: Welke visuele tekens worden er gebruikt in 

het voorlichtingsfilmpje en welke connotatie brengt dit met zich mee? Door zelf een semiotische 

analyse te maken van het filmpje, wil ik in kaart brengen hoe het filmpje geïnterpreteerd kan worden 

en aan welke visuele tekens die interpretatie ontleend wordt. Ik geef antwoord op de deelvraag door 

het filmpje te analyseren aan de hand van de representationele en de interpersoonlijke metafuncties 

van Harrison en Kress & van Leeuwen om uiteen te zetten in hoeverre de compositie bijdraagt aan 

het neerzetten van een concept en aan de betrokkenheid die met de kijker wordt gecreëerd. Tevens 

maak ik gebruik van de filmische middelen van Bordwell & Thompson om de technieken die gebruikt 

zijn in de filmbeelden te analyseren. Aan de hand van deze analyse kan ik bepalen of ik tekens in het 

filmpje kan vinden die bijdragen aan het creëren van het concept van ‘de student’ en de identificatie 

van de kijker en – indien dit het geval is –  welke tekens dat volgens mij zijn. In paragraaf 1 wordt een 

korte uiteenzetting gegeven van wat er in het filmpje te zien is, waarna vervolgens in paragraaf 2 de 

representationele en interpersoonlijke metafunctie van de beelden besproken worden. Het 

hoofdstuk wordt besloten met een resumé. 

 

4.1 Wat zie je? 

In het filmpje is een jongen te zien die door de voice-over wordt geïntroduceerd als ‘de student’. De 

jongen komt uit bed, zet koffie en gaat achter een laptop zitten. Vervolgens gaat hij naar een 

fotohokje om een pasfoto te maken. Daarna ontvangt hij per post zijn Studenten OV-chipkaart, 

springt op zijn fiets naar het postkantoor en haalt daar zijn ‘reisproduct’ voor de Studenten OV-

chipkaart op. Tenslotte reist hij met zijn Studenten OV-chipkaart door in de bus in- en uit te checken. 

Tijdens het filmpje is dus het verhaal van de jongen te zien. Deze beelden worden afgewisseld door 

grafische beelden met korte teksten en iconen – zoals een Studenten OV-chipkaart, een trein, een 

computer, een aanvraagformulier, een pasfoto, een paspoort, een envelop, een huis, Nederland (op 

de kaart), een oplaadautomaat en een tram – om informatie over het proces van de Studenten OV-

chipkaart te presenteren. De afbeeldingen in de grafische gedeeltes variëren van hele simplistische 

tot realistische weergaves van voorwerpen. Het aanvraagformulier wordt zowel simplistisch als 

realistisch in beeld gebracht, door middel van een afbeelding die gecreëerd is met witte lijnen en een 

roze achtergrond en door een fotografische weergave van een ‘echt’ aanvraagformulier. Ook de 

pasfoto is een fotografische weergave van een pasfoto die ‘echt’ lijkt te zijn. Daarnaast wordt ook het 
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paspoort evenals de oplaadautomaat fotografisch weergegeven. Alle fotografische weergaves in het 

filmpje zijn in kleur en steken af tegen de roze achtergrond. De rest van de afbeeldingen en teksten – 

leestekens (zoals het vraagteken en het apenstaartje), maar ook vragen (bijvoorbeeld: Meer weten? 

www.studentenov-chipkaart.nl) en andere korte teksten (bijvoorbeeld: POST en 3 WEKEN)  – zijn wit. 

In het filmpje komt ook steeds weer een iconische afbeelding terug, namelijk de twee punten met de 

lijn er tussen (die verwijzen naar de reis van en met de OV-chipkaart). 

 

Het filmpje bestaat in totaal uit elf scènes, waarvan scène 1, 3, 5, 6, 7 en 10 behoren tot het verhaal 

van de student en scène 2, 4, 7, 8 en 11 tot de grafische weergaves. Een overzicht van de scènes uit 

het filmpje is terug te vinden in figuur 4.1. 

 

 

Scène 1   – Wakker worden in studentenkamer 

Scène 2   – Je studentenreisproduct 

Scène 3   – Foto maken bij een fotohokje 

Scène 4   – Hoe krijg je je Studenten OV-chipkaart?  

Scène 5   – Brievenbus 

Scène 6   – Op de fiets 

Scène 7   – Opladen in het postkantoor  

Scène 8   – Waar haal je je studentenreisproduct op? 

Scène 9   – Hoe gebruik je je Studenten OV-chipkaart? 

Scène 10 – In- en uitchecken 

Scène 11 – Meer informatie? www.studentenov-chipkaart.nl 

Figuur 4.1: Overzicht scènes uit het filmpje  

 

 

De creatie van de sfeer begint bij de introductie (scène 1) van het filmpje. De jongen die je in het 

filmpje ziet, praat gedurende het hele filmpje niet. Veel gebaren – visuele elementen – die hij maakt 

zijn juist overdreven, om zijn personage kracht bij te zetten. In de eerste scène komt hij bijvoorbeeld 

heel langzaam met zijn hoofd van zijn kussen omhoog, waarna hij drie keer zijn hand door zijn haar 

haalt en vervolgens met zijn hoofd hard op zijn kussen neerploft. Als hij daarna koffie wil zetten, 

schudt hij hard de druppels van het vieze (bier)glas en slaat hij twee keer hard op de knop van het 

Senseo-apparaat. Als hij dan weer wegloopt, gaat hij met zijn hand in zijn boxershort en krabbelt hij 

opvallend aan zijn bil. Vervolgens zie je hem dan uitglijden, wat heel overdreven in beeld genomen 

wordt en waardoor het lijkt alsof hij door de lucht vliegt. Wanneer hij daarna met zijn hoofd boven 
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de tafel en achter de laptop langzaam tevoorschijn komt, kijkt hij ‘verstrooid’ met een bedenkelijke 

blik. Ook in de derde scène zijn er gebaren van de jongen overdreven neergezet, zoals het ‘zwoel’ 

kijken in de camera wanneer hij een foto wil gaan maken en zijn verschrikte blik – grote ogen en een 

open mond – als hij niet in de camera kijkt wanneer de foto daadwerkelijk gemaakt wordt (omdat hij 

naar het meisje kijkt dat langsloopt). Vervolgens kun je liplezen wat hij zegt: ‘What the fuck!’, 

doordat hij heel overdreven deze zin articuleert. In scène 6 zie je de jongen vervolgens op zijn fiets 

springen; je ziet de fiets namelijk helemaal op zijn banden veren. In scène 7 steekt hij zijn OV-

chipkaart overdreven in de oplaadautomaat en haalt hij het er met dezelfde overdreven beweging 

weer uit. Bovendien drukt hij overdreven op de knopjes van de automaat. Tenslotte zie je de jongen 

in scène 9 met zijn handen in zijn zakken een beetje op zijn benen heen en weer schommelen, 

wanneer hij naar het meisje kijkt. De jongen lacht en terwijl hij wegloopt, blijft hij met zijn hoofd naar 

het meisje kijken. Als hij er daarna achterkomt dat hij niet uitgecheckt heeft, schudt hij zijn hoofd en 

laat hij zijn OV-chipkaart aan de kijker zien; hij duwt het als het ware richting de kijker. Door middel 

van ‘staging’ wordt de personage dus neergezet in het filmpje.  

 

Dit is een globale beschrijving van het filmpje. Er wordt een analyse gemaakt die zich specifiek richt 

op de representationele en de interpersoonlijke metafunctie van de tekens in dit filmpje, waarbij 

vooral gefocust wordt op de scènes die het verhaal van de jongen vertellen. De personages in het 

filmpje representeren bepaalde mensen in een bepaalde situatie en zijn dus representanten (RP’s). 

Wat ze representeren moet blijken uit deze semiotische analyse. Bovendien wordt geanalyseerd op 

welke manier er betrokkenheid met de kijker wordt gecreëerd. 

 

4.2 Metafuncties 

4.2.1 Representationele  metafunctie 

De jongen (RP) die in het filmpje gepresenteerd wordt, bestaat uit verschillende iconische tekens, 

zoals zijn uiterlijke kenmerken: halflang haar, ongeschoren baardje en snor, geruite boxershort, T-

shirt met een tekst (Ik ben de baas) erop, witte sportsokken en slippers. Het filmpje verwijst naar de 

situatie in de werkelijkheid – ook iconische tekens; zoals de vieze en rommelige kamer – waar de RP 

zich in bevindt en heeft gelijkenis met deze persoon en zijn leven. De situaties in het filmpje zijn 

verzonnen en door modellen gerepresenteerd, maar de afbeeldingen van de jongen verwijzen naar 

het leven van de student. De betekenis van het concept wordt gecreëerd door de connotatie van de 

tekens in het filmpje.  
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Narrative en concept  

Het filmpje is ‘narrative’, omdat de filmbeelden het de kijker mogelijk maken om een verhaal te 

creëren. Door de beweging in de beelden en de vectoren wordt er ‘action’ en ‘reaction’ gecreëerd, 

waarbij beweging wordt gevormd door lichaamsdelen en oogcontact tussen de RP’s (voorbeelden 

zijn te zien in figuur 4.2 en 4.3). De RP in het filmpje maakt juist veel bewegingen met zijn 

lichaamsdelen, omdat hij in het filmpje niet praat.  

 

 

     

Figuur 4.2: Voorbeeld van ‘action’  (scène 3) Figuur 4.3: Voorbeeld van ‘reaction’ (scène 10) 

 

 

Het filmpje is echter ook ‘conceptual’ omdat de RP als een bepaald type wordt neergezet. De RP 

wordt gerepresenteerd als lid van een bepaalde groep – van de groep studenten – en wordt dus 

geclassificeerd. 

 

De ‘mise-en-scène’ levert ook een bijdrage aan deze creatie. De opening van het filmpje leidt de 

kijker in het verhaal door het eerste shot van een jongen die in bed ligt. Door de lichtinval die tussen 

de gordijnen door op de RP schijnt, wordt de aandacht naar het bovenlijf van de RP getrokken. Zowel 

de bron als de richting van het licht geven het accent aan. Tijdens de eerste scène wordt de student 

geïntroduceerd. De muziek wordt steeds harder en vervolgens begint de voice-over – ‘noncharacter 

narrator’ – te spreken: ‘Zie hier, dé student.’ Tegelijkertijd zie je in beeld een jongen met halflang 

haar en een ongeschoren baardje en snor, die nog niet zo oud oogt. Hij heeft een roze shirt met de 

tekst Ik ben de baas, een geruite boxershort en witte sportsokken aan. Het bed waar de jongen in 

ligt, is qua diepte van het beeld in het midden geplaatst. Het gaat hier om het principe van 

‘centre/margin’. Het gaat dus om het bed waar de jongen in ligt, maar daar omheen zijn allemaal 

andere tekens te zien, die de connotatie van het bed en de jongen versterken; het is een bed in een 

rommelige en vieze studentenkamer. Het bed wordt niet geheel in beeld genomen, omdat er 

gefocust wordt op het bed en het nachtkasje links daarnaast. Hier geldt het principe van 

‘mediator/polarized elements’, waarbij alle rommel bekend is en waardoor het bed geplaatst wordt 
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binnen de setting; er hangt een vest over de rand van het bed, de gordijnen zitten half dicht, er 

liggen allemaal boekjes en folders op het nachtkastje, een onderbroek hangt over de lamp en er 

liggen allemaal kleren op de grond. Bovendien zit het hoeslaken half om het matras heen. Vervolgens 

is de RP uit bed gestapt en heeft hij ook slippers aan. Over het bed loopt een kat (rechts in beeld), 

wat hiermee geduid kan word als ‘nieuw’ object binnen de setting. Ook wanneer de jongen achter 

zijn laptop zit, geldt het principe van ‘centre/margin’; de laptop is centraal in het beeld geplaatst. 

Tevens zorgt de lichtinval – zowel de bron als de richting – door het raam ervoor dat het accent op de 

laptop komt, waar de RP vervolgens achter tevoorschijn komt. In de rest van de kamer is het 

donkerder, waardoor de setting wordt aangegeven: de gordijnen zitten nog dicht, maar door de 

lichtinval wordt er geïmpliceerd dat het buiten al licht is.  

 

Al deze tekens dragen bij aan het beeld van de student. De jongen wordt binnen het beeld geplaatst 

in een rommelige en vieze kamer, wat een indexicaal teken voor student is. De combinatie van de 

uiterlijke kenmerken van de personage en de setting van het filmpje zijn signifiers die naar de 

student en zijn leven verwijzen. In de Nederlandse maatschappij worden deze tekens geassocieerd 

met studenten. De denotatie van deze tekens is niet meer dan een jongen, maar de connotatie van 

een jongen met deze uiterlijke kenmerken – in combinatie met de setting – is sociaal-cultureel 

bepaald in Nederland. Hoewel je niet direct op uiterlijke kenmerken kan bepalen of iemand een 

student is, denk ik wel dat in het filmpje de link is gelegd met de student; door de kleding en 

uiterlijke kenmerken. Middels kleding geven mensen immers uiting aan wie ze zijn. Het beeld van 

deze jongen doet denken aan De lullo’s van Jiskefet en studenten zoals ze gepresenteerd worden in 

andere media. Het is niet zo dat jongens met halflang haar en een ongeschoren baardje en snor per 

definitie student zijn, maar ik verwacht wel dat er specifiek voor deze uiterlijke kenmerken is 

gekozen. De jongen in het filmpje is belangrijk vanwege het concept dat wordt neergezet, maar 

daarnaast toch vooral om zijn persoonlijke verhaal; het proces dat hij als student doorloopt met de 

Studenten OV-chipkaart. Echter, niet alleen de uiterlijke kenmerken van de jongen leveren hier een 

bijdrage aan, ook andere kenmerken zoals het laat uit bed komen, de rotzooi waarin hij woont en het 

afgeleid worden door en flirten met meisjes dragen bij aan het concept van de student. Bovendien 

zetten tekens als de lege bierflesjes, de vieze vaat, de laptop met stickers, de oude fiets en de rugtas 

deze interpretatie kracht bij.  

 

Het verhaal wordt vervolgd in de derde scène, waarbij de RP een foto gaat maken in een fotohokje. 

Dat zie je aan de woorden Ministicker en Pasfoto die op twee hokjes – waarin een gordijntje hangt – 

staan. Bovendien zie je voorbeelden van pasfoto’s op de zijkant van het hokje. Er loopt iemand door 

het beeld, waarvan je het hoofd niet ziet. De RP komt vanaf de rechterkant aangelopen – hij is al 
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bekend – en bevindt zich nu dus in een andere situatie. De RP draagt een spijkerbroek en een zwarte 

leren riem met studs, gympen, een geruite blouse met daaronder een wit shirt en een groene jas met 

capuchon. Het zijn allemaal tekens die de connotatie van een student met zich meebrengen. Een 

student wordt gezien als iemand die niet heel netjes is, die niet alles precies doet, die niet moeilijk 

wil doen en dus ook gewoon makkelijke kleding draagt. De RP gaat in het hokje zitten en doet het 

gordijntje dicht. Hij beweegt alsof hij ergens iets in doet en tegelijkertijd hoor je ook geld rinkelen, 

alsof de jongen geld in de automaat gooit. Je hoort vervolgens voetstappen – het klakken van hakken 

– en er komt een persoon langs gelopen met een rode panty, zwarte pumps, een zwarte jurkje, een 

zwarte sjaal, een zwarte leren tas en lang blond krullend haar. Het rode van de panty, het zwarte van 

pumps en de rest van de zwarte kleding zijn salient, wat de connotatie van jong en sexy met zich mee 

brengt. Rood wordt geassocieerd met liefde, erotiek en seks. Zwart wordt hier – in combinatie met 

de rode panty en het blonde haar – geassocieerd met elegantie. Het gezicht van dit personage komt 

niet in beeld, maar de rest van haar uiterlijke kenmerken roepen de connotatie op van een sexy, 

jonge vrouw. De RP tilt het gordijntje van het hokje een beetje omhoog en ziet alleen de benen van 

het personage. Daarna zie en hoor je een flits, waarmee je interpreteert dat de foto wordt gemaakt. 

De connotatie die het met zich meebrengt, is dat de RP wordt afgeleid door een jonge, sexy vrouw 

(door de rode panty, zwarte pumps en het zwarte jurkje). Hij loopt uit het hokje en gaat voor de gleuf 

staan, waaruit de foto’s moeten komen. Hij doet zijn haar achter zijn oren, wat eveneens de 

connotatie van een student met halflang haar met zich mee brengt: een beetje nonchalant, maar 

toch ook wel een beetje ijdel voor de vrouwen. Al deze tekens leiden tot de interpretatie dat de RP 

snel afgeleid wordt door mooie vrouwen en dat er daardoor allemaal dingen ‘mis’ gaan.  

