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Abstract 

We leven in een maatschappij met een enorme verscheidenheid aan mensen. Elk van hen is uniek. Toch 

hebben we de neiging om mensen onder te verdelen in groepen. We onderscheiden blanken en zwarten, 

rijken en armen, jongeren en ouderen, heteroseksuelen en homoseksuelen, mensen zonder beperking en 

mensen met een beperking. Aan deze groepen kennen we vaak vooroordelen toe. Ook in de media vinden we 

deze vooroordelen terug. In de traditie van de cultural studies heeft onderzoek uitgewezen dat de media 

stereotype beelden van minderheidsgroepen naar voren brengen (Nario-Redmond, 2010). Bovendien wordt 

aangenomen dat de denkbeelden in de media, naast de eigen sociale ervaring en andere diverse factoren, ook 

een rol spelen in het vormen van de publieke opinie. Tien procent van de bevolking heeft een beperking. 

Toch blijkt uit onderzoek dat contact tussen personen met een handicap en personen zonder handicap eerder 

zeldzaam is. Informatie over personen met een handicap pikken we dus ook grotendeels op via de media. 

Daar wordt vaak vooral op de handicap op zich gefocust, en niet op de persoon achter de handicap. Eerder 

dan dat de aandacht op iemand zijn talenten wordt gevestigd, worden zijn beperkingen uitvergroot. De media 

geven vaak een stereotiep en negatief beeld over personen met een handicap. Zo onderhoudt men de 

misvatting dat personen met een handicap slechts weinig mogelijkheden hebben. In deze paper schetsen we 

aan de hand van een literatuuronderzoek het belang van representatie van personen met een handicap in de 

media. Daarna focussen we op de bestaande modellen van mediarepresentatie van personen met een 

handicap. We toetsen deze bevindingen in een kwalitatieve inhoudsanalyse van de tienerserie Glee. We 

onderzoeken grondig de representatie van personen met een handicap in deze gevalstudie en gaan na of de 

bestudeerde representatiemodellen ook op deze case toepasbaar zijn, en of er evolutie merkbaar is ten 

opzichte van de bestaande modellen. 
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1. Inleiding 

Binnen het wetenschappelijke veld bestaat er reeds langere tijd een onderzoekstraditie waarin men zich 

concentreert op de representatie en stereotypering van minderheden. De erkenning van personen met een 

handicap als minderheidsgroep heeft echter lang op zich laten wachten. Het is pas recent dat zij ook gezien 

worden als een sociale groep, die hard moet ijveren voor gelijke burgerrechten. Het is immers een groep 

mensen die geconfronteerd wordt met dezelfde discriminerende praktijken en vooroordelen als andere 

minderheidsgroepen, zoals vrouwen of mensen met een kleur. Bovendien is dit een van de grootste 

minderheidsgroepen, en daar is men zich vaak onvoldoende van bewust (Nario-Redmond, 2010). Eén op vijf 

mensen van de wereldbevolking heeft een beperking. Riley (2005) noemt hen de ‘last minority’. Hierbij 

doelt hij op het feit dat andere minderheidsgroepen zoals mensen met een kleur, vrouwen, ouderen, holebi’s 

en anderen er wel reeds in geslaagd zijn om verandering te brengen in de negatieve manier waarop zij 

afgebeeld werden in de media. Hoewel we deze masterproef dus kunnen situeren binnen een rijke 

onderzoekstraditie die zich focust op de representatie van minderheden, moeten we vaststellen dat dit voor 

onderzoek naar personen met een handicap minder het geval is. De werken die het meest door auteurs 

geciteerd worden, dateren vaak reeds van de jaren negentig. Tijdens het literatuuronderzoek merken we dat 

reeds toen gewezen werd op de schaarsheid van werk rond representatie van personen met een handicap. 

Ook onze eigen bibliografie maakt duidelijk dat hier weinig verandering in is gekomen. De werken rond 

representatie van personen met een handicap zijn niet danig recent noch talrijk. Het onderzoek rond het 

vraagstuk over representatie van personen met een handicap is voor een bepaalde actieve groep burgers (met 

en zonder handicap) nochtans een belangrijk gegeven. Dit zien we in Vlaanderen bijvoorbeeld aan de 

aandachtspunten van organisaties zoals GRIP vzw. GRIP vzw is een organisatie van personen met of zonder 

handicap die ijvert voor gelijke burgerrechten. Daarnaast hebben zij ook met ‘Handiwatch’ een initiatief 

opgezet waarbij zij televisieprogramma’s en films screenen op de representatie van personen met een 

handicap. Zij houden de media nauwgezet in de gaten en bieden hen zelf ook tips en voorbeelden van good 

practices aan om te werken aan een minder stereotiepe representatie. Ook bij de Vlaamse overheid wordt 

recent meer aandacht aan deze belangengroep geschonken. Zo worden er bijvoorbeeld door de Vlaamse 

Radio- en Televisieomroep inspanningen gedaan wat betreft de representatie van personen met een handicap. 

Zij sensibiliseren hun personeel aan de hand van workshops. Eveneens doen zij sinds 2004 kwantitatieve 

studies naar de zichtbaarheid van diversiteit op het scherm. In 2007 namen zij in hun ‘monitor diversiteit’ 

ook een luik op over personen met een handicap. Op basis van dit onderzoek naar representatie baseren zij 

hun streefcijfers voor de volgende jaren. We kunnen dus stellen dat er zowel maatschappelijk als academisch 

een draagvlak is voor verdere studies rond het onderwerp.  

Aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse van een tienerserie, zoeken we naar een antwoord op de 

vraag welke rol de media spelen in de stereotype representatie van personen met een handicap. We beginnen 

met een theoretisch kader voor ons onderzoek. Hierbij staan we eerst stil bij de begrippen representatie en 

stereotypering in het algemeen. Daarna focussen we op de leefwereld van personen met een handicap en de 

nood aan eigen identiteit. Verder onderzoeken we de rol die de media hierin kunnen spelen, lichten we de 
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belangrijkste representatiemodellen toe en onderzoeken de aanbevelingen van verschillende auteurs wat 

representatie van personen met een handicap betreft.  In het empirische luik van deze paper maken we een 

kwalitatieve inhoudsanalyse van de tienerserie Glee. We beginnen met het bespreken van de 

onderzoeksmethodologie. Bij de analyse toetsen we de serie aan de verschillende representatiemodellen en 

onderzoeken in welke mate de serie te rijmen is met de aanbevelingen van verschillende instanties en 

auteurs. 

2. Theorethisch kader 

2.1 Representatie en stereotypering: concepten 

2.1.1 Representatie 

Om een beter inzicht te krijgen in de media en hoe ze ons wereldbeeld mee beïnvloeden, focussen we op het 

concept representatie. Binnen de traditie van de cultural studies wordt de nadruk gelegd op 

‘betekenisgeving’. Cultuur gaat over ‘gedeelde betekenissen’, zegt Hall (1997). Wanneer we dezelfde cultuur 

hebben, betekent dit dat we de wereld op een vergelijkbare manier interpreteren. Bij elk element in ons 

cultuurcircuit is betekenisgeving van groot belang: hoe we onze identiteit construeren, bij productie, 

consumptie en het regelen van sociaal gedrag. We kunnen cultuur dus zien als een proces waarbij betekenis 

gegenereerd en uitgewisseld wordt. Bij dit uitwisselingsproces is taal de belangrijkste factor. Met een taal 

wordt hier elk systeem bedoeld, waarbij we tekens gebruiken om andere zaken te representeren. Deze tekens 

of representaties kunnen dus klanken zijn, maar ook beelden, geschreven woorden, enzovoort. We 

onderscheiden volgens Hall (1997) dus twee systemen van representatie. Een eerste systeem bestaat uit het 

geheel van mentale concepten of mentale representaties in onze hoofden. Het tweede systeem is de taal. 

Door die taal zijn we in de mogelijkheid om betekenissen en concepten te delen met elkaar. Hall (1997) 

beschrijft drie visies op representatie. Wanneer we ervan uitgaan dat de dingen reeds een duidelijke 

betekenis hebben, die vast hangt aan hun materiële bestaan in de wereld, wordt representatie een proces dat 

pas plaatsvindt nadat de dingen al vorm en betekenis hebben. Een tweede visie bestaat eruit dat betekenis aan 

dingen wordt gegeven door de maker van de taal. Elke persoon zou dus zijn eigen unieke taal kunnen 

hebben. Deze visie negeert echter dat er in dat geval geen communicatie mogelijk zou zijn. Wanneer er 

echter, zoals in de cultural studies, van uitgegaan wordt dat betekenis sociaal wordt geconstrueerd, en niet 

gevonden kan worden in een object zelf noch in de taal van één persoon, spreekt Hall  (1997) van een 

sociaal-constructionistische benadering. Dit is de benadering die Pickering (2000) hanteert. Hij spreekt 

eveneens van representaties of mentale constructies. Deze komen volgens de auteur echter niet door 

individuele reflectie tot stand, maar door middel van een socialisatieproces. Collectieve representaties liggen 

aan de basis van individuele representaties. Deze collectieve representaties worden ook door de media 

meestal uitgedragen en bekrachtigd. Een inherent kenmerk van representaties is dat ze niet noodzakelijk de 

objectieve werkelijkheid weerspiegelen. Het mentaal proces, dat Pickering (2000) reeds aanhaalde, waarbij 

we representaties internaliseren, noemt Smelik (1999) beeldvorming. Aangezien dit proces zich in onze 

hoofden afspeelt, benadrukt de auteur dat het heel moeilijk te vatten is welke invloeden dit proces heeft. 
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Daarom is het interessant om de materiële factor te onderzoeken: de bestaande beelden en teksten in onze 

omgeving. Smelik (1999) onderscheidt drie niveaus van beeldvorming. De materialiteit, dewelke we zonet 

reeds aanhaalden. Het effect van de materialiteit, dit is het mentale beeld dat tot stand komt in onze hersenen 

en dat eventueel ook een invloed heeft op ons gedrag. En als laatste onderscheidt ze ook het niveau van de 

beïnvloeding. Dit is het belangrijkste niveau, want hier ligt de mogelijkheid van een verandering van de 

mentale beeldvorming, wat dan weer tot nieuwe materiële beelden kan leiden. 

2.1.2 Representatie en de massamedia 

D’Acci (2004) legt het verband tussen representatie en televisie. Representatie is namelijk een van de 

hoofdzakelijke functies van televisie, zo stelt ze.  Zij stelt zich vragen bij onze notie van de realiteit. Zo 

vraagt ze zich af of wij de realiteit an sich ooit objectief kunnen benaderen. Wij kunnen als mensen namelijk 

nooit onze eigen interpretatie van de dingen uitschakelen. Door een constante herhaling van representaties 

wordt een sociale constructie voorgesteld als ‘realiteit’. Ze legt sterk de nadruk op het feit dat deze 

representaties voortkomen uit het menselijke brein. Daarom verkiest ze de term ‘sociale representaties’, om 

te benadrukken dat het gaat om een sociaal construct en niet om zaken die voorkomen bij geïsoleerde 

individuen. We kunnen hier opnieuw sterke gelijkenissen zien met de sociaal-constructionistische theorie 

van Hall (1997) en de theorie van Pickering (2000). We verduidelijken met een voorbeeld van D’Acci 

(2004). Een man zal in zijn leven zich ontwikkelen als man. Hij zal zich bijvoorbeeld beginnen kleden als 

een man. Hij representeert zichzelf dus als een man, net zoals de mannen rond hem. Deze representatie zal 

voor hem als natuurlijk aanvoelen, hoewel er in de natuur geen ‘echte’ mannelijkheid aanwezig is. Omdat dit 

voorbeeld zich in een sociale omgeving voordoet, noemt D’Acci dit sociale representaties. (Wanneer het 

echter gaat om televisie en film, maakt men soms een onderscheid, en spreekt men van culturele 

representaties. Deze onderverdeling is echter te arbitrair, we zullen het dus verder niet hanteren.) Wat het 

verband tussen televisie en representaties betreft, waarschuwt D’Acci voor veelgebruikte boutades zoals 

‘televisie is een reflectie van de maatschappij’. Ze past als het ware de theorie van Hall toe op het medium 

televisie. Televisie kan niet de ‘realiteit’ weerspiegelen, want die ‘realiteit’ is reeds door mensen 

geconstrueerd. Daarenboven is televisie bijzonder selectief in wat er getoond wordt en hoe. Bij commerciële 

televisie is er bijvoorbeeld steeds een verband tussen wat er getoond wordt en wat dit zal opbrengen. Zo 

werd in de Verenigde Staten door de commerciële televisie in de jaren ’50 tot ‘70 volgens D’Acci enkel 

beelden uitgezonden van jonge blanke hetero’s uit de middenklasse, die bovendien ook nog eens in het 

algemeen als aantrekkelijk werden bevonden. Daardoor werden in die beginperiode het bestaan van 

gekleurde mensen, personen met een handicap, holebi’s, en andere groepen grotendeels genegeerd. Maar dit 

beeld vormde wel de ‘realiteit’ voor een heel aantal mensen. Televisie vormde immers toch ‘een venster op 

de wereld’? Hoewel er sinds midden jaren ’80 sterke veranderingen zijn, zien we toch nog steeds bepaalde 

ideaalbeelden op televisie, die als de norm gelden. Televisie is dus geen venster op de wereld of een 

almachtig medium dat ons denken controleert, maar kan ons wel kennis verschaffen over hoe men naar de 

wereld kijkt. Maar deze representaties in de media, produceren op hun beurt betekenissen die in de sociale 



 8 

wereld ook invloed hebben op de attitudes van de mens. Dit kunnen we lezen uit volgend citaat van 

Pickering (2001, p. xiii): 

Representations consist of worlds and images which stand in for various social groups and categories. They 

provide ways of describing and at the same time of regarding and thinking about these groups and 

categories. They may also affect how their members view themselves and experience the social world around 

them. Public representations have the power to select, arrange, and prioritise certain assumptions and ideas 

about different kinds of people, bringing some to the force, dramatising and idealising or demonising them, 

while casting others into the social margins. 

Mortelmans (1999) haalt deze problematiek eveneens aan. Hij schrijft de kracht van de media toe aan het feit 

dat ze de subjectieve sociale werkelijkheid, dus de werkelijkheid zoals die door de mens gecreëerd wordt, 

kunnen tonen als zijnde de objectieve sociale werkelijkheid. De invloed van de media neemt andere 

dimensies aan wanneer de kijker niet beseft dat hij naar een geconstrueerde werkelijkheid kijkt. Door een 

object op een bepaalde wijze te representeren, beïnvloedt men het beeld van de kijker, zeker als de kennis 

van de kijker over het object waarnaar gerefereerd wordt, relatief klein is. Dit heeft negatieve gevolgen als, 

zoals Farr (1995, p.7) stelt in zijn theorie, “we react to the representations rather than to the reality they 

represent”. Het geconstrueerd karakter van de samenleving brengt met zich mee dat bepaalde representaties 

structurele ongelijkheden in de hand kunnen werken. We oordelen niet over mensen op basis van hun 

werkelijke eigenschappen, maar op basis van de representaties van de ander. Toch wordt de functie van 

representaties door Farr misschien iets te weinig genuanceerd voorgesteld. Hij brengt het verwerkingsproces 

van het individu op geen enkel moment in rekening. 

Livingstone (1990) benadrukt dat we dit verwerkingsproces geenszins over het hoofd mogen zien. Over het 

algemeen zullen we ons beeld altijd kunnen aanpassen wanneer we ondervinden dat de realiteit afwijkt van 

onze vooropgestelde verwachtingen. De individuele representatie ontstaat door een wisselwerking tussen de 

representaties en het eigen mentaal concept. De kijker is geen passieve spons. Dit werd al meermaals 

aangehaald door auteurs die kritisch reageerden op de effectstudies. In de onderzoekstraditie van de 

effectstudies probeert men eenduidige causale verbanden te leggen tussen kijkgedrag en attitudes. Maar 

indien er correlaties worden gevonden, zijn deze dikwijls zeer laag en wijzen ze niet noodzakelijk op een 

causaal verband. Opdat representaties op televisie daadwerkelijk een invloed zouden hebben, moet de kijker 

beelden in zich opnemen en interpreteren. Naast de inhoud van het televisieprogramma op zich, geven 

kijkers aandacht aan het soort programma waar ze naar kijken, de mate waarin het programma op andere 

vlakken representatief is, hun eigen sociale ervaringen in verband met het onderwerp. Ze integreren die 

informatie bij het samenstellen van hun eigen individuele representatie. 
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2.1.3 Stereotypering 

Het wordt al snel duidelijk in de wetenschappelijke literatuur dat televisieprogramma’s niet zo danig 

representatief zijn voor de werkelijkheid. Minderheidsgroepen zijn vaak ondervertegenwoordigd en worden 

telkens volgens hetzelfde starre patroon in beeld gebracht. Greenberg (1980) spreekt in dit verband van een 

‘tunnelvisie’. De weergave van personen en de interacties tussen personen verlopen volgens een herkenbaar 

schema dat na verloop van tijd nog bijzonder weinig te maken heeft met de realiteit.  

Dit gegeven heet stereotypering. Stereotypering is uiteraard geen fenomeen dat enkel in de media voorkomt. 

De eerste man die het woord stereotypes aanreikte, is Lippmann (1922). Hij zag stereotypes als cognitieve 

structuren of mentale beelden, verantwoordelijk voor de fouten in onze perceptie van de wereld. Hij belichtte 

in zijn werk ook het nut van stereotypes. Het is vermoeiend om alle dingen in detail te willen kennen en 

daarom dus onmogelijk om soms geen gebruik te maken van types en veralgemeningen. We hebben 

bijvoorbeeld geen tijd voor intens contact met alle mensen die we ontmoeten. Daarom is het goed dat we op 

basis van enkele kenmerken van personen ons snel een beeld kunnen vormen van wie die personen zijn. 

Hoewel Lippmann dus als eerste het begrip stereotypes aanreikte, focuste hij in zijn werk vooral op fouten in 

het denken, en niet op stereotypes als de eigenschappen die toegewezen worden aan groepen.  

De onderzoeken die de twintig jaar daarop volgden, richtten zich net wel op dat gegeven (Schneider, 2004). 

Instinctief oordelen we al snel negatief over het gebruik van stereotypes, maar in essentie is het 

nuanceverschil tussen stereotypes en gewone veralgemeningen zeer klein. Het is dus een moeilijke opdracht 

om het concept stereotypes eenduidig te definiëren, zo zegt Schneider (2004). Stereotypes kunnen inderdaad 

soms negatief zijn, maar evenzeer zijn ze dus nuttig in gebruik. Door de jaren heen werden verschillende 

definities aangereikt, maar over het algemeen zijn ze terug te brengen tot de definitie van Ashmore & Del 

Boca (1981). Zij definiëren stereotypes als een reeks eigenschappen die men toeschrijft aan bepaalde 

mensen, omdat ze deel uitmaken van een bepaalde sociale groep. Ook Stangor (2009) definieert stereotypes 

als die eigenschappen die we toeschrijven aan sociale groepen en aan individuen die behoren tot die groepen. 

Hij voegt er aan toe dat het vooral die eigenschappen zijn die verschillende groepen van elkaar 

onderscheiden. Volgens hem kunnen we stereotypes dan ook het best zien als die eigenschappen die eerst bij 

ons opkomen wanneer we aan bepaalde sociale groepen denken.  

