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Prosociaal nieuws en prosociaal gedrag in
kinderen
Een experimentele studie naar prosociaal televisienieuws voor
kinderen en prosociaal gedrag
Inleiding
Sinds het begin van het nieuwe millennium is er in verschillende wetenschappelijke
disciplines steeds meer belangstelling voor hoe mensen zich positief en optimaal
kunnen ontwikkelen (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Een belangrijk aspect
gerelateerd aan positieve ontwikkeling is prosociaal gedrag (Lyubomirsky, King &
Diener, 2005; Peterson & Seligman, 2004) – dat is vrijwillig gedrag met als doel een
ander te helpen (Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2007; Padilla-Walker, Coyne, Fraser &
Stockdale, 2013). Al in de kindertijd heeft prosociaal gedrag zijn voordelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat prosociale kinderen meer geliefd zijn, meer hechte vrien*
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den hebben en gelukkiger zijn dan minder prosociale kinderen (Cillessen & Rose,
2005; Clark & Ladd, 2000; Hastings, Utendale & Sullivan, 2007; Holder &
Coleman, 2008; Östberg, 2003). Verder blijkt prosociaal gedrag een voorspeller te
zijn van latere academische prestaties (Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, Bandura &
Zimbardo, 2000; Moore & Allen, 1996; Raver, 2002). Een recente studie heeft zelfs
aangetoond dat het aanmoedigen van prosociaal gedrag ervoor kan zorgen dat kinderen meer geaccepteerd worden door leeftijdgenoten en zich gelukkiger voelen
(Aknin, Hamlin & Dunn, 2012; Layous, Nelson, Oberle, Schonert-Reichl &
Lyubomirsky, 2012). Om deze redenen is het van groot belang om te onderzoeken
hoe prosociaal gedrag aangemoedigd kan worden om zo het welbevinden van kinderen te verbeteren.
Omdat kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen voor de televisie (CBS,
2009; Rideout, Foehr & Roberts, 2010), zou televisieprogrammering voor kinderen
een mogelijke weg kunnen zijn om prosociaal gedrag aan te moedigen. Wanneer
kinderen televisiekijken, krijgen ze relatief veel prosociaal gedrag te zien. De meest
recente inhoudsanalyse laat zien dat 73% van alle televisieshows ten minste drie
keer per uur prosociaal gedrag laat zien in de vorm van helpen en/of delen (Smith
et al., 2006). Ondanks dat er veel prosociaal gedrag te zien is, is er weinig onderzoek naar hoe blootstelling hieraan is gerelateerd aan prosociaal gedrag in kinderen
(Mares & Woodard, 2005, 2012). Zo konden Mares en Woodard (2005) slechts
34studies opnemen in hun meta-analyse naar de positieve effecten van televisie op
het prosociale gedrag van kinderen. Ter vergelijking, in hun meta-analyse naar de
rol van geweld op televisie en agressie analyseerden Paik en Comstock (1994) maar
liefst 217 studies. Met de huidige studie wordt een bijdrage geleverd aan het
beperkte aantal studies naar de invloed van prosociale televisie op kinderen.
In lijn met eerdere experimentele studies naar televisie en prosociaal gedrag, richt
deze studie zich specifiek op altruïstisch prosociaal gedrag, namelijk: delen,
doneren en het aanbieden van hulp (Mares & Woodard, 2005). Anders dan in het
eerdere onderzoek, dat zich voornamelijk richtte op entertainmentmedia, is voor
deze studie altruïstisch prosociaal gedrag verpakt in een (fictief) nieuwsprogramma
voor kinderen. In Nederland bestaat inmiddels al meer dan dertig jaar het nos Jeugdjournaal, een nieuwsprogramma dat zich speciaal richt op kinderen in de leeftijd
van circa 10 tot 12 jaar (Jeugdjournaal, 2014). Nederland liep destijds voorop in het
hebben van een journaal speciaal voor kinderen, alleen in Groot-Brittannië bestond
al een dergelijk nieuwsprogramma. Inmiddels wordt in meer dan dertig landen een
jeugdjournaal uitgezonden.
Er zijn twee redenen waarom de focus op televisienieuws voor kinderen uitermate
interessant en relevant is voor het onderzoeken van prosociale media-effecten. Ten
eerste worden kinderen relatief veel aan televisienieuws blootgesteld. Een groot aantal kinderen in de late kindertijd en de preadolescentie kijkt dagelijks of ten minste
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een aantal keer per week televisienieuws, met name televisienieuws gericht op kinderen (Carter & Allan, 2005; De Cock & Hautekiet, 2012). Volgens de kijkcijfers van
de nos (2014) heeft de avonduitzending van het Jeugdjournaal in Nederland een
gemiddelde van maar liefst 306.000 kijkers (7,3% marktaandeel). Daarbij kijkt een
groot aantal kinderen het Jeugdjournaal ’s ochtends thuis (8,5% marktaandeel) of op
school.
Een tweede reden waarom er gekeken is naar televisienieuws voor kinderen heeft
betrekking op de strategieën die worden gebruikt door de producenten van deze
nieuwsprogramma’s. Een vaak toegepaste strategie is dat elk nieuwsprogramma
zware en lichte verhalen steeds met elkaar afwisselt (Walma van der Molen & De
Vries, 2003). Deze programma’s verschillen dus van nieuwsprogramma’s voor volwassenen door niet de nadruk te leggen op negatieve gebeurtenissen, maar ook relatief veel aandacht te schenken aan positieve gebeurtenissen. Een andere strategie is
dat er kinderen in plaats van volwassenen worden ingezet om persoonlijke ervaringen te delen, om zo het nieuws aantrekkelijker te maken voor het jongere publiek
(Carter & Allan, 2005; Walma van der Molen & De Vries, 2003; Zillmann &
Brosius, 2000). Kortom, televisienieuws voor kinderen zou een goede en natuurlijke manier kunnen zijn om kinderen bloot te stellen aan prosociale boodschappen
omdat kinderen vaak naar televisienieuws voor kinderen kijken en omdat dit nieuws
op een aansprekende wijze wordt gebracht.
Het specifieke doel van deze studie was daarom om te onderzoeken hoe prosociaal
gedrag in een nieuwsprogramma prosociaal gedrag bij kinderen kan stimuleren.
Aan de hand van een experimenteel design met 372 kinderen in de groepen 7 en 8
van het basisonderwijs (de doelgroep van het nos Jeugdjournaal) onderzochten we
in hoeverre televisienieuws waarin kinderen prosociaal gedrag laten zien van
invloed is op vergelijkbare prosociale intenties en gedragingen van kinderen.