 

In de vijfde scène – waarbij er een envelop op de deurmat valt – ziet de deur eruit als een oude 

voordeur waar het verf vanaf bladdert. De vloer en de muren zijn kaal. De bruine deurmat oogt vies 

en oud en er ligt ook veel post op de deurmat. Er is tevens een fietspomp te zien in het kleine stukje 

gang dat in beeld wordt gebracht. In deze scène wordt het beeld geframed door de muren van de hal 

en vormt de deurmat het centrale element. Op de deurmat liggen al brieven en er valt er weer één 

op. In de zesde scène zie je vervolgens het beeld dat de jongen op een fiets springt. De fiets ziet er 

oud en ‘krakkemikkig’ uit: het zadel staat scheef en de fiets is bespoten met verf. Bovendien hoor je 

een beetje gepiep en gekraak. De fiets vormt het centrale element, doordat deze midden in het 

beeld tegen een muur en een andere oude fiets geplaatst is. In de zevende scène wordt het bord dat 

de plaats van de oplaadautomaat aangeeft, centraal gesteld in het beeld. Voor zover er achtergrond 

te zien is, wordt deze vervaagd en wordt er scherp gesteld op de tekst op het bord: oplaadpunt OV-

chipkaart. Deze woorden zijn handgeschreven door middel van de twee punten en de lijn van het 

logo van de OV-chipkaart. Daarnaast zie je op het bord de tekst: studentenreisproduct ophalen? Kies 
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‘ophalen bestelling’ op de automaat. Het roze van het logo van de Studenten OV-chipkaart en het 

gele van de oplaadautomaat op het bord en in het postkantoor zijn salient. Bovendien zijn het oranje 

van TNT, de beltegoedkaarten, de rookwaren en de kranten salient, waardoor het meteen duidelijk is 

dat dit deel van het verhaal zich afspeelt in het postkantoor. De oplaadautomaat en de jongen staan 

centraal in het beeld, omdat daar de actie – het ophalen van het reisproduct – plaatsvindt. In de 

tiende scène wordt het in- en uitcheckapparaat centraal gesteld, door bijna alleen het apparaat in 

beeld te brengen en door de achtergrond en een deel van een personage op de voorgrond te 

vervagen. Het roze logo van de OV-chipkaart op het apparaat is hierbij salient. Bovendien zijn het 

‘piepje’ en het lichtje bij het inchecken salient; op het apparaat zie je OVERSTAP OK staan. Daarna 

komt de personage uit de tweede scène – het meisje; dat zie je aan de zwarte kleding en de rode 

panty – weer in beeld. Ze is links in het beeld geplaatst, omdat ze al eerder te zien was en dus 

bekend is bij de kijker. Het beeld rechts van haar is vervaagd, om de aandacht wel op haar te 

vestigen. In het shot daarna zie je zowel het meisje als de jongen in beeld – links en rechts –, 

waardoor de actie en de reactie van de jongen als nieuw worden gezien. Salient in dit beeld zijn de 

gele ijzeren buizen en de blauwe stoelen. Deze tekens brengen de connotatie van een 

Connexxionbus met zich mee. Salient in het shot van het meisje, zijn de rode lippenstift, de zwarte 

lijntjes om haar ogen, de blanke huid en het blonde haar afgezet tegen de zwarte kleding die ze 

draagt. Vervolgens zie je de jongen met zijn handen in zijn zakken een beetje ondeugend en verlegen 

– hij heeft zijn mondhoeken een beetje gekruld, alsof hij een beetje lacht – naar beneden kijkend en 

tegen een glazen plaat aan leunend in de bus staan. Hij kijkt het meisje aan en lacht een beetje. De 

jongen heeft een spijkerbroek, een wit shirt met blauwe opdruk, een blauw vest en een groen, open 

jack aan. Er volgt een shot waarin het meisje met haar hoofd en een deel van haar bovenlichaam in 

beeld wordt gebracht. Ze draait haar hoofd weg en lacht een beetje. Daarna zie je de groene 

Connexxionbus vanaf de buitenkant. Daaropvolgend zie je de jongen weer in de bus en tegelijkertijd 

zie je ook dat hij een legergroene gevlekte rugtas draagt. De jongen loopt de bus uit. Achter hem zie 

je in de bus het meisje nog zitten. Vervolgens wordt het beeld van de achtergrond vaag en het beeld 

van de jongen verscherpt. De voice-over zegt: ‘Nee, niet weglopen. Zoals het altijd werkt. In- én 

uitchecken.’ De scène eindigt met een shot waarin de jongen zijn OV-chipkaart laat zien aan de kijker. 

De achtergrond van het beeld vervaagt en het beeld van de jongen – die de kaart toont – wordt 

meegenomen naar het grafische gedeelte.  

 

Voice-over en geluid 

Naast alle visuele elementen in het filmpje maakt ook de voice-over duidelijk dat het over een 

student gaat: ‘Zie hier, de student’. Door middel van taal – dat ook een semiotisch tekensysteem is – 

wordt betekenis geconstrueerd. Woorden hebben door conventionele afspraken een bepaalde 
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betekenis, die ontstaat door denotatie en connotatie. Het beeld en geluid in combinatie met het 

referentiekader stellen de kijker in staat om betekenis te creëren. De tekst van de voice-over heeft 

een directe relatie met de RP in het filmpje, omdat hiermee het verhaal verteld wordt. Het geluid 

levert dus een belangrijke bijdrage aan de creatie en interpretatie van het filmpje. Het verhaal wordt 

verteld door een ‘noncharacter narrator’; een vrouwelijke stem die verslag uitbrengt van wat er 

gebeurt, maar ook vertelt wat ze vindt van de jongen. De voice-over is onderdeel van de ‘plot’, 

waardoor de kijker meer gestuurd wordt in zijn of haar interpretatie van de beelden. Tevens levert 

de muziek – die ook tot de plot behoort – een bijdrage aan de interpretatie van de kijker. De muziek 

en de stem die je tijdens het gehele filmpje hoort, zijn ‘nondiegetic’. Zowel de stem als de muziek 

klinken ‘jong en fris’, maar toch ‘krachtig’. Bovendien versterken de geluidseffecten bepaalde 

gebeurtenissen, waardoor de aandacht getrokken wordt naar bepaalde momenten of bepaalde 

acties. De geluidseffecten zijn ‘diegetic’, maar worden heel erg versterkt, om de aandacht te trekken; 

het slaan tegen het glas onder het Senseo-apparaat en het rollen van bierflesjes op de vloer wanneer 

de jongen uitglijdt (scène 1), het vallen van het geld in de automaat van het fotohokje, het ‘klakken’ 

van de hakken van het meisje, de flits van het maken van de foto en het afdrukken van de foto (scène 

3), het klepperen van de brievenbus (scène 5), het springen op het zadel van de fiets (scène 6), het 

invoeren van de chipkaart in de oplaadautomaat en het drukken op de knopjes (scène 7) en het 

piepen van het in- en uitcheckapparaat in de bus en het remmen van de bus (scène 10).  

 

Grafische gedeeltes 

Met de teksten in de grafische gedeeltes wordt een samenvatting gegeven van wat er in het verhaal 

van de student gebeurd of zou moeten gebeuren om te kunnen reizen met de Studenten OV-

chipkaart. Waar het in het sketch van de student nog gaat over zijn verhaal, wordt de kijker in de 

grafische gedeeltes persoonlijk aangesproken. De grafische gedeeltes hebben een belangrijke 

functie, omdat deze gedeeltes salient zijn door het gebruik van twee opvallende kleuren; roze en wit. 

Het roze is hard en straalt een bepaalde kracht uit, wat de aandacht trekt. Het is fris, maar spreekt 

wel, zeker in combinatie met het wit. Het zou geassocieerd kunnen worden met de ‘roze’ bril. De 

jongen uit het filmpje oogt gelukkig en vindt het leuk om de aandacht van het meisje te krijgen. De 

minder gelukkige kanten uit zijn leven worden hierdoor gemaskeerd; het impliceert dat het allemaal 

makkelijk is, doordat de ongemakkelijke momenten snel vergeten worden. In het geval van de jongen 

is het dus gemakkelijk om een Studenten OV-chipkaart aan te vragen, op te laden en er mee te 

reizen, ondanks de ongemakkelijke situaties waarin hij terecht komt; zelfs deze jongen kan het.  

 

De grafische gedeeltes worden gelinkt met het verhaal van de student, doordat de teksten van de 

voice-over op elkaar aansluiten, maar ook door de manier waarop de beelden steeds in elkaar 
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overgaan. De editing levert een bijdrage in de opvallende afwisseling van het roze met witte beeld – 

waarin informatie zowel visueel als auditief wordt gepresenteerd – en het verhalende deel over de 

student. Tussen deze shots in wordt de ‘graphic relation’ gebruikt om aan te geven dat er een vorm 

van informatiepresentatie komt. Enerzijds is dit een contrast, anderzijds is de overgang geleidelijk 

doordat de filmbeelden uit het verhaal worden weggeveegd en roze ingekleurd. Bovendien wordt 

het deel dat nog in beeld staat uiteindelijk in de roze achtergrond geplaatst. Het contrast tussen de 

twee verschillende shots wordt dus wel geleidelijk tot stand gebracht, doordat de vorm langzaam 

veranderd; het bewegende beeld komt tot stilstand, wordt uitgesneden, vervolgens verdwijnt het 

stilstaande beeld en verschijnen de witte woorden en afbeeldingen op de roze achtergrond (een 

voorbeeld van een ‘graphic relation’ bij de overgang van het verhaal naar het grafische gedeelte is te 

zien in figuur 4.4). 

 

 

             
Figuur 4.4: ‘Graphic relation’ in het filmpje – van verhaal naar grafische gedeelte (scène 1 naar 2) 
 

 

 

Andersom is die ‘graphic relation’ er ook, wanneer de roze achtergrond langzaam weggeveegd wordt 

en de bewegende beelden van het verhaal weer verschijnen (een voorbeeld van een ‘graphic 

relation’ bij de overgang van het grafische gedeelte naar het verhaal is te zien in figuur 4.5). In het 

grafische gedeelte wordt vervolgens de Studenten OV-chipkaart geïntroduceerd en toegelicht.  

 

 

             
Figuur 4.5: ‘Graphic relation’ in het filmpje – van het grafische gedeelte naar het verhaal (scène 2 naar 3)
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Het teken en de representationele metafunctie 

Vooral het begin van het filmpje wordt gebruikt om het concept van de student neer te zetten. Het 

concept en het verhaal van de student worden nog verder uitgewerkt door het gebruik van andere 

tekens, waarbij het accent wordt gelegd op de situaties waarin de jongen zich bevindt. In de rest van 

het filmpje wordt nog wel gebruik gemaakt van verschillende tekens die bijdragen aan de signified 

van de student, maar de ‘toon’ wordt al in de eerste scène gezet.  

 

Ik heb nu besproken wat het filmpje moet representeren en wat de boodschap is. Het gaat erom dat 

studenten ook moeten gaan reizen met de Studenten OV-chipkaart en dat ze daarvoor een bepaald 

proces moeten doorlopen. Daarbij wordt de student gezien als iemand die niet altijd alles precies 

doet zoals het moet. Daarnaast wordt er in het filmpje getoond dat het belangrijk is om de kaart aan 

te vragen, het product op te laden en vervolgens in- én uit te checken. Bovendien kunnen de 

studenten informatie vinden op www.studentenov-chipkaart.nl. De student moet herkend worden 

door de kijker – ook een student –, die vervolgens ziet wat hij of zij moet doen om uiteindelijk te 

kunnen reizen met de Studenten OV-chipkaart. In het filmpje gaat het om de jongen als student, 

waardoor de student als thema van het filmpje worden gezien. Bij het zien van de student en het 

reizen met de OV-chipkaart, wordt er een link gelegd met de Studenten OV-chipkaart; de OV-

chipkaart is ingevoerd en heeft een herkenbaar logo, die weer terugkomt in het filmpje.  

 

In het filmpje wordt dus gebruik gemaakt van codes, die bij de kijker het concept van de student 

oproepen. Alle tekens vormen binnen de context – de studentenkamer – de interpretatie van de 

student en zijn leven. Het zijn ‘restricted’ codes, omdat er bij het zien van de codes een 

gemeenschappelijke interpretatie van deze persoon wordt gevormd. Het concept en de waarneming 

van ‘de student’ worden weergeven in figuur 4.6. 

 

 

 

Figuur 4.6: ‘De student’ als concept en waarneming  (naar Chandler, 2009: 15)  
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De betekenis die de kijker aan de beelden geeft, ontstaat door de creatie van de relatie tussen de 

beelden en de betekenis van het woord student. De denotatie van de student is iemand die studeert 

aan een universiteit of hoge school. De connotatie van de studenten is het luie leven dat ze hebben; 

ze voeren niet veel uit de hele dag, ze stappen tot vroeg in de ochtend en komen ’s middags weer 

een keer uit bed. Bovendien wonen studenten op kamers in smerige studentenhuizen. In het filmpje 

wordt deze connotatie centraal gesteld en versterkt door verschillende tekens. Verschillende 

situaties worden gepresenteerd door middel van semiotische tekens; het rommelige huis – een 

onderbroek op de lamp, allemaal rondslingerende tijdschriften en papieren, de vieze vaat op het 

aanrecht en de tafel, de koffie uit het Senseo-apparaat in een (bier)glas, de bierflesjes op tafel –, 

maar ook uiterlijke kenmerken van de personages en objecten in het filmpje dragen bij aan de 

versterking van de connotatie; de ongeschoren baard en snor, het halflange haar, de laptop op tafel 

en de oude fiets. Op de tafel waar de laptop staat, ligt nog allemaal rommel: vieze bakjes en pannen 

en bierflesjes. Op de laptop zitten twee stickers geplakt met daarop een poppetje die een glas in de 

hand heeft, met de tekst Biertje? Daarbij gaat alles niet vanzelf – zelfs een beetje moeizaam – en dat 

past in het plaatje van de student die lui is en alles op het gemak doet. Alle tekens samen vormen het 

concept van de student en zo wordt het verhaal geïntroduceerd als het verhaal van de student. Deze 

tekens en hun interpretatie worden ondersteund door hetgeen de voice-over verteld: ‘Zie hier, dé 

student.’ Gast kom eruit! Hup’ ‘Ja  lekker koffie.’ ‘Kijk nou uit’.  Vanuit zijn of haar referentiekader zal 

de kijker het filmpje interpreteren als het verhaal van de student en zijn leven. Wanneer de student 

wordt gepresenteerd in de media, dan wordt er veel gebruik gemaakt van deze tekens die als 

algemeen voor de student worden geïnterpreteerd.  

 

4.2.2 Interpersoonlijke metafunctie 

 

Oogcontact 

De RP in het filmpje kijkt wisselend direct naar de kijker en naar andere personages en objecten in 

het filmpje. Het oogcontact (‘Image act and gaze’) tussen de kijker en de RP versterkt de 

betrokkenheid. De RP kijkt in verschillende shots recht in de camera (‘demand’), waardoor er 

oogcontact met de jongen mogelijk is en waardoor de kijker betrokken wordt (voorbeelden zijn te 

zien in figuur 4.7). Er zijn ook shots die oogcontact tussen RP’s (‘offer’) laten zien, waardoor er 

minder betrokkenheid met de kijker wordt gecreëerd (voorbeelden zijn te zien in figuur 4.8). Er zijn 

ook shots die ‘offer’ tonen, van waaruit je ziet wat de RP ziet (voorbeelden zijn te zien in figuur 4.9).  
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Figuur 4.7: ‘Demand’ – de RP kijkt recht in de camera 

(scène 1)       (scène 3)        (scène 10) 

 

       

Figuur 4.8: ‘Offer’ – RP kijkt naar een object of andere RP binnen de afbeelding 

(scène 1)         (scène 3)                            (scène 10) 

 

     

Figuur 4.9: ‘Offer’ – het beeld laat zien wat de RP ziet                     

(scène 3)       (scène 7)         (scène 10) 

 

 

De verschillende manieren van afbeelden creëren ook verschillende vormen van betrokkenheid. 

Door de situatie vanuit de ogen van de RP te laten zien, kan de kijker zich inleven in het verhaal en 

verplaatsen in de situaties. In de beelden waar oogcontact met de RP is, wordt betrokkenheid 

gecreëerd doordat de kijker het gevoel heeft persoonlijk ‘aangesproken’ te worden. De connotatie 

van de verschillende beelden roept wisselend betrokkenheid (‘demand’) en inleving in het verhaal 

(‘offer’) op, doordat je ziet wat de RP ziet of doordat je ziet waar de RP binnen het beeld naar kijkt. 

De kijker kan zich op deze manier dus verplaatsen in het verhaal van de RP, maar wordt daarnaast 

ook betrokken bij het verhaal.  

 

Camerastandpunten 

Eerst wordt de RP liggend middels ‘far personal distance’ en vervolgens middels ‘close personal 

distance’ in beeld gebracht om de expressie meer te laten zien – hij ligt op zijn kussen en heeft zijn 
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ogen dicht – en te benadrukken dat hij slaapt. Dit wordt gedaan om de personage te introduceren. 

Vervolgens wordt hij in beeld gebracht middels ‘far social distance’ (voorbeelden zijn te zien in figuur 

4.10), waardoor de RP geframed wordt binnen zijn omgeving: de studentenkamer. Dit brengt de 

connotatie met zich mee van een luie student, die tot laat in bed ligt en er niet makkelijk uitkomt. 

Wanneer de RP van dichtbij in beeld gebracht wordt, gaat het vooral om zijn persoon – de student – 

en wanneer hij met zijn leefomgeving in beeld genomen wordt gaat het om het leven van de student. 

Vooral in het begin, zijn er veel shots zonder hoofd van de RP, omdat het daar om de omgeving – het 

kader waarbinnen hij geplaatst wordt – gaat.  

 

 

     

Figuur 4.10: ‘Far social distance’  (scène 1)  

 

 

De verbondenheid met de kijker wordt pas later in het filmpje benadrukt middels ‘close personal 

distance’ (voorbeelden zijn te zien in figuur 4.11), waarbij de RP van dichterbij in beeld gebracht 

wordt. Die verbondenheid is een vorm van connotatie. Het is interessant om te zien dat op deze 

manier het verhaal van de student verteld wordt, maar dat de kijker – ook een student – bovendien 

wordt aangesproken op zijn of haar persoonlijke proces. Het beeld op zich brengt een bepaalde 

denotatie, maar de connotatie wordt gecreëerd door de mate van verbondenheid. Daarnaast wordt 

het meisje in het filmpje middels ‘close personal distance’ in beeld gebracht (zie figuur 4.12), omdat 

de kijker op een bepaalde manier ook bij haar betrokkenheid moet voelen; alsof zij degene is waar je 

naar kijkt. Het is dus in principe hetgeen de RP uit het filmpje ziet, vanuit zijn wereld. 

 

 

       

Figuur 4.11: ‘Close personal distance’   

(scène 1)  (scène 2)          (scène 7)                               (scène 10) 
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Figuur 4.12: ‘Close personal distance’ – andere RP 

 

 

De manier van afbeelden draagt bij aan het beeld van de student en zijn leven. Wanneer de RP van 

heel van dichtbij was neergezet, zou het alleen om de persoon gaan en minder om het 

studentenleven in het algemeen. Echter, wanneer de RP van verder weg was neergezet dan zou de 

kijker niet in het verhaal van de student betrokken worden. Er wordt dus gebruik gemaakt van een 

afwisseling tussen ‘close personal distance’, ‘far personal distance’ en ‘far social distance’.  

 

Ook door de ‘horizontal angle’ wordt zowel verbondenheid met de student als met zijn leven – het 

verhaal – gecreëerd. De verschillende shots wisselen af tussen ‘frontal angle’ en ‘oblique angle’. In 

het filmpje wordt echter meer gebruik gemaakt van de ‘frontal angle’ (voorbeelden zijn te zien in 

figuur 4.13), waarmee de RP als één van de kijkers wordt afgebeeld. Hiermee wordt de kijker meer 

betrokken bij het verhaal en het leven van de student. Shots vanuit ‘oblique angle’ worden in het 

filmpje ook getoond (voorbeelden zijn te zien in figuur 4.14), waardoor de kijker minder betrokken 

lijkt te worden in het verhaal. Echter, in deze shots wordt de RP meer geframed binnen zijn 

omgeving. Hiermee wordt de kijker dus voorzien van extra tekens die bijdragen aan de connotatie 

van de student en zijn vieze kamer en andere omgevingen waar hij zich in bevindt.  

 

 

       

Figuur 4.13: ‘Frontal angle’  

(scène 2)      (scène 2)          (scène 10)           (scène 10) 

 

 

      
Figuur 4.14: ‘Oblique angle’  

(scène 1)    (scène 1)        (scène 7) 
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Tevens wordt de gelijkwaardigheid tussen de RP en de kijker gecreëerd door ‘medium angle’. De RP – 

een student – is één van de vele studenten waar de kijker er ook één van is. Er wordt dus veelal 

gefilmd vanuit het punt dat gelijkwaardigheid tussen de RP en de kijker creëert, maar in enkele shots 

wordt er gefilmd vanuit ‘high-angle’. In de eerste scène wordt dat gedaan om de situatie in het bed 

te benadrukken en te laten zien dat hij ligt en dat hij van daaruit langzaam omhoog komt (zie figuur 

4.15).  