Dat indelen in groepen, of ‘sociale categorisering’, is een natuurlijk proces. Het is een inherent onderdeel van 

de denkpatronen die we gebruiken om onze leefwereld makkelijker te ordenen. Het is alleen maar menselijk 

dat we andere personen onderbrengen in categorieën. Stereotypen maken mogelijk dat er in ons dagelijks 

leven een structuur zit, en we kunnen omgaan met een overload van informatie (Spee, Levefer & Vanhoof, 

1999). Alhoewel stereotypering dus nodig is, doen er zich toch problemen voor met deze zogenaamde 

‘sociale categorisering’. We doelen hier op een probleem dat Allport (geciteerd in: Stangor, C., 2000, pp. 17-

18) benoemt met zijn concept ‘overcategoriseren’. ‘Overcategoriseren’ wil zeggen dat we mensen op een 

irrationele manier in hokjes stoppen. Overcategoriseren houdt in dat men op basis van stereotypen, 

vooroordelen vormt over personen. We geven hen kenmerken die ze niet bezitten. In tegenstelling tot Spee, 



 10 

Levefer en Vanhoof wil Pickering (2001) een duidelijk onderscheid maken tussen categorieën en 

stereotypen. Hij vindt het verkeerd te stellen dat we niet kunnen leven zonder stereotypen. Evenals Allport 

wijst hij op de irrationele factor die kenmerkend is voor het denken in stereotypen. Categorieën zijn 

cognitieve hulpmiddelen, stereotypen zijn cultureel bepaald en weerspiegelen de ideologie die leeft in de 

samenleving. Ze zijn niet onlosmakelijk verbonden met onze cognitieve organisatie. Een tweede distinctie 

ziet hij in het feit dat categorieën flexibele concepten zijn. Ze zijn niet statisch. Stereotypen daarentegen 

belemmeren ons net in een flexibele manier van denken en zijn onlosmakelijk verbonden met machtsrelaties 

en het consolideren van die macht. Ook Stangor (2009) waarschuwt voor een te positieve benadering van 

stereotypes. We moeten het negatieve aspect van stereotypes erkennen. We hebben bijvoorbeeld veel meer 

negatieve stereotypes dan positieve. Bovendien, zo zegt Stangor, is het feit dat we positieve stereotypes 

hebben al genoeg om te veronderstellen dat we er ook negatieve op nahouden. Hoewel er vaak een kern van 

waarheid zit in deze overtuigingen, is de juistheid van stereotypes volgens Stangor van secundair belang. 

Hoe juist het beeld van de groep ook is, het geldt niet voor elk lid van de groep. 

2.2 Visie op handicap in de maatschappij 

2.2.1 Handicap: definitie  

Een definitie die door verschillende auteurs wordt aangehaald is deze van de World Health Organisation. De 

definities voor handicap worden opgesplitst in drie zaken: impairment, disability en handicap. Het is echter 

moeilijk om deze begrippen op een juiste manier te vertalen naar het Nederlands, aangezien het om 

nuanceverschillen gaat. We proberen te verduidelijken aan de hand van de paper van Wood (1980), waarin 

hij de drie begrippen uitvoerig toelicht. ‘Impairment’ omvat elk verlies of abnormaliteit van psychologische, 

physiologische of anatomische structuur of functie. Het concept ‘Impairment’ kunnen we dus zien als een 

louter medisch feit. Het is dus een ‘biologisch gebrek’. ‘Disability’ ontstaat ten gevolge van dat bepaalde 

gebrek. We spreken van ‘disability’ wanneer een persoon niet meer in de mogelijkheid is om een handeling 

uit te voeren op een manier waarop de gemiddelde persoon dit wel zou kunnen of op een manier die 

aanvaardbaar is voor een gemiddelde persoon. ‘Disability’ verwijst dus naar beperkingen op persoonlijk 

vlak. ‘Disability’ wordt ‘handicap’, van zodra die beperking het vervullen van een rol, die als ‘normaal’ 

gezien wordt door dat individu, limiteert of onmogelijk maakt. Wood (1980) vat deze begrippen samen in het 

volgende voorbeeld. Wanneer een persoon een stuk van de middenvinger verliest, kunnen we spreken van 

‘impairment’. Door dit verlies kan het zijn dat de persoon bepaalde handelingen niet meer normaal kan 

uitvoeren, wat dus leidt tot enkele ‘disabilities’. Verder hoeft dit echter niet te betekenen dat die persoon een 

handicap heeft, tenzij dat hij bijvoorbeeld concertviolist is en hij deze rol niet meer kan vervullen. Een 

handicap wordt eveneens een ‘sociaal nadeel’ genoemd (Chapireau & Solvez, 1998). Cumberbatch & 

Negrine merken terecht op dat er in elk van deze definities een normatief gegeven aanwezig is. Ook bij het 

concept ‘impairment’, hoewel dit als iets louter medisch wordt gezien. Het is een kwestie van ‘normatief 

denken over hoe het menselijk lichaam en de menselijke geest in elkaar zouden moeten zitten. Bij ‘disability’ 

en ‘handicap’ is in de definitie reeds vervat dat dit voor een stuk sociaal bepaald is en wordt beïnvloed door 
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de menselijke omgeving (Cumberbatch & Negrine, 1992). De auteurs maken ons bewust van het feit dat 

termen als ‘beperking’ en ‘handicap’ vatbaar zijn voor een politieke discussie, en dat er argumenten zijn om 

te zeggen dat beperkingen enkel op de voorgrond treden omdat de maatschappij en de omgeving gebouwd is 

op maat van mensen zonder beperking.  

2.2.2 Sociologische modellen 

Het definiëren van handicap is, zoals we in de vorige paragraaf merkten, een moeilijk en omstreden gegeven. 

Dergelijke gedetailleerde nuanceverschillen in termen zoals beperking en handicap, zullen we in het vervolg 

van de paper dan ook niet hanteren. In het wetenschappelijke veld wordt het onderwerp handicap meestal 

benaderd vanuit verschillende theoretische modellen. Deze sociologische modellen geven op een 

vereenvoudigde manier de verschillende wijzen weer waarop men in de maatschappij naar handicap kijkt. 

We geven hier een uiteenzetting van deze modellen. Verder zal in dit literatuuronderzoek blijken dat de 

modellen die gehanteerd worden ook bruikbaar zijn in het bestuderen van de manier waarop handicap 

benaderd wordt in de media. Hoe we in de maatschappij betekenis geven aan handicap, speelt immers 

vanzelfsprekend een rol bij het representeren in de media. In de loop van de geschiedenis hebben dominante 

manieren van denken elkaar opgevolgd. De modellen waarin deze manieren worden voorgesteld, zijn echter 

niet van die aard, dat ze elkaar kunnen vervangen. De modellen kunnen gelijktijdig voorkomen. Ze zijn 

grotendeels complementair en vloeien in elkaar over (GRIP vzw, n.d.). 

Het eerste model is het ‘religieus-moreel model’, dit is een model dat zich richt op het existentiële bestaan. 

Het biedt een antwoord op de vraag waarom men een handicap heeft of net niet. De controle van het 

fenomeen handicap wordt dan gelegd bij een hogere kracht of religie. Of een handicap gezien wordt als een 

probleem hangt af van de cultuur. Afhankelijk daarvan wordt de handicap gezien als een straf of een zegen. 

Dit bepaalt ook mede het feit of handicap een positieve of negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, 

en of de persoon een positieve of negatieve rol vervuld in de maatschappij (GRIP vzw, 2010). Naast een 

verklaring biedt het religieus-moreel model dus ook een waardeoordeel (Handiwatch, n.d.). Op wereldvlak 

overheerst het ‘religieus-moreel model’, of is het alleszins aan een revival bezig. In de Verenigde Staten 

bijvoorbeeld leeft het terug op. Men denkt dan in termen van zonde, en zoekt naar de oorzaken van de straf 

(GRIP vzw, n.d.). Voorbeelden van verklaringen die passen onder het religieus-moreel model zijn 

individuele schuld, zoals schuld bij genetische voortplanting bij een groot risico op een handicap, of schuld 

van de moeder wanneer zij tijdens de zwangerschap dingen niet of wel deed die een handicap konden 

voorkomen. Enkele houdingen ten opzichte van handicap die we onder het religieus-moreel model kunnen 

plaatsen zijn medelijden en liefdadigheid, bewondering, het geloof dat men een beperking kan overwinnen 

door middel van doorzettingsvermogen (Handiwatch, n.d.). 

De twee volgende modellen zijn diegene waar in de literatuur het meeste aandacht wordt aan geschonken: 

het medisch model en het sociaal model (Roper, 2003; Barke, 1999). Het medisch model is volgens GRIP 

vzw (n.d.) het meest van toepassing in België, en sinds de jaren zeventig de meest voorkomende visie op 

handicap in het westen (Handiwatch, n.d.). Dit model wordt soms ook als het individueel model of 
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overwinningsmodel benoemd, aangezien het een model is dat handicap ziet als iets inherent aan het individu. 

Het ligt dan ook in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om deze handicap te overwinnen. De nadruk ligt 

dus op genezing, of het zo veel mogelijk ‘normaliseren’ van de patiënt (Roper, 2003). Men ziet de handicap 

dan als een vermindering van de kwaliteit van leven, waarbij de controle van het ‘meetbare defect’ bij de 

medische expert ligt (GRIP vzw, 2010). 

Het derde model is het sociaal model. Dit model hanteert eveneens het onderscheid tussen beperking en 

handicap, zoals we eerder toelichtten in de paragraaf over de definitie van handicap. Een beperking houdt 

dan in dat er een bepaalde lichamelijke of geestelijke functie niet werkt. Dit vormt echter slechts een 

handicap, wanneer de maatschappij tekortschiet en geen gelijke kansen biedt (Handiwatch, n.d.). 

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de ontoegankelijkheid van gebouwen of discriminatie (Roper, 2003). 

De handicap wordt dus gesitueerd in de omgeving, en de controle ervan ligt in de steun en draagkracht van 

de omgeving (GRIP vzw, 2010). Bij het sociaal model is het uitgangspunt inclusie. Dit principe houdt in dat 

de maatschappij zich aanpast aan de persoon met een handicap, en niet andersom. Dit model is een 

tegenreactie op het medisch model, waarbij de persoon met een handicap zijn handicap zoveel mogelijk 

minimaliseert om te kunnen functioneren in de ‘normale’ maatschappij en waar mensen die zich niet volledig 

kunnen aanpassen slechts terecht kunnen in aparte en beschermde instellingen (Handiwatch, n.d.).  

We haalden reeds aan dat de modellen in grote mate complementair zijn en elkaar soms aanvullen. Het 

vierde model probeert de kwaliteiten van de drie voorgaande modellen dan ook te bundelen. Deze 

samensmelting noemen we het cultureel model. Handiwatch (n.d.) licht de belangrijkste aspecten toe 

waarmee in het cultureel model rekening wordt gehouden. Allereerst legt men de nadruk op de handicap-

ervaring, of hoe men de eigen handicap ervaart. Volgens het cultureel model is deze ervaring voor ieder 

individu anders en mag dit ook. Een tweede aandachtspunt is de handicap-identiteit. Dit is het resultaat van 

een aanvaardingsproces, waarbij de handicap deel wordt van de identiteit. Het is echter niet zo dat dit de 

identiteit volledig omvat, het is slechts één eigenschap. Een derde accent in het model is de handicap-cultuur. 

Sommige personen met een handicap voelen dat ze deel uitmaken van eenzelfde cultuur, omdat zij 

ervaringen en waarden delen. In dit model wordt ook de nadruk gelegd op de handicap als meerwaarde. Zo 

heb je als persoon met een handicap een unieke blik op de samenleving of een handicap-wereldbeeld. 

Daarnaast heb je als persoon met een handicap een ervaringsdeskundigheid of expertisegebied dat mensen 

zonder handicap niet hebben. Vanuit die ervaringsdeskundigheid en uniek perspectief is er een potentieel om 

op dat vlak een meerwaarde te betekenen in de maatschappij. Dit noemt men handicap-kritiek. 

2.2.3 Evolutie in attitudes ten opzichte van handicap 

Hoe personen met een beperking worden benaderd in de maatschappij, hangt grotendeels af van de cultuur 

en de tijdsgeest. Eveneens blijkt dat de economische conjunctuur een factor kan zijn. De attitudes ten 

opzichte van personen met een handicap hebben in de loop der jaren veranderingen ondergaan. Dit blijft een 

belangrijk onderdeel binnen onderzoek rond personen met een handicap, aangezien gangbare attitudes hen 
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kunnen belemmeren in het vervullen van een sociale rol of het bereiken van vooropgestelde doelen (Antonak 

& Livneh, 1999). We bekijken hier de resultaten van enkele van deze onderzoeken.  

Verschillende factoren kunnen een invloed hebben bij het onderzoek naar attitudes van mensen ten opzichte 

van personen met een handicap. Hall en Mennis (1999) onderscheiden drie factoren: gender, contact en 

sociale wenselijkheid. Wat gender betreft, is er geen duidelijkheid, maar men acht het mogelijk dat vrouwen 

iets positiever staan ten opzichte van personen met een handicap. De factor contact heeft veel invloed. Intens 

contact tussen personen met en zonder handicap zou de negatieve stereotypen die mensen erop nahouden 

aanzienlijk verminderen. Toch maken de auteurs hier een kanttekening. Uit onderzoek blijkt immers dat ook 

de kwaliteit van het contact van belang is. De invloed van de derde factor, sociale wenselijkheid, blijkt uit 

verschillende studies. De respondenten antwoorden niet enkel naar hun eigen gevoel, maar houden ook 

rekening met welk gedrag sociaal aanvaard is. In een onderzoek van Cumberbatch en Negrine (1992) werd 

bijvoorbeeld gepeild naar hoe mensen denken over personen met een handicap. Daartoe werd hen onder 

andere gevraagd waaraan ze dachten bij het horen van het woord ‘handicap’. De antwoorden hielden meestal 

verband met de medische aspecten van een handicap, of verwezen naar de staat waarin een persoon met een 

handicap zich bevindt. Personen met een handicap werden gezien als mensen die gezien hun medische 

toestand hulp nodig hebben. Door geen enkele van de deelnemers werd er verwezen naar de sociale aspecten 

van een handicap. Evenmin uitte iemand de mening dat de samenleving mee een handicap bepaald. Het 

merendeel van de ondervraagde populatie benadrukte het feit dat er een enorme hoeveelheid hulp nodig was 

opdat de meeste personen met een handicap een normaal leven zouden kunnen leiden.  

Oliver (1990) onderzocht de aanwezigheid van historische evolutie bij de creatie van een identiteit voor 

mensen met een handicap. Hij vraagt zich in die context af of er ook zoiets bestaat als ‘culture of disability’. 

Hij ziet het kapitalisme als het einde van het bestaan van een geïntegreerde rol voor personen met een 

handicap in de maatschappij. Vanaf dan onderscheidt hij twee tegengestelde attitudes. Personen met een 

handicap worden ofwel verheerlijkt, alsof ze bovenmenselijk zijn, ofwel worden ze als minderwaardig 

beschouwd. Nooit staan ze op dezelfde lijn als personen zonder handicap, de beperking wordt niet 

gereduceerd tot iets bijkomstig. Hij merkt op dat het essentieel is dat we personen met een handicap 

behandelen als doorsnee mensen, niet als een aparte groep. Wuyts (2005) op zijn beurt onderscheidt zes 

beelden die in de geschiedenis terugkomen en hij koppelt ze aan verschillende basishoudingen. De meeste 

van deze basisattitudes tegenover personen met een handicap hebben tot op  vandaag hun weerslag op hoe 

wij personen met een handicap zien. We reduceren ze hier tot vier groepen. Vaak wordt naar een handicap 

verwezen als iets ‘onvolwaardig’ en ‘abnormaal’. Personen met een handicap plaatsen we dan lager in een 

hiërarchische rangschikking van personen. Wij zijn de norm en zij wijken af. Daarnaast is er het beeld van de 

ongelukkige persoon. Dat beeld is dan een bron voor medelijden en liefdadigheid. Een derde houding is de 

houding die zich vooral focust op de medische factoren. De persoon met een handicap is een zieke persoon 

die moet geholpen worden. Tenslotte onderscheiden we de houding waar we volgens Wuyts het meest naar 

evolueren: gelijkwaardigheid. Maar alhoewel de taboes rond personen met een handicap nu doorbroken zijn 

en personen met een handicap niet meer letterlijk worden weggedrukt uit de maatschappij, merkt Wuyts 
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(1996) op dat er nog steeds een grote afstand is tussen personen zonder en personen met een handicap. We 

moeten dus bijzonder voorzichtig zijn in het aannemen van een positieve evolutie. Andere auteurs (ter Haar 

en Flikweert, 1998) zijn ook van mening dat de vooroordelen voor een groot stuk blijven bestaan en dat de  

focus nog te zeer ligt op de verschillen tussen mensen met en mensen zonder een handicap. Eayrs, Jones en 

Miller (1995) bevestigen deze bezorgdheid. Het publiek is verward door bepaalde vastgeroeste contradicties. 

De wil om iedereen te beschouwen als gelijken is er, maar het voelt nog steeds als vanzelfsprekend aan dat 

een persoon die afhankelijk is van anderen geen aanspraak kan maken op evenveel rechten en 

verantwoordelijkheden. Evans (1998) neemt over deze kwestie een zeer radicaal standpunt in. Zij meent 

namelijk dat er absoluut geen positieve evolutie aanwezig is. Nog steeds wordt er volgens haar neergekeken 

op personen met een handicap. Mensen met een verstandelijke handicap worden gezien als zwakzinnigen. 

De vooroordelen zitten vastgeroest in de maatschappij. Personen met een handicap worden ofwel uitgesloten 

ofwel met liefdadigheid overstelpt. Zij is een van degenen die expliciet wijst naar de massamedia als een 

instituut die deze praktijken in de hand werkt. Algemeen kunnen we dus stellen dat attitudes tegenover 

mensen met een handicap zelden verband houden met hun capaciteiten maar integendeel de ‘afwijking’ 

benadrukken. 

2.2.4 Belang van identiteit 

Meer dan personen zonder beperking worden personen met een beperking geconfronteerd met een moeizame 

zoektocht naar identiteit. Met één vraag worden we als persoon met een handicap dagelijks geconfronteerd in 

ons verwerkingsproces zegt Slack (1999): “Who in the world am I?” Hij merkt op dat mensen met een 

beperking niet zo zeer worstelen met hun beperking op zich. Elke dag echter vechten zij tegen de 

representatie van wat die beperking inhoudt in de hoofden van anderen. Zo getuigt hij dat “Being me in a 

changed image almost became unbearable. Except the image did not belong to me. It was created by the 

external world as if it wanted to obliterate the original version of me.” Uit dit citaat kunnen we afleiden hoe 

belangrijk een eigen identiteit is naast een (soms zelfs zichtbare) handicap. Anders dan personen zonder 

handicap dragen zij ten allen tijde de stempel van hun beperking met zich mee. Een aanzienlijk aandeel van 

personen met een handicap wil echter de kans krijgen om onafhankelijk te zijn. Nadat we gezien hebben dat 

het beeld dat mensen van hen hebben er een is waarbij onafhankelijkheid niet mogelijk is, blijkt dit een 

moeilijke strijd. Als personen met een handicap de droom op onafhankelijkheid opgeven, koppelen ze dit 

meestal aan gevoelens van schaamte en schrik dat ze zullen uitgelachen worden met hun handicap. 

Sommigen blijven om die reden ook liever weg uit de gemeenschap van personen met een handicap. Ze 

willen kost wat kost vermijden dat ze gezien worden als een ‘gehandicapte’, maar vooral normaal 

beschouwd worden en een eigen leven leiden zoals iedereen (Albrecht, 2003). 

2.2.5 Integratie in de maatschappij 

De visie op hoe personen met een handicap het best opgevangen worden in de maatschappij, is de laatste 

twintig jaar grondig veranderd. Eerst primeerde de individueel-theoretische benadering. Hierbij werden 

personen met een handicap niet in staat geacht normaal te functioneren in de maatschappij. Speciaal voor hen 
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werden er aparte instellingen ontwikkeld opdat levenslange zorg verzekerd zou zijn. Langzamerhand 

ontwikkelde zich de interactie-theoretische benadering, die ook focuste op de mogelijkheden van personen 

met een handicap. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen. De huidige benadering is de maatschappij-

theoretische. Het besef groeit dat het nodig is dat personen met een handicap kunnen wonen, leven, werken 

in de gewone samenleving en niet erbuiten (Van Gennep, 2000). Voor veel personen met een handicap is 

deze integratie in de samenleving van levensbelang. Het is niet hun wil om in de rand van de maatschappij te 

leven. Als we personen met een handicap een kans op integratie willen geven, moet het beeld dat de 

samenleving van hen heeft correct zijn. Uit dat beeld wordt immers ook de identiteit van de persoon met de 

handicap voor een deel geconstrueerd. Het bepaalt hoe de persoon met een handicap zichzelf ziet en zijn 

visie over welke mogelijkheden het leven hem biedt. Sociopsychologisch onderzoek toont aan dat mensen 

zich weinig bewust zijn van die processen die de eigen identiteit en de omgang met anderen beïnvloeden. 

