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De Telegraaf VS. NRC Handelsblad 

Geschiedenis 
De eerste uitgave van De Telegraaf kwam in 1983 op de markt. De oprichter was jonkheer Henry 
Tindal. Hij was politiek actief en gebruikte de krant als spreekhuis voor zijn opvattingen. Onder 
leiding van Tindal wist de krant geen winst te maken. Na zijn overleiden gebeurde dat wel toen De 
Telegraaf in handen kwam van H.M.C. Holdert (1879-1944), en er een grote populaire krant van 
maakte. Tijdens de tweede wereldoorlog moest De Telegraaf in opdracht van de Duitsers anti-Joodse 
artikelen en andere pro-Duitse artikelen plaatsen. Hierdoor werd De Telegraaf na de oorlog 
veroordeeld tot een dertigjarig verschijningsverbod. Na de opheffing van dit verbod in 1949 groeide 
de krant in de jaren ’60 uit tot de grootste krant van Nederland. Dit werd wederom bevestigd door 
de overname van de Metro.  
 
De eerste uitgave van het NRC Handelsblad kwam in 1970 op de markt. De nieuwe avondkrant 
ontstond uit een fusie van twee oude, arme dagbladen: het Algemeen Handelsblad en de nieuwe 
Rotterdamsche Courant. De krant maakte deel uit van de Nederlandse Dagblad Unie, tot dat het in 
1995 overgenomen werd door PCM uitgevers, uitgevers van onder meer de Volkskrant en Trouw. 14 
maart 2006 begon NRC met de uitgave van een ochtendkrant, NRC next. Deze krant verschijnt op 
tabletformaat. 1 september 2003 ging het internetmagazine Spunk een bondgenootschap aan met 
het NRC Handelsblad, waarmee spunk.nl het online jongerenmagazine van NRC.nl was geworden. In 
2007 stopte deze samenwerking.   
 

Doelgroep  
Tussen de lezer van het NRC Handelsblad en de lezer van de Telegraaf zit een wereld van verschil. De 
Telegraaf-lezer wordt gezien als een rokende man van 48 jaar uit de lagere sociale klasse met een 
lage opleiding. Hij kijkt dagelijks vier uur tv, voelt zich niet erg veilig en heeft nauwelijks vertrouwen 
in de politiek. De lezers van de Telegraaf hebben het gevoel dat de regering maar weinig voor hen 
doet.  
 
NRC Handelsblad wordt gelezen door de lezer die bereid is na te denken. De mannen en vrouwen 
hebben een grote belangstelling voor wat er in de wereld gebeurt. De lezers zijn hoger opgeleid en 
hebben drukke banen. Ze kiezen bewust hoe ze geïnformeerd en geïnspireerd willen worden. Ze 
hebben genoeg geld te besteden en geven het graag slim uit. De gemiddelde leeftijd is 35+ en de 
doelgroep bevindt zich in sociale klasse A.  

 
Adverteerders  
De Telegraaf staat nog vrij vol met standaard advertenties. De Telegraaf richt zich op een breed 
publiek. Ze geloven erin dat ze een specifieke doelgroep aantrekken voor adverteerders doordat ze 
conservatief (behoudend) en populistisch (waarbij het volk spreekt) zijn.  
 
Volgens het NRC bereik je tegenwoordig niet meer veel met standaard advertenties. Er is meer 
nodig. Zo hebben zij de zaterdagbijlage Lux ontwikkelt (lifestylebijlage). Ze richten zich op een 
bepaalde doelgroep en hopen zo adverteerders aan te trekken die zich op dezelfde doelgroep 
richten. Ook gaan ze mediarelaties aan. Dit hebben ze met Lowlands gedaan. Ze hopen zo meer 
leden te werven.  
 