 

 

    

Figuur 4.15: ‘High-angle’ – de RP ligt in bed en staat op (scène 1)  

 

 

RP niet in beeld 

In het filmpje worden ook objecten in beeld genomen, zonder dat het hoofd van de RP of de gehele 

RP daarbij in beeld is. Op deze manier wordt de kijker niet betrokken bij de RP zelf, maar wel bij het 

verhaal. Belangrijke objecten in het verhaal lijken hierdoor extra aandacht te krijgen (voorbeelden 

zijn te zien in figuur 4.16).  

 

 

     

Figuur 4.16: Beelden zonder (hoofd van) de RP 

(scène 1)                    (scène 5)                    (scène 6)              

 

 

Tevens zijn er door de ’close-up’ van objecten extra details zichtbaar, waardoor de kijker het hele 

verhaal beter kan plaatsen. Het gaat vooral om de objecten die belangrijk zijn voor het proces van de 

OV-chipkaart voor studenten. Bovendien wordt de kijker meegenomen in het verhaal, waardoor deze 

het idee heeft zelf in het verhaal te zitten (voorbeelden zie je in figuur 4.17). 
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Figuur 4.17: ‘Close-up’ objecten 

(scène 7)                   (scène 7)        (scène 7)             (scène 10) 

 

 

Voice-over 

Ook de tekst van de voice-over heeft een interpersoonlijke metafunctie. Alles wat de voice-over 

tijdens het verhaal zegt (een overzicht is terug te vinden in figuur 4.18) gaat in korte zinnen en met 

‘moderne’ en ‘hippe’ woorden. Deze woorden en zinnen brengen de connotatie van jonge mensen 

met zich mee. Op deze manier wordt de kijker – de student – dus betrokken bij het filmpje en voelt 

de kijker zich verbonden met de student en het verhaal in het filmpje. Hoewel de kijker niet direct 

wordt aangesproken door de voice-over voelt de kijker zich wel verbonden, omdat de voice-over in 

zijn of haar ‘taal’ spreekt. Bovendien roepen de korte zinnen de connotatie op van het snelle leven 

van de student; studenten worden snel afgeleid en kunnen niet lang aandachtig naar iets kijken of 

luisteren. Wanneer het ´vlug´ en ´hip´ gebracht wordt, zal de aandacht langer vastgehouden worden. 

Echter, de voice-over kan de interpersoonlijke metafunctie ook ontkrachten, doordat ze continue 

commentaar geeft op de RP. Hierdoor ontstaat het idee dat de voice-over – die vrouw – het beter 

weet dan de student zelf en dit zorgt er dan dus voor dat de kijker zich minder betrokkenheid voelt 

met de RP en zijn verhaal.  

 

 

Scène 1:  “Zie hier, de student. Zwaar leven.”  “Ja, nee, niet weer.” “Gast kom eruit! Hup” “Oh, 

oh, oh.” “Ja… Ja, lekker koffie. Hé.”  “Kijk nou uuuuit.” 

Scène 3: “Kijk is, hij gaat voor de pasfoto.” “Netjes zitten, heel goed.” “Beetje lachen.” “Oh 

nee, afleiding.” “Nee, niet kijken!” “Gast, voorspelbaar.” “Ja. Gaat um niet worden 

hoor.” 

Scène 5: “Yes, tijd voor actie hoor!” 

Scène 6: “Daar gaat’ie. Heel netjes.”  

Scène 7: “Je kan ‘t.” “In één keer goed.”  

Scène 10:  “Ja hoor… Vrouwen.” “Oooh.” “Nee, niet weglopen.” “Zoals het altijd werkt: in- én 

uitchecken!” 

Figuur 4.18: Overzicht tekst van de voice-over – per scène van het verhaal 
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Het teken en de interpersoonlijke metafunctie 

Uit de analyse blijkt dat de interpersoonlijke metafunctie van de tekens de student moet aanspreken. 

Bovendien moet de student zich kunnen verplaatsen in de RP in het filmpje, waardoor de student 

zich verbonden voelt met de RP. Zowel de personage als zijn verhaal worden door de 

interpersoonlijke metafunctie gecreëerd. Door afwisselend de situatie – waarin de RP zich bevindt – 

en zijn oogpunten in beeld te brengen, wordt er zowel betrokkenheid als inleving gecreëerd. De 

kijker moet de student en zijn verhaal herkennen, maar moet zich ook kunnen identificeren met de 

RP. Er moet echter een kanttekening geplaatst worden bij de identificatie met de RP, omdat de RP 

een bepaald type man is. De creatie van deze jongen komt tot stand door de uiterlijke kenmerken en 

de situaties – waar hij zich wat ‘onhandig’ gedraagt – waarbinnen hij geplaatst wordt. Dit kan 

mogelijk invloed hebben op het gevoel van verbondenheid van vrouwelijke en mannelijke studenten. 

Het verhaal blijft voor zowel mannelijke als vrouwelijke mannen hetzelfde, maar de manier waarop 

zij zich kunnen identificeren met de RP zou kunnen verschillen. Bij identificatie is het namelijk van 

belang dat de kijker zijn of haar eigenheid kan vaststellen. Met het zijn van een student kunnen 

mannelijke en vrouwelijke studenten zich beide identificeren. Dat de RP een man is, kan het voor 

vrouwelijke studenten echter moeilijker maken om hun eigenheid vast te stellen en zich dus 

persoonlijk te identificeren met de RP. 

 

Resumé 

In dit hoofdstuk heeft de tweede onderzoeksvraag centraal gestaan. In twee paragrafen heb ik de 

semiotische analyse van het filmpje gepresenteerd. In de eerste paragraaf heb ik beschreven wat er 

te zien is in het filmpje. In de tweede paragraaf heb ik de koppeling gemaakt met de 

representationele en interpersoonlijke metafunctie. Uit de analyse is gebleken dat vooral in het 

begin van het filmpje het concept van de student overdreven wordt neergezet. Daarbij wordt de 

omgeving waarin de jongen zich bevindt, geaccentueerd. De vieze en rommelige studentenkamer 

wordt gecreëerd door de aanwezigheid van verschillende tekens: er hangt een vest over de rand van 

het bed, de gordijnen zitten half dicht, er liggen allemaal boekjes en folders op het nachtkastje, een 

onderbroek hangt over de lamp, er slingeren allemaal kleren rond, het hoeslaken zit half om het 

matras heen, er staat vieze vaat op het aanrecht en de tafel, de koffie wordt gezet met een Senseo-

apparaat in een (bier)glas en er staan bierflesjes op tafel. De tekens vormen samen met de betekenis 

van het woord student de betekenis die gegeven wordt aan het concept van de student en zijn leven. 

In het filmpje is de connotatie van de student en zijn ‘luie leven’ centraal gesteld en wordt 

ondersteund door tekens van zowel de setting als de uiterlijke kenmerken – ongeschoren baard en 
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snor en het halflange haar – van de RP. Daarnaast passen de situaties binnen het concept van de 

student: het gaat niet allemaal even makkelijk en soms zelfs wat moeizaam. De tekens worden 

bovendien ondersteund door de uitspraken van de voice-over.  

 

Uit de analyse is ook gebleken dat kijker – de student – zich verbonden moet voelen met de 

personage en op die manier ook aangesproken moet worden. Deze verbondenheid wordt gecreëerd 

door verschillende shots af te wisselen van situaties en oogpunten, zodat er betrokkenheid en 

inleving gecreëerd wordt. De kijker kan zich op deze manier verplaatsen in de situaties, maar ook 

gelijkenis met de RP vaststellen. In hoeverre de kijker gelijkenis kan vaststellen, hangt echter af van 

de uiterlijke kenmerken en het gedrag van de kijker. De RP wordt als een bepaald type – met 

halflange haren en een ongeschoren baardje en snor, liggend in een bed in een studentenhuis en 

flirtend met een meisje – neergezet, waardoor identificatie met de kijker meer of minder kan 

worden.  
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5. DOEL EN PERCEPTIES VAN DE MAKERS 
 

 

In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: Wat is het doel van de makers van het 

voorlichtingsfilmpje en hoe proberen ze dat te bereiken? Voor de beantwoording van deze vraag heb 

ik een interview afgenomen met de bedenker/maker van het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het 

werkt!. De bedenker/maker van het filmpje is communicatieadviseur en verantwoordelijk voor alle 

interne en externe communicatie bij de organisatie die is opgericht voor de Studenten OV-chipkaart. 

Samen met een producent van een extern bedrijf heeft ze het filmpje van de Studenten OV-chipkaart 

– die op de website www.studentenov-chipkaart.nl en youtube te zien is – bedacht en gemaakt. 

Tijdens het interview heb ik verschillende topics (de topiclijst is terug te vinden in hoofdstuk 3, figuur 

3.5) met de bedenker/maker besproken om het verhaal achter het filmpje helder te krijgen en om 

inzicht te krijgen in de intenties van de makers. Het interview is opgenomen en vervolgens 

uitgewerkt. De uitkomsten van het interview worden uiteengezet – en ondersteund door citaten van 

de bedenker/maker van het filmpje – in twee paragrafen; achtereenvolgens worden het doel van het 

filmpje (paragraaf 1) en de keuze voor de compositie en het verhaal (paragraaf 2) toegelicht. Zowel 

de organisatie en de bedenker/maker als de producent van het filmpje worden wegens redenen van 

privacy en om eventuele belangen van derden niet te schaden geanonimiseerd. Ze worden daarom 

aangeduid als ‘de organisatie’, ‘de bedenker/maker’ en ‘de producent’. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een resumé. 

 

5.1 Het doel 

5.1.1 Achtergrond van de makers 

Het filmpje is bedacht door de bedenker/maker en uiteindelijk geproduceerd door de producent van 

een bedrijf dat videoproducties ontwikkelt en produceert en waar de bedenker/maker al vaker mee 

heeft samenwerkt. De organisatie is een programmaorganisatie die namens alle OV-bedrijven werkt 

om het proces van de Studenten OV-chipkaart zo goed mogelijk te laten verlopen. De Studenten OV-

chipkaart is voor alle betrokken organisaties – de OV-bedrijven (die samenwerken als TSL) en de IB-

Groep (DUO) – nieuw. Voorheen was de papieren OV-studentenkaart het reisrecht voor de student, 

die werd toegestuurd door DUO. Het gaat nu echter om een chipkaart die TLS produceert en waar 

een reisproduct – reisrecht voor studenten – opgeladen moet worden. Dit reisrecht wordt 
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uitgegeven door DUO. Binnen dit proces was een schakel tussen TLS en DUO nodig en daarom is de 

organisatie opgericht. 

“Je hebt nu het reisrecht en wij zitten daar tussen ja.(...) Dat is dus omdat je een lening hebt 

op je reisrecht. Voorheen haalde jij altijd je papieren studentenkaart op het postkantoor op 

het moment dat je dat je dat deed, wist jij niet dat, dan ging er een seintje naar DUO, toen 

nog IB-Groep: student x heeft de kaart opgehaald, dus vanaf nu gaat de lening in. (…) En 

omdat je dat in het digitale tijdperk ook moet registreren, kan je moeilijk gewoon die kaart 

opsturen. De student moet echt zelf bevestigen vanaf nu ga ik hem ook gebruiken. En dan 

gaat er dus via het systeem een seintje naar DUO en dat zegt: student x heeft nu zijn 

reisproduct opgehaald, lening kan ingaan.” 

 

De organisatie waarborgt de privacy van studenten door de gegevens van DUO en TLS – het 

burgerservicenummer en het OV-chipkaartnummer – te koppelen, zodat studenten een geldig 

reisrecht op hun chipkaart kunnen laden. Het heeft daarbij een sturende en faciliterende rol richting 

de OV-bedrijven in het proces van de Studenten OV-chipkaart. De bedenker/maker heeft als 

communicatieadviseur daarom alle interne communicatie – ook alle werkinstructies – over de 

Studenten OV-chipkaart richting de OV-bedrijven gedaan. Voor de OV-bedrijven is de Studenten OV-

chipkaart één van de vele kaarten in het openbaar vervoer en studenten werden daardoor niet altijd 

‘serieus’ genomen.  De bedenker/maker vond daarom dat er goede en duidelijke communicatie over 

de Studenten OV-chipkaart moest zijn.  

 

“Er werd altijd gedacht van ja het is maar een klein groepje (…) Maar daar vergissen ze zich in 

(…)Dus ik vond het heel essentieel om hen te laten zien van hoe werkt dat nou.”  

 

De bedenker/maker zette zich daarmee ook in voor goede communicatie van de OV-bedrijven 

richting de studenten. Ze vond het belangrijk dat het personeel van de OV-bedrijven de studenten 

goede service kon verlenen in het nieuwe proces. Het personeel van de OV-bedrijven wist namelijk 

hoe de oude cyclus van de studenten eruit zag, maar had nog geen inzicht in de ‘nieuwe wereld’ – 

met de OV-chipkaart – van de student.  

 

5.1.2 Het proces bekeken vanuit de student 

De bedenker/maker wilde dus dat het voor het personeel inzichtelijk werd in welk proces de student 

terecht kwam. Ze opperde daarom dat er een instructiefilmpje moest komen, waarin de gehele keten 

van de student en de OV-chipkaart te zien zou zijn.  
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“Dus we wilden eigenlijk ook intern laten zien van oké hoe werkt het dat hele verhaal? (…) Het 

hielp onszelf trouwens ook om overzicht te krijgen, want het stomme is eigenlijk dat je, je 

bent steeds heel erg bezig met een stukje.” 

 

Het filmpje was dus in eerste instantie alleen bedoeld voor intern gebruik. Het was echter wel het 

voornemen van de bedenker/maker om het proces vanuit de student te bekijken. Ze vond het 

belangrijk dat het personeel van de OV-bedrijven zich in kon leven in de student, zodat ze hen ook 

betere service konden verlenen. De bedenker/maker nam dus – samen met de producent – de 

student als uitgangspunt van het script, om vervolgens items waar onduidelijkheden over waren mee 

te nemen. Voorbeelden daarvan zijn het opsturen van een goede pasfoto, het ophalen van het 

reisproduct – week of weekend –  en het in- en uitchecken. Uiteindelijk hebben ze geprobeerd het 

totale beeld neer te zetten van de keten van de student en de OV-chipkaart. 

 

“Er zitten zoveel lastige dingen in die je echt een keer moet weten. (…) Die student krijgt een 

hele nieuwe wereld waar die zich in moet verplaatsen, dus dat was mijn initiële idee en dus 

ook mijn initiële opdracht, aan degene die het gemaakt heeft.(…) De totale keten waarbij je 

dan geen uitzonderingen kan meenemen natuurlijk.” 

 

Toen de bedenker/maker en haar collega’s bezig waren met het concept van het filmpje, hadden ze 

het idee dat het voor studenten ook een goede ‘overview’ was. Ze vonden het goed om de studenten 

zelf ook voor te lichten door middel van het filmpje. Toen is dus besloten om het filmpje ook aan 

studenten te presenteren, zodat de studenten zelf ook zicht kregen in het hele proces. Bij de OV-

chipkaart zit het proces voor de student anders in elkaar – er staat niet automatisch een reisproduct 

op je kaart – en daar wilde de bedenker/maker inzicht in geven. Dit was ook de manier waarop de 

organisatie kon communiceren richting de studenten. In eerste instantie liep alle communicatie met 

de studenten namelijk via DUO, maar via www.studentenov-chipkaart.nl – waar DUO de studenten 

ook naar doorverwees – informeerde de organisatie de studenten over de OV-chipkaart. Door het 

filmpje op de website te plaatsen kon de organisatie de student laten zien hoe het nu allemaal werkt. 

 

Het filmpje moet dus zowel het personeel van de OV-bedrijven als de studenten ‘triggeren’ om zich 

te verplaatsen in de student en de verandering. Het personeel moet zich in kunnen leven in de 

situatie van de student om de student beter van dienst zijn en de student moet aangesproken 

worden door het filmpje en daardoor inzicht krijgen in zijn of haar eigen proces. 
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“Het gaat mij erom dat studenten de beleving krijgen. Ik vind het belangrijk dat mensen 

gehoord worden en beleving hebben met de chipkaart. (…) Als studenten klachten hebben, 

dan vinden ze het belangrijk dat daar naar geluisterd wordt. (…) Dus we willen niet de keten 

laten zien vanuit intern, maar we willen wel echt laten zien van hoe werkt het voor de 

student. Want dat is vanuit communicatie ook  het uitgangspunt hè, je doelgroep.  Dus op 

basis daarvan zijn we eigenlijk het script gaan ontwikkelen.” 

 

De bedenker/maker en de producent hebben het script aangepast en er extra ‘gimmicks’ aan 

toegevoegd, zodat het verhaal van het filmpje gedeeld zou worden door de student. Daarbij wilde de 

bedenker/maker zoveel mogelijk inspelen op de beleving van de student door de kijker in te laten 

leven in de situatie van de student. Uiteindelijk was het doel van het filmpje om medewerkers van de 

OV-bedrijven én studenten te informeren over het proces van de Studenten OV-chipkaart en de 

website.  

 

“De hele keten van de studenten, van aanvragen tot reizen laten zien. Maar het belangrijkste 

was eigenlijk om de student naar www.studentenov-chipkaart.nl te verwijzen. Daar kunnen 

ze alle informatie verder vinden. (…) Het was de bedoeling om te appelleren aan de behoefte 

van de hele keten. Ook voor medewerkers die dan dus weten dat ze de studenten naar de 

website kunnen verwijzen. Maar ook moet het filmpje aansprekend werken en laten zien dat 

je ook altijd moet uitchecken.” 

 

5.1.3 Inzet van het filmpje 

In november 2009 is het filmpje gemaakt en vervolgens in december en januari aan het personeel 

van de OV-bedrijven getoond. De bedoeling was om het voor de studenten voor de overgangsfase 

online te zetten op www.studentenov-chipkaart.nl, omdat er dan geen ‘diffuus’ beeld geschetst zou 

worden. Echter, toen de schakeldatum van 1 januari 2010 werd verzet, werd ook gewacht met het 

online zetten van het filmpje. Uiteindelijk is het begin februari – toen bekend werd dat de definitieve 

schakeldatum 16 maart 2010 was – op de website en vervolgens ook op youtube geplaatst, zodat 

studenten het konden vinden als ze op het internet op zoek gingen naar informatie over de 

Studenten OV-chipkaart.  