Net daarom verdienen ze des te meer aandacht (Heene, 1993). Toch kwam er ook kritiek op de maatschappij-

theoretische benadering. Er werd geopperd dat er enkel veranderingen waren op vlak van structuur. Er werd 

vastgesteld dat intensere contacten tussen personen met een handicap en zonder handicap uitbleven. Bij 

integratie ligt de klemtoon te sterk op het feit dat personen met een handicap zich zodanig kunnen aanpassen 

dat het mogelijk is om te functioneren in de samenleving. De inspanning moet telkens van de persoon met de 

handicap komen. Bayliss (1996) stelt dat personen met een handicap niet moeten geïntegreerd worden. Het 

uitgangspunt zou volgens hem moeten zijn dat ze intrinsiek deel uitmaken van onze samenleving. Vanaf dat 

besef werd er geijverd voor de benadering van personen met een handicap als gewone burgers met rechten en 

plichten. Zij krijgen het recht te participeren in de maatschappij en zich volledig te ontplooien. Het wordt 

erkent dat de handicap grotendeels gevormd wordt door tekortkomingen van de maatschappij en door 

discriminatie van de medemens. 

2.3 Handicap en mediarepresentatie 

2.3.1 Belang van de media 

Televisie heeft verschillende functies. Ten eerste is het een technologie, maar eveneens is het een sociaal, 

cultureel en ideologisch instituut. Met andere woorden betekent dit dat televisie kijkers een idee geeft van 

wie ze zijn, waar ze zijn, wanneer ze daar zijn. Televisie heeft een actieve rol bij het vormen van het 

zelfbeeld en wereldbeeld van kijkers (D’Acci, 2004). Personen met een handicap vormen een 

minderheidsgroep waar niet iedereen intens mee in aanraking komt. Dit contact wordt in de eerste plaats 

bemoeilijkt door het feit dat personen met een handicap vaak in gesloten instellingen zitten. Gebouwen zijn 

niet toegankelijk, wettelijke drempels verhinderen deelname aan het normaal sociaal leven. Bovendien wordt 

contact nog bemoeilijkt door onwetendheid en angst.  

Aangezien uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er slechts gering contact is tussen mensen zonder en 

met handicap, is de noodzaak tot representaties in de media van een bijzonder belang (Radtke, 2003). Ook 

Van Hoof, Lenoir & Vanpeperstraete (2003) beamen dat wanneer er geen contact bestaat tussen beide 

groepen, de media een grote beïnvloedende factor zijn. Daarenboven komen personen met een handicap zo 
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weinig aan bod, dat zelfs het meest alledaagse beeld een impact heeft. Deze media spelen een belangrijke rol 

in het ombuigen van de heersende attitudes ten opzichte van mensen met een handicap. Men maant dan ook 

aan om negatieve stereotypen te vermijden. Er is dus nood aan een niet-stereotype, ruime en afwisselende 

representatie van personen met een handicap, zodat de kijker zich een beeld kan vormen van de heterogene 

groep die personen met een handicap samen vormen. We hebben gezien dat een eigen identiteit een van de 

primerende zorgen is van een persoon met een handicap. Te vaak wordt de identiteit van personen met een 

handicap op televisie gereduceerd tot één dimensie: de focus ligt dan enkel op de handicap. De vele andere 

aspecten van de persoon met een handicap worden genegeerd. Zijn capaciteiten, functies en hoe hij leeft in 

interactie met anderen worden niet getoond. Het beeld dat leeft, is te eng en moet opengetrokken worden. 

Media kunnen mee de verantwoordelijkheid dragen om de bestaande stereotypen te doorbreken. Van Der 

Meiren (1993) benadrukt de sensibiliserende rol van de media. “Sensibilisering kan leiden tot een 

mentaliteitswijziging, als er aan beide zijden iets gebeurt. We moeten ons openstellen voor kritische 

beschouwingen, voor open ontmoetingen, zodat we aan eerlijke zelfreflectie kunnen doen. Want onze 

verwachtingen omtrent anderen kleuren onze waarnemingen.” Een goede representatie begint bij concrete 

kennis. Als de media beter ingelicht wordt over de eigenschappen van bepaalde beperkingen, kunnen zij 

consequenter zijn bij het construeren van een beeld. Een beeld over personen met een handicap krijgt 

namelijk vorm door de informatie die men over personen met een handicap in het algemeen heeft 

(Commissie Beeldvorming, 1992, pp. 136-137). Het is dus belangrijk zoveel mogelijk correcte informatie 

over te brengen naar de media.  

Onderzoek wijst uit dat mensen gemiddeld de helft van hun vrije tijd spenderen aan televisiekijken 

(Greenberg, 1980). Uit cijfers van Eurodata TV Worldwide blijkt dat een persoon in 2009 nog gemiddeld 3 

uur en 12 minuten voor het televisiescherm spendeerde (De Redactie, 2010). De vraag is natuurlijk welke 

indrukken mensen in die tijdspanne opdoen, en welke invloed die indrukken hebben op hun attitudes in het 

dagelijks leven. Voor het publiek zelf is concrete kennis van ondergeschikt belang, zo stellen ter Haar en 

Flikweert (1998). Het zijn beelden die belangrijk zijn. Dat moeten beelden zijn die identiteiten tonen, geen 

handicaps. Meestal is de handicap net de enige reden waarom een persoon met een beperking getoond wordt. 

Concrete cijfers maken het belang van de media nogmaals duidelijk. Dertig tot vijftig procent van de mensen 

komt bijvoorbeeld nooit in aanraking met een verstandelijk gehandicapt persoon. Het is dus aan de media om 

deze personen een gezicht te geven, en net dat gezicht is zeer bepalend voor een grote groep mensen. Ook 

Tacken (1998) wijst op deze problematiek. Zijn onderzoek bewijst dat mensen zich vooral laten leiden door 

wat ze zien en niet door wat ze weten, dat maakt dat ze een zeer oncomplete voorstelling hebben over 

personen met een beperking. Bergen (1993) drukte haar bekommernis over de representatie van personen 

met een handicap in de media uit met een passend citaat: “Als we ze als eens zien, dan worden ze 

aangesproken over hun handicap. Mij is het nog nooit opgevallen dat men bijvoorbeeld in straatinterviews 

aan een rolstoelgebruiker vraagt wat hij of zij van de economische crisis denkt. Misschien hebt u dat wel al 

gezien?” Ze nuanceert echter dat we niet mogen vergeten dat een handicap niet altijd zichtbaar is, en dat het 

moeilijk is voor een programmamaker om deze mensen te herkennen. Ze weigert te wanhopen, volgens haar 

is er wel degelijk een positieve evolutie in de juistheid van de representatie van de samenleving. Alhoewel er 
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een duidelijke tendens is dat de media een zekere verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen, moeten we 

altijd op ons hoede blijven dat we geen te grote te grote invloed toeschrijven aan de media. Het is hypocriet 

om de totale verantwoordelijkheid bij de media te leggen. De media zijn zeker een belangrijke bron van 

sensibilisering maar kunnen niet de structurele problemen van de maatschappij oplossen. McQuail (2005) 

maakt hierover een opmerking in zijn Mass communication theory. Hij benadrukt dat de media in staat zijn 

om bepaalde attitudes te genereren over zaken waar het publiek nog geen mening over had. Daar tegenover 

staat dat het effect van de media veel geringer is als de attitudes al bestaande zijn, of als men de gangbare 

attitudes zou willen omkeren. Hall & Mennis (1999) nuanceren deze stelling. Uit hun onderzoek bleek dat 

mensen na het zien van een documentaire of televisiedrama waarin een persoon met het syndroom van down 

in voor kwam, positievere attitudes vertoonden. Met hun onderzoek bewijzen ze dat de media wel degelijk in 

staat zijn om attitudes van mensen te beïnvloeden. Wanneer het ging om een programma in een 

documentairestijl, bleek het effect zelfs nog iets groter. Dit kan te maken hebben met de autoriteit en 

geloofwaardigheid van de bron waaruit mensen de informatie halen. De auteurs halen aan dat om een rol te 

kunnen spelen in het veranderen van attitudes de personen met een handicap als gelijkwaardig getoond 

moeten worden. Het is effectiever om ze te tonen in situaties waar ze deelnemen aan het normale, alledaagse 

leven met familie en vrienden, waarin personen met en zonder handicap samenwerken en van elkaar 

afhankelijk zijn. Het belangrijkste vinden zij dat de programma’s kansen bieden om stereotypen te 

ontkrachten. Ook McCall & Gregory (1987) blijven positief over de mogelijkheden van de media. Ze 

concentreren zich op de media als belangrijkste agenda-setter. Media kunnen zeer gemakkelijk bepaalde 

thema’s in de publieke aandacht brengen, als ze zich daartoe engageren. Het publiek zal over de materie 

praten, erover nadenken, en er meer belang aan beginnen hechten. Toegepast op personen met een handicap 

is het duidelijk dat als de massamedia niet hun representaties aanpassen, andere initiatieven voor een deel 

teniet worden gedaan. Young (1999) benadrukt echter het feit dat thema’s niet automatisch de media 

bereiken. Hij koppelt een vorm van culturele dominantie of cultureel imperialisme aan het bestaan van 

negatieve stereotypen. Dit houdt in dat de minderheidsgroep een minderwaardige status ervaart, gecreëerd 

door een vorm van sociale onderdrukking. De minderheidsgroep krijgt vervolgens minder toegang tot 

communicatiemedia. Hierdoor gaan beelden van de meerderheidsgroep domineren en wordt de illusie 

gewekt dat de meerderheidsgroep de gehele samenleving weerspiegeld. De auteur pleit dan ook voor het 

doorbreken van dit cultureel imperialisme, en voor een meer heterogeen beeld van de samenleving, zodat 

deze groepen de kans krijgen zich te emanciperen en een gezicht krijgen in de maatschappij. Ook andere 

auteurs verduidelijken wat een betere representatie voor hen precies inhoudt. Zowel Eayrs, Ellis, Jones en 

Miller (1995) als Wuyts (1996) zien het als de taak van de media om beelden te maken die personen met een 

handicap van zichzelf kunnen accepteren. Personen met een handicap kijken ook televisie. Shapiro (1993, 

30) legt hier eveneens de nadruk op. De beelden worden geïnternaliseerd door zowel personen met een 

handicap als zonder. De media creëren sociale stereotypes en artificiële beperkingen. Zo dragen ze bij tot de 

discriminatie en de minderhedenstatus, die door personen met een handicap zo gehaat wordt. Ter haar & 

Flikweert (1998) raden dus aan om hen op een actieve manier in beeld te brengen, waarbij ze zelf aan het 

woord komen en niet in een onderdanige positie worden geplaatst waarin mensen over hen heen praten. Toch 
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moet hun situatie realistisch voorgesteld worden, niet positiever of negatiever dan ze in werkelijkheid is. 

Belangrijk is om het individu en zijn onafhankelijkheid centraal te stellen. Misschien nog belangrijker is het 

om aspecten van gelijkheid met de meerderheidsgroep te benadrukken. Mensen moeten zich kunnen 

identificeren met personen met een handicap, op welke manier dan ook. De kloof tussen mensen met en 

zonder handicap moet worden gedicht. Radtke (2003) waarschuwt echter voor overdreven ‘politieke 

correctheid’. Wanneer we een handicap overal proberen verdoezelen, zullen de kijkers het ook niet geloven. 

We weten immers dat een handicap op één of andere manier problemen met zich mee zal brengen. Het is dus 

nodig om objectieve beelden te tonen. Het is niet wenselijk dat zoals nu vaak voorkomt in fictieserie, een 

verdachte men een handicap sowieso niet de dader zal blijken te zijn. 

We kunnen stellen dat de media een invloed hebben op het beeld dat we hebben van anderen, maar eveneens 

op ons eigen zelfbeeld. Bovendien kunnen bepaalde denkbeelden meer aandacht krijgen dan andere, 

waardoor ons beeld van de werkelijkheid grotendeels vervormd is en geen afspiegeling meer is van de 

realiteit. We kunnen deze ideeën makkelijk projecteren op het beeld dat wordt gevormd van personen met 

een handicap. Uit het voorgaande besluiten we dat de media een zekere rol spelen in het vormen van onze 

attitudes. Zo kunnen de media bepaalde stereotypes aanhouden over handicap, door de manier waarop ze 

karakters met een handicap portretteren. Daardoor beïnvloeden de media onze blik ten opzichte van personen 

met een handicap (Ciot & Van Hove, 2010). En niet minder belangrijk, ook de blik van personen met een 

handicap ten opzichte van zichzelf. Een ‘correct’ beeld wil echter niet zeggen dat het een positief beeld is. 

Het is een beeld dat verwijst naar de realiteit. Het betekent niet dat men mensen beter of slechter moet 

voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Veelvuldige positieve beeldvorming is zelfs onwenselijk, aangezien 

dit onrealistische verwachtingen zou kunnen scheppen tegenover personen met een handicap (Van Hove, 

Lenoir & Vanpeperstraete, 2003). 

2.3.2 Onderrepresentatie 

We kunnen kijken naar de representatie van personen met een handicap, maar we mogen niet uit het oog 

verliezen dat we ons dan focussen op de informatie die we wel te zien krijgen. Dit terwijl we bij dit 

onderwerp net kunnen spreken van een grote onzichtbaarheid. Het reële aantal personen met een handicap 

indachtig, is deze groep op televisie ondervertegenwoordigd. Daarbij komt dan het geloof dat personen met 

een handicap niet enkel ondervertegenwoordigd zijn op televisie, maar ook geportretteerd worden op een 

betuttelende, neerbuigende manier. (Cumberbatch & Negrine, 1992). Er manifesteert zich dus een 

aanzienlijke onderrepresentatie van personen met een handicap in de dagelijkse programma’s. Men spreekt 

dan van ‘invisibility’ of onzichtbaarheid. Dit onderwicht resulteert dan in specifieke programma’s over 

handicap, waar we kunnen spreken van een overwicht van representaties (Ross, 1997). Nelson (1999) vindt 

dat ze terecht de “invisible minority” worden genoemd, omdat ze zo weinig worden gerepresenteerd als 

deelnemers aan het ‘normale’ leven. Hij vindt dat de individuen te vaak afwezig zijn op het scherm, en 

bovendien niet accuraat worden geportretteerd. We krijgen ze zelden te zien op televisie, tenzij in een 

documentaire die specifiek over handicap handelt. Radtke (2003) uit zijn onbegrip over de kwestie. De 
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veronderstelde angst of desinteresse van het publiek is volgens hem ongegrond. Het dagelijks leven van een 

persoon met een handicap is voor vele mensen iets sensationeel, er is wel interesse voor. Hij pleit er dan ook 

voor om een halt toe te roepen aan deze onderrepresentatie. Volgens Roper (2003) worden er niet enkel 

weinig personen met een handicap gerepresenteerd, ook de verscheidenheid aan handicaps die afgebeeld 

wordt, is eerder beperkt. Zo komen er volgens haar overwegend meer personen in een rolstoel op het scherm. 

Een rolstoel is immers een iconische weergave van ‘een handicap’. Eveneens wijst ze op de beweegredenen 

die hiertoe leiden. Een rolstoel is praktisch bij opnames, het komt dan ook weinig voor dat de acteur 

daadwerkelijk een handicap heeft. Het personage zit in een rolstoel en heeft dus duidelijk een handicap: dit is 

voldoende voor het publiek. Vervolgens hoeven er aan zijn uiterlijk geen drastische veranderingen 

toegebracht worden, wat personen zonder handicap kan helpen bij het identificeren met het personage.  

2.3.3. Evolutie in representaties 

Sinds lange tijd beelden media personen met een handicap op een negatieve manier af. In toneelstukken was 

een handicap vaak een oorzaak van spot, of een handicap kenmerkte het kwaadaardige karakter. In films 

werden ze letterlijk afgebeeld als freaks. Na de tweede wereldoorlog echter, kwam er volgens Radtke (2003) 

een nieuwe visie op handicap, en probeerde men het anders aan te pakken. Hij merkt een stijging in het 

normaliseren van een handicap, waarbij het bijvoorbeeld normaal is dat een persoon met en zonder handicap 

met elkaar trouwen. Daarnaast vestigt hij de aandacht op het feit dat personages met een handicap meer 

gespeeld worden door acteurs met een handicap. Dit ziet hij als een wenselijke en positieve trend. Mensen 

willen immers niet opgevoed worden, ze moeten het met hun eigen ogen zien. Een studie van de Special 

Olympics Research Studies (Special Olympics, 2005) wees uit dat we nog lang niet zo ver staan in het 

overbrengen van gevarieerde representaties van personen met een handicap. De rol die de media daar nu in 

spelen werd negatief geëvalueerd. Pardun (Special Olympics, 2005)  stelde vast dat er sinds de jaren 

negentig een daling is in het voorstellen van personen met een handicap als superhelden en sinds de jaren 

tachtig een stijging in het benoemen van personen met een handicap als slachtoffers en kwetsbare mensen. 

Recent is er ook een stijging in het aantal beelden die medelijden moeten opwekken. Pardun (Special 

Olympics, 2005) pleit voor een representatie van personen met een handicap op een realistische manier. Wat 

echter wel uit deze studie naar voren komt, is dat mensen zich bewust zijn van de maatschappelijke 

problemen waarmee personen met een handicap in aanraking komen. Naast het gebrek aan middelen, 

positieve attitudes van medemensen en kansen op tewerkstelling, erkent het publiek ook de negatieve 

beeldvorming in de media als een structureel probleem. Hall & Minnes (1999) merken een positieve evolutie 

op in het representeren van personen met een handicap. Maar ook zij zijn voorzichtig. Wanneer in de jaren 

negentig de rechten voor personen met een handicap verbeteren, vertaalde zich dat ook naar de beelden die 

de media tonen. Zo komen er bijvoorbeeld in TV-series en in reclamespots meer personen met een handicap 

in beeld die een doorsnee burgerleven leiden. Dit betekent geenszins dat het probleem volledig is opgelost. 

Integendeel. We moeten kritisch blijven ten opzichte van de boodschap die de representaties van personen 

met een handicap meegeven. 
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2.3.4 Taalgebruik in de media 

Van Hove, Lenoir en Vanpeperstraete  (2003) wijzen in hun rapport op de rol van taalgebruik in het 

stigmatiseren en labelen van personen met een handicap. Het is voor hen een evidentie dat een term zowel 

informatief, maar ook stigmatiserend kan werken. Hoewel bepaalde naamgeving soms gehanteerd wordt uit 

onwetendheid, spreekt het voor zich dat taalgebruik en benamingen een belangrijke rol spelen in het ontstaan 

van een beeld over personen met een beperking. Naamgeving hangt voor de auteurs ook duidelijk samen met 

zelfbeeld. Naamgeving in de media kan dus belangrijk zijn voor het zelfbeeld van personen met een 

handicap. Aan verscheidene termen hangt dan ook een geschiedenis vast, waardoor deze termen bij voorkeur 

niet meer gebruikt worden. De politieke correctheid van deze termen verandert dan ook regelmatig. 

Verschillende auteurs en instanties geven hier aanbevelingen over. Ook GRIP vzw (2005) besteedt heel wat 

aandacht aan taalgebruik. Zij wijzen eveneens op de rol van taal bij het begrijpen en denken. Zoals we reeds 

eerder bespraken, is ook de gesproken taal een belangrijke factor bij representatie en betekenisgeving. 

Hoewel over specifieke termen niet altijd een eenduidig standpunt wordt ingenomen, bestaat er over een 

aantal grotere richtlijnen wel een consensus. Zo wordt er over het algemeen aangeraden om de persoon niet 

te depersonaliseren, en bijvoorbeeld eerder te spreken van een persoon met een gehoorbeperking, dan over 

een dove of over een persoon met downsyndroom, dan over een mongooltje. Ook sensationeel taalgebruik, 

zoals ‘gekluisterd aan een rolstoel’ of ‘geteisterd door een handicap’ wordt afgeraden. 

2.3.5 Mediamodellen van representatie 

Wat de representatie van personen met een handicap in de media betreft, hebben verscheidene auteurs reeds 

modellen uitgewerkt. Deze omvatten verschillende categorieën waarin gelijkaardige representaties kunnen 

ondergebracht worden. Het is belangrijk om onderzoek naar deze categorieën te doen, zo zeggen Sechrist & 

Stangor (2001), omdat we daardoor ontdekken of personen met een handicap gestereotypeerd worden op 

consistente wijze. Het is belangrijk om de inhoud van deze stereotypes te kennen, omdat ze het verdere 

gebruik van stereotypen mee beïnvloeden. Wanneer een groot aantal mensen deze stereotypen waarnemen, 

kunnen de gevolgen zwaar gaan doorwegen. 