Inhoud  
De Telegraaf wordt gezien als een populaire krant, door het grote amusement en wordt daardoor 
samen met het Algemeen Dagblad onderscheiden van de zogenoemde ‘kwaliteitskranten’. De krant 
bevat binnenlands en buitenlands nieuws en heeft een dagelijkse financiële sectie, ‘De Financiële 
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Telegraaf’. Er staan veel sensatieberichten in de krant, minstens één pagina gevuld met artikelen uit 
het roddelblad Privé. Ook heeft de Telegraaf een grote sportkatern, ‘Telesport’.  Voor abonnees 
verschijnt er op vrijdag en zaterdag het magazine Vrouw bij De Telegraaf.  
 
De inhoud van het NRC bestaat uit nieuws uit het binnen en buitenland. Ze geven het nieuws weer 
en gaan hier ook weer verder op in. De inhoud is erg zakelijk. Het NRC behandelt onder andere 
onderwerpen zoals rente niveaus, grondstoffen en valutakoersen. De artikelen zijn serieus en de 
cartoons gaan vaker over de politiek. Bij de meeste gebeurtenissen wordt er gekeken of er gevolgen 
zijn voor de economie.  
 

Opmaak 
De opmaak van het NRC en de Telegraaf zijn erg verschillend. De Telegraaf maakt veel gebruik van 
kleur waardoor het geheel meer opvalt, maar wel wat rommelig overkomt. Bij de Telegraaf krijg je 
meer het idee alsof je een tijdschrift leest. Terwijl het NRC eruit ziet als een typische krant. De 
Telegraaf heeft gewaagde koppen. Deze koppen prikkelen lezers om de stukken te lezen. Het NRC 
heeft daarentegen wat professionelere koppen, zij geven echt het nieuws weer.  
 

Media inzet 
De Telegraaf zet verschillende media in. Ze hebben een eigen website: www.detelegraaf.nl, waar het 
nieuws op te vinden is. Ook hebben ze een eigen Facebook pagina & een Twitter account waar ze 
ook nieuws op zetten. Daarnaast hebben ze ook een eigen App ‘De Telegraaf’. Ook hier is het actuele 
nieuws op te zien.  
 
Ook het NRC zet verschillende media in. Eigenlijk dezelfde media als die de Telegraaf gebruikt. Ook 
het NRC heeft een eigen website, een Facebook en een Twitter account van het NRC en ook van NRC 
next. Ook hebben ze een eigen App , alleen moet je voor deze App 
 wel betalen.  
 
Deze toename van het gebruik van verschillende media is ook meteen een ontwikkeling die beide 
kranten hebben gemaakt. Er wordt door beide kranten steeds meer gebruik gemaakt van media.  
 
 
  

http://www.detelegraaf.nl/
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Analyzing the magazines 
 

Doelgroep 
De Marie Claire Lezeres is 28 jaar en wil alles uit het leven halen wat er in zit. Het draait bij haar om: 
liefde, vrienden, werk, mode en de wereld om zich heen. Ze is veel bezig met haar persoonlijke en 
professionele ontwikkelingen en heeft er veel tijd en geld voor over om de juiste producten te vinden 
en erachter te komen welke look haar het beste staat. Ze is opgewekt, ondernemend en altijd stijlvol 
privé maar ook op het werk.  
 
De Beau Monde lezeres wil net als de Marie Claire lezeres alles uit het leven halen, een echte 
levensgenieter dus. De leeftijd van de lezeres ligt tussen de 21 en 45 jaar. Bij de Beau Monde is alleen 
niet de leeftijd van de lezeres het uitgangspunt, maar haar interesses en leefwereld. Ook zij is 
geïnteresseerd in beauty en mode en is altijd stijlvol. Zij zal nooit onopgemaakt naar buiten gaan. 
Waar de Marie Claire lezeres veel geld uitgeeft om de juiste producten te vinden voor de juiste look 
geeft de Beau Monde lezeres veel geld uit aan kleding, omdat zij dol is op winkelen. Verder houdt zij 
van lekker eten, thuis met gasten of buiten de deur, van reizen, van uitgaan en een goed verzorgd 
huis. Zij staat midden in het leven en heeft een druk sociaal bestaan. Vaak werkt zij wel, maar is geen 
uitgesproken carrièrevrouw.  
 