 

“Op het moment dat we over zijn, dat iedereen gewoon officieel reist met de studenten OV-

chipkaart dan moeten we gewoon het filmpje live zetten want dan klopt de situatie.” 
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Hetgeen wat moet blijven hangen bij de student is afhankelijk van de situatie waarin hij of zij zich 

bevindt. Volgens de bedenker/maker is het filmpje daarom ook maar één keer relevant voor de 

student. Als je als student in mei gaat inschrijven voor een studie dan is het belangrijk dat je weet 

hoe het proces eruit ziet, hoe je moet aanvragen, hoe je een product moet ophalen en hoe je moet 

reizen met de OV-chipkaart.  

 

“Dat wat jij moet weten, moet blijven hangen. (…) Als je al reist ga je niet nog een keertje een 

filmpje kijken.” 

 

Voor studenten die de kaart al hadden, was het belangrijk om te weten hoe ze hun product moesten 

ophalen en hoe ze er mee moeten reizen. Daarnaast was het voor de bedenker/maker belangrijk dat 

het filmpje de student ‘pakt’, waardoor hij of zij het niet zo snel zou vergeten. Ze heeft er daarom 

voor gekozen om een student te laten zien waarbij niet alles goed en vanzelf gaat, om te laten zien 

dat iedere student het kan doen. De website is daarbij het belangrijkste punt, omdat daar alle 

informatie voor studenten te vinden is.  

 

“Dat is wat blijft hangen bij studenten en waardoor ze dan terugdenken aan dat filmpje als ze 

zelf de OV-chipkaart moeten aanvragen of weet je wel wanneer ze hun product op moeten 

laden. Dan weten ze dat op de website www.studentenov-chipkaart.nl informatie te vinden is. 

(…) De URL is het allerbelangrijkste. Daar kunnen de studenten alle informatie vinden. Ook 

voor de OV-bedrijven is het belangrijk dat de studenten kunnen worden doorgestuurd.” 

 

5.2 Keuze voor de compositie en het verhaal 

Het idee voor een filmpje komt bij de bedenker/maker vandaan. Zij is van mening dat veel ‘platte 

tekst’ niet aanspreekt en dat een filmpje veel meer beleving brengt. Ondanks het feit dat je als 

organisatie niet ontkomt aan het werken met ‘platte’ middelen, wilde ze met het filmpje mensen 

‘wakker schudden’.  

 

“Je houdt aandacht gewoon beter vast op het moment dat het beweegt. (…) Het gaat veel 

meer leven.” 

 

Er is gekozen om het verhaal van de student te laten zien aan de hand van sketches, omdat het 

uiteindelijk een filmpje van meer dan drie minuten is en de aandacht vast gehouden moet worden. 

De bedenker/maker wilde een zo volledig mogelijk beeld schetsen en daarbij een heldere, duidelijke 
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uitleg presenteren. Het idee van een opdeling van aanvragen, ophalen en reizen was er al, maar 

omdat de instructie best lang zou worden, is toen door de producent bedacht om sketches af te 

wisselen met grafische weergaves. Het idee daarbij was om iets in beeld weg te zetten en vervolgens 

kracht bij te zetten door een grafische presentatie van wat er in de sketches te zien is.  

 

“Ja, dus je ziet iets en dat triggert je dan wel en daar moet je misschien om glimlachen, weet 

je wel. Maar dan sla je nog niet alle info op. En daarna herhaalt zij dan eigenlijk, de voice-

over, met het grafische beeld, waarin je dan helemaal wordt meegenomen. (…) In de 

grafische weergaves wordt vooral middels tekst en enkele herkenbare afbeeldingen, zoals de 

OV-chipkaart, een aanvraagformulier en een trein, verteld wat er in de sketch te zien was.” 

 

5.2.1 Herkenbare huisstijl 

In het filmpje moest de huisstijl van de OV-chipkaart terug komen. Het logo van de OV-chipkaart – 

het roze met witte lijntje met aan beide eindes een rondje – bestond al en moest daarom voor de 

herkenbaarheid worden verwerkt in het filmpje. Het lijntje hebben de makers daarom op een 

creatieve manier verwerkt in de grafische weergaves.  

 

“Het betekent dus dat je van het ene punt naar het andere punt kan komen en die lijn 

impliceert de reis.” 

 

De bedenker/maker stelt dat de grafische weergaves in principe zijn gebaseerd op dat logo. De 

vragen in de grafische weergaves zijn een herhaling van hetgeen in de sketches is gepresenteerd en 

daarom is de vraag maar kort in beeld. Bovendien is het lettertype van deze vragen wat sierlijk en 

misschien wat minder duidelijk, maar het is juist gebruikt om de lijn van het logo door te zetten en 

het toch een beetje ‘speels’ te maken.  

 

“Aan de ene kant is het strak door het gebruik van twee kleuren, roze en wit. Maar het is ook 

wel wat speels door de lijnen die steeds door het beeld bewegen. Het zijn niet allemaal 

strakke lijnen in de grafische weergaves. Zoals bijvoorbeeld in die vragen aan het begin van 

iedere weergave, daar hebben we het in het speelse lettertype van de lijnen van de OV-

chipkaart gedaan. We moeten de student aan spreken maar daarmee ook triggeren om te 

kijken. Door het strakke, snelle, maar toch simpele van het filmpje hebben we dat 

geprobeerd.” 
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De informatie uit het grafische gedeelte wordt zoals de bedenker/maker het noemt, ‘simpel en 

krachtig’ gepresenteerd en moet herkenbaar zijn voor de student. Alleen belangrijke nieuwe 

elementen – zoals de oplaadautomaat en de chipkaart – zijn met een fotografische afbeelding 

weergegeven in de grafische gedeeltes, omdat de bedenker/maker het belangrijk vond dat het 

herkenbaar moet zijn.  

 

“Omdat het nieuwe dingen zijn voor mensen en dan is het belangrijk om het meteen 

herkenbaar te maken. Mensen moeten meteen kunnen zien wat het is en dat is moeilijk 

wanneer je het niet zo laat zien, zoals het er in de werkelijkheid uitziet.” 

 

Naast deze simpele en krachtige presentatie wordt er in het filmpje een verhaal van een mannelijke 

student neergezet. Het filmpje is gebaseerd op hoe het werkt voor de student. Uiteindelijk hebben 

de bedenker/maker en de producent geprobeerd om allemaal aspecten met een knipoog in de film 

te verwerken. Het verhaal en de keuzes daarvoor zullen in de volgende deelparagraaf besproken 

worden. 

 

5.2.2 Representatie van een mannelijke student 

De keuze voor een mannelijke hoofdpersoon lijkt in eerste instantie tot stand te zijn gekomen door 

de ‘leuke’ tegenhanger van de voice-over. De stem moest namelijk opvallend zijn en de aandacht 

trekken, maar de studenten ook aanspreken. De voice-over is volgens de bedenker/maker een 

jeugdige stem van een vrouw met ‘power’.  

 

“Dat het dus wel appelleert aan het publiek. (…)Dus wel jeugdig, maar ook wel een beetje wat 

power, dat mensen wel denken: oh daar moet ik wel even naar luisteren. Haar stem klinkt 

overtuigend en ze spreekt duidelijk.” 

 

Bovendien hebben de bedenker/maker en de producent ervoor gekozen om een bepaald type 

student neer te zetten, die zou ‘appelleren’ aan de doelgroep. De bedenker/maker wilde dat de 

student in het filmpje niet meteen vooraan zou staan en het ook niet allemaal met ‘liefde’ zou doen. 

Hiermee wilde ze laten zien dat niet alles gaat zoals het zou moeten. De jongen in het filmpje doet 

daarom ook niet alles netjes en precies; hij ligt lang op zijn bed voordat hij zijn OV-chipkaart 

aanvraagt, het maken van een pasfoto mislukt en het uitchecken in de bus wordt vergeten. 

 



  

79 

“Daarom hebben we er ook wat extra gimmicks in gedaan. Weet je wel, we hebben een 

beetje gekozen voor de luie student, de brakke student, die met een bierglas, het gaat 

allemaal mis, hij gaat op z’n bek. Weet je, een beetje ook flauwe dingetjes, dan weet je in 

ieder geval dat wordt wel gedeeld.(…) Dus we wilden ook weer even dingetjes laten zien die 

dan net even mis gingen of net even niet goed. Ja en dan is het gewoon wel leuk om een 

typetje te schetsen.” 

 

Vervolgens zijn de bedenker/maker en de producent op zoek gegaan naar een personage. Daarbij 

hadden ze het idee dat het verhaal van de student en de situaties daar omheen – van het liggen in 

bed in de studentenkamer, het maken van een pasfoto dat mislukt doordat je afgeleid wordt en het 

ook vergeten uit te checken in de bus doordat je afgeleid wordt – het beste passen bij een man. Een 

vrouw zou dat soort dingen volgens de bedenker/maker op een hele andere manier doen. Bovendien 

hadden ze het gevoel dat zowel mannen als vrouwen dit verhaal en de personage zouden waarderen.  

 

“Want ik had zelf toen inderdaad namelijk de beleving van als je in dit geval een man 

appelleert niet zo zeer aan het gevoel van vergelijking, maar ze kan er wel om lachen. (…) Ik 

had zelf het gevoel dat in het script dat we hadden dat dit dus ook het beste paste. (…) Dat is 

het idee wat ook al bestaat: mannen zijn minder geordend, regelen dingen vaak minder goed 

en maken zich over het algemeen wat minder druk.” 

 

De bedenker/maker stelt daarbij dat het herkenbaar moet zijn en moet passen in het beeld dat er al 

bestaat over de student.  

 

“Ik kan me bijna niet voorstellen dat een vrouwelijke student überhaupt in een bierglas 

Senseo haalt.(…) Alhoewel, ik ken nog wat van die vrouwen die dat misschien ook zouden 

doen. (…) Ja, nee natuurlijk, je moet iets met stereotypering doen, want anders dan wordt het 

wel heel erg complex.” 

 

De bedenker/maker had een bepaald beeld bij de student die de rol moest gaan vervullen: ze wilde 

een type die wel herkend zou worden als student, maar niet een te studentikoze uitstraling had. 

Samen met de producent is ze toen bij het castingbureau op zoek gegaan naar een geschikte acteur.  

 

 “Als je echt zo’n USC student daar neer gaat zetten, echt zo’n extreem korporaal iemand, dat 

appelleert ook weer niet aan iedereen. (…) Hij had er één doorgestuurd die er heel 

studentikoos uitzag, weet je wel echt zo’n ontzettende kakker, dat wilde ik niet. De jongen in 
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het filmpje moest een jonge, levendige uitstraling hebben en daarbij lekker makkelijker over 

komen. (…) Gewoon niet tot in de nopjes verzorgd, maar wel toch van deze tijd. Een beetje 

nonchalant misschien, dat het allemaal gebeurd en kan gebeuren en niet zoveel uit maakt.” 

 

Het belangrijkste criterium was dus om de grote groep studenten aan te spreken. Daarnaast moest 

de acteur zelf ook een typetje kunnen neerzetten en een eigen invulling geven aan zijn rol. Met de 

invulling – aan de hand van het script – heeft de acteur er voor gezorgd dat de personage van de 

student wat ‘onhandig’ overkomt.  

 

“Hij heeft dus zelf ook wel gezegd van: ik vind het wel leuk, ik ben sowieso hartstikke 

onhandig, zei die. Nou ja prima, dan kan je daar iets mee doen.” 

 

De bedenker/maker en de producent hebben zelfs nog gedacht aan een filmpje met Jiskefet. Dit zou 

echter teveel een karikatuur worden, waardoor de bedenker/maker niet zeker wist of het filmpje dan 

iedereen zou aanspreken. 

 

“Dus daarom hebben we er uiteindelijk voor gekozen om niet zo’n extreem korporaal iemand 

te pakken en gewoon, maar ook niet te ver over de top te tillen, want dan wordt ook niet 

meer geluisterd en gekeken naar het stuk, waar je echt info in zit.” 

 

De jongen moest dus niet te veel een karikatuur zijn, maar wel worden gezien als dé student. 

Mensen die het filmpje zouden zien, moeten de personage meteen kunnen plaatsen binnen het 

verhaal van de student en de OV-chipkaart. 

 

5.2.3 Plaatsing van de student binnen de situatie 

De student is uiteindelijk geplaatst in een decor, waardoor hij herkend zou moeten worden als de 

student. Er is gefilmd in een echt studentenhuis, waar het echt ‘vies’ en ‘rommelig’ was. Daarmee 

hebben de bedenker/maker en de producent de sfeer meteen proberen te creëren. De kleding die de 

student aanheeft is voor een deel uitgekozen – bijvoorbeeld de witte sokken met slippers, de geruite 

boxershort en de rugtas – maar de acteur heeft ook zijn eigen kleding – zoals de spijkerbroek, de 

blouse en het vestje – aangedaan. Daarnaast is er gebruik gemaakt van elementen die het leven van 

de student benadrukken: het bed waar de student altijd en lang in ligt in een ‘rommelige’ kamer, het 

‘vieze’ huis waar allemaal spullen op de grond liggen en waar ‘vuile vaat‘ gebruikt wordt om uit te 

drinken en de oude fiets waarop de jongen wegfietst. Bovendien hebben ze in het concept situaties 
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geplaatst die herkenbaar zijn voor een student, zoals de situaties met het te lang op bed liggen en de 

afleiding van vrouwen. De bedenker/maker stelt hierbij wel dat ze daarmee de gimmick benadrukt 

hebben.  

 

“We hebben wel alles een beetje aangedikt, om met een knipoog het verhaal te brengen. (…) 

Als je dat niet met een gimmick doet, dan blijft het niet hangen.” 

 

Daarnaast hebben de bedenker/maker en de producent ook geprobeerd in te spelen op de beleving 

van de student door  middel van de stem en de taal van de voice-over. De tekst van de voice-over – 

in combinatie met het ‘jeugdige en krachtige’ geluid – zorgt er volgens de bedenker/maker ook voor 

dat studenten zich aangesproken voelen.  

 

“Met woorden als ‘gast’, ‘yes’ en de korte zinnen, probeer je in de taal van de student te 

praten.” 

 

Bovendien hebben de bedenker/maker en de producent geprobeerd mensen te ‘pakken’ door de 

sfeer neer te zetten, waaraan de muziek ook een bijdrage levert. Visueel wordt de sfeer – 

voornamelijk door het studentenhuis – al bepaald door de setting. De bedenker/maker vond dat de 

muziek iemand moet aanspreken en niet zomaar mag afstoten; het moest dus geen harde beat 

hebben, maar ook niet te ‘soft’ zijn. De producent heeft toen zelf een compositie gemaakt. 

 

“Ja, het is nodig om mensen even te pakken. Je moet de sfeer bepalen. (…) De muziek bij het 

filmpje geeft een bepaalde energie.”  

 

Uiteindelijk is het filmpje binnen een korte tijd gemaakt, omdat de bedenker/maker de film af wilde 

hebben voordat de opleiding over de OV-chipkaart voor het personeel van de OV-bedrijven gingen 

beginnen; tijdens deze opleiding wilde ze het filmpje laten zien. De personage is gekozen op basis van 

foto’s en door de ervaring die de producent had met het maken van dergelijke filmpjes. Bovendien 

bleek de invulling van de rol van de acteur goed te passen in het totale plaatje dat de 

bedenker/maker en de producent wilden neerzetten: de student waarbij niet altijd gaat zoals het zou 

moeten, maar die uiteindelijk wel kan reizen met zijn Studenten OV-chipkaart. 
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Resumé 

In dit hoofdstuk heeft de tweede onderzoeksvraag centraal gestaan. In twee paragrafen heb ik – aan 

de hand van het interview met de bedenker/maker – het doel en de percepties van de makers van 

het filmpje gepresenteerd. Uit het interview is gebleken dat de makers hebben willen ‘appelleren’ 

aan de studenten. Ondanks dat het filmpje in eerste instantie bedoeld was voor intern gebruik, 

hebben de makers geprobeerd om zo veel mogelijk in te spelen op de beleving van de student. De 

makers hebben gekozen om op deze manier de studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, zodat 

de studenten – maar ook het personeel van de OV-bedrijven – goed geïnformeerd zouden worden 

over het nieuwe proces rondom de Studenten OV-chipkaart. Bovendien hebben de makers 

geprobeerd een beeld neer te zetten dat herkenbaar is en waar de studenten zich in konden 

verplaatsten, zodat het uiteindelijk de grote groep studenten aan zou spreken. Dit hebben de makers 

geprobeerd door de student de hoofdrol te geven en gebruik te maken van een ‘jeugdige’ 

vrouwenstem met ‘power’. De makers hebben de student neergezet door hem te kenmerken 

middels zijn kleding – witte sokken met slippers, geruite boxer en de rugtas – en hem te plaatsen 

binnen een rommelige en vieze studentenkamer. Daarnaast hebben ze geprobeerd het verhaal met 

een ‘gimmick’ – een type student waarbij niet alles vanzelf gaat: hij ligt lang in bed voordat hij zijn 

OV-chipkaart gaat aanvragen, de pasfoto mislukt doordat hij afgeleid wordt door een meisje en ook 

in de bus wordt hij weer afgeleid door het meisje waardoor hij vergeet uit te checken – neer te 

zetten en de informatie ‘simpel’ en ‘krachtig’ te presenteren, zodat het gewaardeerd zou worden 

door zowel mannelijke als vrouwelijke studenten.  
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6. ANALYSE INTERVIEWS MET DE STUDENTEN 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de laatste onderzoeksvragen centraal: Welke verschillen en overeenkomsten in 

interpretatie van de visuele tekens in het voorlichtingsfilmpje zijn er tussen mannelijke en vrouwelijke 

studenten? En welke gevolgen heeft dat voor de perceptie van de boodschap? Voor beantwoording 

van deze vragen heb ik interviews afgenomen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten. De 

twintig respondenten zijn geselecteerd op het feit dat ze student zijn en gebruik maken van de 

Studenten OV-chipkaart; daarmee zijn ze ook de doelgroep van het filmpje Laat mij maar eens zien 

hoe het werkt! De uitkomsten uit dit onderzoek geven een indicatie van wat er gezegd is – onder de 

populatie – en de patronen die daar in te zien zijn. Het gaat hier dus om explorerend onderzoek, 

waarbij ik op zoek ben gegaan naar de overeenkomsten en verschillen binnen een kleine groep 

studenten; uit dit onderzoek kunnen geen generaliserende conclusies getrokken worden.  

 

In dit hoofdstuk wordt eerst een toelichting op de aanpak van de interviews gegeven (paragraaf 2). 

Vervolgens wordt er voorafgaand aan de uitwerking van de thema’s een kanttekening geplaatst 

(paragraaf 3). Daarna worden de thema’s – achtereenvolgens het doel (paragraaf 4), associaties 

(paragraaf 5), herkenbaarheid (paragraaf 6), identificatie (paragraaf 7) en waardering (paragraaf 8) –  

gepresenteerd. Elke paragraaf over een thema wordt afgesloten met een tussenconclusie. De analyse 

wordt tenslotte doorgetrokken door de gevolgen voor de perceptie van de boodschap te bespreken 

(paragraaf 9).  