Het is echter niet zo dat er slechts één beeld is van een persoon met een handicap. Zo onderscheidt 

Longmore (1987) negen stereotype representaties van personen met een handicap op, die op televisie 

voorkomen: representaties waarbij een handicap wordt voorgesteld als een symbool voor het kwade, 

representaties waarbij een persoon met een handicap gelijkgesteld wordt aan een monster, representaties 

waarbij een handicap zoveel betekent als het verlies van een persoon zijn of haar menselijkheid, 

representaties waarbij handicap gelijkgesteld wordt aan afhankelijkheid of de onmogelijkheid om zelfstandig 

te zijn, representaties van de persoon met een handicap als onaangepast aan het normale leven, representaties 

van een handicap die gecompenseerd wordt met een bijzondere gave, en de representatie van een handicap 

die leidt tot uitzonderlijke moed. Als laatste haalt hij aan dat de combinatie van handicap en seksualiteit 

veelal als problematisch wordt gerepresenteerd. Cumberbatch & Negrine (1992) voegen daaraan toe dat 

personen met een handicap ofwel als object van sympathie en medelijden gezien worden, of als een object 
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van verwondering. De representaties bespelen dus slechts een beperkt aantal emoties. De representaties van 

personen met een handicap tonen zelden of nooit handicap als een integraal onderdeel van het gewone leven. 

De representatie zal zich meestal focussen op de gevolgen die een handicap met zich meebrengt, of hoe een 

persoon problemen met zijn handicap ondervindt. Alleen de beperking wordt gerepresenteerd, of in het 

betere geval wordt de persoon wel in zijn totaliteit gerepresenteerd maar vertrekkende vanuit zijn beperking. 

Dit is een opmerking die vaak terugkomt in de literatuur. Wanneer een persoon met een beperking in beeld 

komt, wordt er te zeer gefocust op zijn of haar beperking. Het feit dat die persoon ook gewoon mens is en 

een ‘dagelijks’ leven leidt, komt weinig of niet aan bod. Dit terwijl voor veel personen met een handicap, de 

handicap niet zo’n groot deel van hun gedachten inneemt, maar zij zoals iedereen bezig zijn met het 

dagelijks leven. Nelson (2003) beaamt dat personen met een handicap meestal worden afgebeeld als 

angstaanjagende, meelijwekkende of te vermijden mensen. Het zijn slachtoffers, met wie we niet zouden 

willen ruilen. Ze hebben geen sociale vaardigheden en twijfelachtige persoonlijke kenmerken. Hoewel in het 

dagelijks leven wel positieve evoluties in de attitudes tegenover personen met een handicap merkbaar zijn, 

zijn deze in de media soms weinig of niet voelbaar (Nelson, 2000). De auteur meent dat de representaties van 

personen met een handicap over het algemeen onderverdeeld kunnen worden in zes categorieën. De eerste 

categorie is die van de persoon met een handicap als slachtoffer. Dit perspectief wordt bijvoorbeeld vaak 

gebruikt bij het inzamelen van geld voor het goede doel. Andere categorieën zijn de persoon met een 

handicap als held, als bedreiging, of als iemand in de onmogelijkheid om zich aan te passen. Een vijfde 

categorie is de persoon met een handicap als iemand die veel zorg nodig heeft, de persoon is een last. De 

laatste categorie ziet de persoon met een handicap als iemand die niet had moeten overleven, of dood beter af 

is (Nelson, 2000). Clogston (1990) werkte vijf representatiemodellen van handicap uit. Aan deze 

representatiemodellen van Clogston voegde Haller (2011) er nog drie toe. Deze acht representatiemodellen 

verdeelt Haller (2011) vervolgens in twee categorieën: de traditionele en de progressieve categorie. We 

lichten eerst de traditionele modellen toe.  Het ‘medisch model’ beeldt handicap af als een ziekte of een 

verkeerd functioneren. Dit veroorzaakt dat de persoon passief is, afhankelijk van anderen en niet participeert 

aan ‘normale’ activiteiten (Clogston, 1990). In het tweede model, het ‘sociaal-pathologisch model’, worden 

personen met een handicap gerepresenteerd als mensen die benadeeld zijn, en die bij de staat of de 

gemeenschap zoeken naar economische steun. Deze steun wordt echter gezien als een gift, en niet als een 

recht (Clogston, 1990). Het ‘superkreupel model’ beeldt de persoon af als bovenmenselijk of iemand met 

uitzonderlijke gaven, omdat hij ondanks zijn handicap toch een normaal leven leidt. Het houdt de idee in 

stand dat een persoon met een handicap afwijkt, en uitzonderlijk is wanneer hij iets bereikt heeft (Clogston, 

1993). Het laatste traditionele model is het ‘bedrijfsmodel’. Dit model ziet mensen met een handicap als een 

kost voor de gemeenschap, en in het bijzonder het bedrijf. Toegankelijkheid van de maatschappij voor 

iedereen wordt niet als een positieve waarde beschouwd, maar als een last (Haller, 1995). Verder zijn er nog 

vier progressieve modellen. Het ‘minderheid/burgerrechten’-model focust op de mensen als leden van een 

minderheid, die dus terecht aanspraak kunnen maken op hun gelijke burgerrechten. Toegankelijkheid tot de 

maatschappij wordt hier gezien als een recht (Clogston, 1990). Het tweede progressief model is het ‘wettelijk 

model’. Het is niet legaal om mensen met een handicap te discrimineren. Ze hebben rechten die vastgelegd 
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zijn in wetten, en ze kunnen een rechtzaak inspannen om deze rechten te laten gelden (Haller, 1995). Het 

derde model is het ‘cultureel pluralisme’-model. Hierbij worden personen met een handicap gerepresenteerd 

als individuen met verschillende capaciteiten, waarbij niet gefocust wordt op hun handicap. Ze worden 

gelijkgesteld aan personen zonder handicap (Clogston, 1990). Het laatste model is het ‘consument model’. In 

dit model worden mensen met een handicap gezien als een groep consumenten die tot nu toe over het hoofd 

is gezien. Het toegankelijk maken van de maatschappij wordt gezien als een voordeel voor bedrijven en de 

maatschappij in haar geheel. Het toegankelijk maken van jobs creëert een hogere koopkracht en maakt ook 

dat overheidssteun overbodig wordt voor velen. In tegenstelling tot deze auteurs die vaak langere 

oplijstingen van typologiën maken, houden Barnes en Mercer (2003) het slechts op een onderscheid tussen 

twee overheersende stereotypen. Zo wijzen ze op het portretteren van individuen met een handicap als een 

object van inspiratie of van medelijden. Radtke (2003) maakt eveneens een tweedeling in de verschillende 

typen van representatie: ‘beggars’ of ‘batmans’. Ofwel wordt de nadruk gelegd op de zorg die mensen met 

een handicap nodig hebben, ofwel gaat de focus naar de uitzonderlijke kwaliteiten die hun handicap 

‘verminderen’, omdat hun prestaties zelfs opmerkelijk zouden zijn voor personen zonder handicap. Radtke 

benadrukt dat deze representaties daarom niet mogen getoond worden, maar dat het eenzijdige benaderingen 

zijn, en slechts een kant van de zaak tonen.  

3. Onderzoeksmethodologie 

3.1 Onderzoeksopzet 

In het theoretische luik haalden we reeds de representatiepolitiek aan. We kunnen ons in dat verband 

verschillende  vragen stellen. Het is interessant om te kijken naar wie de representatie gemaakt heeft. Men 

kan onderzoeken wie instaat voor de productie, wie en op welke manier er wordt gerepresenteerd, en hoe de 

representatie wordt begrepen. Dan doet men onderzoek naar het publiek. We focussen in deze masterproef 

op het tweede luik, de tekst. We bestuderen dus de materialiteit, zoals Smelik de materiële tekst definieert. 

We leggen de link tussen de inhoud en de processen van representatie. In ons onderzoek proberen we de 

bevindingen niet te isoleren van andere maatschappelijke representaties. Voor het onderzoeksdesign werken 

we aan de hand van een casestudy. We lichten hier de definitie van een casestudy volgens Flyvberg (2011) 

toe. Het beslissende element van een casestudy bestaat erin een individuele unit te bestuderen. Het aannemen 

van een onderzoeksdesign in de vorm van een casestudy houdt dus geen verband met de methodologische 

keuze of het onderwerp van studie. Bij het bepalen van de casestudy, is het vastleggen van duidelijke 

grenzen van de unit dus vooral belangrijk. Er bestaat echter controversie rond de methode, aangezien er geen 

veralgemeningen zouden kunnen gedaan worden naar een bredere context. Bijgevolg zou ze dus enkel 

kunnen dienen als voorbode voor dieper onderzoek, en niet als volwaardige methode op zichzelf kunnen 

staan. Flyvberg countert deze opvattingen. De casestudy is een gedetailleerd onderzoek van een bepaald 

voorbeeld, maar kan wel degelijk iets zeggen over een groter geheel. Tevens kan een casestudy inderdaad 

een goede aanzet zijn voor dieper onderzoek, maar dit is niet strikt noodzakelijk. Wegens de problematische 

hoeveelheid aan verschillende definities, is het volgens Flyvberg beter om het te houden op een eenvoudige, 
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bijna vanzelfsprekende, definitie van de casestudy, dan onszelf te verliezen in een te zwaar geladen 

academische definitie. 

Het methodologische kader dat we bij dit onderzoek zullen hanteren, is dat van de kwalitatieve 

inhoudsanalyse. We kiezen er bewust voor om niet te werken met kwantificeren, hoewel er een sterke 

kwantitatieve traditie bestaat in inhoudsanalyse. We willen ons binnen dit onderzoek specifiek focussen op 

de inhoud en betekenis van representaties, niet op de kwantificeerbare elementen. Kwalitatieve 

inhoudsanalyse is een methode die sinds de jaren negentig een opmars heeft gemaakt in de academische 

wereld. Het is een kwalitatief onderzoek naar de inhoud van mediaproducten. Aan de hand daarvan worden 

vragen opgelost over de rol, invloed of functie van de massamedia. In het geval van dit onderzoek 

onderzoeken we de mate waarin de media een rol spelen in het weergeven van stereotype beelden van 

personen van een handicap. Daarbij is het waarnemingsobject niet de mens zelf, maar de producten die 

mensen voortbrengen. We maken dus een analyse van menselijke communicatie. Pleijter (2006) hanteert 

volgende werkdefinitie: Kwalitatief onderzoek is een ‘communicatiewetenschappelijk onderzoektype om op 

basis van kenmerken van mediamateriaal op geldige en controleerbare wijze onderzoeksvragen te 

beantwoorden over het functioneren van massamedia in de samenleving’. Kwalitatief onderzoek 

onderscheidt zich van kwantitatief onderzoek omdat het geen statistische procedures omvat. Wester (1995) 

stelt een kwalitatief-interpreterende tegenover een systematisch-kwantificerende werkwijze. De 

werkeenheden bij een kwalitatief-interpreterende werkwijze bestaan niet uit cijfers en statistiek is niet 

dominant. Vos (2004) stelt dat er voor de analyse van film en televisie geen universele methode bestaat, dit 

mede omdat er geen universele filmtheorie bestaat. De analysemethode is dus grotendeels afhankelijk van de 

vraagstelling van de onderzoeker. Toch wil Pleijter (2006) benadrukken dat het feit dat een kwalitatief 

onderzoek een minder stringente structuur heeft, niet mag betekenen dat het onderzoek niet systematisch is. 

Daarom verzamelde de auteur enkele methodologische richtlijnen voor wat betreft de productie en de 

analyse van descriptieve gegevens. Om een methodologische objectiviteit te verkrijgen in ons onderzoek, is 

het belangrijk om de werkwijze en de onderzoeksmethode zo expliciet mogelijk te beschrijven.  

 

Aan de hand van tekstuele analyse proberen we zicht te krijgen op de manier waarop mensen betekenis 

geven. McKee (2003) ziet een tekst als het materiële overblijfsel van het betekenisgevingproces. We kunnen 

nooit het proces van betekenisgeving binnen de menselijke geest vatten, maar we kunnen dit wel trachten te 

doen door het bestuderen van een tekst. Een tekst zegt iets over hoe mensen betekenis geven aan de wereld 

rondom zich. Zoals reeds in het theoretisch gedeelte werd aangehaald, kunnen we heel ver gaan in het 

opsplitsen van verschillende betekenisgevende culturen. Er zijn geen twee mensen die op een exact 

gelijkaardige manier de wereld interpreteren. Toch zijn er genoeg overeenkomsten om elkaar te begrijpen en 

met elkaar te leven. Een cultuur is dus in zekere mate wel gedeeld. Er is met andere woorden een grote 

consensus. Indien we een beeld willen krijgen van hoe mensen betekenis geven aan de realiteit, kunnen we 

dit doen aan de hand van tekstanalyse. Een belangrijke opmerking wat tekstuele analyse betreft, is dat we 

niet op zoek gaan naar hoe accuraat de representaties de werkelijkheid weergeven. Dit is namelijk een 

subjectief gegeven. We vellen geen moreel oordeel over de juistheid van een tekst. In de plaats daarvan, 
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proberen we de representaties te begrijpen, en daarmee ook hoe we betekenis geven aan de realiteit. We 

kijken hoe de wereld gerepresenteerd wordt, welk verhaal verteld wordt. Dit wil echter ook niet zeggen dat 

elke representatie van de werkelijkheid simpelweg aanvaardbaar is. Sommige teksten hebben nog heel 

weinig voeling met de realiteit. Representaties die op het ene moment heel normaal lijken te zijn, kunnen 

voor andere culturen of in een andere eeuw totaal anders geïnterpreteerd worden (McKee, 2003). Een 

belangrijke opmerking is het feit dat een mediaproduct niet één vaststaande inhoud heeft, maar dat deze door 

verschillende mensen op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt (McKee, 2003; Pleijter, 2006). Bij het 

maken van deze kwalitatieve inhoudsanalyse is het belangrijk om onszelf hier dan ook blijvend aan te 

herinneren. 

Wij beginnen de inhoudsanalyse met het extraheren van de segmenten die belangrijk zijn voor ons 

onderzoek. Na het selecteren van de relevante tekstpassages zullen wij deze bevragen aan de hand van 

vragenlijsten. We volgen hierin de werkwijze die Pleijter (2006) beschrijft in zijn proefschrift. De selectie 

van het materiaal gebeurt met andere woorden na de eerste globale lezing. We ontwikkelden de volgende 

operationele regels waarop we ons baseren voor het selecteren van de segmenten. We sporen zowel de 

segmenten op waarin personen met een handicap louter in beeld komen, expliciet aan het woord komen en 

interactie hebben met andere personages. Eveneens selecteren we de segmenten waarin andere personen 

spreken over personen met een handicap of over onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn, ook wanneer zij 

niet expliciet in beeld komen. 

Bij een tekstuele analyse van een film of televisieprogramma kunnen verschillende elementen onderzocht 

worden. Vos (2004) onderscheidt drie analyseniveau’s. Het eerste niveau, de filmische of cinematografische 

laag, omvat alle elementen die te maken hebben met het concrete filmproduct. Een analyse van de filmische 

elementen kan bijvoorbeeld camerastandpunt, mise-en-scène, framing en geluid omvatten. Dit analyseniveau 

zal waarschijnlijk in dit onderzoek minder aan bod komen, hoewel het toch interessant kan zijn om aandacht 

te hebben voor zowel opvallende camerastandpunten en de positionering van de acteurs, als voor de effecten 

van muziek bij bepaalde scènes. Het tweede analyseniveau is de narratieve laag. Deze omvat alle 

bouwstenen van de film waaruit het verhaal geconstrueerd is. We onderscheiden het shot als kleinste 

analyseerbare eenheid, vervolgens de scène als een grotere eenheid van tijd, ruimte en handeling, daarna de 

sequentie en als laatste de film als geheel. De vertelstructuur, de narratieve elementen en de analyse van het 

plot zijn hier vooral van belang. Het laatste analyseniveau is de symbolische of ideologische laag. In deze 

laag ligt de dieperliggende maatschappelijke of ideologische betekenis. De verschillende waarden, normen 

en mentaliteiten kunnen op dit niveau onderzocht worden. In dit onderzoek zal vooral dit derde 

analyseniveau van belang zijn. Dit niveau omvat namelijk de maatschappelijke thema’s die aan bod komen, 

de tijdsgeest, de sociale relaties tussen mensen en gebruikte stereotypen.  

Zoals we eerder aanhaalden, hebben we een beeld van wat mensen zouden moeten kunnen ‘in normale 

omstandigheden’. We menen dus, terecht of onterecht, noties te hebben van welke lasten een handicap met 

zich meebrengt. Belangrijk hierbij is die sociale factor die de definitie van handicap en voor een groot stuk 
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ook onze attitudes en overtuigingen over handicap bepaald. Het is ook op deze sociaal gevormde 

overtuigingen, waarop televisiemakers zich voornamelijk baseren om verhalen te brengen over personen met 

een handicap. Dit is belangrijk aangezien voornamelijk personen zonder handicap de representaties bepalen. 

Fictie kan een beeld geven van hoe de mensen denken en hoe mensen kijken naar de wereld. In fictie zien we 

een representatie van het leven, en die representaties dragen ook betekenis met zich mee over de manier 

waarop mensen het dagelijks leven zien (Cumberbatch & Negrine, 1992). 

3.2 Onderzoeksvragen 

We baseren ons bij het bestuderen van de segmenten op onderstaande onderzoeksvragen. Voor het 

samenstellen van de onderzoeksvragen baseren we ons zowel op het theoretische luik als op de checklist 

voor audiovisuele pers samengesteld door Mediawatch GRIP (persoonlijke communicatie, 28 juni, 2011). 

Volgens welk(e) sociologisch(e) model(len) wordt handicap benaderd in het programma? 

Hoe worden personen met een handicap in ‘Glee’ voorgesteld? Kunnen we in deze voorstellingen bepaalde 

categorieën ontdekken, zoals deze aangehaald werden door verschillende auteurs in de literatuurstudie? 

Welke identiteitskenmerken worden toegeschreven aan mensen met een handicap? Zien we personen met 

een handicap in al hun facetten? Of wordt er enkel op de handicap gefocust? 

Welke thema’s komen aan bod? Houden ze wel/niet verband met handicap? 

Welke diversiteit aan handicaps is er te zien in ‘Glee’? Welke handicaps komen in beeld?  

Hoe zichtbaar zijn personen met een handicap? Komen ze zelf aan het woord? Zijn ze actief of passief? 

Worden de rollen vertolkt door acteurs met/zonder handicap? 

Hoe gaan de tieners met elkaar om? Hoe gaan ze om met andere mensen? Hoe gaan ze om met personen met 

een handicap? 

Is er sprake van een evolutie/verandering van attitudes en representaties in de serie? Zijn er andere 

ontwikkelingen in het verhaal? Is er een evolutie naar het cultureel model merkbaar? 

Welke woorden worden gebruikt om een persoon met een handicap te benoemen? Is er verandering in 

woordgebruik?  

4. Casestudy: ‘Glee’ 

Alvorens over te gaan tot de analyse, kaderen we de serie ‘Glee’ in een ruimer perspectief. ‘Glee’ is een 

Amerikaanse fictieserie. De tienerserie werd bedacht door Ryan Murphy, Brad Falchuk en Ian Brennan. De 

productie was in handen van Ryan Murphy Television en 20th century Fox Television. In dit verband willen 



 26 

we opmerken dat de serie uitgaat van een commerciële zender, die niet rechtstreeks te maken heeft met 

politieke restricties. Het aan bod komen van personen met een handicap komt dus niet voort uit de 

aanwezigheid van politieke druk. De eerste aflevering werd uitgezonden in mei 2009 en werd erg populair 

door de vernieuwende combinatie van een fictieserie met musicalaspecten. Het is de meest bekeken serie 

onder tieners, en wordt ook veelbekeken door volwassenen. De serie werd de meest genomineerde serie van 

het jaar, met twee nominaties voor de Grammy Awards, 19 nominaties voor de Emmy Awards en 11 Golden 

Globe awards. De serie werd meermaals bekroond, onder andere met 4 Emmy Awards, uitgereikt door de 

Academy of television Arts en Sciences, en een Golden Globe voor beste televisie serie. Ook de muziek van 

de serie kent een ongekend succes, met twee gouden en twee platina albums. Bovendien verslaat ‘Glee’ de 

Beatles, met een record aan meerstemmige nummers in de Billboard Hot 100. De populariteit van Glee reikt 

zo ver dat de performers zelfs een optreden gaven in het Witte Huis (FOX, n.d.). In het bijzonder willen we 

hier vermelden dat de aflevering ‘Wheels’, waarbij het thema handicap nadrukkelijk naar voren komt, 

eveneens werd opgenomen in de lijst van ‘Television Academy Honors’, een aparte rubriek bij de Emmy’s 

waarbij gefocust wordt op de kracht van televisie en ‘television with a conscience’ (Emmys, 2010).   