Inhoud 

        
 

 
Oplage 
Marie Claire oplage: 

Abonnementen Leesportefeuille Losse verkoop Totale verspreiding Totale betaalde verspreiding 

7.931 11.123 29.091 69.580 48.145 

 
Beau Monde oplage: 

Abonnementen Leesportefeuille Losse verkoop Totale verspreiding Totale betaalde verspreiding 

13.254 7.339 32.959 73.263 53.552 
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Prijs 
Marie Claire 
De losse verkoopprijs in de winkel van zowel de Marie Claire en de Beau Monde is €4,95 per nr. De 
Marie Claire verschijnt 12 keer per jaar en de Beau Monde 17 keer per jaar. Op allebei de 
tijdschriften kun je een abonnement nemen. Een abonnement op de Marie Claire voor 1 jaar kost 
€59,40. De Beau Monde is daartegenover wat duurder, deze kost €84,15, maar verschijnt dus wel 5 
keer meer per jaar dan de Marie Claire.  
 

Kwaliteit 
Marie Claire is van goede kwaliteit, qua uitstraling ook zeker qua inhoud. Zei onderscheidt zich van 
andere maandbladen door haar sterke journalistieke invalshoeken. Ook heeft zij vanwege het 
internationale concept de beschikking over aansprekend materiaal van internationale kwaliteit.  
 
Ook de Beau monde is qua uitstraling en qua inhoud van goede kwaliteit. De Beau monde heeft een 
mooie luxe uitstraling. Het is een glossy maar dan in stijl, niet alleen maar roddels over celebrity’s, 
maar ook eerlijke interviews met deze celebrity’s.  
 

Toon 
Allebei de tijdschriften hebben een beetje dezelfde toon. In allebei de tijdschriften wordt er 
aantrekkelijk geschreven, maar wel serieus. Qua uitstraling van bijvoorbeeld het lettertype hebben 
ze grote overeenkomsten. 
 

Doelstelling 
De doelstelling van Marie Claire is iedere dag weer het stimuleren van sterke en succesvolle vrouwen 
om het beste in zichzelf naar boven te halen. 
 
De doelstelling van Beau Monde is haar lezeres te laten wegdromen in het glamourleven in al haar 
opzichten.  
 

Missie  
Marie Claire: ‘Think smart, look amazing!’ 
Beau Monde: ‘Een luxe glossy met veel aandacht voor exclusieve reportages met Bekende 
Nederlanders’ 
 

Visie  
De Marie Claire wil niet alleen de nieuwste trends in mode en beauty bieden, maar ook serieuze en 
uitdagende journalistieke verhalen. 
 
De Beau Monde wil de lezeres blijven verassen met spraakmakende Hollywood-reportages, 
openhartige interviews en glamorous mode.  
 
  



7 
 

Why, it could be greased lightning! 
 
Beschouwing 
Wij hebben de film Grease gekozen als film van voor 1980. We hebben deze film met zijn allen 
gekeken en hebben hieronder onze meningen over de film beschreven. 
 
Waar we het met zijn allen over eens waren was de leuke verhaallijn van Grease. Een meisje en een 
jongen die elkaar in de zomer ontmoeten en dan toevallig op dezelfde middelbare school terecht 
komen. De jongen is een 'stoere bink' en het meisje is eigenlijk een 'tutje'. Het is geen koppel dat je 
samen zou verwachten. 
 
Wat ons erg opviel was dat de beeldkwaliteit en de scherpte van de beelden veel minder is dan de 
films van nu. Ook lijken de special effects veel 'nepper' dan in de films die je tegenwoordig op tv ziet. 
De songteksten van de nummers zijn veel braver dan de muziek van nu. Tegenwoordig hoor je 
woorden zoals 'bitch' voorbijkomen op de radio en dat was toen nog niet. We vonden het wel leuk 
om allemaal eens een keer te zien hoe films van vroeger er nou eigenlijk uitzagen. 
 
