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BIJLAGE
Afkortingen
abc
anp
ard
bbc
br
brd
bri
brt
brtn
bsb
BskyB
cat
cbc
cbs
cnn
ddr
ebu
eng
eur
evn
fbc
fcc
gumg
iba
ina
inr
insee
ita
itn
itv
jt
klo
kro
le jt
naa
nbc
ncrv

American Broadcasting Company (*1943)
Algemeen Nederlands Persbureau
Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands (*1950)
British Broadcasting Corporation (*1922)
Bayerische Rundfunk
Bundesrepublik Deutschland (*1949; v.a. 1990 incl. ddr)
Bureau Régional d’Information [Fr]
Belgische Radio- en Televisieomroep (1960-1991)
Belgische Radio- en Televisieomroep Nederlandstalige uitzendingen
(1991-1996)
British Satellite Broadcasting (*1990)
British Sky Broadcasting (*1990; bsb + Sky Television)
Centre d’Actualités Télévisés [Fr]
Canadian Broadcasting Corporation (*1936)
Columbia Broadcasting System (*1927) [usa]
Cable News Network (*1980) [usa]
Deutsche Demokratische Republik (1949-1990)
European Broadcasting Union
Electronic news gathering
Erasmus Universiteit Rotterdam
Eurovision News
Fox Broadcasting Company (*1985) [usa]
Federal Communications Commission (*1927) [usa]
Glasgow University Media Group [gb]
Independent Broadcast Authority (*1972) [gb]
Institut National de l’Audiovisuel [Fr]
Institut National Belge de la Radiodiffusion (1953-1960)
Institut National de la Statistique et des Études [Fr]
Independent Television Authority (tot 1972) [gb]
Independent Television News (van itv)
Independent Television (*1955) [gb]
zie le jt
Dienst Kijk- en Luisteronderzoek
Katholieke Radio-omroep (*1925)
het Journal Télévisé [Fr]
Nederlands Audiovisueel Archief (tot 2004, daarna nibg / Beeld en Geluid)
National Broadcasting Company (*1926) [usa]
Nederlandse Christelijke Radiovereniging (*1924)
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ndr
nibg
niod
nir
nkv
nmp
nos
nru
nts
nwdr
ortf
rca
rdf
riod
rtb
rtbf
rtf
rtl
rug
sat
sbs
sdr
sed
sd drs
sng
swf
swr
tsr
up
upi
vara
vrt
vtr
vub
vtm
wdr
wrr
zdf
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Norddeutsche Rundfunk
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum, sinds
2004; kortweg: Beeld & Geluid)
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (sinds 1999)
Belgisch Nationaal Instituut voor Radio-omroep (1953-1960)
Nederlands Katholiek Vakverbond (1964-1981)
Nationaal Milieubeleidsplan (1989)
Nederlandse Omroepstichting (vanaf 1969 uit samenvoeging
nts + nru)
Nederlandse Radio-unie (1951-1969)
Nederlandse Televisiestichting (1959-1969)
Nordwestdeutsche Rundfunk
Office de Radiodiffusion-Télévision Française (*1964;
voorheen rtf)
Radio Corporation of America (*1919)
Radiodiffusion Française
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (1945-1999)
Radio et Télévision Belge (1960-1977)
Radio-Télévision Belge de la communauté Française (vanaf 1977)
Radiodiffusion Télévision Française (*1949, opvolger van rdf)
Radio-Télévision Luxembourg
Rijksuniversiteit Groningen
Satelliet / satellite / Satellit
Scandinavian Broadcasting System
Süddeutsche Rundfunk
Sozialistische Einheitspartei Deutschland
(Communistische partij ddr)
Schweizer Fernsehen drs
Satellite news gathering
Südwestfunk
Südwestdeutscher Rundfunk
Télévision Siusse Romande
United Press
United Press International [usa]
Vereniging van Arbeiders-radioamateurs (*1925)
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (vanaf 1997)
Video tape recorder
Vrije Universiteit Brussel
Vlaamse Televisie Maatschappij
Westdeutsche Rundfunk
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Zweite Deutsche Fernsehen (*1963)

Woordenlijst
agenda journalism
anchorperson

nieuws dat door de journalist actief wordt geselecteerd uit
groot aanbod
nieuwspresentator/presentatrice met duidelijke eigen inbreng
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autocue
basic news report

tekstafleesapparaat voor tv-omroepers
eenvoudige, accurate rapportage van ‘objectieve’ feiten
door presentator
chromakey-techniek
beeldinkleuringstechnieken o.a. ‘blue-screen’; afbeeldingen
kunnen toegevoegd aan primair beeld
cicviele journalistiek
zie publieksjournalistiek
cross cutting
serieel door elkaar gemonteerde beelden
current affairs
lopende zaken
-/reporting
achtergrondnieuws met sociale en confronterende thema’s
waarbij de journalist actief optreedt
features
(speciale) onderwerpen
format
formule (formaat/opzet/indeling)
fourth network
Rupert Murdoch’s Fox Broadcasting Company
frame
referentiekader / beeldkader
framing
inkadering
hard news
zakelijk, feitelijk nieuws
hoopla nieuws
sfeerbeelden, mooie praatjes en plaatjes, ofwel rituele
campagnebeelden
horse race
wedstrijdelement in de verslaggeving, ofwel beelden van
politieke campagnestrijd
infotainment
populariserend informatief programma
media event
(opgeklopte) mediagebeurtenis
medialogica
aard en inhoud van mediaberichtgeving worden bepaald door
specifieke mediarichtlijnen
mirror journalism
nieuws als venster op de wereld, met de journalist als
neutrale reporter
newscast
nieuwsprogramma, samengesteld uit filmbeelden, stilstaande
beelden, geografische kaarten, diagrammen en andere visuele
middelen, waarbij de nieuwslezer niet in beeld komt
newsreel
gefilmde actualiteiten in de formule van het bioscoopjournaal
package
nieuws verzorgd door correspondent die door de nieuwslezer
wordt genoemd en al dan niet in beeld komt
parallel montage
afwisseling van shots van gebeurtenissen die gelijktijdig
plaatsvinden
publieksjournalistiek wanneer de nieuwsagenda primair door burgers is bepaald,
niet door autoriteiten
reality-tv
feiten-van-het-leven televisie
scoop
primeur / exclusief nieuws
soft news
nieuws met gevoelsinbreng
soundbite
kernachtig citaat / uitspraak van de dag
split-screen-presentatie meerdere beelden en verbindingen tegelijk op het scherm
stand-up
nieuwsonderwerp wordt door een verslaggever ter plekke
gebracht tegen relevante achtergrond
tabloid/news
sensatieblad/nieuws
tell stories
ingeleid en afgerond nieuwsitem met toegevoegde up
to date info
voice-over
commentaarstem