We geven hier een korte toelichting van de inhoud en de personages. De tienerserie ‘Glee’ handelt over de 

Glee Club van de McKinley High School. Wij zullen in deze casestudy het eerste deel van het eerste seizoen 

behandelen, namelijk ‘Road to sectionals’. Een Glee Club is traditioneel een ‘showkoor’ dat liedjes in 

meerdere stemmen brengt en hierbij een dansshow opvoert. De leraar Spaans, Will Schuester, wil de vergane 

glorie van de Glee Club herstellen en de zingende jongeren naar het succes leiden. Hij krijgt de volledige 

steun van de leerlingenbegeleidster van de school, Emma Pillsbury. Om mee te kunnen doen aan de 

wedstrijd ‘Regionals’, moeten Glee Club eerst winnen op het lager niveau ‘Sectionals’.  Dit is echter buiten 

de coach van het cheerleaderkorps, Sue Sylvester, gerekend. Sue wil niet dat zij en haar cheerleaders in de 

schaduw van het succes van Glee Club zouden komen te staan. Ze doet er dan ook alles aan om het succes 

van Glee Club te verhinderen. De serie focust naast de moeilijkheden van Glee Club als groep, ook op de 

persoonlijke drama’s van de personages. Glee club start in de eerste aflevering ‘Pilot’ met 5 leden. Deze vijf 

leerlingen nemen deel aan de audities voor Glee Club in de hoop te kunnen proeven van het succes. We 

kunnen over deze personages zeggen dat ze stereotype voorstellingen zijn van buitenbeentjes. De spilpersoon 

is Rachel Berry, een streber met een prachtige stem. Zij voelt zich gehaat door de hele school, en heeft dus 

nog maar één streefdoel in het leven: populair zijn. Zij wordt omringd door Kurt Hummel (een homoseksuele 

sopraan), Mercedes (een zwarte zangeres met diva-allures), Artie (een zanger met een fysieke beperking, hij 

zit in een rolstoel), en Tina (een gothic met aziatische roots met een spraakgebrek, zij stottert). Naarmate de 

serie vordert, komen er nog meer leden bij de Glee Club. Deze bijkomende leden zijn minder karikaturaal en 

horen tot de populaire kinderen van de school. De eerste leerling die zich aansluit is Finn (aanvoerder bij het 

rugbyteam, maar heeft eveneens een goede stem) en zijn vriend Puck (lid van het rugbyteam, zingt met hoop 

op succes bij oudere vrouwen). Drie populaire meisjes van het cheerleaderteam komen aanvankelijk als 

spionnes bij Glee Club, maar blijken later toch loyaal te zijn aan de groep: Quinn (hoofd van het 
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cheerleaderteam, zij blijkt later zwanger te zijn en vindt enkel nog steun bij Glee Club), Brittany en Santana 

(beiden niet de slimste meisjes, maar wel heel populair). 

5. Analyse 

5.1. Personages met een handicap 

Wat de personages met een handicap betreft, kunnen we zeggen dat deze getoond worden in een gemengde 

omgeving. Ze maken met andere woorden deel uit van een maatschappij die zowel uit personen met als 

zonder handicap bestaat. Elke persoon met een handicap die aan bod komt, wordt op een actieve manier 

getoond. Er wordt dus niet over hen heen gepraat, ze komen zelf aan het woord. Ze zijn mensen met een wil, 

die ze zelf kunnen uitdrukken. Bovendien worden er personen met een handicap getoond uit elke leeftijds- en 

geslachtscategorie, zowel jongeren, volwassenen, mannen en vrouwen komen aan bod. De hoeveelheid aan 

karakters geeft een beeld van hoe men bij de productie van Glee de moeite heeft genomen om een zekere 

diversiteit aan handicaps te tonen. Zo tonen ze personen met een handicap niet als een homogene groep, 

maar als een groep waar ook onderlinge diversiteit bestaat. We maken hier een opsomming van de diversiteit 

aan handicaps. Artie Abrams heeft een dwarslaesie, waardoor zijn benen volledig verlamd zijn. Hij zit in een 

rolstoel. Tina Cohen-Chang doet in de eerste aflevering ‘pilot’ auditie voor Glee Club. Ze is een excentriek 

meisje, maar blijkt verlegen te zijn. Bij haar introductie merken we dat ze stottert, in de aflevering ‘Wheels’ 

bekent ze echter dat ze haar handicap veinst om mensen van zich af te houden. Emma Pillsbury, de 

leerlingenbegeleidster van de school, heeft smetvrees. Dit ervaart ze zelf niet als een handicap, maar dat is 

het wel voor de buitenwereld. Zowel Will Schuester als Sue Sylvester maken hier opmerkingen over. Becky 

Jackson is een leerling met downsyndroom. Ze wordt geïntroduceerd als een vriendin van Brittany, die ook 

in Glee Club zingt. Becky wordt getoond in haar dagelijks leven, waar ze zich een weg baant op McKinley 

High School. Jean Sylvester, een reeds oudere vrouw, is de zus van Sue Sylvester. Zij heeft eveneens 

downsyndroom. Mr. Rumba is de directeur van de dovenschool die eveneens deelneemt aan ‘Sectionals’. Hij 

heeft een gehoorbeperking. De Glee Club van zijn dovenschool komt ook op bezoek op McKinley.  

5.2 Sociologische modellen 

Een eerste fase in het onderzoek bestaat uit het onderzoeken van de geëxtraheerde segmenten gerelateerd aan 

handicap, waarbij we nagaan of we deze segmenten kunnen kaderen binnen een van de sociologische 

modellen die we bespraken in het theoretische luik. We bestuderen de verhoudingen in de serie Glee als het 

ware als een mini-maatschappij. We gaan na hoe men in deze gerepresenteerde maatschappij omgaat met 

handicap en welke visies op handicap aan de grondslag liggen van bepaalde gebeurtenissen of handelingen. 

Dit kan ons iets vertellen over de verschillende manieren waarop vandaag naar handicap gekeken wordt. Het 

eerste model dat aan bod kwam is het religieus-moreel model. We gaan op zoek naar momenten in de serie 

waar er een antwoord wordt gegeven op de vraag waarom iemand een handicap heeft, en of de schuld 

hiervan bij een specifieke entiteit wordt gelegd. Wordt een handicap gezien als een zegen of een straf, of 

wordt het eerder neutraal behandelt? Worden personen met een handicap positief of negatief benaderd? We 
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treffen voor een eerste maal een illustratie van dit handicapmodel in de aflevering Acafella’s. De leerkracht 

houtbewerking blijkt twee duimen te hebben verloren bij een ongeluk in het schrijnwerkerslokaal. De reden 

hiervoor is dat hij verslaafd is aan hoestsiroop. Hij was met een slijpschijf aan het werk, maar verkeerde in 

een roes. Hierdoor lette hij niet op en verloor zijn duimen. De schuld wordt bij de leerkracht zelf gelegd. 

Indien hij niet had gedronken, had hij zijn handicap kunnen voorkomen. Hij moet met andere woorden 

‘boeten’ voor zijn eigen gedrag. Dat de andere leerkrachten met medelijden reageren, kunnen we eveneens 

onder het religieus-moreel model plaatsen. In de vierde aflevering ‘Preggers’, vinden we een tweede 

illustratie van het religieus-moreel model. Dit is wanneer Tina er door de Glee Club coach Will Schuester op 

gewezen wordt dat ze veel minder stottert, wanneer ze meer zelfvertrouwen heeft. We kunnen dit plaatsen 

onder het religieus-moreel model omdat er van uitgegaan wordt dat men door doorzettingsvermogen en 

zelfvertrouwen de handicap kan overwinnen. Artie, de jongen die in een rolstoel zit, wordt op verschillende 

momenten in de serie gezien als een outsider, waarbij hij op een negatieve manier wordt benaderd vanwege 

zijn handicap. Dit gebeurt in de aflevering ‘Pilot’, waarbij een groepje rugbyspelers Artie opsluit in een 

mobiel toilethokje. Artie wordt door hen gepest. Artie heeft een handicap en is een nerd, en dit wordt erg 

negatief benaderd. Hij hoort er niet bij en dit wordt hem ook voldoende duidelijk gemaakt. Op deze 

pesterijen wordt een tweede maal teruggekomen in de twaalfde aflevering ‘Mattress’. Artie en de andere 

Glee Clubleden bespreken de soorten pesterijen die ze reeds moesten ondergaan. Hij hoort bij de 

buitenstaanders op school. We kunnen dit eveneens zien als een benadering van handicap die aansluit bij het 

religieus-moreel model, waarbij de persoon met een handicap buiten de maatschappij komt te staan, en ofwel 

verheven ofwel vernederd wordt. Hier wordt een handicap als iets negatief ervaren. Daartegenover staat dan 

weer dat de persoon met een handicap op andere momenten wel op sympathie of medelijden kan rekenen. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de aflevering ‘Wheels’, waarbij de klasgenoten koekjes bakken om een speciale 

bus voor Artie te bekostigen, en Quinn zegt dat ze geen geld zullen stelen van een jongen in een rolstoel. 

Hier wordt de persoon met een handicap net zachter behandeld. Stelen van iemand met een handicap wordt 

als onaanvaardbaar ervaren. Het koekjes bakken op zich kan eveneens tot dit model worden gerekend. Het is 

een liefdadigheidsactie, ze doen iets goed voor een persoon met een handicap. Daartoe zijn ze moreel 

verplicht. 

In de aflevering ‘Showmance’ praat Will tegen Emma over zijn problemen. Wanneer zij hem helpt met zijn 

problemen, biedt hij aan om ook haar te helpen. Emma zegt dat ze geen probleem heeft, maar dat ze gewoon 

wat moeite heeft met vuiligheid. Will wijst haar echter op de ernst van de situatie door te zeggen dat ze al 

een halfuur op hetzelfde plekje staat de wrijven. Wanneer Emma uitlegt hoe dit gekomen is, vraagt Will haar 

of ze al heeft nagedacht om een dokter op te zoeken voor haar probleem. Hij handelt vanuit het medisch 

model. Een handicap is een medisch probleem. Een expert kan dit oplossen, hij weet wat er precies mis is. 

Dan kan ze haar probleem overwinnen en terug ‘normaal’ zijn. 

In de aflevering ‘Wheels’ krijgen we een eerste scene te zien die we kunnen plaatsen binnen het sociaal 

model. Hier doet het personage Becky haar intrede. Becky heeft het syndroom van Down. Ze zit in de klas 

van Brittany. Ze schijnen goed bevriend te zijn volgens de anderen. Het feit dat Becky naar McKinley 
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Highschool gaat, geen school voor bijzonder onderwijs, kunnen we zien als een illustratie van het sociaal 

model. Het sociaal model situeert de oorzaak van een handicap bij de omgeving. Het model legt de nadruk 

op inclusie, waarbij de maatschappij zich aanpast aan de handicap en niet andersom. Mensen met een 

beperking worden opgenomen in de gemeenschap. Dat men openstaat voor inclusie op McKinley High, 

wordt later bevestigd, wanneer Becky auditie doet voor het cheerleadersteam. Becky wordt door Sue 

Sylvester aanvaard om bij het team te komen, niet tegenstaande dat Becky niet de beste auditie doet. Sue past 

zich dus aan de mogelijkheden van Becky aan. 

We kunnen in de serie ook scènes terugvinden die te situeren zijn binnen het cultureel model. In de eerste 

aflevering ‘Pilot’ vraagt Finn aan Artie of hij geen muzikanten kan regelen. Zo ontdekken we dat Artie gitaar 

speelt en contacten heeft bij de jazzmuzikanten. Dit is een illustratie van het feit dat Artie zijn identiteit uit 

meer bestaat dan enkel zijn handicap. Dit model van handicap komt nogmaals heel duidelijk terug in de 

aflevering ‘Wheels’, wanneer Artie helpt bij de choreografie van Glee Club. Ze performen een nummer in 

rolstoelen. Hierbij leert Artie de anderen hoe ze een pirouette kunnen draaien met hun stoel. Dit illustreert 

hoe Artie talenten heeft, die hij zonder zijn handicap niet zou hebben. Zijn handicap betekent op dat moment 

een meerwaarde in de groep. Hij weet als geen ander hoe hij moet bewegen in zijn rolstoel. Artie’s rol 

binnen Glee Club kunnen we grotendeels rijmen met het cultureel model. Zijn handicap is aanwezig, en 

maakt een deel van hem uit. Toch overheerst het niet. We zien Artie actief meedoen met de groep en zien 

zijn zang- en danstalenten die ook deel uitmaken van zijn identiteit. We merken op dat Artie zich in de serie 

tweemaal uitdrukkelijk identificeert met Tina. Hij voelt zich verbonden met haar omdat ze ook een handicap 

heeft, namelijk haar stotteren. Hij benadrukt dit letterlijk wanneer hij ontdekt dat Tina niet echt stottert, maar 

dit al lange tijd veinst om mensen van haar af te duwen: “I thought we had something really important in 

common”. We spreken in deze situatie volgens het cultureel model van een handicap-cultuur, waarbij 

personen met een handicap zich gaan identificeren met elkaar omdat zij gedeelde ervaringen hebben. Dit 

element van het cultureel model vinden we eveneens terug wanneer de kinderen het geld overhandigen aan 

Artie, waarmee hij de speciale bus kan bestellen. Artie zegt op dat moment dat hij met het geld liever een 

ramp voor personen met een rolstoel wil kopen, omdat hij niet de enige jongen in een rolstoel is op school. 

Opnieuw zien we dus dat Artie zich bewust is van een handicap-cultuur, hij voelt zich verbonden met de 

mensen die na hem komen, ook al zijn dit onbekenden. We kunnen zeggen dat hij handelt vanuit zijn unieke 

handicap-wereldbeeld. 

Op twee momenten in de serie vinden we een situatie, waar personages handelen vanuit verschillende 

sociologische modellen, en waar deze in botsing komen met elkaar. We vinden het medisch of individueel 

model terug in de manier waarop de nieuwe choreograaf in de aflevering ‘Acafella’s’ omgaat met Artie. Hier 

wordt de aandacht gelegd op het overwinnen van de handicap. De verantwoordelijkheid wordt dan bij de 

persoon met een handicap zelf gelegd. Artie vliegt eruit, omdat hij niet hard genoeg zijn best doet. De 

choreograaf heeft hoge normen wat betreft perfectie, en Artie voldoet hier niet aan. Artie moet hem 

aanpassen, en moet maar beter zijn best doen. Als Artie in zijn rolstoel blijft zitten, mag hij niet meedoen. 

We kunnen opmerken dat het personage van de choreograaf zeer extreem is, de jongeren gaan hier dan ook 
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tegenin. De tegenreactie die hierop volgt, vanuit de groep van jongeren, kunnen we plaatsen binnen het 

cultureel model. Dit model focust op de handicap-identiteit als een deelaspect van iemands volledige 

identiteit. De handicap kan een meerwaarde betekenen binnen de maatschappij. Wanneer de jongeren 

protesteren en het lokaal willen verlaten, merkt Rachel op dat ze de nieuwe choreograaf niet nodig hebben. 

Ze zullen de wedstrijd immers niet winnen vanwege hun danstalent, maar vanwege het feit dat ze anders zijn. 

De kinderen geven voorbeelden van beroemde succesvolle personen, die ook anders waren. Dit past binnen 

het cultureel model. Hier wordt ook de handicap van Artie beschouwd als een deel van zijn identiteit. Het is 

een deel van hem en het betekent zelfs een meerwaarde binnen deze groep, omdat hij een andere kijk heeft 

op de wereld.  

In de aflevering ‘Wheels’ vinden we een volgende situatie waarbij gehandeld wordt vanuit twee 

contrasterende modellen. De directeur van de school weigert Will Schuester om een speciale bus te bestellen 

zodat Artie mee kan naar ‘Sectionals’. Wanneer Will wil protesteren, oppert de directeur dat Artie het 

gewend is om uitdagingen aan te gaan. De houding van de directeur past binnen het medisch model. Artie 

vindt zelf wel een manier om vervoer te regelen, dit wordt als vanzelfsprekend gezien. Hij zal dus zelf de 

verantwoordelijkheid moeten opnemen voor zijn handicap en een oplossing zoeken. Hij kan niet op een 

speciale behandeling rekenen. Will Schuester, de Glee Club coach, reageert hierop vanuit het sociaal model. 

Het kan niet dat Artie alleen moet opdraaien voor zijn handicap, hij heeft het zo al erg moeilijk. Will pleit 

dus voor inclusie, hij vindt dat Artie de kans moet krijgen om mee te gaan met de busreis. De handicap ligt 

niet zozeer bij Artie, want het is de omgeving die kan worden aangepast. Het probleem wordt bij de school 

gelegd. De leerlingen zijn aanvankelijk ook van die mening, maar als ze horen dat ze zelf voor de bus zullen 

moeten betalen, protesteren ze. Ze opperen ze dat Artie het gewend is om door zijn vader gevoerd te worden, 

en dat hij het niet erg vindt om alleen naar ‘sectionals’ te gaan. De visie van de directeur en de 

medestudenten van Artie ligt eerder binnen het medisch of individueel model, Will reageert vanuit het 

sociaal model. Wanneer Will zijn excuses aanbiedt aan Artie, voor het gedrag van zijn medeleerlingen, zegt 

Artie dat ze het gewoon niet begrijpen. We kunnen dit beschouwen als een uiting van het cultureel model, 

waarbij Artie een handicap-kritiek geeft op de maatschappij, en dit vanuit zijn uniek handicap-wereldbeeld. 

De anderen kunnen het volgens hem niet begrijpen, omdat ze zich niet ten volle kunnen inleven in zijn 

leefwereld. Wanneer Will nogmaals preekt voor de groep, kunnen we hier opnieuw uit afleiden dat men 

handicap benaderd vanuit het medisch model. We illustreren dit aan de hand van volgend citaat van Will: “I 

don’t know if you guys really understand how much harder Artie has to work to keep up.” Artie past zich dus 

zoveel mogelijk aan de normen van de maatschappij aan, niet andersom. Will wil echter bekomen dat de 

leerlingen hun ook aanpassen aan Artie. Hij staat erop dat de al de leerlingen voor een week drie uur per dag 

moeten doorbrengen in een rolstoel. Deze actie kunnen we plaatsen binnen het cultureel model. Door 

iedereen kennis te laten maken met de handicap-ervaring, kunnen ze zelf een andere blik op de maatschappij 

ontwikkelen. Will hoopt dat de leerlingen op die manier zich beter zouden kunnen inleven in het handicap-

wereldbeeld van Artie. Dit schijnt ook te werken, aangezien we een illustratie krijgen van handicap-kritiek 

later in de aflevering. Will meldt bij de directeur dat het initiatief hem heeft doen inzien dat er slechts één 

toegankelijke ingang is voorzien in de school, en dat deze aan de achterzijde ligt. Deze handicap-kritiek 
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schrijft de oorzaak van de handicap toe aan de omgeving. De directeur staat hiervoor open, en projecteert 

deze visie op de werking van het cheerleadersteam. Het team wordt nu samengesteld op basis van 

uitnodiging, dit zorgt er echter voor dat er geen diversiteit in het team zit. De directeur wil dat de audities 

open zijn, en dat het cheerleadersteam de diversiteit van de schoolgemeenschap reflecteert. Aangezien hij dit 

als een meerwaarde ziet, past dit binnen het cultureel model. 