Het leukste van de film vonden we het 'musical idee'. Tegenwoordig worden in films gewoon liedjes 
bij de scènes geplakt en wordt er niet meer iets zelf gezongen. We hebben dan natuurlijk ook hard 
meegezongen met de nummers. 
 
De jongens hadden niet zoveel met deze film, ze vonden het meer een 'meisjesfilm'. De meiden 
daarentegen vonden het natuurlijk hartstikke romantisch hoe Sandy en Danny weer bij elkaar 
kwamen aan het einde. 
 

Analyse 
De film Grease komt uit in 1978. De voorganger van Grease was de muziekfilm Saturday Night Fever. 
Naar aanleiding van het grote succes van deze film heeft regisseur Rendal Kreiser de film Grease 
gemaakt. Ook Grease werd een groot succes en in veel verschillende landen is er nog een musical 
gemaakt van Grease om het spektakel nog een keer te kunnen herbeleven. Naast de musicals is er 
ook nog een vervolg gemaakt van de populaire dansfilm, namelijk Grease 2. 
 
In de film speelden vooral de onderwerpen Sex and Rock & Roll een grote rol. Niet alleen de film, 
maar ook de muziek van Grease werd heel goed ontvangen. Grease was vooral populair onder de 
meisjes, omdat John Travolta de mannelijke hoofdrol speelde. 
 
De impact van Grease op de maatschappij was dat overal mensen massaal naar de bioscopen trokken 
en op dansles gingen. Ze wouden net zo kunnen dansen als Sandy en Danny.   
 
In de jaren 70 was een grote behoefte aan vrijheid en dit kwam in de film Grease  dan ook duidelijk 
naar voren. Ook andere elementen van de jaren 70 zoals de drive in film en de plateauzolen zie je in 
Grease erg naar voren komen. 
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Student TV 
 

Ons TV kanaal is Student TV. Student TV is een kanaal voor studenten van 16-25 jaar oud. Het kanaal 
is gericht op zowel MBO als HBO studenten. De programma’s zijn makkelijk te begrijpen en een Hbo-
niveau is dus geen vereiste. Het zijn geen diepgaande programma’s, waarvan je extra leert. Student 
TV richt zich vooral op ontspanning.  
 
De programma’s die je ziet op Student TV zijn aangepast op het dagdeel waarin we ons bevinden. De 
programma’s verschillen dus in de ochtend, middag en avond. 
 
We starten de dag met de ochtendprogramma’s. We beginnen met het nieuws, gepresenteerd door 
onze eigen presentatrices. Het nieuws wordt wat luchtiger gepresenteerd dan bij bijvoorbeeld het 
NOS journaal. Natuurlijk bevat het nieuws wel wat niveau en is het geen jeugdjournaal achtig iets. De 
zware onderwerpen worden alleen wat beter uitgelegd, zoals de situaties in gebieden waar het op 
het moment niet zo lekker loopt. Zo steken de studenten er ’s ochtends ook wat van op. Voor de 
sportievelingen onder de studenten is er tussen 9 en 10 uur ’s ochtends een health programma. 
Gezond eten en sporten is tegenwoordig een echte hype geworden. In ons health programma kun je 
iedere ochtend meesporten met de coach op je beeldscherm. Daarna wordt er nog rondom een tafel 
gepraat over gezond eten en drinken. Ze leren je hoe je in topvorm moet blijven. 
 
’s Middags komen de real-life programma’s op tv. Gewoon wat luchtigs bekijken na een dag school 
voor ontspanning is natuurlijk ideaal. Je moet dan denken aan programma’s zoals teenmom. Dat 
programma is leuk om te zien en het waarschuwt de studenten onbewust ook om goed op de 
bescherming te letten tijdens de seks! 
 