Theoretische achtergrond
Een veelbelovend model dat de invloed van prosociale televisie op prosociaal gedrag
in kinderen kan verklaren, is dat van de entertainmenteducatie (Mares & Woodard,
2012; Moyer-Gusé, 2008). Entertainmenteducatie is een strategie waarbij boodschappen verpakt worden in populaire entertainmentmedia. Het idee is dat door
middel van betrokkenheid bij het verhaal en de karakters weerstand tegen de verpakte boodschappen wordt verminderd, en motivaties en gedragingen in lijn met de
verpakte boodschap juist worden vergroot (Bandura, 2004; Moyer-Gusé, 2008).
Hoewel een nieuwsprogramma geen entertainment is, is het aannemelijk dat het
verpakken van boodschappen in nieuwsitems op dezelfde manier zal werken.
Betrokkenheid bij het verhaal en de karakters kan immers ook opgaan voor nieuws-
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items (Walma van der Molen, Valkenburg & Peeters, 2002). In nieuwsprogramma’s
wordt naast de kerninformatie vaak gebruik gemaakt van persoonlijke ervaringen
om een meer levendig en concreet beeld te scheppen van het nieuws. Volgens de
exemplification theory helpt het inzetten van dergelijke voorbeelden de kijker om het
verhaal beter te begrijpen en te beoordelen (Zillmann & Brosius, 2000). In nieuwsprogramma’s voor kinderen worden vaak kinderen als bron gebruikt (Carter &
Allan, 2005; Matthews, 2005; Walma van der Molen & De Vries, 2003). Door het
inzetten van kinderen kan het voor de jonge kijker makkelijker worden om zich te
identificeren met deze kinderen, wat de betrokkenheid met het nieuws vergroot
(Walma van der Molen et al., 2002). Het belang van betrokkenheid met de karakters
is ook geopperd door onder meer Bandura, die veronderstelt dat mensen nieuwe
gedragingen leren door het observeren van modellen (op televisie). Dit gebeurt met
name als deze modellen beloond worden voor hun gedrag en wanneer de modellen
aantrekkelijk en/of gelijk zijn aan de kijker (Bandura, 2004; Moyer-Gusé, 2008). In
lijn met deze ideeën is het zeer aannemelijk dat het gebruik van kinderen als bron
effect heeft op de motivaties en gedragingen van de kinderen die kijken. De vraag is
echter of een nieuwsitem wat relatief kort is dit al daadwerkelijk kan bewerkstelligen. In deze studie wordt daarom voor het eerst onderzocht in hoeverre prosociale
boodschappen verpakt in televisienieuws voor kinderen is gerelateerd aan prosociale
intenties en gedragingen. Meer specifiek is er in deze studie onderzocht of het zien
van een nieuwsprogramma met daarin kinderen die prosociaal gedrag laten zien
inspireert tot prosociale intenties en gedragingen onder de jonge kijkers.
Het empirische bewijs dat het kijken naar prosociale televisie is gerelateerd aan een
hogere mate van prosociaal gedrag (Mares & Woodard, 2005), is voornamelijk
gebaseerd op onderzoek met jonge kinderen. Slechts een beperkt aantal studies
onderzocht de prosociale effecten op oudere kinderen (Mares & Woodard, 2005;
Strasburger, Wilson & Jordan, 2009). De huidige studie levert een bijdrage door de
invloed van prosociale televisie te onderzoeken op kinderen in de late kindertijd en
de preadolescentie. Hoewel de sterkste groei in de ontwikkeling van prosociaal
gedrag gemaakt wordt in de jaren voordat kinderen naar school gaan, ontwikkelen
kinderen in de jaren daarna nog door en worden zij steeds prosocialer (Hastings et
al., 2007). Uit de weinige studies die zijn gedaan onder deze leeftijdsgroep blijkt dat
prosociale televisie ook dan nog steeds van invloed is (Mares & Woodard, 2005).
Hypothesen