5.3 Representatiemodellen van handicap 

In deze paragraaf analyseren we de segmenten aan de hand van de mediarepresentatiemodellen. We 

onderzoeken hoe personen met een handicap worden gerepresenteerd, en gaan na of we hier vergelijkbare 

categorieën kunnen terugvinden, zoals deze in het theoretische luik werden toegelicht.  Allereerst willen we 

een onderscheid maken tussen de algemene representatie van handicap binnen de hele gemeenschap, hier dus 

de school, en de algemene representatie van handicap binnen Glee Club. Glee Club wordt binnen de 

schoolgemeenschap gezien als een bespottelijke activiteit. Wie deel uitmaakt van Glee Club, is een sukkel. 

Ondanks dit gegeven, maken al deze sukkels deel uit van de groep, waar ze wel aanvaard worden. Glee Club 

mag dan wel bestaan uit een verzameling nietsnutten, ze kennen toch heel wat succes met hun activiteiten.  

Voor alle personages met een handicap gaan we na hoe hij/zij als individu of in groep gerepresenteerd 

worden en of we deze representaties eventueel kunnen linken aan de mediarepresentatiemodellen van 

handicap. Hierbij krijgen de personages die het meest op de voorgrond treden het meeste aandacht. Maar ook 

personages met een kleinere rol worden besproken. Deze korte beelden kunnen eveneens een betekenis met 

zich meedragen wat betreft hun geschiedenis, de menselijke aard en emoties. Daartegenover kunnen deze 

beelden ook betekenissen uitsluiten (Cumberbatch & Negrine, 1992). Het personage met een handicap dat 

het meest op de voorgrond treedt is ‘Artie Abrams’. Artie Abrams wordt getypeerd als een nerd en een 

slachtoffer van pesterijen. In de aflevering ‘Pilot’ wordt Artie gepest door de rugbyspelers, en moet hij 

geholpen worden door Finn. Deze representatie past in de categorie ‘slachtoffer’ van Nelson (2003), of de 

persoon met een handicap als voorwerp van medelijden (Cumberbatch & Negrine, 1992). Dit komt nogmaals 

terug in de twaalfde aflevering ‘Mattress’, waar Artie met de anderen de verschillende pesterijen bespreekt. 

We kunnen zeggen dat Artie, wanneer we alle afleveringen van ‘road to sectionals’ als een geheel bekijken, 

gerepresenteerd wordt als een kneusje dat toch iets uitzonderlijk kan bereiken, ondanks zijn handicap. Deze 

representatie past volledig binnen het traditionele model dat Clogston (1990) benoemde als het 

‘superkreupel-model’, en de representatie van een handicap als iets om te bewonderen, die ook andere 

auteurs zoals Cumberbatch en Negrine (1992) en Radtke (2003) aanhaalden. Een mooi voorbeeld van deze 

manier van representeren vinden we in de aflevering ‘Wheels’. Will vraagt de groep hier het respect van de 

groep, omdat Artie heel wat harder moet werken om op hetzelfde tempo te leven als zij. Binnen de groep 

wordt er echter meestal geen extra aandacht gegeven aan zijn handicap. Hij wordt overwegend 

gerepresenteerd als een gewone leerling, die op dezelfde hoogte staat als de anderen en geen bijzondere 

noden heeft. Artie zingt, danst en discussieert mee, net zoals de anderen in Glee Club. Wanneer we korte 

momenten zien waarbij de leden van Glee Club met elkaar staan praten, is Artie geen buitenstaander. Hij 
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treedt op een normale manier in interactie met de anderen. Alle Glee Clubbers zijn vrienden van elkaar. Deze 

representatie van Artie is een voorbeeld van wat Clogston (1990) aanduidt met het ‘cultureel pluralisme’. 

Een individu met een handicap wordt op dezelfde manier gerepresenteerd als een persoon zonder handicap, 

zonder dat er extra aandacht gaat naar de handicap. Dit is een progressieve representatie van handicap, 

waarbij handicap op een neutrale wijze benaderd wordt. Artie is als persoon goed geïntegreerd in de groep. 

Toch zijn er verschillende momenten waar Artie buiten de groep valt, omdat hij bij de band speelt. Zowel 

Artie als Finn spelen een instrument, maar Artie bevindt zich vaker bij de bandleden. Zo is hij soms niet in 

beeld aanwezig wanneer de anderen een performance opvoeren, en wordt hij afgesneden van de groep. Dit is 

een opmerkelijk gegeven in de gehele serie. We raken dit kort aan, maar komen hier verder op terug bij het 

bespreken van de mise-en-scène. In het merendeel van de afleveringen wordt er geen speciale aandacht 

geschonken aan Artie’s handicap. We kunnen opmerken dat wanneer Artie voorgesteld als een slachtoffer 

van zijn handicap, hij deze mensen een weerwoord kan bieden. Dit gebeurt wanneer mensen met Artie 

spotten of hem kleineren omdat hij een handicap heeft. Het personage van Artie kan dus wel voor zichzelf 

opkomen. Dit zien we in de aflevering ‘Pilot’ wanneer Rachel niet akkoord gaat met het feit dat Artie de 

hoofdrol krijgt in ‘Sit down you’re rocking the boat’. Artie repliceert hierop dat hij denkt dat de leraar door 

gebruik van humor en ironie het nummer wat meer pit wil geven. Artie wordt hier dus niet zomaar 

voorgesteld als een slachtoffer, hij verdedigt zichzelf met humor. Toch wordt hij hierbij niet overdreven 

heldhaftig voorgesteld. We kunnen deze manier van representeren dus eerder bij het ‘cultureel pluralisme’ 

van Clogston (1990) indelen, dan bij het ‘superkreupel-model’. Ook wanneer de nieuwe choreograaf zegt dat 

Artie eruit vliegt omdat hij niet hard genoeg zijn best doet, vraagt Artie naar de reden hiervoor. In de 

aflevering ‘Wheels’ krijgen we een andere representatie van personen met een handicap. Will Schuester 

vraagt bij Directeur Figgins een toegankelijke bus, zodat Artie meekan naar ‘Sectionals’. Artie wordt hier 

voorgesteld als een persoon met een handicap die recht heeft op toegankelijkheid. Will ijvert dan ook voor 

zijn rechten. Deze representaties passen binnen het ‘minderheden/burgerrechten model’ van Clogston (1990). 

Dit is een progressief model. Directeur Figgins stelt hier echter tegenover dat een toegankelijke bus een te 

grote kost is voor de school. De school kan dus niet opdraaien voor dit gebrek aan toegankelijkheid. Een 

persoon met een handicap is een kost voor het bedrijf, in dit geval de school. Deze representatie van 

personen met een handicap kunnen we plaatsen binnen het ‘bedrijfsmodel’ van Haller (1995). Aangezien ook 

de kinderen van Glee Club een geldinzamelactie als een te grote last zien, kunnen we ook hier van het 

‘bedrijfsmodel’ spreken. Toegankelijkheid voor personen met een handicap wordt gezien als een last. Het 

feit dat Artie uiteindelijk toch afhankelijk is van zijn medeleerlingen om het geld te verzamelen dat hij nodig 

heeft om deel te kunnen nemen in de maatschappij, kunnen we zien als een traditionele representatie van 

handicap. Binnen het ‘sociaal-pathologisch model’ van Clogston wordt de persoon afgebeeld als zoekend 

naar economische steun. Deze steun is echter geen recht, maar een vrijwillige gift van anderen. Het model 

komt overeen met de ‘beggar’ van Radtke (2003) en ‘het slachtoffer’ van Nelson (2000). Ook Cumberbatch 

en Negrine (1992) wijzen op deze representaties waarbij liefdadigheid een grote rol speelt. Het 

‘minderheden/burgerrechten model’ komt later nogmaals terug wanneer Will zijn missie verder zet en bij 

Directeur Figgins het tekort aan rampen voor rolstoelen op school aanklaagt. In de aflevering ‘Wheels’ wordt 
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Artie eveneens voorgesteld als iemand die extra zorg nodig heeft. Dit zien we bijvoorbeeld in de scène waar 

Will Schuester hem helpt bij het strikken van zijn veters. Deze representatie waarbij zorg centraal staat 

vinden we bij verschillende auteurs (Clogston, 1990; Nelson, 2000; Radtke, 2003). Artie wordt in ‘Wheels’ 

in de steek gelaten door zijn medestudenten. In het lied ‘Dancing with myself’ wordt Artie dan ook als 

eenzaam gerepresenteerd. Niemand begrijpt hem, hij staat alleen in zijn strijd. De representatie van een 

persoon met een handicap als ‘eenzaam’ vinden we niet meteen letterlijk in de modellen terug. In de 

aflevering ‘Pilot’ vinden we eveneens een representatie die niet werd aangehaald door de auteurs. Wanneer 

Glee Club de eerste gezamenlijke choreografie heeft beëindigd, rolt Artie per ongeluk weg en komt pas tot 

stilstand wanneer hij tegen de deur botst. Uit de extra’s van de serie blijkt dat deze scène een hopeloze 

indruk moet geven wat de Glee Clubleden betreft. De onbeholpenheid van Glee Club wordt hier echter 

vooral geïllustreerd door Artie. De overige personages blijven in hun waarde. Artie ziet er echter onhandig 

uit, alsof hij zichzelf niet tijdig tot stilstand zou kunnen brengen. Een laatste representatie van Artie willen 

we hier nog even aanhalen. In aflevering negen ‘Wheels’ merkt Artie op tegen Tina dat hij nog steeds gevoel 

heeft in zijn penis. Hierop schrikt Tina heel erg en rolt ze snel weg. Hoewel deze representatie niet heel 

uitgesproken is, kunnen we hier toch spreken van een persoon met een handicap die een seksuele bedreiging 

vormt. We kunnen dit plaatsen onder het model van Longmore (1987). 

Wanneer de kinderen hun verplichte tijd in een rolstoel doorbrengen, treffen we opnieuw de representatie 

aan van personen met een handicap als onhandig en onbeholpen. Deze representatie vonden we bij het 

personage van Artie eveneens terug. We zien in een scène zowel Rachel als Finn verschillende vervelende 

zaken meemaken. Rachel kan bijvoorbeeld haar lunch niet van de toonbank nemen, en wanneer het haar 

eindelijk gelukt is, krijgt ze de schotel in het gezicht. In een verdere scène rijdt Rachel tegen een deurpost 

aan. Deze scènes geven een onhandige, bijna zielige representatie weer. We zouden deze representaties 

eventueel kunnen indelen bij de representaties waarbij personen met een handicap als meelijwekkend worden 

afgebeeld (Cumberbatch & Negrine, 1992). In dezelfde aflevering is Finn op zoek naar een job, maar kan hij 

er geen vinden. Rachel heeft een idee en rolt Finn in zijn rolstoel naar een winkel. Daar aangekomen dwingt 

ze de manager ertoe Finn aan te nemen, omdat ze anders gerechtelijke stappen kan ondernemen wegens 

discriminatie. Dit is een voorbeeld van het ‘wettelijk model’ van Haller (1995), waarbij men discriminatie als 

onwettelijk voorstelt, en de persoon met een handicap in zijn recht is om een rechtszaak aan te spannen. In de 

aflevering ‘Acafellas’ gaan de kinderen van Glee Club in tegen de nieuwe choreograaf. Ze zeggen dat 

mensen die anders zijn ook succes kunnen hebben. Ze verwijzen hiervoor naar personen met een handicap: 

Curtis Mayfield had meer succes nadat hij verlamd werd en Jim Abbot was een fantastische pitcher met 

slechts één arm. Personen met een handicap worden in deze scène gerepresenteerd als supermensen. Deze 

scène past binnen de categorie ‘superkreupelen’ of personen met een handicap waar we verwondering voor 

kunnen hebben.  

We bespreken nu enkele kleinere rollen. Tina wordt vaak in beeld gebracht, maar is een personage met een 

minder grote rol. Zij communiceert meestal met non-verbale taal. Zo haalt zij bijvoorbeeld haar schouders 

op, of klapt ze in haar handen. Tot op het moment dat zij aan Artie vertelt dat zij niet echt stottert, wordt zij 
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voorgesteld als iemand zonder een echte eigenheid. We weten niet wie het individu achter het stotterende 

meisje is. In de aflevering ‘pilot’ vraagt Finn aan haar wat zij goed kan, om Glee Club uit de nood te helpen. 

Wanneer zij antwoord wil geven, laat hij haar niet uitspreken omdat ze stottert. Hij zegt snel dat ze voor haar 

ook wel iets zullen vinden dat ze kan doen. Wat het personage van Emma betreft, wordt zij meestal 

voorgesteld terwijl zij handelingen doet, die met haar smetvrees te maken hebben. Zij poetst dan 

bijvoorbeeld haar ramen, de eettafel of haar potlood. Daarnaast kunnen we zeggen dat ze wordt voorgesteld 

als een vrouw die hulp nodig heeft. Ze wordt afhankelijk en zwak voorgesteld. Deze representatie komt naar 

voren in de aflevering ‘Pilot’, wanneer Emma in een kauwgom trapt. Ze durft zelfs de kauwgom niet van 

haar schoen te krabben. Ze krijgt hierbij hulp van Will. Emma zegt dat ze problemen heeft met viezigheden. 

Deze representatie van een persoon met een handicap als afhankelijk en zorgbehoevend, komt ook terug in 

de scène in ‘The rhodes not taken’. Kurt heeft overgegeven over Emma’s kleren. Om dit te boven te komen 

is Emma naar de spoeddienst gegaan. Daar hebben ze haar vier ontsmettingsdouches moeten geven. Deze 

representatie kunnen we plaatsen onder het ‘medisch model’ van Clogston (1990).  

In de aflevering ‘Hairography’ wordt het personage van Mr. Rumba voorgesteld. Mr. Rumba is een 

karikatuur van een dove man. Hij denkt dat hij langs één oor wel nog goed hoort, maar begrijpt eigenlijk 

alles verkeerd. Een persoon met een handicap wordt hier voorgesteld als voorwerp van spot. Deze 

representatie vinden we niet terug in de categorieën die we bestudeerden in de literatuurstudie. Mr. Rumba 

wordt echter ook voorgesteld als iemand die erg bezig is met de rechten van zijn Glee Club jongeren. Zij 

behoren misschien wel tot een minderheid, maar hebben volgens hem ook het recht om op te treden in 

McKinley High School. Deze representatie plaatsen we binnen het ‘minderheden/burgerrechten model’ van 

Clogston (1990). Wanneer de kinderen daadwerkelijk op bezoek komen naar de school, wordt er echter 

weinig of geen speciale aandacht gegeven aan hun handicap. Ze performen met gebaren, en we zien ze ook 

praten met elkaar door middel van gebarentaal. Maar verder worden zij gerepresenteerd volgens het 

‘cultureel pluralisme’ van Clogston. Wanneer Emma Mr. Rumba er in de laatste aflevering ‘Sectionals’ op 

wijst dat hij vals speelt en nummers van de Glee Club van McKinley heeft gestolen, reageert Mr. Rumba 

hierop door haar te beschuldigen van discriminatie. Deze representatie, van een persoon met een handicap 

die vecht voor zijn rechten, is verwant met het ‘wettelijk model’ van Haller, hoewel het hier ongegrond is. 

We zouden deze scène kunnen interpreteren als een representatie van de persoon met een handicap als 

iemand die misbruik maakt van zijn handicap om een ander te beschuldigen.  

In ‘Wheels’ doet het personage van Becky haar intrede. Becky wordt in deze eerste scène gerepresenteerd als 

een personage zonder handicap. Brittany praat heel enthousiast tegen Becky, en een beetje op een 

lichtzinnige manier. Toch is dit niet opvallend, aangezien Brittany als bijzonder naïef voorgesteld wordt. Ze 

gaat met andere mensen dus ook op deze manier om. Becky treedt in interactie met de andere personages, ze 

is bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de cheerleaders. We kunnen deze manier van representeren 

onderverdelen in het progressieve model ‘cultureel pluralisme’ van Clogston (1990). Verder wordt Becky 

evenwel getoond als een schattig en lief meisje, dat heel graag cheerleader wil worden, maar hier de 

capaciteiten niet voor heeft. Bij haar auditie voor cheerleader brengt ze een routine waarbij ze touwtje 
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springt. Ze raakt echter voortdurend in de knoei met haar voeten. Toch aanvaardt Sue haar bij het 

cheerleadersteam. Later zien we Sue met Becky apart trainen. Sue is hard voor haar, maar Becky wordt hier 

mondig voorgesteld. Ze komt voor zichzelf op, zoals we dit opmerkten over het personage van Artie. 

Personen met een handicap worden voorgesteld als personen met een eigen karakter, ze worden niet 

gedefinieerd door een ander personage.   

Het tweede personage met downsyndroom, Jean, wordt geïntroduceerd in de context van een zorginstelling. 

Wanneer Sue haar kamer binnenkomt, ligt Jean in bed. Dit zorgt ervoor dat het lijkt alsof Jean aan haar bed 

gebonden is, en volledig afhankelijk is van de zorgverleners. Deze representatie past binnen het medisch 

model van Clogston (1990), wat we kunnen vergelijken met de representatie van een persoon met handicap 

als totaal afhankelijk van Longmore (1987) en andere zorgmodellen, zoals van Nelson (2000) en Radtke 

(2003).  

Henry wordt voorgesteld als een meelijwekkend persoon en als slachtoffer. In de scène waar we te weten 

komen dat hij geen duimen meer heeft, wordt er gefocust op de dingen die hij niet meer kan. Hij zegt zelf dat 

hij zonder duimen nooit meer zal kunnen liften door Europa. We zien hoe hij zijn taart niet meer kan snijden 

en noodgedwongen in de taart moet happen met zijn mond. Wanneer alle mannen de minpunten opnoemen 

in hun leven, dwingt Henry medelijden af door te zeggen dat hij geen duimen meer heeft. De anderen 

excuseren zich en kloppen hem op de schouder. Een voorstelling waarin de persoon met een handicap als een 

slachtoffer wordt gezien, en benaderd wordt met medelijden, wordt door verschillende auteurs aangehaald 

(Cumberbatch & Negrine, 1990; Radtke, 2003; Nelson, 2000). Wanneer de vijf mannelijke leerkrachten met 

‘Acafella’s’ hun eerste optreden achter de rug hebben, wordt Henry voorgesteld als een ‘superkreupel’. Will 

leest de krant voor, waarin staat dat Henry blijkbaar niet al zijn vingers nodig heeft om succes te hebben. Het 

wordt dus voorgesteld als iets uitzonderlijk dat je met een handicap ook iets kan bereiken.  

Wat de verschillende representaties van personen met een handicap in ‘Glee’ betreft, kunnen we zeggen dat 

deze vaak binnen de representatiemodellen passen, die we aanraakten in de literatuurstudie. Het meest 

bruikbare model is hier het model dat Clogston (1990) ontwikkelde, aangevuld met het model van Haller 

(1995). We kunnen zeggen dat de representaties die Longmore (1987) onderscheidde, minder van toepassing 

zijn in deze serie. Zo zijn er geen representaties waarbij de persoon met een handicap wordt voorgesteld als 

‘slechterik’, als ‘monster’, als ‘iemand die een mogelijke seksuele bedreiging vormt’ of als ‘iemand die al 

zijn menselijkheid verliest’. Evenmin wordt er iemand voorgesteld alsof hij een ‘speciale gave’ heeft, die 

compenseert voor zijn of haar handicap. Handicap wordt niet voorgesteld als het onderwerp van 

uitzonderlijke moed. De typologiën die Cumberbatch en Negrine (1992) toevoegden hieraan komen ook voor 

in de serie. Dit zijn de modellen waarbij handicap een bron is van medelijden, sympathie of liefdadigheid. 

Ook de tweedeling tussen ‘beggar’ en ‘batman’ van Radtke (2003) kunnen we in de serie terugvinden, net 

zoals het slachtoffermodel, zorgmodel en heldmodel van Nelson (2000), die in dezelfde lijn liggen. De 

modellen van Nelson waarbij een persoon met een handicap gezien wordt als een bedreiging, als iemand die 

niet in staat is zich aan te passen, of als iemand die het niet waard was te overleven komt niet aan bod. 
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5.4 Attitudes van personages ten opzichte van personen met een handicap 

Er zijn uitzonderingen op de open houding die normaal heerst Glee Club. In de eerste aflevering ‘pilot’ wil 

Rachel niet dat Artie de hoofdrol krijgt. Ze vindt het belachelijk dat de hoofdrol in het lied ‘Sit down, you’re 

rocking the boat’ naar een jongen in een rolstoel gaat. Wanneer we naar het volledige karakter van Rachel 

kijken, kunnen we haar reactie beter nuanceren. Ze ziet zichzelf als de ultieme zangeres en ze wil niets 

minder dan de perfectie binnen Glee Club. Dat ze niet wil dat Artie de hoofdrol krijgt, valt dus enigszins te 

rijmen met haar rol. Waarom ze echter in de aflevering pilot niet openstaat voor Artie als haar mannelijke 

tegenzanger, is minder te verklaren. We zouden kunnen zeggen dat Rachel op dat moment niet door de 

handicap van Artie heen kan kijken. Later in de aflevering verklaart Rachel dat Artie niet het vocaal talent 

heeft dat zij nodig heeft om voluit te kunnen gaan in Glee.  