 

6.2 Toelichting aanpak interviews en analyse 

Bij de afname van de interviews ben ik begonnen met de respondent alleen te vertellen dat het ging 

om een filmpje over de Studenten OV-chipkaart. Daarbij heb ik de respondent gevraagd het filmpje 

aandachtig te bekijken. Bovendien heb ik de respondent verteld dat ik vragen zou stellen over het 

filmpje, nadat hij of zij het filmpje gezien had. Daarbij heb ik uitgelegd dat er geen foute antwoorden 

mogelijk waren, omdat ik wilde weten wat de respondent van het filmpje vond. Het ging er immers 

om dat ik erachter zou komen hoe het filmpje geïnterpreteerd wordt door studenten en welke 

betekenis zij daaraan verbinden. Vervolgens heb ik de respondent het filmpje Laat mij maar eens zien 

hoe het werkt! laten zien. Ik heb er bewust voor gekozen om de respondent vrijwel niks over het 
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filmpje te vertellen, omdat ik inzicht wilde krijgen in de betekenisgeving. Dit inzicht kan naar mijn 

mening het beste geboden worden als de respondent zoveel mogelijk zijn of haar eigen interpretatie 

kan los laten op het filmpje, zonder daarbij beïnvloed te worden door de woorden of subjectiviteit 

van de onderzoeker.  

 

Tijdens het interview heb ik verschillende topics (de topiclijst is terug te vinden in hoofdstuk 3, figuur 

3.6) met de respondenten besproken. De twintig interviews zijn opgenomen en vervolgens 

geanalyseerd. De opgenomen interviews zijn terug vinden in bijlage 1 (op dvd). Voor de analyse heb 

ik ieder interview – wegens redenen van privacy en om eventuele belangen van derden niet te 

schaden – geanonimiseerd door ze te voorzien van een code; de mannelijke respondenten hebben 

de aanduiding M met daaraan toegevoegd het cijfer 1 tot en met 10 (M1, M2 etcetera) gekregen en 

bij de vrouwelijke respondenten is hetzelfde gedaan, maar dan met de aanduiding V. Voor de analyse 

zijn de uitspraken van de respondenten geclusterd en vervolgens zijn deze clusters gelabeld en 

gekoppeld aan thema’s. De thema’s zijn dus punten die in de interviews – gebaseerd op de topiclijst 

– naar voren zijn gekomen: het doel, associaties, herkenbaarheid, identificatie en waardering. Deze 

thema’s zijn uitgewerkt en worden in dit hoofdstuk gepresenteerd door weer te geven wat 

respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke respondenten gezegd hebben. Om deze uitwerking te 

ondersteunen, zijn citaten uit de interviews gebruikt. Sommige citaten zijn bijgewerkt, omdat ze 

leesbaar moeten zijn; de uitspraken van de respondenten zijn niet volledig veranderd, maar er zijn 

kleine aanpassingen gedaan aan de zinsbouw en de structuur van de zin.  

 

6.3 Voorafgaand aan de uitwerking van de thema’s  

Van alle twintig respondenten heeft niemand het filmpje eerder gezien. Eén mannelijke respondent 

heeft wel eens stukjes uit het filmpje op de website www.studentenov-chipkaart.nl gezien; de scène 

in het pasfotohokje heeft hij daarom al eens eerder gezien, de scène in de bus en in de slaapkamer 

echter niet. Bovendien is deze respondent één van de weinige respondenten die wel eens gezocht 

heeft naar informatie op de website van de Studenten OV-chipkaart.  

 

6.4 Het doel 

6.4.1 Mannelijke respondenten en het doel 

Het grootste gedeelte van de mannelijke respondenten ziet voorlichting als het doel van het filmpje. 

Daarbij geven ze aan te denken dat het filmpje vooral bedoeld is om de Studenten OV-chipkaart te 
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promoten – sommige respondenten noemen het filmpje zelfs een ´reclamespotje´ – en studenten uit 

te leggen hoe ze aan het product komen en hoe ze het moeten gebruiken. Een paar mannelijke 

respondenten geeft echter expliciet aan dat ze het filmpje zien als aansporing tot het activeren van 

de Studenten OV-chipkaart. Dit doel koppelen zij vooral aan de berichten die zij hebben gehoord 

over de problemen bij het activeren van de Studenten OV-chipkaart. Bovendien hadden zij vernomen 

dat veel studenten hun reisproduct niet op tijd hadden geactiveerd.  

 

“Om studenten er op attent te maken dat ze hun reisproduct op moeten halen. Daar zijn 

natuurlijk heel veel problemen mee geweest. En dingen als in- en uitchecken dat dat in je 

systeem moet komen, dat dat gewoon een automatisme wordt en dat het in dat opzicht dan 

uiteindelijk goed zou moeten werken.” (M2) 

 

Daarnaast geven een paar mannelijke respondenten aan te denken dat het filmpje bedoeld is voor 

nieuwe studenten, die nog geen recht op studiefinanciering en het daarmee gepaard gaande 

reisrecht hebben. Dit komt volgens deze mannelijke respondenten vooral doordat een deel in het 

filmpje gaat over het aanvragen van de chipkaart; wanneer je recht krijgt op studiefinanciering. 

Echter, ook het in beeld brengen van het aanvraagformulier en de envelop op de deurmat brengen 

deze interpretatie met zich mee. De mannelijke respondenten geven namelijk aan dat het deel over 

het aanvragen hen niet bekend is en dat dit gedeelte ook niet op hen van toepassing is.  

 

“Want wat ik al zeg het is voor nieuwe studenten, want voor ouwe studenten hoef je niet al 

die stappen te volgen die werden getoond.” (M8) 

 

6.4.2 Vrouwelijke respondenten en het doel 

Het grootste gedeelte van de vrouwelijke respondenten geeft aan te denken dat het filmpje bedoeld 

is als voorlichting. Enkele vrouwelijke respondenten noemen het een promotiefilmpje. Ze geven aan 

dat ze weten dat de Studenten OV-chipkaart niet heel ‘soepel’ is ingevoerd en dat de beeldvorming 

rondom de OV-chipkaart niet heel positief is. Ze denken daarom dat het filmpje moet bijdragen aan 

het idee dat de Studenten OV-chipkaart allemaal voordelen biedt; dat deze makkelijk in gebruik, 

maar ook makkelijk aan te vragen is. Dat wordt volgens de vrouwelijke respondenten in het filmpje 

getoond door het aanvraagformulier, de oplaadautomaat, het in- en uitcheckapparaat en de jongen 

– de luie student – die het ook allemaal kan.  
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“Kijk, nu vind ik het allemaal prima, maar ik denk dat in het begin kwam ook heel vaak in de 

media dat het allemaal lastig was en dat het niet goed ging, het kostte veel geld en het 

overstappen ging niet goed. En je zag dan die rijen met die mensen voor die oplaadpunten 

staan, dus. Nou ja, ik denk zo’n filmpje is dan wel, helpt wel mee misschien.” (V2) 

 

Ook geeft een vrouwelijke respondent aan dat het voor iedere student uiteindelijk noodzakelijk is de 

kaart te hebben om in het openbaar vervoer te kunnen reizen. Met het filmpje hebben ze volgens 

haar de student aan de kaart willen helpen. Een andere respondent geeft ook aan dat het filmpje 

bedoeld is om de studenten te activeren hun reisproduct op de chipkaart te laden. Er zijn ook een 

paar vrouwelijke respondenten die het filmpje als puur informatief zien, waarbij een korte 

samenvatting over het aanvragen, het opladen en het reizen met de Studenten OV-chipkaart de basis 

vormt. Bovendien geven enkele vrouwelijke respondenten aan dat ze denken dat het filmpje gericht 

is op aankomende studenten – die nu in het examenjaar zitten – omdat er in het filmpje wordt 

ingegaan op alle stappen –  aanvragen, opladen en reizen – terwijl deze respondenten al meerdere 

jaren met de OV-jaarkaart reizen en dus geen chipkaart hebben moeten aanvragen. In het filmpje 

komt volgens deze respondenten de aanvraag duidelijk naar voren door de laptop, het 

aanvraagformulier en de tekst van de voice-over. 

 

“Het was denk ook een beetje voor studenten die net beginnen. Die van de havo of het vwo 

afkomen. (…) Nou, omdat ze zegt zodra je studiefinanciering ingaat. Terwijl ik het idee heb 

nou bij mij loopt het nu al drie jaar door. (…) Ik had al een OV en nu kreeg ik in eens wat 

anders.” (V4) 

 

6.4.3 Tussenconclusie: het doel 

In de onderzochte groep is gebleken dat het grootste gedeelte van beide groepen voorlichting en 

promotie over en van de Studenten OV-chipkaart ziet als doel van het filmpje. Daarnaast ziet een 

deel van zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten het filmpje als informatief. Bovendien 

denken enkele van zowel de mannelijke als vrouwelijke respondenten dat het filmpje gericht is op 

aankomende studenten; het aanvraagformulier wordt duidelijk in beeld gebracht, terwijl de 

respondenten stellen dit formulier zelf nog nooit te hebben gezien.  
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6.5 Associaties 

6.5.1 Mannelijke respondenten en associaties 

Alle mannelijke respondenten associëren de jongen in het filmpje met een student en zijn 

studentenleven. Ze halen allemaal het woord ‘typisch’ of ‘stereotype’ aan om de jongen in het 

filmpje te duiden. Alle mannelijke respondenten noemen het lang in bed liggen en het er moeilijk 

uitkomen als signifiers voor de student en zijn leven (signified). Ze associëren dit met het idee dat 

studenten veel feesten en drinken, dat ze pas laat op de dag wakker worden en bovendien de hele 

dag alleen maar ‘chillen’. Daarnaast halen bijna alle mannelijke respondenten de vieze kamer en de 

troep in de kamer expliciet aan als signifiers. Ze associëren de troep met het idee dat studenten 

makkelijk zijn en dat ze het allemaal niet zo interesseert hoe hun leefomgeving eruit ziet. Daarnaast 

benoemt een klein deel van de mannelijke respondenten de laptop als signifier. 

 

“Nou hij wordt een soort als een echte student neergezet, die alleen maar loopt te tukken en 

te chillen en weet ik veel wat.” (M2) 

 

“En dan lag hij in z’n bed en dan ging die weer terug in z’n bed liggen. En hij lag er heel lang in 

leek het wel. En ja, zo’n student die op zichzelf woont en dan dat het een bende is in dat huis 

en alles.” (M4) 

 

“Ja, ja gewoon, smerig hok waar die in woont. Ja, gewoon, lui, slaapt nog. Ja wel typisch.” 

(M10) 

 

Het reizen met de bus wordt door bijna de helft van de mannelijke respondenten ook geassocieerd 

met de student en zijn leven. Tevens wordt het vergeten in- en uit te checken door een klein deel van 

de mannelijke respondenten genoemd als signifier. Er zijn ook signifiers die slechts door enkele 

mannelijke respondenten expliciet genoemd worden. Door een aantal mannelijke respondenten 

wordt opgemerkt dat het glas waarin de jongen koffie zet, een vies bierglas is. Dit draagt volgens hen 

bij aan de creatie van de student: de viezigheid en de rommel in de kamer, het maakt hem allemaal 

niet zo veel uit en hij heeft geen zin om het op te ruimen. Bovendien geeft een mannelijke 

respondent het zetten van koffie om wakker te kunnen worden aan als signifier, wat hij associeert 

met de zware avond en nacht die de jongen heeft gehad. Daarbij denkt de mannelijke respondent 

aan het drinken van biertjes en het vieren van feestjes. Een andere mannelijke respondent associeert 

het beeld van de student met de studentenvereniging, waarbij studenten op kamers wonen en vijf 

avonden per week aan het ‘zuipen’ zijn en daarbij lang op bed liggen in een vieze kamer. Een andere 
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mannelijke respondent haalt aan dat niet alles meteen goed en vanzelf gaat bij een student en dat 

ziet hij in het filmpje ook terug.  

 

“Het is leuk onder de aandacht gebracht in het begin met dat in bed liggen en dat alles fout 

gaat enzo. (…) Het moet natuurlijk niet zo’n filmpje zijn van zo werkt het pats boem, daar zijn 

mensen niet in geïnteresseerd.” (M1) 

 

Een klein deel van de mannelijke respondenten noemt expliciet de lange haren van de jongen als 

signifier, evenals de ongeschoren baard en snor van de jongen. De oude deur en de berg post bij de 

brievenbus worden evenals het vieze aanrecht ook door enkele mannelijke respondenten genoemd 

als signifiers die bijdragen aan de creatie van de student. De oude fiets wordt ook door een klein deel 

van de mannelijke respondenten genoemd als signifier. Daarnaast wordt de introductie van de voice-

over: ‘Zie hier de student.’ ‘Zwaar leven.’, door een paar mannelijke respondenten genoemd als 

signifier. Deze respondenten stellen dat hiermee – in combinatie met de beelden van de jongen en 

de kamer – het concept van de student wordt neergezet. Tevens wordt het flirten met meisjes door 

een klein deel van de mannelijke respondenten geassocieerd met de student en zijn leven. Eén 

mannelijke respondent geeft echter aan dat hij het naar meisjes kijken niet per definitie associeert 

met een student, maar meer met mannen in het algemeen.  

 

“Ja, in zo’n pasfotohokje achter meisjes gaan kijken? Ja, ik weet niet. Dat is cliché en dat is 

niet alleen voor studenten. (…) Volgens mij doet tachtig procent van de mannen die doet dat.” 

(M7)  

 

6.5.2 Vrouwelijke respondenten en associaties 

Alle vrouwelijke respondenten associëren de jongen in het filmpje met een student. Ze geven daarbij 

aan dat ze er de stereotype – ook wel de typische – student in zien. Het bed in combinatie met de 

jongen associëren ze met de student en zijn leven: het lang in bed liggen en er pas laat en moeilijk 

uitkomen. Ze associëren dit ook met het tot in de late uurtjes feesten en veel bier drinken, wat 

resulteert in ‘brakheid’ en luiheid. Enkele vrouwelijke respondenten verbinden hieraan ook het idee 

dat studenten gemakkelijk zijn en niet veel zin hebben. Bovendien noemt het overgrote deel van de 

vrouwelijke respondenten de vieze kamer en de rommel als signifiers voor een studentenkamer waar 

nooit wordt opgeruimd en waar studenten in leven. Dit associëren ze tevens met het nonchalante en 

makkelijke gedrag van een student, die het allemaal niet zo veel ‘boeit’ en alles op het gemak doet.  
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“Ja en dat huis ziet er niet uit. En alles, hij doet alles heel traag. (…) Nou, hij stapt echt zo half 

moedeloos op die fiets. En hij is ’s ochtends, of ’s middags brak. Dan komt hij echt zo uit z’n 

bed. Heel langzaam komt hij  achter z’n laptopje. Allemaal heel langzaam.” (V2) 

 

 “Maar een beetje slonzig. Een beetje, niet, hij vindt het volgens mij allemaal niet zo boeiend. 

Hij komt een beetje uit bed.” (V3) 

 

Het reizen met de bus wordt door de helft van de vrouwelijke respondenten genoemd als signifier 

waarmee de associatie met de student en zijn leven wordt gemaakt. Het vergeten in- en uit te 

checken wordt daarentegen door iets minder dan de helft van de vrouwelijke respondenten expliciet 

genoemd als signifier. Een paar vrouwelijke respondenten haalt de voice-over aan die zegt dat het 

over een student gaat. In combinatie met de beelden associëren ze dit met de student en zijn leven. 

Tevens haalt een vrouwelijke respondent de muziek in het filmpje aan als associatie met studenten 

en jonge mensen. 

 

“Ja die muziek natuurlijk. Heel  gezellig. (…) Echt ’n beetje weekend gevoel eigenlijk meer. (…) 

Echt wel met jongeren heeft te maken, de kroeg, uitgaan.” (V3) 

 

Met uitzondering van één respondent halen alle vrouwelijke respondenten het flirten en kijken naar 

het meisje aan als signifier. Ze stellen dat de jongen hierdoor ook snel afgeleid is.  

 

“Flirterig met meisjes, dat hij is afgeleid als er dames langslopen.” (V5) 

 

“Alleen maar met vrouwen bezig. Ja, het is natuurlijk een goed voorbeeld dat hij vergeet uit te 

checken omdat hij  bezig is met vrouwen.” (V9) 

 

Dit beeld verbinden zij aan de student, die veel met meisjes bezig is en ook veel contact met meisjes 

zoekt. Een vrouwelijke respondent geeft daarbij wel aan dat ze het niet per definitie associeert met 

een student, maar dat de associatie met een student bij deze beelden – door de setting – toch wel bij 

haar wordt opgeroepen. Weer een andere vrouwelijke respondent vult in haar antwoord aan dat ze 

dit associeert met mannen die vrouwen mee naar huis nemen.  

 

“Hij wordt niet wakker naast een meisje, geloof ik, dus dat valt dan mee.” (V3) 
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Er zijn ook signifiers die slechts door enkele vrouwelijke respondenten expliciet genoemd worden. De 

laptop wordt door een enkele vrouwelijke respondent genoemd. Daarnaast wordt het drinken van 

een kopje koffie – na het wakker worden – door een paar vrouwelijke respondenten genoemd. 

Tevens wordt het lange haar van de jongen opgemerkt door enkele vrouwelijke respondenten. Een 

respondent geeft daarbij aan dat het met zijn handen door het haar gaan extra bijdraagt aan deze 

associatie. Een andere vrouwelijk respondent haalt ook de ongeschoren baard en snor van de jongen 

expliciet aan als signifiers. Bovendien noemt een vrouwelijke respondent de berg post onder de 

brievenbus in de gang als signifier. Het vieze glas dat onder de Senseo wordt geplaatst, wordt evenals 

de oude fiets en de gympen die de jongen aanheeft ook door een enkele respondenten gekoppeld 

aan het studentenleven.  

 

6.5.3 Tussenconclusie: associaties 

In de onderzochte groep is gebleken dat iedereen de jongen in het filmpje associeert met een 

student en zijn studentenleven. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten noemen het 

beeld van de student stereotype of typisch. Daarnaast halen alle respondenten het bed en het er in 

liggen aan als signifier voor de creatie van de student. Tevens worden door vrijwel alle mannelijke en 

vrouwelijke respondenten de kamer en de rotzooi genoemd als signifiers. Bovendien wordt het 

reizen in de bus door ongeveer de helft van de respondenten uit beide groepen geassocieerd met de 

student en zijn leven. Daarnaast worden er door verschillende zowel mannelijke als vrouwelijke 

respondenten verschillende signifiers aangehaald: de laptop, Senseo in een vies (bier)glas, het lange 

haar, de ongeschoren baard en snor, veel post op de deurmat, de gympen, de oude fiets en het 

commentaar van de voice-over. Echter, er blijken ook verschillen tussen de mannelijke en 

vrouwelijke respondenten; bijna alle vrouwelijke respondenten benoemen het flirten en het afgeleid 

worden door meisjes als signifiers voor de associatie met de student en zijn studentenleven. Bij de 

mannelijke respondenten benoemt maar een klein deel deze signifiers. 