In dit onderzoek werd door middel van een experiment vastgesteld in hoeverre prosociaal gedrag in een televisieprogramma speciaal gericht op kinderen is gerelateerd
aan prosociale intenties en gedragingen in kinderen. Kinderen in de experimentele
conditie werden blootgesteld aan een prosociaal nieuwsbericht waarin kinderen geld
inzamelden voor UNICEF. Kinderen in de controleconditie kregen het programma te
zien met ook een nieuwsitem over UNICEF, maar zonder het prosociale gedrag. Verwacht werd dat kinderen die het nieuwsbericht met het prosociale gedrag te zien
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kregen (H1) een grotere bereidwilligheid zouden tonen om een project voor UNICEF
bij hen op school op te zetten en (H2) meer geld zouden doneren aan UNICEF
(Dlugokinski & Firestone, 1974; Krevans & Gibbs, 1996). Beide uitkomstmaten
waren vergelijkbaar met het prosociale gedrag dat getoond werd in het nieuwsitem
(Mares & Woodard, 2005, 2012; Strasburger et al., 2009). Om een realistisch beeld
te krijgen van de potentiële invloed van prosociaal nieuws naast belangrijke kind- en
omgevingsfactoren, werd in de analyses gecontroleerd voor sekse, waardering van
het nieuwsprogramma (Clifford & Gunter, 1995), initieel prosociaal gedrag en de
mate waarin ouders goede doelen belangrijk vonden (Hastings et al., 2007).

Methode
Onderzoekspopulatie

De studie is uitgevoerd op acht basisscholen in het zuidoosten van Nederland in de
maanden december 2012 tot en met februari 2013. De onderzoekspopulatie bestond
uit 372 kinderen in de leeftijd tussen de 9 en 13 jaar oud (M = 10.94; SD =.76),
waaronder 44,1% jongens. De meerderheid van de kinderen was geboren in
Nederland (96%).
Design en procedure