Bepaalde personages in de serie hebben een negatieve houding ten opzichte van personen met een handicap, 

terwijl we dit niet zouden verwachten. Zo beschouwt Sue Sylvester een persoon in een handicap niet als een 

volwaardig persoon. Het personage van Sue kenmerkt zich door grof taalgebruik, en dit komt ook naar voor 

in haar attitude ten opzichte van Artie. Wanneer zij Will informeert over het feit dat er twaalf leden nodig 

zijn om als Glee Club deel te nemen aan ‘Sectionals’, doet zij de volgende uitspraak: “Last time I looked, you 

had only five and a half...”. Met deze uitspraak doelt ze op Artie. Sue heeft eenzelfde negatieve houding ten 

opzichte van Emma. Wanneer ze haar eigen succes wil benadrukken en de anderen afbreekt zegt ze tegen 

Emma: “I didn’t want to end up stuck in a lousy highschool, wrestling with mental illness.” Ze zou niet met 

Emma willen ruilen, en acht Emma lager dan haar. Deze kleinerende attitude van Sue is echter 

verwonderlijk, aangezien ze later wel heel positief staat tegenover het toetreden van Becky in het 

cheerleadersteam en het feit dat ze een zus heeft met downsyndroom. Artie spreekt op een kleinerende 

manier over de Glee Club van de dovenschool. Hij weet zeker dat de Glee Club van McKinley zal winnen, 

omdat de leerlingen met een gehoorbeperking niet eens zichzelf kunnen horen. Ook door een persoon met 

een handicap wordt in het programma dus op een negatieve manier over anderen gesproken. In de aflevering 

‘Acafella’s’ maakt Kurt een opmerking over het feit dat ze niet veel succes hebben op school: “special-aid 

kids will get more play than we will”. Ook hier wordt naar personen met een handicap verwezen op een 

denigrerende wijze. Men gaat ervan uit dat personen met een handicap niet veel in aanraking komen met 

seksualiteit. Handicap vormt in deze scène een bron voor ironische humor. Wanneer het personage Becky in 

aflevering 9 ‘Wheels’ haar intrede doet, is Quinn erg ontsteld over de vriendschap tussen  haar vriendin 

Brittany en Becky. Quinn vraagt zich af waar Brittany mee bezig is. Het is niet populair om met een meisje 

als Becky om te gaan. De nieuwe choreograaf in aflevering drie ‘Acafella’s’ is eveneens een personage dat 

heel negatief staat tegenover handicap. Hij wil perfectie zien in zijn choreografieën, en een persoon in een 

rolstoel past voor hem niet in het beeld. Artie haalt voor hem de hele dynamiek weg uit de dans. Deze 

negatieve houding tegenover Artie wordt evenwel niet door de anderen getolereerd. De Glee Clubleden 
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weten dat ze net door hun anders-zijn de overwinning zullen halen. Anderzijds wordt het wel als positief 

ervaren wanneer een handicap afneemt. Zo is Will in aflevering vier ‘Preggers’ heel trots op Tina omdat ze 

haar stotter overwint bij het zingen. We kunnen de houding van Will niet als zuiver negatief beschouwen, 

maar de positieve houding ten opzichte van genezing is toch een opmerkelijk feit. Eenzelfde attitude ten 

opzichte van handicap vinden we terug bij Terri, de vrouw van Will, in aflevering vijf ‘The rhodes not 

taken’. Terri is hier euforisch over het feit dat de baby niet het syndroom van down heeft. Ze wil een perfecte 

baby, een handicap is dus onwenselijk. Een andere houding die we terugvinden in Glee is bewondering. Tina 

kijkt erg op naar Artie. Zo kijkt ze in aflevering negen ‘Wheels’ erg op naar Artie omdat hij zo goed met een 

rolstoel overweg kan: “I really admire you, Artie, I had no idea how difficult this was.” Later in de aflevering 

keert deze bewonderende houding van Tina nogmaals terug. In de attitudes ten opzichte van personen met 

een handicap kunnen we geen evolutie ontdekken. De personages blijven voor het grootste deel binnen hun 

rol en handelen steeds op gelijkaardige wijze. Wanneer gemene personages tegen hun karakter handelen, 

wordt dit verklaard vanuit persoonlijke redenen, of vervallen ze nadien toch terug in hun oude 

handelingspatronen.  

5.5 Acteurs 

De acteur van het personage ‘Artie’, een jongen in een rolstoel, heeft in werkelijkheid geen handicap. We 

haalden in de literatuurstudie reeds aan dat dit een van de handicaps is die het meest wordt gerepresenteerd, 

omdat dit weinig productionele aanpassingen met zich meebrengt. Er moet dan geen aandacht worden 

geschonken aan toegankelijkheid van sets. Bovendien is het beeld van een persoon met een handicap voor 

het publiek direct duidelijk. Bij de ontvangst van de serie ‘Glee’ kwam wat commentaar op het feit dat Artie 

geen rolstoelgebruiker is in het echte leven. We willen hier kort de belangrijkste bevindingen uit het essay 

van Sheppard (2011) aanhalen, omdat we zelf een minder doortastende kennis hebben van de 

bewegingsmogelijkheden van een persoon in een rolstoel, en dat we meer vertrouwen hebben in de blik van 

een ervaren rolstoeldanseres. In ‘Glee’ staat verlamd zijn volgens haar gelijk aan het onvermogen om te 

bewegen, wat dan weer leidt tot moeilijkheden op sociaal vlak. Artie kan niet dansen, waardoor zijn isolatie 

van de groep groter wordt. Ervaren rolstoelgebruikers kennen echter hun stoel, aldus Sheppard. Ze weten hoe 

ze hun stoel moeten gebruiken en wanneer ze kracht moeten zetten. Hun aanrakingen zijn licht. Dit is bij 

Artie echter niet het geval, en dit kunnen we zien. Hij kan niet alleen zijn onderlichaam niet bewegen, maar 

heeft ook moeite om te bewegen met de technologie die hem moet toelaten om te bewegen. Bijgevolg ziet 

Artie er nooit comfortabel uit in zijn stoel. Zaken die bedoeld zijn om een performance van een handicap 

mogelijk te maken, worden hier door de acteur herleid tot simpele rekwisieten. Volgens Sheppard is de 

choreografie met rolstoelen in de aflevering ‘Wheels’ ook bijzonder mager. Bovendien wordt het moment 

wanneer Artie op één wiel draait, uitgevoerd door een stuntdubbel. We kunnen dus aannemen dat de 

mogelijkheden om het showgehalte van Artie als rolstoelgebruiker te maximaliseren, niet altijd volledig zijn 

benut. De stoel wordt nooit een expressief middel op zich. De choreografie is middelmatig, in die mate dat 

Sheppard zich afvraagt of de choreografen de hulp hebben ingeroepen van professionele danshuizen of zelfs 

maar naar filmpjes van ervaren dansers hebben gekeken op Youtube. Het enige moment wanneer dit wel 
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gebeurt, is wanneer alle dansers in de rolstoelchoreografie van het ene wiel op het andere springen. Hoewel 

de totale beheersing van deze passen, de middelmatigheid van de rest van de choreografie benadrukt, tonen 

ze hier de expressiviteit waar Sheppard naar opzoek is. Toch is ze teleurgesteld in het feit dat Kevin McHale 

gecast werd voor deze rol. Het bevestigt de angst om personen met een handicap in beeld te brengen bij het 

grote publiek en het idee dat men niet op regelmatige basis zou kunnen werken. De casting legt een 

bevooroordeeld systeem bloot, waarin het onmogelijk is voor personen met een handicap om zich te trainen 

als acteur of danser, en achteraf ook werk te vinden. We willen hier echter wel nuanceren, aangezien er ook 

personages zijn in de serie die daadwerkelijk een handicap hebben, maar in het geval van de rol van Artie 

zien we de casting van Kevin McHale als een gemiste kans. 

5.5 Thematische analyse 

De serie handelt in het algemeen niet expliciet over personen met een handicap. Er is echter één aflevering 

die hierin afwijkt. Daarom gaan we dieper in op de aflevering ‘Wheels’ waarbij de verhaallijn wel specifiek 

over het onderwerp handicap gaat. We behandelen hier de thema’s in verband met handicap die in de serie 

naar voor komen. Het centrale thema van het programma handelt over de underdog die held wordt. Dit geldt 

ook voor Artie, voorgesteld als een nerd, die door aan Glee Club mee te werken toch iets kan betekenen. Dit 

zagen we reeds in de bespreking van de verschillende modellen van mediarepresentatie die we terugvinden 

in de serie. We kunnen het thema ‘minderheden’ of ‘anders-zijn’ zien als een van de centrale thema’s van 

Glee. Het feit dat de Glee Club uit minderheden bestaat, wordt in de serie herhaaldelijk aangehaald. Artie 

maakt deel uit van een gemengde groep, waar mensen met handicap en mensen zonder handicap gelijk 

behandeld worden. Het feit dat Glee Club enkel uit outsiders bestaat, verandert naarmate de serie vordert. 

Wanneer ook meer populaire kinderen deelnemen aan Glee Club, wordt door de kinderen zelf geen 

onderscheid gemaakt tussen deze twee groepen. De aandacht wordt wel expliciet op deze tweedeling 

gevestigd wanneer Sue wijst op het feit dat Will de noden van de studenten die tot minderheidsgroepen 

behoren volkomen negeert. Deze scène speelt zich af in aflevering zeven ‘Throwdown’. Sue en Will 

bereiden elk individueel een nummer zullen voor met een aantal leden. Sue kiest voor haar groep net die 

studenten. Ook Artie kiest ze eruit. Ze wijst de leerlingen op hun rechten als minderheid. De kinderen gaan 

hier echter tegenin. Ze hebben er genoeg van dat ze een speciale behandeling krijgen. Ze zijn immers 

allemaal in de minderheid, aangezien ze deel uitmaken van het select groepje  dat ‘Glee Club’ is. Dit is een 

thema dat we in de serie verschillende keren terugvinden. Iedereen van Glee Clubn maar ook elke student op 

McKinley High School is eigenlijk een ‘loser’. Iedereen heeft eigenlijk wel een beperking, of een mindere 

kant. Een tweede thema dat aangesneden wordt in deze aflevering is het thema ‘toegankelijkheid’. Dit thema 

komt niet vaak voor in fictieseries (Van hove, Lenoir & Vanpeperstraete, 2003). In die zin is het aan bod 

komen van deze thematiek dus opmerkelijk. Toch is Artie afhankelijk van de goede wil en liefdadigheid van 

anderen voor een betere toegankelijkheid op school,. Het is dus niet vanzelfsprekend dat er voor Artie een 

toegankelijke bus ter beschikking wordt gesteld, of dat er voldoende ramps voor rolstoelgebruikers zijn op 

school. Er is geen sprake van toegankelijkheid als recht, het probleem wordt op een traditionele manier 

opgelost. Het thema komt eveneens aan bod wanneer Artie het geld wil schenken aan de school, om nieuwe 
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ramps te plaatsen. De andere leerlingen zijn verheugd, omdat ze Artie nu niet meer van de auditoriumtrappen 

zullen moeten dragen. Het derde thema in verband met handicap is het thema ‘eenzaamheid’. Artie stuit op 

onbegrip bij zijn mede Glee Clubleden. Ze hebben geen aandacht voor zijn situatie. Als reactie hierop zingt 

hij in het auditorium het lied ‘Dancing by myself’. We vinden het thema ‘eenzaamheid’ opnieuw terug in de 

scène waarbij Tina opbiecht aan Artie dat ze in werkelijkheid niet stottert. Ze doet dit enkel om de mensen 

bij haar vandaan te houden. Artie reageert hierop dat hij nooit doelbewust mensen bij hem weg zou willen 

houden, maar dat een rolstoel nu eenmaal een barrière vormt bij het leggen van sociale contacten. We zien 

hier dus hoe Artie deze eenzaamheid ervaart. Het thema ‘eenzaamheid’ komt eveneens terug wanneer Quinn 

opmerkt dat de leerlingen geen koekjes zullen kopen van kinderen in rolstoelen. Quinn gaat ervan uit dat 

wanneer je in een rolstoel zit, je alleen bent, en niemand toenadering zal zoeken. Een laatste thema dat we 

hier bespreken is het thema ‘liefde’. Hoewel ze tijdens hun ontmoetingen vaak over hun handicap spreken, is 

de verliefdheid tussen beiden een opmerkelijk feit. Het gebeurt immers niet vaak dat het thema ‘liefde’ een 

rol krijgt in de verhaallijn van een personage met een handicap. 

5.6 Taalgebruik 

Taal is een belangrijk aandachtspunt wanneer het gaat over betekenisgeving en handicap. Het is dus 

interessant om na te gaan welke termen gebruikt worden om een persoon met een handicap aan te duiden. 

We onderzoeken in welke mate die persoon vereenzelvigd wordt met zijn handicap, en dus 

gedepersonaliseerd wordt. We analyseren de segmenten op taalgebruik. We houden hierbij rekening met het 

personage die de termen hanteert, omdat het woordgebruik te kunnen kaderen. Om Artie aan te duiden 

worden in de serie verscheidene termen gebruikt. Rachel praat in de aflevering “pilot” over Artie als ‘a boy 

in a wheelchair’. Hoewel ze nogal beledigend is tegenover Artie, komt dit in haar taalgebruik niet naar voor. 

De kinderen die Artie pesten, geven hem de naam ‘wheelchairkid’. Dit taalgebruik depersonaliseert Artie en 

stelt hem gelijk aan zijn handicap. Puck gebruikt deze term in de eerste aflevering ‘Pilot’, om Artie te pesten. 

Wanneer Puck zelf deelneemt aan Glee Club, gebruikt hij deze term nogmaals (Aflevering vijf ‘The rhodes 

not taken’). Hoewel er op dat moment geen sprake meer is van pesten, wordt de term toch gebruikt. Er wordt 

noch door de kinderen noch door Artie op gereageerd. De aanspreking wordt op dit moment dus aanvaard als 

roepnaam zonder negatieve bijklank. Op een vergelijkbare manier noemt Sue Artie ‘Wheels’. Ook deze 

bijnaam stelt Artie gelijk aan zijn handicap. Het taalgebruik dat gebruikt wordt om de kinderen met een 

gehoorbeperking te benoemen, is op gelijkaardige wijze depersonaliserend. Zo noemt Emma hen in de 

aflevering ‘Sectionals’ ‘deaf kids’ en ‘disadvantaged kids’.  

De term ‘cripple’ wordt driemaal gebruikt in de serie. Dit is een beledigend woord en wordt door 

verschillende belangenorganisaties afgeraden. In de scènes wordt het ook beledigend bedoeld. Directeur 

Figgins gelooft niet dat Will Schuester ergens zal komen met Glee Club: “You’ve got only five kids, and one 

of them is cripple!”. Dit beledigend taalgebruik is niet meteen passend voor het personage. Hoewel directeur 

Figgins niet altijd de juiste beslissingen maakt, is hij geen slecht persoon. Bovendien past dergelijk 

taalgebruik niet bij een gerespecteerd directeur. De term wordt nogmaals gehanteerd door Sue, in een 
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gesprek met Will. Bij haar karakter past dit taalgebruik wel. Ze gebruikt vaker kwetsende en grove woorden 

om Will en anderen te kleineren. Hier krijgt dit woord dus een andere betekenis. Het is onaanvaard om dit 

woord te gebruiken, maar Sue is geen personage dat zich houdt aan beleefdheidsregels. Dit geldt eveneens 

voor de scène in de aflevering ‘Acafella’s’, waarbij de nieuwe choreograaf de kinderen van Glee Club onder 

handen neemt. Hij noemt personen met een handicap ‘Misfits and spasmheads and cripples’. Zijn grofheid 

wordt echter niet aanvaard.  

In de serie worden ook andere metaforen gebruikt om ‘nietsnutten’ aan te duiden. Dit zijn vaak woorden 

gerelateerd aan handicap. Zo gebruikt Rachel in aflevering twee ‘Showmance’ de woorden ‘chromosomally 

challenged friends’ om de gemene vrienden van Finn aan te duiden. Deze woorden verwijzen in deze context 

dus niet meer naar mensen met een handicap, maar worden gebruikt en zijn ingeburgerd als scheldwoorden. 

Door het personage Kurt wordt de term ‘special-aid kids’ al grappend gebruikt. Het is een term die vooral de 

extra zorg die kinderen met een handicap nodig hebben benadrukt, en minder de aandacht legt op hun 

persoonlijkheid. Artie spreekt in de aflevering ‘Vitamin D’ ook op een vernederende manier over personen 

met een gehoorbeperking: ‘People who can’t hear that they’re singing’. Het past niet meteen bij het karakter 

van Artie om op deze manier om te gaan met personen met een handicap. In de serie wordt op bepaalde 

momenten sensationeel taalgebruik gehanteerd. Zo gebruikt Sue in aflevering vier de woorden ‘wrestling 

with mental illness’ wanneer ze tegen Emma zegt dat ze nooit met haar zou willen ruilen. In aflevering vier 

zegt Terri, de vrouw van Will Schuester, dat het fantastisch is dat Quinn veel misselijk is van haar 

zwangerschap: “That means the baby is not a mongholoïd!” Het personage van Terri wordt nogal naïef 

voorgesteld. Er wordt door Will niet op gereageerd, terwijl het kwetsend taalgebruik is. We zouden kunnen 

zeggen dat het bij haar personage past dat ze deze term in de mond neemt. Sue noemt ramps voor personen 

in een rolstoel in aflevering ‘Wheels’ ‘lazy makers’. Ze klaagt het gebruik ervan aan omdat ze kinderen 

zonder handicap lui maken. Ook Artie praat op een sensationele manier over zichzelf tegen Tina: “I’m gonna 

be stuck in this chair the rest of my life.”. In de aflvering ‘Hairography’ noemt de directeur van de school 

voor personen met een gehoorbeperking zijn kinderen ‘poor kids’. Hij benadert hun handicap op een 

meelijwekkende wijze: ‘my kids may be deaf, but…’. Naast dit gekleurd taalgebruik, vinden we ook neutrale 

woorden, zoals ‘special olympian’ om een sporter met een handicap aan te duiden. Bij leerkracht Henry 

wordt zijn handicap gewoon benoemd, ‘he has no thumbs’. De kinderen benoemen de handicap van hun 

helden eveneens op een neutrale manier: ‘he became paralysed’, ‘ he is a one-armed pitcher’. Tina wordt 

nooit op een beledigende manier benaderd omwille van haar handicap. Om haar handicap aan te duiden 

wordt het neutrale ‘your stutter’ gebruikt. Will praat in de aflevering ‘Wheels’ over Becky als ‘not like 

everybody else’, Sue reageert hierop: “You’re asking me to treat this girl differently because she has a 

disability when actually, it seems to me, she just wants to be treated like everybody else.” Hier kunnen we 

eveneens spreken van neutraal woordgebruik. Wat het algemeen taalgebruik betreft kunnen we besluiten dat 

negatief geladen termen eerder worden gebruikt door personages die niet bijster intelligent zijn, eerder naïef 

of in geheel de serie een eerder grof voorkomen hebben. Toch vinden we hier uitzonderingen op, zoals bij de 

directeur, die gezien zijn pedagogische achtergrond geen beledigende opmerkingen zou mogen maken. Er 

worden in de serie heel wat woorden gebruikt, die door belangengroepen net geweerd worden. Door middel 
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van taal worden personen met een handicap vernederd. In de serie zitten deze termen vaak vervat in passages 

die humoristisch bedoeld zijn. Handicap wordt in de serie dus meermaals gebruikt als bron voor humor. 