’s Avonds komen de grotere programma’s. Van acht uur tot half negen komt natuurlijk Goede tijden 
Slechte tijden. Later op de avond komt Geordie Shore, wanneer deze serie is afgelopen komt er een 
ander reality programma met het zelfde idee, zoals the Valleys. Ook komen er programma’s zoals: 
Zon Zuipen Ziekenhuis, Adam zoekt Eva, Spuiten en slikken en cheat on me.  
 
Onze zender is niet alleen ideaal voor studenten, maar ook voor ouders. Niet om te kijken, maar ze 
zijn nu van alle ‘onzin’ programma’s af. We hebben namelijk allemaal last van ouders die zeuren over 
dit soort ‘hersenloze’ programma’s. Nu is er een zender waarop al deze programma’s te zien zijn. 
Handig te vinden voor de student, makkelijk te vermijden voor de ouders! 
 
Er zijn ook bedrijven die graag bij ons willen adverteren. Zo zijn er reclames van hogescholen over 
open dagen en reclames van studystore voor boeken. Ook adverteren er bedrijven met goedkope 
producten bij ons, zoals de Action. De studenten die niet meer thuis wonen hebben natuurlijk geen 
groot budget. Vakantieveilingen adverteert ook bij ons, want studenten willen er natuurlijk ook 
weleens tussenuit voor een prikkie. En wij begrijpen ook wel dat de studenten niet altijd naar onze 
zender kunnen kijken!  
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Story Radio 
 

Story Radio is een radioprogramma gebaseerd op het 
roddeltijdschrift Story van uitgeverij Sanoma. 
 
De doelgroep van Story Radio is hetzelfde als de doelgroep van het 
tijdschrift Story. Iedereen die geïnteresseerd is in showbizz- en 
royaltynieuws, dit betekent dat de luisteraars zijn verspreid over 
alle leeftijden en welstandsklassen. Het gemiddelde 
opleidingsniveau van Story Radio luisteraars is MBO. De 
gemeenschappelijke interesses van de doelgroep zijn 
lichaamsverzorging, make-up en schoonheidstips, opvoeden van 
kinderen, mode, planten en bloemen. 
 
De leefstijlgroep waarop het programma zich vooral gaat richten 
zijn traditionele streekbewoners. Dit zijn grotendeels lager 
opgeleide vrouwen die media vooral zien als amusement.  
 
Story Radio wordt iedere doordeweekse dag uitgezonden op radio 
538. Tussen half vier en vijf uur wordt het programma uitgezonden. 
 
De toon van het programma is informeel. Er wordt showbizznieuws 
afgewisseld met muziek en interviews. Het programma wordt iedere doordeweekse dag uitgezonden 
van drie tot vijf uur. 
 
Het programma wordt aan elkaar gepraat door twee vrouwen die het programma met een knipoog 
brengen en de kijker betrekken bij het programma. De presentatrices zijn redactieleden van de Story. 
Tessa de Groot en Marieke Jansen presenteren samen het programma. 
 
De vaste rubrieken van Story Radio zijn de Hot Story (spraakmakend Hollywood), fanmail (u zegt..) en 
Vraag Den Haag. Deze rubrieken komen allemaal ook aan bod in het Story Magazine. Hetzelfde idee 
wordt hiervoor gebruikt in het radio programma. 
 
Voor iedere dag van de week is een aparte uitzending. Op maandag wordt er een roddelquiz gedaan 
met drie luisteraars via de telefoon. De quiz gaat over roddels en celebrity's, de winnaar gaat naar 
huis met een jaar lang gratis Story. Op dinsdag wordt er standaard een gast uitgenodigd in de studio. 
De gast wordt geïnterviewd en luisteraars krijgen de kans om vragen te stellen aan de bekende gast. 
Woensdagmiddag kunnen luisteraars de gehele uitzending liedjes aanvragen. De liedjes die zij 
aanvragen zullen dezelfde uitzending nog gedraaid worden. Donderdag wordt er een hitparade 
gedraaid. Net uitgebrachte liedjes komen aan bod. Vrijdag kunnen de luisteraars prijzen winnen door 
zelf met een sappig nieuwtje te komen. 
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