De studie is goedgekeurd door de ethische commissie van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen. Na het verkrijgen van toestemming van de directeuren van de basisscholen kregen de leerlingen uit groep 7 en 8
(N = 404) een brief mee voor hun ouders waarin informatie werd gegeven over het
onderzoek. Tevens werden de ouders in de brief gevraagd om toestemming te verlenen voor deelname van hun kind door middel van passieve consent. De ouders kregen de mogelijkheid om binnen twee weken te reageren. Bijna alle ouders (98%)
gaven (passief) toestemming. Uiteindelijk konden 24 kinderen niet deelnemen
omdat ze afwezig waren op de dag van het onderzoek.
De kinderen werden onderzocht op hun school onder schooltijd. De kinderen werd
verteld dat het onderzoek ging over hun mening naar een nieuw nieuwsprogramma
voor kinderen, namelijk NewzKids. Voorafgaand aan het onderzoek werd de kinderen gevraagd om actief toestemming te geven voor deelname. Alle kinderen gaven
actieve toestemming. Na het individueel invullen van de eerste vragenlijst, waarbij
onder meer demografische factoren en het initiële prosociale gedrag in kaart werden gebracht, kregen de kinderen klassikaal NewzKids te zien.
NewzKids is een niet-bestaand nieuwsprogramma. Speciaal voor deze studie zijn
twee versies van dit zogenaamde programma gemonteerd met zowel bestaand
nieuwsmateriaal als opnames van nieuws dat in scène was gezet. In zowel de experimentele als de controleconditie kregen de kinderen twee neutrale nieuwsitems te
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zien. Eén ging over orkaan Sandy en de andere over Epke Zonderland die inmiddels
vier vluchtelementen achter elkaar kon. Beide nieuwsitems waren gebaseerd op
daadwerkelijke gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden op 31 oktober 2012, de
datum waarop NewzKids zogenaamd was uitgezonden. Tussen deze twee neutrale
items zat een item over UNICEF. In de experimentele conditie ging dit item over kinderen die op hun school geld inzamelden voor UNICEF – een realistisch verhaal dat
aansluit bij de belevingswereld van kinderen in groep 7 en 8 (Mares & Woodard,
2005, 2012; Strasburger et al., 2009). In de controleconditie ging het item over UNICEF die op een school informatie kwam geven over UNICEF, waarbij geen prosociaal
gedrag te zien was. In beide condities werden de kinderen dus geprimed met UNICEF, maar alleen in de experimentele conditie kwam daadwerkelijk prosociaal
gedrag voor. Beide items duurden twee minuten. Het totale nieuwsprogramma met
de drie items duurde in totaal vijf minuten.
Nadat het nieuwsprogramma was afgelopen, werden de leerlingen één voor één uit
de klas gehaald door een onderzoeker. De kinderen kregen vervolgens één euro in
muntjes van tien cent om ze te bedanken voor hun deelname. Vervolgens kregen ze
de mogelijkheid om dit bedrag – of een deel daarvan – te doneren aan UNICEF. Om
te voorkomen dat de kinderen om extrinsieke redenen zouden doneren, werden ze
even alleen gelaten en werd ze verzocht om hun eventuele donatie in een envelop te
stoppen, dicht te maken en in een verzamelbox te doen.
Daarna werd de kinderen gevraagd om de laatste vragenlijst in de klas in te vullen.
In lijn met het zogenaamde doel van het onderzoek kregen de kinderen vragen
voorgelegd die onder meer betrekking hadden op hun mening over NewzKids. Ook
stonden er vragen in over wat ze zouden vinden van een project over UNICEF bij hen
op school en een vraag die in kaart kon brengen of de manipulatie gelukt was. Ook
werd de kinderen gevraagd te beschrijven waar de studie volgens hen over ging. De
meeste kinderen gaven een antwoord dat in lijn was met het doel dat ze was verteld
voorafgaand aan het onderzoek. Een derde van de kinderen had het vermoeden dat
het onderzoek over UNICEF ging. Geen van de kinderen had door dat de studie ging
over de relatie tussen de acties voor UNICEF in het nieuwsprogramma en hun eigen
gedrag na die tijd. Nadat de dataverzameling was afgerond en de analyses waren uitgevoerd, werden de kinderen en hun ouders via de scholen geïnformeerd over de
resultaten van het onderzoek.
Meetinstrumenten

Prosociale uitkomstmaten. De prosociale intentie van de kinderen – dat wil zeggen, hun
bereidwilligheid om een project voor UNICEF bij hun op school op te zetten – werd
vastgesteld door middel van vragen in de laatste vragenlijst. Na de vraag: ‘De medewerkers van UNICEF vinden het leuk als scholen projecten opzetten om geld binnen
te halen. Zou je het leuk vinden als jouw school daaraan zou meedoen?’ (met de
antwoordopties ‘nee’ en ‘ja’), werd de kinderen gevraagd: ‘Zou je mee willen helpen
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om zo’n project op te starten?’ Kinderen die deze laatste vraag met ‘ja’ beantwoordden, werden beschouwd als bereidwillig om een project voor UNICEF bij hun op
school op te zetten. Prosociaal gedrag werd vastgesteld aan de hand van de grootte
van de donatie voor UNICEF (Dlugokinski & Firestone, 1974; Krevans & Gibbs,
1996).
Covariaten. In de analyses werd gecontroleerd voor sekse, waardering van het
nieuwsprogramma, het initiële prosociale gedrag van de kinderen en de mate
waarin ouders goede doelen belangrijk vinden (Eisenberg et al., 2007; Grusec,
Davidov & Lundell, 2002). Met uitzondering van de waardering van het nieuwsprogramma werden deze covariaten gemeten voorafgaand aan het kijken van NewzKids.
Het initiële prosociale gedrag van de kinderen werd vastgesteld aan de hand van
gemiddelde scores op de prosociale schaal van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, Meltzer & Bailey, 1998). Deze schaal bestaat uit vijf vragen,
zoals: ‘Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrachten, kinderen)’ met
de antwoordmogelijkheden: ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ en ‘zeker’. De Cronbach’s
alfa voor deze schaal was .69. Waardering van het nieuwsprogramma werd vastgesteld aan de hand van de vraag: ‘Welk rapportcijfer zou je deze uitzending geven?’
Vervolgens konden de kinderen een score geven tussen de 1 en 10 waarbij een
hogere score stond voor een hogere waardering. In hoeverre ouders goede doelen
belangrijk vinden werd gemeten door de kinderen vijf vragen voor te leggen, waaronder: ‘Mijn ouders vinden het belangrijk om goede doelen te steunen’ en ‘Mijn
ouders geven geld aan goede doelen’ met de antwoordmogelijkheden: ‘nooit’, ‘bijna
nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘altijd’. De Cronbach’s alfa van deze schaal was .70.
Analysestrategie