 

6.6 Herkenbaarheid 

6.6.1 Mannelijke respondenten en herkenbaarheid 

Voor alle mannelijke respondenten is het beeld van de student herkenbaar. Ze geven bovendien aan 

dat ze er de stereotype of typische student in zien. Daarbij vullen ze aan dat ze de manier waarop het 

concept en het verhaal worden neergezet wel overdreven vinden. Veel mannelijke respondenten 
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geven aan dat het beeld bekend is bij iedereen en dat het daarom vaak gebruikt wordt om de 

student mee neer te zetten: lang in bed liggen in een vies en rommelig huis en daarbij alles op het 

gemak doen. Een paar mannelijke respondenten merkt daarbij op dat deze manier van afbeelden wel 

duidelijk is en dat de student hiermee aangesproken wordt.  

 

“Ja, het zijn bepaalde dingen, die worden een beetje met stereotypes neergezet. (…) Die 

student en hoe die leeft. Maar natuurlijk het is wel herkenbaar hoe laks en lui studenten zijn, 

denk ik.” (M2) 

 

“Nou, omdat ze in het begin dus een beetje die kerel met z’n hoofd op het kussen laten slaan 

en een bakje koffie en een beetje aan z’n kont krabben zo van: allemaal lekker relaxed. En ik 

maak me nergens druk om. En ja dat is denk ik wel een beetje het studentenleven, zoals een 

hoop mensen dat voor ogen hebben.” (M7) 

 

“Het gebruik maken van stereotypering van de student. (…) Dat ze zich direct aangesproken 

voelen door dit filmpje.” (M9) 

 

De mannelijke respondenten verschillen enigszins van mening over de realiteit van het beeld van de 

student dat wordt neergezet in het filmpje. De meeste stellen dat het beeld voor een deel van de 

studenten reëel is, maar voor een groter deel ook niet. Ze achten het een reëel beeld, omdat dit het 

beeld is dat altijd wordt getoond wanneer het over een student gaat: lui, relaxed, wonen in vieze 

studentenkamers, snel afgeleid en profiteren van de maatschappij. Een mannelijke respondent vindt 

het beeld van de snel afgeleide student wel reëel en noemt daarbij het voorbeeld van studenten in 

een HBO-klas die snel afgeleid zijn. 

 

“Het is eigenlijk wel realiteit, als je kijkt naar op school.  (…) Je zit echt in een klas en er hoeft 

maar dit te gebeuren en iedereen doet mee. Iedereen is heel snel afgeleid.” (M3) 

 

Een andere mannelijke respondent vindt het beeld helemaal niet reëel, omdat hij studenten in zijn 

omgeving ziet die juist heel hard werken naast hun studie.  

 

“En terwijl ik en mensen om mij heen, zie ik dat heel anders, want wij doen gewoon studeren, 

maar ook heel veel werken daarnaast en gewoon alles zelf, zonder lenen enzo, regelen. En dat 

vind ik dan representatiever ook af en toe om dat te zien. Nu wordt altijd maar zo’n student 

laten zien, die alleen maar op z’n bed ligt en geld leent.” (M4)  
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Weer een andere mannelijke respondent stelt dat het beeld niet reëel is, omdat het allemaal niet zo 

makkelijk gaat voor studenten – het aanvragen via de computer, de post op de deurmat met de 

chipkaart daarin, het opladen bij de oplaadautomaat en vervolgens in- en uitchecken bij het apparaat 

in de bus –; hij stelt dat het niet even achter je laptop gaan zitten, op je fiets springen en op de knop 

drukken is. Een paar andere mannelijke respondenten haalt aan dat het beeld van een student wel 

anders is als deze niet op kamers woont. Zij veronderstellen dat wanneer je als student op kamers zit 

het beeld wel reëel is en dat je leven en je omgeving er dan wel zo uit zien: niet opgeruimde kamer 

en veel stappen en feesten. Eén van de respondenten vat eigenlijk het idee van de meeste 

respondenten samen: 

 

“Ja, er zijn zat studenten zo. (…) Nee maar, ja er zit een groot verschil natuurlijk in studenten. 

Je hebt studenten die echt serieus gaan leren en je hebt studenten die gewoon naar 

studentenverenigingen gaan en vijf avonden per week drinken. Ja, dat zijn ook wel studenten 

natuurlijk. Ja ik denk niet dat er een heel eenduidig beeld valt te vormen van studenten.” (M7)  

 

6.6.2 Vrouwelijke respondenten en herkenbaarheid 

Alle vrouwelijke respondenten bevestigen dat het beeld van de student herkenbaar is. Ze geven aan 

dat het een typisch beeld van de student is. Vele beschrijven het beeld ook als stereotype: een vies 

studentenhuis, veel feesten, lang slapen en niet moeilijk doen. Sommige vrouwelijke respondenten 

noemen het beeld zelfs ‘studentikoos’, door de lange haren en de baardgroei van de jongen en de 

vieze kamer met troep waar hij ligt te slapen. De vrouwelijke respondenten geven aan het beeld 

overdreven te vinden, maar stellen daarbij dat dit het juist herkenbaar maakt.  

 

“Maar zo wordt vaak wel een typische student neergezet. (…) Ja meer, tenminste al vraagt 

iemand van hoe zie jij een student voor je, dan is het altijd die gaat feesten, blijft in z’n bed 

liggen, af en toe naar school.” (V1) 

 

Het beeld wordt door één vrouwelijke respondent als reëel gezien, omdat het volgens haar echt een 

student van nu is die lui is en lang op bed ligt. Het grootste gedeelte van de vrouwelijke 

respondenten geeft echter aan dat het beeld wel reëel is wanneer er gekeken wordt naar een deel 

van de studenten, maar niet als er naar alle studenten gekeken wordt. Een vrouwelijke respondent is 

van mening dat het niet ‘eerlijk’ is om dit als reëel beeld neer te zetten, omdat deze student te 

overdreven – als een echte ‘koorbal’; door het in bed liggen, de bierflesjes, de vieze kopjes en kleding 
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door de kamer, maar ook door het lange haar en het baardje van de jongen – wordt neergezet. Een 

andere vrouwelijke respondent stelt dat het een ‘studentikoos’ type is die wordt neergezet. Weer 

een andere vrouwelijke respondent veronderstelt dat dit beeld het imago is van de student; volgens 

haar laten de makers hiermee zien hoe zij de student zien. Daarnaast geeft een vrouwelijke 

respondent aan dat het vergeten uit te checken wel een reëel beeld is van de student.  

 

Er is echter één vrouwelijke respondent die het beeld helemaal niet reëel vindt, omdat het volgens 

haar niet verwijst naar de realiteit. Zij trekt dit beeld van de student wat breder en richt zich ook op 

het proces van de Studenten OV-chipkaart. Ze haalt daarbij aan dat het er in het filmpje allemaal veel 

makkelijker aan toe gaat dan in werkelijkheid.  

 

“Het is in ieder geval niet een filmpje wat een beetje naar de realiteit wijst, want in de 

realiteit is het zo dat je buitendienst, ingecheckt, uitgecheckt, oh d’r is toch saldo afgehaald, 

er klopt iets niet en dat je alleen maar boos bent op het OV-chip. (…) Weet je die OV-chip, dan 

kan ieder informatief filmpje tevoorschijn komen, maar mijn ervaring is gewoon heel 

negatief.” (V6) 

 

Het overheersende idee bij de vrouwelijke respondenten is dat er studenten zo zijn zoals de jongen 

in het filmpje en dat daar ook op ingespeeld wordt. Verschillende vrouwelijke respondenten halen 

daarbij de werkelijke situatie van de Studenten en de OV-chipkaart aan. Een vrouwelijke respondent 

vat dit idee in een paar zinnen samen: 

 

“Ja omdat er ook, dat bleek ook uiteindelijk dat er ook nog heel veel studenten op het laatste 

moment hun OV-chipkaart gingen activeren ofzo. Dus daar blijkt het ook wel uit dat het, dat 

ze wel, dat ook wel veel studenten wel wat lui zijn een soort. Maar dit is wel heel overdreven.” 

(V8) 

 

6.6.3 Tussenconclusie: herkenbaarheid 

In de onderzochte groep is gebleken dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten het 

beeld van de student herkenbaar vinden. Alle respondenten geven aan dat ze het beeld stereotype 

of typisch vinden door het bed waar hij lang in blijft liggen en de vieze kamer met veel troep; door de 

vieze vaat, de bierflesjes en de rondslingerende kleding. Dit maakt de persoon – als de luie student 

die veel feest en slaapt en de studie erbij doet – juist heel herkenbaar. Bij de mannelijke 

respondenten vindt één respondent het beeld van de student die steeds was afgeleid wel reëel; hij 
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koppelt dit aan studenten in een klas die heel snel afgeleid zijn. Eén respondent vindt het beeld juist 

niet reëel, omdat de jongen heel lang gefilmd wordt in het bed. Hij koppelt dit aan de luie student die 

heel de dag niks doet en dat is niet zoals hij het in zijn eigen omgeving ziet. De andere mannelijke 

respondenten vinden het beeld gedeeltelijk reëel, wanneer er naar een bepaalde groep studenten of 

naar bepaalde situaties gekeken wordt; er zijn studenten die veel bier drinken en feesten en in een 

vieze en rommelige kamer leven. Bij de vrouwelijke respondenten vindt ook één respondent het 

beeld – lui en lang in bed liggen – reëel en één respondent het beeld niet reëel. Evenals bij de 

mannelijke respondenten vinden de meeste vrouwelijke respondenten dat het beeld deels – voor 

een bepaalde groep studenten – reëel is. De vrouwelijke respondenten benoemen ook dat het beeld 

voor een groot deel van de studenten niet reëel is, omdat er bepaald type wordt neergezet; de 

jongen ligt lang in bed in een kamer waar lege bierflesje liggen, vieze kopjes staan en waar kleding 

rondslingert. Bovendien worden het lange haar en het baardje genoemd als signifiers. Wat betreft de 

herkenbaarheid van de student in het filmpje en de realiteit van het beeld verschillen de 

interpretaties van de mannelijke en vrouwelijke respondenten niet veel van elkaar. 

 

6.7 Identificatie 

6.7.1 Mannelijke respondenten en identificatie 

Het grootste gedeelte van de mannelijke respondenten kan zich deels identificeren met de jongen in 

het filmpje. Vooral met de student – iemand die studeert aan een universiteit of hoge school 

(denotatie) – is identificatie volgens hen mogelijk, omdat ze de jongen plaatsen in de groep waartoe 

zij ook behoren en waardoor zij zich dus aangesproken voelen. Het eerste gedeelte van het filmpje – 

waar je de jongen in bed ziet liggen en vervolgens langzaam uit bed ziet komen om koffie te zetten 

en achter de laptop te gaan zitten – wordt gezien als iets wat overdreven is en waar geen van de 

mannelijke respondenten zich volledig mee kan identificeren. Verschillende mannelijke 

respondenten geven aan dat ze zich met bepaalde kenmerken en situaties wel kunnen identificeren: 

het soms moeilijk uit bed kunnen komen, het ‘gedoe’ met allemaal formulieren en dingen die je 

moet regelen, het laks zijn met in- en uitchecken en het liever rustig aan doen. Volgens deze 

mannelijke respondenten wordt dit door de teksten van de voice-over benadrukt. 

 

“Ja, dat ik ook een student ben en dat ik ook ja misschien laks ben met in- en uitchecken, in 

het begin tenminste. (…) Als het even kan doe ik ook rustig aan, zeg maar. (…)  Dat ze er dicht 
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op zit van ‘oh nee dat moet je doen en daar moet je op letten’, ‘nee dat moet je niet doen en 

oja vergeet je niet iets’.” (M2) 

 

Sommige mannelijke respondenten geven daarbij aan dat zij wel zonder koffie kunnen functioneren  

’s ochtends en niet afgeleid worden als ze een pasfoto moeten maken. Tevens wordt het 

kontkrabben evenals het slaan met het hoofd op het kussen en het zetten van koffie in een vies glas 

door een enkele mannelijke respondent niet als punt van identificatie gezien.  

 

“Het opstaan en het kontkrabben, nee dat doe ik niet.” (M5) 

 

“Ik bedoel, ik sla niet met mijn hoofd op mijn kussen of iets dergelijks.” (M7) 

 

“Nou ja, dat je je bierglas onder de Senseo zet, dat gaat mij zelfs te ver.” (M8)  

 

Het naar vrouwen kijken wordt door meerdere mannelijke respondenten genoemd als punt van 

identificatie. Een mannelijke respondent stelt echter dat hij geen vrouw nodig heeft om het 

uitchecken te vergeten. 

 

“Kijkend naar vrouwen? Ja zeker, gelijk!” (M5) 

 

“Oh vrouwen hè. Oh, ja zo cliché. Ja ik kijk ook naar elke vrouw die ik tegenkom. Maar dat is 

meer gewoon m’n ingebouwde radar. (…) Net zoals dat uitchecken, ik bedoel, daar heb ik 

geen vrouw voor nodig om het te vergeten. Snap je, want dat vergeet je sowieso een keer.” 

(M8) 

 

Een andere mannelijke respondent stelt dat hij niet zo’n ‘outgoing’ persoon is als de jongen in het 

filmpje, maar dat hij zich wel kan identificeren omdat hij ook student is en ook de Studenten OV-

chipkaart gebruikt; hij stelt te weten wat er allemaal komt kijken bij de Studenten OV-chipkaart. Veel 

mannelijke respondenten geven aan dat ze hun reisproduct al hebben opgehaald en aan het reizen 

zijn met de chipkaart en zichzelf dus herkennen in de reizende student – in de bus – in het filmpje. 

Het deel van het aanvragen – waarbij het aanvraagformulier en de laptop als signifiers genoemd 

worden –  is voor deze mannelijke respondenten echter niet van toepassing geweest, dus daar 

kunnen ze zich niet direct mee identificeren.  
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Er is echter één mannelijke respondent die zich helemaal niet kan identificeren met de jongen in het 

filmpje; hij irriteert zich juist aan de jongen, omdat de jongen – ongeschoren met lang haar – wordt 

gepresenteerd als iemand die heel de dag op zijn bed ligt en geld leent. De mannelijke respondent 

stelt dat hij zelf juist hard werkt naast zijn studie en het zelf allemaal regelt en voor elkaar krijgt; hij 

profiteert niet van de maatschappij en heeft geen ‘makkie’. 

 

“En terwijl ik en mensen om mij heen, zie ik dat heel anders, want wij doen gewoon studeren, 

maar ook heel veel werken daarnaast en gewoon alles zelf, zonder lenen enzo regelen. (…) 

Dat is eigenlijk waarom ik eigenlijk niks met dit filmpje heb ook.” (M4) 

 

6.7.2 Vrouwelijke respondenten en identificatie 

Het grootste gedeelte van de vrouwelijke studenten kan zich deels identificeren met de jongen in het 

filmpje, ondanks dat de deze groep respondenten vrouw is en de personage in het filmpje een man. 

De vrouwelijke respondenten kunnen zich vooral met het verhaal identificeren, omdat de jongen een 

student is en de Studenten OV-chipkaart gebruikt. Daarbij stellen de vrouwelijke respondenten dat 

ze het leven van de student – veel drinken en feesten en tot laat op de dag in bed liggen – niet als 

punt van identificatie zien. Echter, doordat ze de personage als student herkennen, voelen ze zich 

wel aangesproken op hun student zijn. De meeste vrouwelijke respondenten stellen dat dit komt 

doordat ze erkennen dat ze onderdeel van de groep studenten zijn. Daarnaast zijn het reizen in een 

volle bus en het vergeten uit te checken ook punten waarmee veel vrouwelijke respondenten zich 

kunnen identificeren.  

 

“Nou hoe hij leeft niet. Totaal niet. Maar als je natuurlijk gewoon kijkt naar het verhaal hoe 

dat wordt verteld, van nou ja hij is student en hij heeft een OV nodig. En hij kan heel makkelijk 

die stappen doorlopen, dat is allemaal heel simpel, fotootje, product ophalen. Ja daar kan ik 

me natuurlijk wel mee identificeren.” (V2) 

 

“Nou ja niet omdat ze zo’n typische student… Vooral het beginstukje bedoel ik daar mee hoor. 

Want verder is het wel herkenbaar want hij stapt ook in de bus, ik stap ook in de bus. Je stapt 

weer ergens uit. Hij reist ook veel, ik reis ook veel met het openbaar vervoer.” (V7) 

 

De vrouwelijke respondenten halen ook punten aan waarmee ze zich juist niet kunnen identificeren: 

het nonchalante gedrag van de jongen – door de rommel in huis, het lang op bed liggen, het 
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langzaam koffie zetten en achter de laptop zitten – maar ook het aanvragen – door het 

aanvraagformulier op de laptop – van de chipkaart, omdat ze de kaart automatisch opgestuurd 

kregen. Bovendien stellen meerdere vrouwelijke respondenten dat ze zich niet kunnen identificeren 

met het idee dat ze veelvuldig – in hun geval – naar mannen kijken en dat ze daardoor ook afgeleid 

zouden worden.  

 

“Maar ik kan me met die persoon zelf niet echt identificeren. Dat je met Jan en alleman aan 

het sjansen bent in de bus.” (V7) 

 

“Misschien dat je met andere zaken bezig bent en dat je vergeet om uit te checken, maar niet 

dat ik om zit te kijken van oeh mooie man.” (V8) 

 

Daarnaast geven een paar vrouwelijke respondenten aan dat ze zich niet kunnen identificeren met 

de jongen uit het filmpje, omdat ze niet op kamers wonen. Een andere vrouwelijke respondent geeft 

aan dat het niet overeenkomt met de echte situatie en dat ze zich daarom niet kan identificeren; ze 

doen het in het filmpje voor alsof het allemaal heel makkelijk gaat en iedereen het kan, door op je 

laptop aan te vragen, op je fiets te springen om het op te halen en op de knop te drukken bij de 

oplaadautomaat. Er is ook een vrouwelijke respondent die zich niet kan identificeren met de jongen 

uit het filmpje, omdat ze vindt dat de jongen in het filmpje lui overkomt en laat uit bed komt. 

Bovendien vindt ze de jongen te nonchalant om zichzelf mee te kunnen identificeren; doordat je hem 

alleen maar thuis en niet op school ziet. Daarbij voelt zij zich ook niet aangesproken door het filmpje.  