Na het berekenen van beschrijvende statistieken zijn er t-toetsen en χ²-toetsen uitgevoerd om te bekijken of de randomisatie had geleid tot een goede verdeling van
sekse, leeftijd en initieel prosociaal gedrag over beide condities. Het effect van prosociaal televisienieuws op de binaire variabele prosociale intenties is onderzocht met
een logistische regressie, en het effect op het prosociale gedrag met een lineaire
regressieanalyse. In beide analyses werden sekse, waardering van het nieuwsprogramma, initieel prosociaal gedrag en het belang dat ouders hechten aan goede
doelen opgenomen als covariaten. In de analyses naar de bereidwilligheid om een
project voor UNICEF op school op te zetten (gedragsintentie) is ook de hoeveelheid
geld dat kinderen gedoneerd hadden opgenomen als covariaat, aangezien de kinderen eerst gevraagd werd te doneren en daarna de laatste vragenlijst moesten invullen en dat dit mogelijk van invloed kan zijn op het invullen van de vragen over de
bereidwilligheid om te helpen.
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Resultaten
Beschrijvende statistieken

Uit de beschrijvende statistieken bleek dat 63,2% van de kinderen meerdere keren
of zelfs elke dag naar het nos Jeugdjournaal kijkt. Van de kinderen gaf 44,1% aan
meestal met ouders te kijken, 43,8% met hun broer(s) en/of zus(sen) en 57% met de
klas. Verder bleek dat de meerderheid van de kinderen NewzKids leuk vonden
(M = 7,39; SD = 1,55). In vergelijking met het nos Jeugdjournaal vond 47,1% van de
kinderen NewzKids net zo goed of zelfs beter. De kinderen doneerden gemiddeld
62,16 cent aan UNICEF en de meeste kinderen gaven aan graag een project voor UNICEF bij hun op school te willen hebben (93,7%). Van alle kinderen bleek 80,8%
bereid om te helpen om een dergelijk project op te zetten. Er was geen verschil tussen kinderen in de experimentele conditie versus de controleconditie met betrekking tot sekse (χ² [df = 1, n = 372] = .02, p = .89) en leeftijd (t [df = 370, n = 372]
= .09, p = .93). Een t-toets liet echter wel een marginaal significant verschil zien tussen kinderen in de experimentele conditie en kinderen in de controleconditie ten
aanzien van hun initiële prosociale gedrag (t [df = 369, n = 365] = -1.94, p = .05), wat
betekent dat kinderen in de experimentele conditie hoger scoorden op hun
prosociale gedrag gemeten vóór het experiment. Beschrijvende statistieken voor alle
variabelen worden gepresenteerd in Tabel 1; correlaties worden weergegeven in
Tabel 2.
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Tabel 1.

Beschrijvende statistieken voor alle variabelen per conditie

Totaal

Experimentele conditie

Controleconditie

(N = 372)

(n = 183)

(n = 189)

Prevalentie
Jongen

44.1%

43.7%

44.4%

Lijkt een project voor UNICEF leuk

93.7%

93.3%

94.1%

Bereidwilligheid om een project voor
UNICEF op te zetten1

80.8%

84.8%

76.9%

10.95 (.75)

Gemiddelde (Standaarddeviatie)
Leeftijd

10.94 (.76)

10.94 (.76)

Waardering van NewzKids

7.39 (1.55)

7.36 (1.53)

7.43 (1.57)

Initieel prosociaal gedrag2

2.63 (.34)

2.66 (.32)

2.60 (.36)

Mate waarin ouders goede doelen
belangrijk vinden

3.57 (.63)

3.55 (.65)

3.59 (.61)

62.16 (30.58)

64.98 (31.50)

59.41 (29.49)

Donatie voor UNICEF3
1

Een chi-kwadraattoets toonde aan dat kinderen in de experimentele conditie significant vaker aangaven te willen helpen met het opzetten van een project voor UNICEF bij hun op school dan kinderen in de controleconditie
(χ2 [df = 1, n = 364] = 3.70, p = .02, eenzijdig).
2 Een t-toets wees op een marginaal significant verschil tussen kinderen in de experimentele conditie en kinderen in de controleconditie ten aanzien van initieel prosociaal gedrag (t [df = 369, n = 365] = -1.94, p = .05).
3 Een t-toets wees tevens op een significant verschil tussen kinderen in de experimentele conditie en kinderen
in de controleconditie ten aanzien van de hoeveelheid geld dat ze doneerden aan UNICEF (t [df = 369, n = 371] =
-1.76, p = .04, eenzijdig). Verder werden er geen significante verschillen gevonden tussen beide condities.

Tabel 2.

Correlatiematrix voor alle variabelen

1
1-

2

3

4

5

2- Waardering van NewzKids

.27 **

3- Initieel prosociaal gedrag

.28 **

.24 **

4- Mate waarin ouders goede doelen belangrijk
vinden

.22 **

.17 **

.38 **

5- Conditie2

.01

-.02

.10 †

-.03

6- Donatie voor UNICEF

.06

.03

.13 *

.19 **

.09 †

7- Bereidwilligheid om een project voor UNICEF
op te zetten

.32 **

.23 **

.31 **

.20 **

.10 †

10
20

6

Sekse1

= jongen; 1 = meisje.
= controleconditie; 1 = experimentele conditie; * p < .05, ** p < .01, † p < .10.

.06
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Manipulatiecheck

Om vast te stellen in hoeverre beide versies van NewzKids verschilden in hun weergave van acties voor UNICEF is aan de kinderen gevraagd in hoeverre er geld gegeven
werd aan anderen in het nieuwsprogramma. Een chi-kwadraattoets wees uit dat kinderen in de experimentele conditie inderdaad significant vaker aangaven dat er geld
werd ingezameld voor UNICEF dan kinderen in de controleconditie (χ2 [df = 1, n =
363] = 56.95, p = .001).
Het effect van prosociaal televisienieuws op prosociale intenties (H1) en gedrag (H2)
De logistische regressieanalyse toonde aan dat – onder controle van mogelijke storende factoren – kinderen in de experimentele conditie significant vaker aangaven
te willen helpen met het opzetten van een project voor UNICEF bij hen op school dan
kinderen in de controleconditie (OR = 1.87, 95% CI = 1.00 – 3.49, p = .03,
eenzijdig). De lineaire regressie liet een significant effect zien van de blootstelling
aan prosociaal gedrag op de hoeveelheid geld die ze doneerden aan UNICEF (b = .09,
p = .04, eenzijdig), wat erop wees dat kinderen in de experimentele conditie meer
geld doneerden dan kinderen in de controleconditie. De effectgrootte was d = .29
voor prosociale intenties en d = .18 voor prosociaal gedrag. De bevindingen van de
regressieanalyses worden weergegeven in tabel 3.
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Tabel 3.

Bevindingen van de regressieanalyses naar het effect van prosociaal gedrag in NewzKids op de
prosociale gedragsintentie (H1) en prosociaal gedrag (H2)

Logistische regressieanalyse

Lineaire regressieanalyse

Bereidwilligheid om Donatie voor UNICEF
een project voor UNICEF op te zetten
OR

95% CI

b

SE

5.90 ***

3.22 – 10.82

0.06

0.05

Waardering van NewzKids

1.76 ***

1.35 – 2.28

0.03

0.05

Initieel prosociaal gedrag

2.12 ***

1.62 – 2.79

.13 **

0.05

Mate waarin ouders goede doelen belangrijk vinden

1.68 ***

1.28 – 2.19

.19 ***

0.05

Donatie voor UNICEF

1.16

.89 – 1.51

-

Conditie2

1.68 *

.99 – 2.87

.09 *

Univariaat (N = 372)
Sekse1

0.05

Volledig model (N = 372)
Sekse1

3.83 ***

1.97 – 7.44

0.03

0.06
0.06

Waardering van NewzKids

1.42 **

1.06 – 1.89

-0.01

Initieel prosociaal gedrag

1.57 **

1.14 – 2.16

0.03

Mate waarin ouders goede doelen belangrijk vinden

1.27

.93 – 1.73

.17 **

Donatie voor UNICEF

0.92

.68 – 1.24

-

-

Conditie2

1.87 *

.09 *

.

1.00 – 3.49

0.06
0.06

Noot. b = ongestandaardiseerde schatting; SE = standaard fout; OR = Odds Ratio; 95% CI = 95% betrouwbaarheidsinterval.
10 = jongen; 1 = meisje.
20 = controleconditie; 1 = experimentele conditie;
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05, eenzijdig.