 

“Maar dat uit z’n bed komen dat stoort dan een soort van bij mij. Daar zou ik dan denk ik iets 

anders op verzonnen hebben. Iets van ja, een ander stukje uit een studentenleven. (…) 

Misschien wel dat hij  aan het reizen is, in de trein. Want dat is, dat doen studenten ook veel. 

Of op de fiets. Of dat ze op school zijn of ja, dat kan ik zo snel niet verzinnen.” (V1) 

 

6.7.3 Tussenconclusie: identificatie 

In de onderzochte groep is gebleken dat het grootste gedeelte van de mannelijke respondenten zich 

deels kan identificeren met de jongen uit het filmpje. Zij erkennen dat het een student is en voelen 

zich hierdoor – als lid van deze groep – aangesproken. Het bed noemen de mannelijke respondenten 

evenals de koffie uit het vieze glas veelal als signifiers voor de student waarmee zij zich juist niet 

kunnen identificeren. Bovendien worden het lange haar en de ongeschoren baard en snor genoemd 
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als punten waarmee identificatie voor de mannelijke respondenten niet mogelijk is. Meerdere 

mannelijke respondenten kunnen zich daarentegen wel identificeren met de situaties waarin de 

jongen naar het meisje kijkt. Een deel van de mannelijke studenten kan zich ook identificeren met 

het makkelijke en soms vergeetachtige gedrag van de student, dat volgens hen opvalt door de voice-

over die zegt dat hij dingen niet moet vergeten. Eén mannelijke respondent kan zich helemaal niet 

identificeren met de jongen in het filmpje en dat komt voornamelijk door het bed en de lange haren 

en het ongeschoren hoofd, wat hij associeert met een luie student die profiteert van de 

maatschappij. Bij de vrouwelijke respondenten kan – evenals bij de mannelijke respondenten – het 

grootste gedeelte zich voor een deel identificeren met de jongen uit het filmpje. Ze identificeren zich 

vooral met het verhaal van de student, omdat zij de jongen herkennen als lid van de groep studenten 

waartoe zij ook behoren. Bovendien kunnen ze zich identificeren doordat ze de automaat zien 

waarbij zij ook hun product hadden opgehaald en doordat zij ook veel reizen in een volle bus waarbij 

ze dan wel eens vergeten uit te checken bij het apparaat. Opvallend is dat de vrouwelijke 

respondenten zich in tegenstelling tot de meeste mannelijke respondenten niet kunnen identificeren 

met het nonchalante en het luie gedrag en de situaties waarin zij – in hun geval – naar mannen kijken 

en afgeleid zouden worden. Er zijn in de groep vrouwelijke respondenten – evenals bij de mannelijke 

– ook een paar respondenten die stellen zich helemaal niet met de jongen uit het filmpje te kunnen 

identificeren; het gaat volgens deze respondenten veel makkelijker – op je laptop aanvragen, 

vervolgens op je fiets springen om je product op te laden – dan in werkelijkheid. 

 

6.8 Waardering 

6.8.1 Mannelijke respondenten en waardering 

De meeste mannelijke respondenten kunnen het filmpje over het algemeen wel waarderen, maar 

vinden het niet per definitie heel erg leuk. Verschillende mannelijke respondenten noemen het 

filmpje ‘komisch’ en vinden het filmpje daarom ook aantrekkelijk om naar te kijken.  

 

“Een beetje de humor erin zeg maar. (…) Dat de student het zo zwaar heeft en dat het 

eigenlijk maar een kleine moeite is om het even op te laden.” (M6) 

 

“Kijk en daarom is het misschien, het hele filmpje misschien ook zo grappig gedaan, met die 

student die lambal, anders vergeet je dat ook weer zo snel. Als het een heel saai iemand is, 

gewoon een Jan doorsnee. (…) Nou niet zulke lange haren, niet zo ongeschoren, niet zo’n 
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troep op z’n kamer, niet zo’n krotfiets. (…) Deze jongen is in ieder geval wat opvallender in z’n 

doen en laten.” (M8) 

 

Er is echter ook een mannelijke respondent die het filmpje niet zo heel leuk vindt. Hij ziet de ‘grap’ 

van het filmpje wel in, maar moet er zelf niet om lachen en vindt het ‘cliché’.  

 

“Ja uh, in zo’n pasfotohokje achter meisjes gaan kijken? Ja, ik weet niet. Dat is cliché en dat is 

niet alleen voor studenten. (…) Volgens mij doet tachtig proces van de mannen die doet dat. 

(…) Kijk dat is misschien wel een grapje maar, maar ik had meer zoiets van haha.” (M7) 

 

Daarnaast zijn er nog een paar mannelijke respondenten die het verhaal in het filmpje niet kunnen 

waarderen. Ze noemen het filmpje ‘irritant’ en ‘kinderachtig’, vooral door de manier waarop de 

jongen in het filmpje wordt neergezet; deze zou lui zijn en heel de dag op bed liggen. Eén van de 

mannelijke respondenten geeft aan dat de voice-over ervoor zorgt dat het filmpje als kinderachtig 

overkomt, doordat zij de jongen aanspreekt op zijn gedrag –  ‘Kom uit je bed.’ ‘Nee niet zo…’ – en 

vertelt hoe hij het allemaal moet doen.  

 

“Ik vond het heel lang duren en ik stoorde me aan die jongen. Ik heb een hekel aan dat soort 

studenten die alleen maar op hun nest liggen. Dat is een beetje wat het suggereert.” (M4) 

 

“Die chick die praat, nee dat is geen goede omschrijving, die is een beetje irritant. Een beetje 

alsof het een kleuter is. Maar ja, dat is hij ook wel. (…) Ja een beetje stom, ik weet niet. Ja 

gewoon een beetje kinderachtig.” (M10) 

 

Bovendien geven veel mannelijke respondenten aan dat ze het filmpje te lang vinden duren en dat ze 

hun aandacht er niet of moeilijk bij konden houden. Ondanks dat er veel dubbelop verteld wordt, 

vinden de mannelijke respondenten het verhaal – juist door de vooroordelen en de ‘grapjes’ – van de 

student ‘wel leuk’; hierdoor kunnen ze hun aandacht enigszins vasthouden. Tevens vinden ze dat de 

informatie uit het filmpje door het verhaal van de student beter blijft hangen.  

 

“Omdat, al zouden ze alleen informatie geven dan wordt het helemaal te veel en ben je gauw, 

laat je het gaan of dan is de aandacht weg. En nu door middel van die sketch zeg maar, houdt 

het nog wel leuk.” (M5) 
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6.8.2 Vrouwelijke respondenten en waardering 

Bijna alle vrouwelijke respondenten kwalificeren het filmpje als ‘leuk’. Ze kunnen het verhaal van de 

personage uit het filmpje waarderen en moeten daarbij soms zelfs lachen om de jongen. Een 

vrouwelijke respondent geeft aan dat ze het ‘heel grappig’ vindt en vanaf de eerste scène heeft 

moeten lachen om het filmpje. 

 

“Ik vond het gewoon een heel grappig filmpje, dus dan blijft het inderdaad wel hangen. (…) 

Het is iets wat je moet doen en vaak is dat natuurlijk saai en dan is het juist wel, als het 

grappig verhaal is en het blijft toch ook wel hangen nu. (…) Nou ja, op een gegeven moment 

dan stond hij daar in de bus een beetje dromerig naar dat meisje te staren en dat was het 

van, wat zei ze nou, iets van oh meisje, oh je bent vergeten uit te checken. Ja dat maakt toch 

een beetje de grap compleet ofzo. Het vulde wel het verhaal aan. Ook omdat hij niet sprak.” 

(V2) 

 

Echter, er is ook een vrouwelijk respondent die aangeeft dat ze het filmpje helemaal niet kan 

waarderen. Dit komt vooral door haar slechte ervaring met de Studenten OV-chipkaart. Het filmpje 

laat volgens deze vrouwelijke respondent niet goed zien hoe de situatie in werkelijkheid is; in het 

filmpje zag ze overstap oke staan in het schermpje van het in- en uitcheckapparaat, maar dat heeft ze 

zelf nog nooit gezien tijdens het in- en uitchecken. Bovendien vindt ze dat de student en zijn verhaal  

– slapend en in zijn vieze kamer – afleiden van de informatie die in het filmpje wordt gegeven.   

 

“Ik denk dat de aandacht een beetje wordt afgeleid door ja, die typische studentikoos persoon 

neer te zetten. (…) Dat het gewoon niet goed hebben geregeld. Weet je die OV-chip dan kan 

ieder informatief filmpje tevoorschijn komen, maar mijn ervaring is gewoon heel negatief.” 

(V6) 

 

Daarnaast geeft een paar vrouwelijke respondenten aan dat het ze het filmpje te lang vinden duren 

en hierdoor hun aandacht soms moeilijk vast konden houden. Ze verwachten dat het filmpje zo lang 

is om het verhaal van de student duidelijk neer te zetten. 

 

“Het duurt ook net te lang. Op het begin dacht ik echt van waar wil je nou heen. (…) En dan 

duurt het heel lang, met dat bed enzo. Maar dat is waarschijnlijk om die student te 

introduceren. Maar dan heb ik wel zoiets van het doel, wanneer komt het doel.” (V2) 
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“Ik vind hem ook wel lang, het filmpje. Want het is echt zo van, je moet wel even je aandacht 

erbij blijven houden.” (V4) 

 

6.8.3 Tussenconclusie: waardering 

In de onderzochte groep is gebleken dat de meeste mannelijke respondenten het filmpje wel ‘leuk‘ 

en bovendien aantrekkelijk vinden door de manier waarop het verhaal van de student neergezet 

wordt; signifiers die genoemd worden zijn de lange haren, het ongeschoren hoofd, de troep in de 

kamer en de oude fiets. Eén mannelijke respondent vindt het filmpje cliché en daarmee ook ‘niet 

echt leuk’; vooral door de scène in het fotohokje waarbij de jongen afgeleid wordt door het meisje en 

waardoor de foto mislukt. Er zijn echter ook een paar mannelijke respondenten die het filmpje 

helemaal niet kunnen waarderen, omdat ze het ‘irritant’ en ‘kinderachtig’ vinden; doordat de jongen 

veel te lang in bed gefilmd wordt en door de woorden van de voice-over: ‘Kom je bed uit.’ ‘Nee niet 

zo…’ De vrouwelijke respondenten waarderen het filmpje iets anders; bijna alle vrouwelijke 

respondenten vinden het filmpje ‘leuk’. Eén van deze respondenten vindt het filmpje zelfs ‘heel 

grappig’, doordat de student en zijn verhaal op een leuke en complete manier worden neergezet; 

vooral het dromerig in de bus naar een meisje staren en het commentaar van de voice-over: ‘oh 

meisje, oh je bent vergeten uit te checken’, spreken deze vrouwelijke respondent daarbij aan. Echter, 

één vrouwelijke respondent kan het filmpje niet waarderen, omdat het volgens haar niet 

overeenkomt met de werkelijkheid; ze ziet in het filmpje overstap oke, maar heeft dat zelf nog nooit 

gezien bij het in- en uitchecken en daarbij heeft ze zelf veel problemen gehad met het ophalen van 

haar product. Bovendien vindt ze dat de student afleidt – slapend in een vieze kamer – van de 

informatie die gegeven wordt. Een paar vrouwelijke respondenten geeft – evenals een groot deel 

mannelijke respondenten – aan dat ze het filmpje te lang vinden duren en moeilijk hun aandacht 

erbij konden houden. 

 

6.9 Gevolgen voor perceptie van de boodschap 

Doordat de jongen in het filmpje als een typische student – wat vooral wordt opgemerkt zijn het 

slapen in de vieze kamer – wordt neergezet, kunnen de respondenten de jongen plaatsen binnen het 

verhaal van de Studenten OV-chipkaart. Verschillende tekens in het filmpje worden door zowel de 

mannelijke als de vrouwelijke respondenten opgemerkt, maar de betekenis die zij hieraan verbinden 

blijkt soms te verschillen. Het belangrijkste verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke 

respondenten in het onderzoek is aanwezig in de identificatie en de interpretatie van het kijken en 
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het flirten van de jongen met het meisje. De mannelijke respondenten interpreteren de jongen als 

een luie student en refereren aan het vergeten van het uitchecken en het rustig aan doen met het 

aanvragen en het ophalen van het product, dat wordt ondersteund door de woorden van de voice-

over: ‘Oh nee dat moet je doen en daar moet je op letten.’, ‘Nee dat moet je niet doen en oja vergeet 

je niet iets.’ Bovendien interpreteren veel mannelijke respondenten het flirten van de jongen als iets 

waarmee ze zich kunnen identificeren. Ze refereren hiermee aan de jongen die je naar het meisje ziet 

kijken als zij komt langsgelopen, terwijl hij een pasfoto probeert te maken en aan de situatie in de 

bus waar hij vergeet uit te checken, omdat hij alleen maar oog heeft voor het meisje. De vrouwelijke 

respondenten interpreteren de jongen als een feestende, drinkende en nonchalante student die 

aandacht heeft voor vrouwen en refereren aan de rommel in huis, het bed waar hij lang in ligt, de 

koffie die hij zet na het wakker worden en de laptop waar hij achter gaat zitten. Het vergeten uit te 

checken is iets waar de vrouwelijke respondenten zich mee kunnen identificeren, maar niet omdat ze 

afgeleid zouden zijn door een man. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen van interpretatie is 

dat het beeld hier mogelijk al over gevormd is; flirten is iets voor mannen en jonge mensen, omdat ze 

in hun studententijd zitten en nog niet gesetteld zijn, waarbij het niet zo veel uitmaakt wat ze doen 

en vooral moeten genieten van de mooie dingen in het leven. Daarnaast zou het kunnen dat mannen 

geassocieerd worden met jagers, wanneer zij in relatie tot de vrouw worden gepresenteerd; de man 

is dan ook degene die het initiatief neemt en dat zie je dan in zijn gedrag terug. Dit zou ook de 

betekenis kunnen zijn die respondenten in dit onderzoek hebben gekoppeld aan de tekens, omdat 

verschillende respondenten aangeven dat er een cliché bestaat over mannelijke studenten, waar de 

respondenten zich dan wel of niet mee kunnen identificeren. Dit staaf ik aan deze uitspraken van 

respectievelijk mannelijke en vrouwelijke respondenten: 

 

“Oh vrouwen hè. Oh, ja zo cliché. Ja ik kijk ook naar elke vrouw die ik tegenkom. Maar dat is 

meer gewoon m’n ingebouwde radar.” (M5)  

 

“Ja uh, in zo’n pasfotohokje achter meisjes gaan kijken? Ja, ik weet niet. Dat is cliché en dat is 

niet alleen voor studenten. (…) Volgens mij doet tachtig proces van de mannen die doet dat.” 

(M7)  

 

“Nou hoe hij leeft niet. Totaal niet. Maar als je natuurlijk gewoon kijkt naar het verhaal hoe 

dat wordt verteld, van nou ja hij is student en hij heeft een OV nodig.” (V2)  
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“Nou ja niet omdat ze zo’n typische student… Vooral het beginstukje bedoel ik daar mee hoor. 

Want verder is het wel herkenbaar want hij stapt ook in de bus, ik stap ook in de bus. Je stapt 

weer ergens uit. Hij reist ook veel, ik reis ook veel met het openbaar vervoer.” (V7)  

 

“Misschien dat je met andere zaken bezig bent en dat je vergeet om uit te checken, maar niet 

dat ik om zit te kijken van oeh mooie man.” (V8) 

 

Er is ook een verschil gebleken tussen de waardering van de mannelijke en de vrouwelijke 

respondenten; veel mannelijke respondenten vinden het filmpje te lang duren en konden moeilijk 

hun aandacht vasthouden, in tegenstelling tot een klein deel van de vrouwelijke respondenten. Een 

mogelijke verklaringen voor dit verschil is dat mannelijke studenten sneller afgeleid zijn en laks en 

makkelijk zijn. Dit staaf ik aan deze uitspraken waarin de mannelijke respondenten dit gedrag bij 

zichzelf vaststellen: 

 

“Ja, het zijn bepaalde dingen, die worden een beetje met stereotypes neergezet. (…) Die 

student en hoe die leeft. Maar natuurlijk het is wel herkenbaar hoe laks en lui studenten zijn, 

denk ik. (…) Ja, dat ik ook een student ben en dat ik ook ja misschien laks ben met in- en 

uitchecken, in het begin tenminste. (…) Als het even kan doe ik ook rustig aan, zeg maar. (…)  

Dat ze er dicht op zit van ‘oh nee dat moet je doen en daar moet je op letten’, ‘nee dat moet 

je niet doen en oja vergeet je niet iets’.” (M2) 

 

“Het is eigenlijk wel realiteit, als je kijkt naar op school.  (…) Je zit echt in een klas en er hoeft 

maar dit te gebeuren en iedereen doet mee. Iedereen is heel snel afgeleid.” (M3) 

 

Bovendien is gebleken dat de mannelijke respondenten het filmpje over het algemeen iets minder 

positief beoordelen dan de vrouwelijke respondenten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de 

hoofdpersoon een man is en wordt becommentarieerd door een vrouw. De mannelijke 

respondenten lijken zich meer te kunnen identificeren met de jongen in het filmpje, maar dragen 

daarbij ook expliciete kenmerken (als signifiers) aan waarmee zij zich niet kunnen identificeren:  

 

“Ja, dat ik ook een student ben en dat ik ook ja misschien laks ben met in- en uitchecken, in 

het begin tenminste. (…) Als het even kan doe ik ook rustig aan, zeg maar.” (M2) 

 

“Je zit echt in een klas en er hoeft maar dit te gebeuren en iedereen doet mee. Iedereen is 

heel snel afgeleid.” (M3) 
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Kijkend naar vrouwen? Ja zeker, gelijk!” (M5) 

 

“Oh, ja zo cliché. Ja ik kijk ook naar elke vrouw die ik tegenkom. Maar dat is meer gewoon 

m’n ingebouwde radar.” (M8) 

 

“Het opstaan en het kont krabben, nee dat doe ik niet.” (M5) 

 

“Ik bedoel, ik sla niet met mijn hoofd op mijn kussen of iets dergelijks.” (M7) 

 

“Nou ja, dat je je bierglas onder de Senseo zet, dat gaat mij zelfs te ver.” (M8)  

 

De vrouwelijke respondenten halen niet expliciet dergelijke signifiers aan en noemen daarentegen 

het flirten – in het fotohokje en de bus – als algemeen punt waarmee zij zich niet kunnen 

identificeren:  

 

“Nou ja niet omdat ze zo’n typische student… Vooral het beginstukje bedoel ik daar mee hoor. 