Conclusie en discussie
Dit is de eerste studie die heeft gekeken in hoeverre blootstelling aan prosociaal
gedrag in televisienieuws voor kinderen is gerelateerd aan prosociale intenties en
gedragingen in kinderen in de late kindertijd en de preadolescentie. De bevindingen
toonden aan dat – na controle voor de mogelijke invloed van sekse, waardering van
het nieuwsprogramma, initieel prosociaal gedrag en de mate waarin ouders belang
hechten aan goede doelen – blootstelling aan prosociaal gedrag in een nieuwsprogramma leidt tot een toename in prosociale intenties en gedragingen van de kijkers.
Meer specifiek, kinderen die daadwerkelijk prosociaal gedrag hadden gezien, waren
meer gemotiveerd in het helpen opzetten van een project voor UNICEF op hun
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school en doneerden meer geld aan UNICEF dan kinderen die dit niet hadden gezien.
Deze bevindingen voegen toe aan eerder onderzoek dat, naast prosociale entertainmenttelevisie (Mares & Woodard, 2005, 2012), het zien van prosociaal televisienieuws ook prosociale motieven en gedragingen kan versterken – tenminste bij kinderen in de late kindertijd en de preadolescentie.
De effectgrootte die werd gevonden voor de gedragsintentie was gemiddeld en daarmee vergelijkbaar met de gemiddelde effectgrootte die gevonden werd voor entertainmentmedia in de meta-analyse van Mares en Woodard (2005). De effectgrootte
voor gedrag was echter klein. Een mogelijke verklaring waarom de invloed van prosociaal nieuws minder sterk was op het daadwerkelijke gedrag dan op de intenties
kan zijn dat het moeilijker is om gedrag te veranderen (Ajzen & Fishbein, 2005). De
kinderen werden slechts twee minuten blootgesteld aan het prosociale gedrag en dit
nieuwsitem was ook nog eens ingebed tussen twee andere items. Ook werden ze
slechts eenmaal blootgesteld, terwijl de effecten mogelijk sterker zijn als kinderen
langer en herhaaldelijk worden blootgesteld (Mares, 2013; Mares & Woodard, 2012).
Een andere mogelijke verklaring is dat de kinderen meer gemotiveerd werden om
vrijwilligerswerk te ondernemen dan te doneren vanwege de aard van het UNICEFnieuwsitem. Uit eerder onderzoek blijkt dat persuasieve boodschappen voor liefdadigheid die schuld en medelijden oproepen eerder leiden tot het doneren van geld,
terwijl boodschappen die positiever zijn geframed leiden tot het ondernemen van
actie, bijvoorbeeld om actief betrokken te zijn en tijd te spenderen aan liefdadigheid
(Eayres & Ellis, 1990). In het nieuwsitem in deze studie werden geen kinderen in
nood getoond. In plaats daarvan waren kinderen te zien die actief betrokken waren
bij het inzamelen van geld voor UNICEF. Niet alleen waren ze actief, ze vonden het
ook heel leuk wat ze deden. Het zou kunnen dat deze positieve weergave ertoe heeft
geleid dat de kinderen meer gemotiveerd werden om in actie te komen voor UNICEF,
terwijl hun bereidwilligheid om te doneren minder sterk werd beïnvloed. Desalniettemin is het veelbelovend dat blootstelling aan slechts een kort nieuwsitem met prosociaal gedrag er al toe leidde dat de kinderen sterkere intenties hadden om te helpen.
Zoals elke studie heeft ook deze studie een aantal limitaties die van belang zijn om
te vermelden. Ten eerste is prosociaal gedrag enigszins eendimensionaal onderzocht, namelijk door te focussen op helpen en delen. Prosociaal gedrag is echter een
multidimensionaal construct (Eisenberg et al., 2007; Mares & Woodard, 2005) en
het zou daarom voor vervolgonderzoek interessant zijn om ook andere vormen van
prosociaal gedrag mee te nemen om zo een meer genuanceerd beeld te krijgen van
de invloed van televisieprogrammering op prosociale motivaties en gedragingen in
kinderen (Padilla-Walker et al., 2013). Zo zijn verbale prosociale gedragingen die
ook veel op televisie te zien zijn, zoals complimenten geven en anderen
aanmoedigen, grotendeels genegeerd in eerder onderzoek. Ook is het van belang na
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te gaan of blootstelling aan bepaald prosociaal gedrag op televisie ook inspireert tot
andersoortig prosociaal gedrag, dus prosociaal gedrag dat niet gerelateerd is aan het
gedrag dat wordt geportretteerd.