(…) Maar ik kan me met die persoon zelf niet echt identificeren. Dat je met Jan en alleman 

aan het sjansen bent in de bus.” (V7) 

 

“Misschien dat je met andere zaken bezig bent en dat je vergeet om uit te checken, maar niet 

dat ik om zit te kijken van oeh mooie man.” (V8) 

 

Het is mogelijk dat de mannelijke respondenten het filmpje minder ‘grappig’ vinden, doordat ze zich 

beter kunnen identificeren en dus hun eigenheid proberen vast te stellen; waar ze zich wel en niet 

exact mee kunnen identificeren. De vrouwelijke respondenten daarentegen kunnen misschien meer 

lachen om het filmpje, omdat ze de personage vooral herkennen als sketch van de student en daarbij 

minder kritisch op zoek zijn naar hun eigenheid. Ondanks deze verschillen, kunnen de meeste zowel 

mannelijke als vrouwelijke respondenten het filmpje wel waarderen, omdat ze het ‘leuk’ vinden dat 

er een bepaald type mannelijke student – niet alles gaat vanzelf en hij heeft meer oog voor vrouwen 

dan voor andere dingen – is neergezet. Er zijn van beide groepen echter ook een paar respondenten 

die het niet kunnen waarderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het belangrijk is dat de kijker 

eigenheid – in de personage en de in situaties – moet kunnen vaststellen om zich goed in te leven en 

zich aangesproken te voelen.  
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7. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

In dit hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek gepresenteerd (paragraaf 1). Vervolgens 

worden er enkele aanbevelingen voor de makers van het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het 

werkt! geformuleerd (paragraaf 2). 

 

7.1 Conclusie  

In dit onderzoek hebben drie onderzoeksvragen centraal gestaan. Voorafgaand aan deze 

onderzoekvragen is vooronderzoek gedaan aan de hand van een contextanalyse en een 

literatuurstudie. In dit hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek geven door de 

concluderende bevindingen van het vooronderzoek en de concluderende antwoorden van de 

onderzoeksvragen te presenteren. 

 

De context is in hoofdstuk 2 geschetst door het beeld te beschrijven dat is ontstaan over de 

Studenten OV-chipkaart. Uit de contextanalyse is gebleken dat de Studenten OV-chipkaart met veel 

problemen en vertraging uiteindelijk op 16 maart 2010 is ingevoerd. Het overheersende beeld was 

dat het allemaal lang geduurd heeft en dat er veel onduidelijkheid heerste over de invoering en de 

werking van de Studenten OV-chipkaart. Tijdens het hele traject hebben de OV-bedrijven geprobeerd 

de studenten zo goed mogelijk van informatie te voorzien en de onduidelijkheid – die volgens hen 

was ontstaan door de berichten in de media – weg te nemen. Onderdeel van deze communicatie was 

het voorlichtingsfilmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt! dat sinds begin februari 2010 op de 

website www.studentenov-chipkaart.nl en youtube te zien is.  

 

In hoofdstuk 3 is de theoretische achtergrond van narratologie en betekenisgeving en van tekens en 

(bewegende) beelden besproken. De literatuurstudie heeft een onderzoekskader geboden middels 

de narratieve onderzoeksbenadering en de semiotiek. De narratieve onderzoeksbenadering heeft 

inzicht geboden in de interpretatie en betekenisgeving van mensen. Vanuit de semiotiek kan worden 

verklaard welke connotaties door welke tekens opgeroepen worden en welke interpretaties 

geconstrueerd worden bij een afbeelding. Harrison en Kress & van Leeuwen hebben met hun drie 

metafuncties – waarbij gefocust werd op de representationele en interpersoonlijke metafunctie – 

aangevuld met de filmische middelen van Bordwell & Thompson het kader voor de semiotische 

analyse en de interviews met de studenten (de doelgroep) geleverd. Daarnaast hebben de 
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metafuncties van Harrison en Kress & van Leeuwen in combinatie met de contextanalyse 

uitgangspunt geboden voor het interview met de bedenker/maker van het filmpje. 

 

De eerste onderzoeksvraag Welke visuele tekens worden er gebruikt in het voorlichtingsfilmpje en 

welke connotatie brengt dit met zich mee? is in hoofdstuk 4 beantwoord aan de hand van de 

semiotische analyse. Uit de analyse is naar voren gekomen dat vooral het begin van het filmpje 

gebruikt wordt om het concept van de student neer te zetten, waarbij het accent wordt gelegd op de 

situaties waarin de jongen zich bevindt. Alle tekens binnen de context – de studentenkamer – zorgen 

voor de interpretatie van de student en zijn leven. Die betekenis ontstaat door de creatie van de 

relatie tussen de beelden en de betekenis van het woord student. De denotatie van de student is 

iemand die studeert aan een universiteit of hoge school. De connotatie van de studenten is een het 

luie leven dat ze hebben. In het filmpje is deze connotatie centraal gesteld en versterkt met behulp 

van verschillende semiotische tekens: een rommelig en vies huis worden gecreëerd door een 

onderbroek die over de lamp hangt, tijdschriften en papieren die rondslingeren, vieze vaat op het 

aanrecht en op tafel, de koffie uit het Senseo-apparaat in een (bier)glas, bierflesjes op tafel, een 

oude voordeur en veel post op de deurmat. Echter, ook uiterlijke kenmerken van de personage en 

andere objecten in het filmpje – de ongeschoren baard en snor, het halflange haar, de laptop die 

beplakt is met stickers en de krakkemikkige fiets – dragen bij aan de versterking van de connotatie. 

Daarbij gaat alles niet vanzelf – zelfs een beetje moeizaam – en dat past in het plaatje van de student 

die lui is en alles op het gemak doet. Deze tekens en hun interpretatie worden ondersteund door 

hetgeen de voice-over zegt.  

Bovendien is uit de analyse gebleken dat het filmpje de student moet aanspreken en dat de 

student zich verbonden moet voelen met de personage uit het filmpje. Door afwisselend de situatie 

waarin de RP zich bevindt en oogpunten van de RP in beeld te brengen, wordt er zowel 

betrokkenheid als inleving gecreëerd. Er moet echter een kanttekening geplaatst worden bij de 

identificatie met de RP, omdat de RP een bepaald type mannelijke student is. Het gevoel van 

verbondenheid kan hierdoor mogelijk verschillend zijn bij de kijker. Dat de personage in het filmpje 

een student is, is een punt waarmee de kijker (de student) waarschijnlijk eigenheid kan vaststellen, 

terwijl de uiterlijke kenmerken en de gedragskenmerken veel specifieker zijn en het dus moeilijker 

kunnen maken om eigenheid van de kijker vast te stellen. Hierdoor kan de mate van identificatie van 

mannelijke en vrouwelijke studenten verschillen. 

 

In hoofdstuk 5 is de tweede onderzoeksvraag Wat is het doel van de makers van het 

voorlichtingsfilmpje en hoe proberen ze dat te bereiken? beantwoord door een uitwerking te geven 

van het doel en percepties van de makers aan de hand van een interview met de bedenker/maker. 
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Uit het interview is naar voren gekomen dat het doel van het filmpje was om vanuit de student te 

laten zien hoe het proces van de Studenten OV-chipkaart eruit ziet. Daarbij wilden de makers dat het 

verhaal gedeeld zou worden door de student en daarom hebben ze geprobeerd zo veel mogelijk in te 

spelen op de beleving van de student. Bovendien hebben de makers geprobeerd de aandacht vast te 

houden door een ‘simpele’ en ‘krachtige’ presentatie in combinatie met het verhaal van de student 

in de vorm van een ‘gimmick’. De personage en de situaties – het moest niet allemaal vanzelf gaan – 

uit het filmpje moesten volgens de makers appelleren aan de doelgroep en gewaardeerd worden 

door zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. Het verhaal moest bovendien herkenbaar zijn en 

passen in het beeld dat er al bestaat over de student.  

 

De laatste onderzoeksvragen Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in de interpretatie van de 

tekens in het voorlichtingsfilmpje tussen mannelijke en vrouwelijke studenten? En welke gevolgen 

heeft dat voor de perceptie van de boodschap? zijn beantwoord in hoofdstuk 6 aan de hand van de 

interviews met de mannelijke en vrouwelijke studenten en de analyse daarvan. Het gaat om 

explorerend onderzoek, omdat er onderzoek is gedaan middels een beperkte steekproef. Uit de 

analyse van de interviews is gebleken dat er geen opmerkelijke verschillen zijn tussen mannelijke en 

vrouwelijke studenten met betrekking tot de interpretatie van het doel van het filmpje. Daarnaast 

zijn er geen opmerkelijke verschillen in de associaties van mannelijke en vrouwelijke respondenten; 

de jongen uit het filmpje wordt door iedereen geassocieerd met een student. Het in bed liggen en de 

rotzooi in de kamer worden door bijna alle respondenten genoemd als signifiers waarop ze deze 

interpretatie baseren. Opvallend is dat bijna alle vrouwelijke respondenten het flirten en het afgeleid 

zijn door meisjes noemen als teken in tegenstelling tot een klein deel van de mannelijke 

respondenten. Verder vinden zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten het beeld van de 

student over het algemeen herkenbaar. Bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten 

vinden de meeste het beeld gedeeltelijk reëel; wanneer er naar een bepaalde groep gekeken wordt, 

maar niet wanneer er naar de rest van de studenten – de grootste groep – gekeken wordt. Daarbij 

kunnen de meeste mannelijke en vrouwelijke respondenten zich deels identificeren met de 

personage in het filmpje, omdat ze zichzelf zien als lid van de groep studenten. Opvallend is dat 

meerdere mannelijke respondenten zich ook kunnen identificeren met situaties waarin de jongen 

naar het meisje kijkt en waarin hij rustig aan doet en dingen vergeet. De vrouwelijke respondenten 

kunnen zich juist niet identificeren met het nonchalante en het luie gedrag. Bovendien kunnen ze 

zich niet identificeren met de personage die flirt met meisjes, of in hun geval jongens. Er zijn in de 

groep mannelijke en vrouwelijke respondenten ook een paar respondenten die zich helemaal niet 

kunnen identificeren met de personage uit het filmpje. Tenslotte kunnen de meeste respondenten 

het filmpje wel waarderen. Opvallend is dat de mannelijke respondenten over het algemeen iets 
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minder positief zijn in hun waardering dan de vrouwelijke respondenten. Bij veel mannelijke en wat 

minder vrouwelijke respondenten komt naar voren dat ze het filmpje lang vinden duren.  

Dat er weinig verschillen bleken tussen de perceptie van mannelijke en vrouwelijke 

respondenten zou mogelijk verklaard kunnen worden door een beeld van de student dat al gevormd 

is, waardoor de beelden in het filmpje meteen herkend en bovendien geaccepteerd worden als de 

student. Een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen de mannelijke en vrouwelijke 

respondenten van de interpretatie van het flirtende gedrag van de jongen en de mate waarin zij zich 

hiermee kunnen identificeren, is een beeld – het wordt door verschillende respondenten cliché 

genoemd – dat hier wederom al over gevormd zou kunnen zijn; flirten is iets voor mannen en jonge 

mensen. Daarnaast zou het kunnen dat de jongen – een man – door de respondenten geassocieerd 

wordt als jager. Hierdoor zouden de vrouwelijke respondenten zich minder goed kunnen 

identificeren met de hoofdpersoon. Dat de mannelijke respondenten veel vaker dan de vrouwelijke 

respondenten stellen dat het filmpje te lang duurt, valt mogelijk te verklaren doordat mannelijke 

studenten sneller afgeleid zijn; de mannelijke respondenten geven vaker dan de vrouwelijke 

respondenten aan zich te kunnen identificeren met het makkelijke en lakse gedrag van de jongen en 

het afgeleid worden door objecten en subjecten in de omgeving. Bovendien is een mogelijke 

verklaring voor het verschil in waardering – de vrouwelijke respondenten vinden het filmpje leuker 

dan de mannelijke respondenten – dat de hoofdpersoon een man is en wordt toegesproken door een 

vrouw; de mannelijke respondenten proberen zich meer dan de vrouwelijke respondenten expliciet 

te vergelijken met de jongen in het filmpje. Hierdoor zijn ze mogelijk kritischer en kunnen ze minder 

lachen om de ‘gimmicks’ in tegenstelling tot de vrouwelijke respondenten die het filmpje meer zien 

als een sketch van een student, waar ze zich niet expliciet mee kunnen identificeren.  

 

Wanneer de verschillende percepties van de makers en de doelgroep met elkaar vergeleken worden 

blijkt dat de studenten het filmpje over het algemeen waarderen en de combinatie van sketch en 

grafische weergave aantrekkelijk vinden. Het concept in het filmpje wordt herkenbaar gevonden en 

in het kader van de student en zijn leven geplaatst. Over het algemeen spreekt het verhaal de 

studenten ook aan, maar niet alle studenten kunnen zich identificeren met de personage in het 

filmpje, omdat hij te overdreven zou zijn neergezet. Bovendien kunnen veel vrouwelijke studenten 

zich niet identificeren met het nonchalante en het luie gedrag en met de personage die kijkt naar en 

flirt met meisjes. Het verhaal van de student uit het filmpje wordt dus niet geheel gedeeld door de 

doelgroep. Uit de semiotische analyse zijn dezelfde punten naar voren gekomen; dat het concept van 

de student en zijn leven duidelijk wordt neergezet – vooral in de eerste scène –, doordat het accent 

wordt gelegd op de situatie waarin de jongen zich bevindt. Bovendien is uit de semiotische analyse 

gebleken dat het filmpje de student moet aanspreken. De studenten kunnen zich identificeren met 
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de jongen in het filmpje. Evenals uit de analyse van de interviews met studenten is gebleken, is ook 

in de semiotische analyse naar voren gekomen dat er verschil kan zijn in identificatie met de 

personage in het filmpje tussen mannelijke en vrouwelijke studenten, omdat de personage in het 

filmpje wordt neergezet als een bepaald type mannelijke student. Om je te kunnen identificeren met 

een personage is het namelijk van belang eigenheid vast te stellen en die eigenheid kan per student 

verschillend zijn door de uiterlijke en gedragskenmerken van de jongen in het filmpje.  

 

7.2 Aanbevelingen 

De eerste aanbeveling die ik wil doen, heeft betrekking op het verspreiden en het aanbieden van het 

filmpje aan studenten. Indien het voorlichtingsfilmpje gebruikt wordt als communicatiemiddel naar 

de studenten toe, dan zal er optimaal gebruik gemaakt moeten worden van de mogelijkheden die de 

organisatie heeft. Uit de interviews met de studenten is gebleken dat geen van de studenten het 

(gehele) filmpje eerder heeft gezien. Het filmpje zou dus beter onder de aandacht moeten worden 

gebracht door het op verschillende websites te plaatsen. In een enkele brief die de IB-Groep – 

namens de OV-bedrijven – gestuurd heeft naar de studenten is wel verwezen naar de website 

www.studentenov-chipkaart.nl en het filmpje Laat mij maar eens zien hoe het werkt!, maar het 

filmpje was bij geen van de studenten uit dit onderzoek bekend. Via verschillende 

communicatiekanalen – internet, televisie en radio – zou het filmpje onder de aandacht gebracht 

moeten worden, zodat de doelgroep ook daadwerkelijk bereikt wordt.  

 

De tweede aanbeveling die ik wil doen, heeft betrekking op de identificatie met de personage uit het 

filmpje. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van meerdere studenten die neergezet worden in 

het filmpje, zodat de grote groep studenten zich hiermee kan identificeren. Nu is er gekozen voor 

een mannelijke student die nogal ‘typisch’ is. Ten eerste maakt dit het voor de vrouwelijke studenten 

al moeilijker om zich te identificeren met deze persoon en ten tweede kunnen zowel mannelijke als 

vrouwelijke studenten zich niet identificeren met deze persoon, omdat zij niet zo lui en nonchalant 

zijn en niet in een vies en rommelig huis leven, terwijl zij wel student zijn. Om de kans dat een 

student zich kan identificeren met een personage uit het filmpje te vergroten, wordt aanbevolen om 

meerdere personages neer te zetten in het filmpje, zodat de studenten zich met één van de 

personages of met delen van verschillende personages kunnen identificeren. Hiermee wordt dan ook 

beter geappelleerd aan de doelgroep (waar geen eenduidig beeld over te vormen valt).  
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De derde aanbeveling die ik wil doen, heeft betrekking op de duur van het filmpje. Over het 

algemeen kunnen de studenten uit dit onderzoek het filmpje wel waarderen, maar verschillende 

studenten geven aan dat ze moeite hadden om de aandacht bij het filmpje te houden. Dat studenten 

moeilijk hun aandacht vast kunnen houden, blijkt ook uit het filmpje waar de jongen steeds weer 

afgeleid wordt door een meisje. De makers zetten dit beeld dus neer, maar gaan hier in hun eigen  

creatie aan voorbij. Om het filmpje korter te maken zou de sketch wat ingekort moeten worden. Veel 

van de studenten uit het onderzoek geven aan dat de scène met het uit bed komen wel erg lang 

duurt en niet per definitie noodzakelijk is om de informatie over te brengen. Bovendien geven veel 

studenten aan dat de stappen wel erg goed en duidelijk worden uitgelegd, maar dat hun aandacht 

niet wordt vastgehouden wanneer aspecten niet van toepassing zijn op de informatie waar de 

student naar op zoek is. Het proces van aanvragen is voor de studenten niet van toepassing geweest, 

omdat zij al een Studenten OV-jaarkaart hadden en de Studenten OV-chipkaart automatisch 

opgestuurd kregen. Het zou daarom goed zijn om het doel en het belang van het kunnen reizen met 

de Studenten OV-chipkaart duidelijk naar voren te brengen in het filmpje en dan uiteindelijk te 

verwijzen naar de website www.studentenov-chipkaart.nl, waar meer informatie te vinden is. Op de 

website kunnen dan ook extra filmpjes worden geplaatst waarin de verschillende aspecten van het 

gehele proces uiteen worden gezet. Wanneer het filmpje korter is en maar beperkte informatie 

geeft, zal de student meer geboeid blijven tijdens het filmpje en daarna zelf beslissen om (gericht) 

verder te zoeken naar informatie of een ander filmpje. Bovendien zal hiermee het primaire doel – 

verwijzen naar de website www.studentenov-chipkaart.nl – beter gediend worden, omdat er dan op 

deze website gefocust wordt. 
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BIJLAGE 
 

 

Bijlage 1 – DVD met film- en geluidsfragmenten 

 

Filmpje 

Laat mij maar eens zien hoe het werkt!  (filmfragment) 

 

Interviews 

Mannelijke respondent 1 – M1  (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 2 – M2   (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 3 – M3   (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 4 – M4  (geluidsfragment)     

Mannelijke respondent 5 – M5    (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 6 – M6   (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 7 – M7  (geluidsfragment)  

Mannelijke respondent 8 – M8  (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 9 – M9  (geluidsfragment) 

Mannelijke respondent 10 – M10  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 1 – V1  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 2 – V2  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 3 – V3  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 4 – V4  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 5 – V5  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 6 – V6  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 7 – V7  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 8 – V8  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 9 – V9  (geluidsfragment) 

Vrouwelijke respondent 10 – V10  (geluidsfragment) 