Een tweede limitatie betreft de beperkte externe validiteit van experimenteel onderzoek. Ondanks de relatief realistische omstandigheden (een realistisch nieuwsprogramma, bekeken op school), is een experimentele context anders dan het echte
dagelijks leven, wat mogelijk invloed heeft gehad op de intenties en gedragingen
van de kinderen. Longitudinale surveystudies zijn nodig om te onderzoeken in
hoeverre (zelfgekozen) blootstelling aan prosociale televisie is gerelateerd aan de
ontwikkeling van prosociaal gedrag in kinderen door de jaren heen. Dit is nog nauwelijks onderzocht (Greitemeyer, 2011; Mares, 2013; Mares & Woodard, 2005,
2012).
Ten derde is in deze studie de rol van leeftijdgenoten niet meegenomen. Eerder
onderzoek wijst uit dat leeftijdsgenoten – en dan met name vrienden – een belangrijke rol spelen in het prosociale gedrag van kinderen (Hastings et al., 2007). Het
was opvallend dat na afloop van onze studie veel kinderen direct met elkaar gingen
vergelijken hoeveel ze hadden gedoneerd, waarop sommige kinderen zelfs vroegen
of ze alsnog wat extra geld konden doneren. Het zou fascinerend zijn om in een
vervolgstudie vast te stellen in hoeverre leeftijdgenoten of vrienden het effect van
prosociale televisie kunnen versterken. Dit is in de context van nieuws ook zeker
relevant omdat veel kinderen het nos Jeugdjournaal met hun klasgenoten kijken
(NOS, 2014).
Ook zou het interessant zijn om te proberen in vervolgonderzoek meer inzicht te
verkrijgen in de onderliggende mechanismen die de relatie tussen prosociale televisie en prosociaal gedrag kunnen verklaren (Gerrig, 1993; Green & Brock, 2000).
Het idee van leren door observatie en het model van entertainmenteducatie kan
daarbij als startpunt worden gebruikt (Bandura, 2004; Moyer-Gusé, 2008), maar
ook theorieën over positieve emoties (Fredrickson, 1998; Haidt, 2003) kunnen worden gebruikt om te onderzoeken in hoeverre bijvoorbeeld het zien van prosociaal
gedrag leidt tot meer positieve emoties die vervolgens de kans vergroten om zelf ook
prosociaal gedrag te vertonen. Bovendien zou het interessant zijn om na te gaan op
welke wijze kinderen het meest optimaal ingezet kunnen worden als bron, aangezien hier nog nauwelijks wat over bekend is (Zillmann & Brosius, 2000). Tot slot
zou het vanuit het perspectief van de positieve psychologie fascinerend zijn om te
onderzoeken in hoeverre prosociale mediaboodschappen indirect, via prosociaal
gedrag, het geluksniveau van kinderen kunnen vergroten (Aknin et al., 2012; Dunn,
Aknin & Norton, 2008; Weinstein & Ryan, 2010).
De bevindingen van deze studie onderstrepen het belang van onderzoek naar de
invloed van prosociale media op prosociaal gedrag in kinderen (Mares & Woodard,
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2005, 2012) en heeft twee belangrijke implicaties. Enerzijds kunnen de bevindingen
producenten inspireren om in nieuwsprogramma’s voor kinderen (meer) prosociaal
gedrag te laten zien. Op deze manier zijn zij in staat om de kijkende kinderen te
inspireren zelf meer prosociaal te zijn, wat vervolgens hoogstwaarschijnlijk hun
welbevinden ten goede zal komen. Anderzijds kunnen de bevindingen ouders helpen om in de gaten te houden wat hun kinderen precies kijken. Recent onderzoek
heeft aangetoond dat wanneer ouders hulp kregen om hun kinderen meer prosociale en educatieve programma’s te laten kijken, in plaats van programma’s met veel
agressie, het gedrag van hun kinderen werd verbeterd (Christakis et al., 2013).
Ouders zouden dat soort hulp bijvoorbeeld kunnen krijgen met een instrument als
de Kijkwijzer, met niet alleen waarschuwingen over de schadelijke inhoud van
televisieprogramma’s, maar ook informatie over de positieve inhoud, waaronder
prosociaal gedrag (Strasburger et al., 2009). Daarbij is het van belang te vermelden
dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel televisiekijken in het algemeen
negatief samenhangt met prosociaal gedrag (Mares & Woodard, 2012), dus ouders
zouden nog steeds geadviseerd moeten worden om hun kinderen niet te veel televisie te laten kijken. Geconcludeerd kan worden dat televisiekijken vaak wordt gezien
als de oorzaak van veel problemen bij kinderen, maar deze studie laat zien dat het
ook een bron van mogelijkheden voor positieve ontwikkeling kan zijn.
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