5.8 Mise-en-scène en cameragebruik 

Wanneer we de plaatsing van Artie binnen het kader bestuderen, krijgen we de indruk dat hier moeite is 

gedaan om Artie op een natuurlijke wijze in het geheel te integreren. Wanneer Artie meedanst met de groep, 

valt op dat Artie over het algemeen niet steeds op dezelfde plek blijft staan, maar dat hij over de scene 

beweegt. Wanneer Glee Club neerzit in het lokaal, zit hij vaak aan de uithoeken van de groep. Toch kunnen 

we dit feit niet doortrekken naar de hele serie. Artie zit niet altijd langs de kant, maar schuift zijn rolstoel ook 

soms tussen twee anderen. Opmerkelijk is dat Artie niet steeds deelneemt aan alle choreografieën. Wanneer 

de dansers gebruik maken van podia of opstapjes, speelt Artie meestal bij de band. Zo wordt het probleem 

om Artie in de choreografie te integreren weggewerkt. Deze problematiek wordt beter zichtbaar in de scène 

van aflevering twaalf ‘Mattress’, waarbij de kinderen een TV-spotje opnemen. Daar konden ze geen gebruik 

maken van de band om Artie onopvallend uit de choreografie te laten. Terwijl de andere kinderen springen 

en rollen op de matrassen, zit Artie in zijn rolstoel op een matras links achteraan. De regisseur laat op 

bepaalde momenten kinderen bij Artie zitten, maar over het algemeen zit Artie dus afgescheiden van de 

groep. Bij het nemen van close-ups van Artie, wordt vrijwel steeds op zijn ooghoogte gefilmd. Sporadisch 

wordt gebruik gemaakt van een kikkerperspectief, wanneer Artie omhoog kijkt naar iemand, en vanuit zijn 

standpunt gefilmd wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de eerste aflevering ‘Pilot’, waar Puck en zijn 

vrienden Artie pesten. Wanneer Finn Artie ter hulp komt, krijgen we even een shot vanuit kikkerperspectief, 

van Artie die opkijkt naar Finn. Afgezien van deze scène, kunnen we dus niet spreken van een overvloedig 

gebruik van opmerkelijke camerastandpunten uit vogel- of kikkerperspectief.  

6. Conclusie 

We hebben ondervonden in de literatuurstudie dat representatie vaak neerkomt op stereotypering. De 

dominante meerderheid, hier de personen zonder handicap, verdeelt de samenleving in ‘wij’ en ‘zij’. Dit 

terwijl personen met een handicap eigenlijk het recht hebben om als ‘normaal’ te worden beschouwd. Er gaat 

uiteraard een hele evolutie vooraf aan hoe mensen vandaag denken over en omgaan met personen met een 

handicap. De representatie daarvan in de media is niet van vandaag op morgen gevormd. Er wordt niemand 

met de vinger gewezen, maar verandering is nodig. Dat is de algemene tendens die we aantreffen in de 

wetenschappelijke literatuur. De attitude van gelijkwaardigheid moet zoveel mogelijk worden versterkt. 

Voor mensen die nauw betrokken zijn bij de leefwereld van personen met een handicap, is dit van 

levensbelang. Net daarom is het onderwerp soms zeer emotioneel geladen. Het gaat over het zelfbeeld en de 

integratie van echte mensen. Het is belangrijk dat de media bewust meewerken bij het vormen van de 

representaties. Ook daarover treffen we eensgezindheid bij de meeste auteurs. Ze zien voor de media een 

belangrijke rol van sensibilisering weggelegd. Het is hun taak om personen met een handicap in beeld te 

brengen, zoals ook andere mensen in beeld worden gebracht. Men moet op een bewuste manier inspanningen 

leveren om stereotypen te doorbreken. Dit wil niet zeggen dat de afwijkende factor niet in beeld mag worden 
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gebracht, er wordt niet geijverd om de dingen mooier voor te stellen dan ze zijn, maar de focus moet 

verbreed worden. De groep van personen zonder een handicap kunnen we niet onder één noemer plaatsen, 

we moeten beseffen dat die natuurlijke verscheidenheid ook geldt voor de groep van personen met een 

handicap. Het is niet van belang dat de representaties enkel het positieve benadrukken, maar dat er 

verscheidenheid aanwezig is binnen de representaties. De representaties mogen geen stereotypen worden die 

steeds weer herhaald worden. 

In deze masterproef onderzochten we de huidige representatie van personen met een handicap aan de hand 

van een casestudie. Na de analyse van de fictieserie Glee, trachten we een antwoord te geven op de 

onderzoeksvragen. Uit de analyse van Glee stellen we vast dat personen met een handicap in deze serie niet 

enkel gerepresenteerd worden omwille van hun handicap, maar ook omwille van andere talenten zoals 

zingen en dansen. De focus ligt dus niet louter op hun handicap. Wanneer we ons echter verdiepen in de 

verschillende personages, kunnen we stellen dat bepaalde karakters soms wel op een stereotiepe manier 

worden voorgesteld. Zo wordt Artie voorgesteld als een nerd, die extra noden heeft. Deze voorstelling van de 

persoon met een handicap als ‘loser’ is nodig omdat hij bij Glee Club zou horen. Binnen die Club is hij 

echter evenwaardig aan de anderen. Artie is het opvallendste, maar niet het enige personage met een 

handicap in de serie. Zo zien we in Glee een grote diversiteit aan handicap. Daardoor wordt de gehele 

gemeenschap van personen met een handicap niet gelijkgesteld aan één personage. Al deze personages 

kwamen bovendien actief aan bod. De zichtbaarheid van personen met een handicap is in deze serie dus 

hoog. 

In de serie komen zo goed als alle sociologische modellen naar voor. De nadruk wordt zowel gelegd op het 

overwinnen van de handicap als het oplossen van de handicap door middel van medische hulp. Eveneens 

krijgen we meer progressieve houdingen te zien, zoals de inclusie van personen met een handicap. We 

kunnen het grootste deel van de representaties situeren onder het cultureel model, waarbij personen met een 

handicap geïntegreerd zijn in de scènes en er verder geen specifieke aandacht gaat naar hun handicap. Verder 

kunnen we concluderen dat de verschillende representaties van personages met een handicap grotendeels zijn 

onder te brengen in de bestaande representatiemodellen. Vooral de modellen van Clogston (1990) en Haller 

(1995) zijn in grote mate van toepassing. Ook hun progressievere modellen, met minder stereotiepe 

representaties, vinden we in de serie terug. We merkten heel wat negatieve attitudes op ten opzichte van 

personen met een handicap. Verschillende personages gaan op een negatieve manier om met personen met 

een handicap. Negatieve attitudes ten opzichte van personen met een handicap zijn vaak te wijten aan het 

slechte karakter van een personage. We kunnen hierin dat ook geen evoluties waarnemen. Deze lijn kunnen 

we doortrekken naar het taalgebruik in de serie. De gemenere personages maken meestal gebruik van meer 

gekleurd woordgebruik. De thema’s die aan bod komen in de verhaallijnen van personen met een handicap, 

houden verband met handicap. Zo is toegankelijkheid het belangrijkste thema voor het personage van Artie. 

Over het algemeen kunnen we zeggen over de serie Glee een opmerkelijke inspanning heeft geleverd om 

verschillende personages met een handicap aan bod te laten komen. Beledigingen en spot maken deel uit van 

de serie, en zijn niet alleen aan de orde bij personen met een handicap. In die zin kunnen we stellen dat de 
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representatie van personen met een handicap in deze serie gelijkgesteld kan worden aan de representatie van 

de personen zonder handicap. We hopen dat deze masterproef de aandacht mag vestigen op het belang van 

onderzoek naar de representatie van handicap in de media, en tevens een aanleiding kan zijn tot verder 

onderzoek in dit onderzoeksveld. 
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8. Bijlagen 

8.1 Analyse-schema: Glee Seizoen 1 deel 1 ‘Road to sectionals’ 

AFLEVERING 1: Pilot  
Tijdscode geselecteerd segment transcriptie interpretatie 
 cheerleaders  
 Kurt in container, introductie 

Mr. Schuester, Finn, Kurt 
 

 spaanse les Mr. Schuester  
CH 1 00:03:36 Emma kuist hardnekkig haar 

tafeloppervlak voor ze gaat 
eten. Ze doet handschoenen 
aan. Ze heeft smetvrees. 

(Er wordt lang de aandacht op 
gevestigd.) 
 
Cameragebruik: herhaaldelijke 
close-ups van haar handen 

 Schuester thuis  
 introductie MERCEDES 

(respect) 
 

 introductie KURT HUMMEL 
(mr. Celophane) 

 

CH 2 00:05:40 introductie TINA (I kissed a 
girl)  
Bij het inschrijven zit ARTIE 
achter haar in zijn rolstoel. 
Tina heeft een stotter. 

Representatie: cultureel 
pluralisme, geen extra aandacht 
Opmerking: Er wordt geen 
aandacht aan Artie besteed, hij 
wordt niet getoond terwijl hij 
een lied zingt op de auditie 

 Introductie RACHEL BERRY 
(on my own) 
Ze zingt liedjes op myspace, 
heeft twee vaders. 

 

CH 4 00:08:47 Introductie ARTIE  
De nieuwe Glee club oefent. 
Artie is het middelpunt in het 
dansje. De anderen dansen rond 
hem. Op het einde rolt hij tegen 
de deur. Rachel wordt op dit 
moment kwaad omdat de 
hoofdrol aan een jongen in een 
rolstoel wordt gegeven, en dit 
volgens haar belachelijk is. 
“boy in a wheelchair” Artie 
verdedigt zichzelf door te 
zeggen dat Mr. Schuester door 
gebruik van ironie het nummer 
wat meer pit wil geven. 

Representatie: Artie is het niet 
waardig om de hoofdrol te zijn, 
hij is dus in een zeker opzicht 
het slachtoffer van zijn 
handicap. Hoewel Rachel later 
verduidelijkt dat het om zijn 
‘vocaal talent’ gaat, heeft ze het 
op dit moment toch vooral over 
zijn handicap. Toch zien we 
hier een representatie van een 
persoon met een handicap die 
met behulp van humor, voor 
zichzelf opkomt. Hij wordt niet 
overdreven heldhaftig of zielig 
voorgesteld. 
Artie rolt op het einde van de 
choreografie tegen de deur. Hij 
wordt dus als onhandig 
voorgesteld.  
 
Muziek: Het liedje ‘sit down 
you’re rocking the boat’ wordt 
hier gebruikt. Artie wordt als 
middelpunt genomen. 
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cameragebruik: 
Camerastandpunt op ooghoogte 
van Artie 

CH 4 00:10:27 Gesprek tussen Rachel en Mr. 
Schuester. Ze zegt dat iedereen 
haar haat. Goed zijn in iets 
verandert volgens haar hoe 
mensen naar je kijken. Ze wil 
een mannelijke tegenspeler die 
vocaal op hetzelfde niveau zit 
als zij. Artie is niet wat Rachel 
nodig heeft en dit zal niet 
veranderen, ook niet als Mr. 
Schue extra aandacht aan hem 
besteed. 

 

CH 4 00:11:09 De directeur van de school wil 
Glee club afschaffen. Hij 
gelooft niet dat Mr. Schue 
ergens zal komen met de club. 
“You’ve got only five kids and 
one of them is cripple”. 

 

CH 6 00:14:26 Emma stapt in een kauwgom. 
Ze durft de kauwgom niet van 
haar schoen te schrapen. 
Schuester helpt haar. Emma: “I 
have troubles with things like 
that, the messy things”.  

Representatie: Emma kan dit 
niet alleen aan. Will moet haar 
helpen. Ze is afhankelijk. We 
kunnen dit plaatsen in het 
medisch model van Clogston. 

CH 7 00:21:37 Rachel duwt Artie uit de rij van 
zangers, Mr. Schuester brengt 
hem tot stilstand. 

Representatie: Artie wordt hier 
heel onhandig afgebeeld. Alsof 
hij hulp nodig heeft bij het 
stoppen van zijn rolstoel… 
Cameragebruik: De camera 
volgt Artie 

CH 8 00:24:33 Emma kuist haar potlood af, 
voor ze haar naam invult op de 
lijst om Glee Club te 
begeleiden. 

 

CH 9 00:25:35 Emma ontsmet het handvat van 
haar auto voor ze hem 
openmaakt. Nadat ze hem 
afwijst, pest de rugbycoach haar 
door aan zijn hand te likken en 
het handvat vuil te maken. 

 

CH 9 00:28:05 Emma haalt een sandwich 
boven voor Will. Het papier 
kraakt. Ze merkt op dat haar 
boterhammen proper zijn. 

 

CH 9 00:31:04 Artie in publiek Mise-en-scène: Artie zit 
volledig rechts van zijn 
vrienden 

CH 10 00:32:26 Mr. Schue verlaat Glee. Artie 
zit bij de anderen wanneer hij 
het vertelt. 

Mise-en-scène: Artie zit 
volledig links van de groep 

CH 10 00:36:02 Emma vindt het jammer dat Mr. 
Schue weggaat. We zien hoe ze 
verliefd hartjes tekent op zijn 
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foto. 
CH 10 00:37:37 De rugbyspelers hebben Artie 

in een verplaatsbaar toilethokje 
opgesloten. Artie: “Help, help!” 
Finn: “Is someone in there?” 
Puck: “We got that 
wheelchairkid inside. We’re 
gonna flip it” Finn: “Isn’t that 
kind of dangerous?” Puck: 
“He’s already in a wheelchair. 
Come on, dude! We saved you 
the First roll.” Finn helpt Artie. 
Artie: “Thank you, thank you so 
much. Oh my god. The smell.” 
Puck: “What the hell, dude? I 
can’t believe you’re helping out 
this loser?” Finn: “Don’t you 
get it man? We are all losers. 
Everyone in this school, 
everyone in this town…. I am 
not afraid of being called a 
loser, because I can accept that 
that is what I am. But I am 
afraid of turning my back on 
something that actually made 
me happy for the first time in 
my sorry life.” 
Artie doet een stoere beweging 
naar de anderen. (likt aan zijn 
vinger, zegt tssss) Daarna duwt 
Finn Artie over het terrein. 
Artie duwt zijn bril recht. 

Representatie: Artie wordt hier 
voorgesteld als een slachtoffer. 
(Nelson) Hij moet hiervoor 
rekenen op de hulp van 
anderen. Hij is dus afhankelijk. 
(Longmore) 
 
Religieus-moreel model: Het 
hebben van een handicap wordt 
niet beschouwd als een positief 
iets. Artie heeft meer kans om 
te worden gepest. Het hebben 
van een handicap wordt hier 
negatief benaderd, Artie is 
minderwaardig, een nerd, hij 
hoort er niet bij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cameragebruik: 
kikkerperspectief. Camera op 
ooghoogte van Artie, we kijken 
op naar Finn. 

CH 10 00:40:03 Artie zit in de groep.  
Tijdens de repititie komen we te 
weten dat Artie gitaar speelt. 
Hij heeft connecties bij de 
jazzmuzikanten.  

Representatie: Cultureel-
pluralisme, Artie is niet anders 
dan de anderen in de groep. 
(Clogston) 
Mise-en-scène: Artie zit tussen 
de anderen. 
Cultureel model: Artie heeft 
ook nog andere identiteiten 
naast zijn handicap, hij is ook 
gitarist. Hij heeft een talent. 

CH 10 00:40:18 Finn maakt een plan, hij zegt 
iedereen wat ze gaan doen. 
Finn: “Tina, what are you good 
at?” Tina stottert: “I, I, I..” 
Finn: “We’ll figure something 
out for you.” 

Representatie: Tina wordt hier 
voorgesteld als iemand die geen 
eigenheid heeft naast haar 
handicap. Ze kan niks anders 
goed. Ze laten haar ook niet 
uitspreken, terwijl ze iets wil 
zeggen. De aandacht gaat 
vooral naar de handicap, niet 
naar haar capaciteiten. 

CH 12 00:43:08 Artie speelt een gitaarsolo Mise-en-scène: gedurende het 
lied zit Artie rechts van het 
podium, hij danst niet mee. 

CH 12 00:44:31 Tina duwt Artie in het rond 
terwijl hij gitaar speelt. 
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AFLEVERING 2: Showmance 
CH 1 00:00:25 De jongeren komen aan op 

school. Artie wordt door Tina 
geduwd in zijn rolstoel. 

MES: Artie rechts van de groep 

CH 1 00:02:11 Will bij Sue. Sue ontdekt dat je 
12 leden nodig hebt om mee te 
doen aan de wedstrijd. Sue: 
“Last time I looked, you had 
only five and a half. Cripple 
in the wheelchair.” 

Attitude : Handicap wordt hier 
voorgesteld als een verlies van 
je volledige capaciteit. Artie 
wordt door Sue niet beschouwd 
als een volwaardige persoon. 
Als persoon met een handicap 
ben je minderwaardig. 

CH 2 00:04:43 Glee club oefent een dans. Artie 
danst mee. (camerashot van 
bovenaf) Hij mixt tussen de 
anderen in de dans.  

Representatie: weinig extra 
aandacht naar de handicap. 
Cultureel pluralisme (Clogston) 
MES: Artie beweegt relatief 
weinig. De anderen dansen 
meestal rond hem. Hij danst 
vooral met zijn bovenlichaam, 
weinig met zijn stoel. 

CH 4 00:09:09 Repetitie: Artie zingt een stuk 
en danst ook mee.  

Representatie: Hij is gewoon 
een deel van de groep. Er gaat 
geen extra aandacht naar zijn 
handicap. (Clogston) 

CH 4 00:10:38 Mr. Schuester neemt Artie’s bril 
even af. Hij illustreert daarmee 
het zinnetje ‘have you seen her’ 
in het lied. 
Tijdens de dans beweegt Artie 
met zijn bovenlichaam mee 
zodat het lijkt alsof hij dezelfde 
pasjes doet. 

Representatie: Artie is een deel 
van de groep, geen extra 
aandacht. (Clogston) 
MES: Artie beweegt met zijn 
bovenlichaam, maar beweegt 
niet met zijn stoel. Hij gebruikt 
zijn rolstoel niet. 

CH 4 00:11:40 Emma komt uit het toilet met 
haar handen hoog voor zich. Ze 
maakt aanstalten om ze te 
wassen aan de wastafel. 

Representatie: Door haar 
gedrag gaat er extra aandacht 
naar haar smetvrees. 

CH 5 00:14:22 Rachel en Finn moeten bij de 
directeur komen. Rachel praat 
hier over Finn’s gemene 
vrienden als ‘vrienden met 
chromosoomproblemen’. 
Rachel: “chromosomally 
challenged friends”  

Taalgebruik: Ze praat over de 
vrienden als ‘achterlijken’ maar 
gebruikt hier een medische 
term, een metafoor.  

CH 8 00:22:29 Emma biedt Will haar hulp aan 
bij zijn extra job als 
schoonmaker op school. Ze 
staan te poetsen. Will: “Let’s 
make a deal. You’re helping me 
with my problem. How about I 
take a stab at one of yours?” 
Emma: “I don’t have a 
problem.” … “I have a little 
trouble with messes, but it’s not 
like it’s a problem.” Ze legt uit 
hoe het komt dat ze alles zo 
proper wil hebben. Will: “Have 
you tought about –I don’t 

Representatie: Emma heeft een 
probleem met vuiligheid. Will 
raadt haar aan om daarvoor bij 
een dokter te gaan. Haar 
handicap wordt gezien als een 
ziekte waar ze hulp voor kan 
vragen. We kunnen deze 
representatie van handicap 
plaatsen onder het medische 
model (Clogston). 
 
Medisch model: Een dokter 
kan dit probleem oplossen. 
Emma moet de 
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know- maybe seeing someone 
about that?” Emma: “Oh no, it’s 
completely manageable.” Will 
wil iets proberen. Hij veegt met 
een vuile vinger krijt over haar 
neus. 

verantwoordelijkheid opnemen 
en er iets aan doen, dan zou ze 
weer normaal zijn. 

CH 9 00:24:30 Vergadering met Glee club. 
Artie zegt dat Mr. Schuester 
nog niet aanwezig is. 

Representatie: Artie is gewoon 
een lid van de groep. Cultureel 
pluralisme (Clogston) 
MES: De anderen zitten op de 
tribune, Artie zit rechts van hen. 
Tina zit naast hem op de eerste 
trap. 

CH 9 00:25:50 Optreden voor de school. Artie 
danst en zingt mee met de 
anderen. Hij zingt over sexy 
zijn. 

Representatie: Artie is lid van 
de groep. Cultureel Pluralisme 
(Clogston) 
MES: Artie zit geïntegreerd in 
de dans, hij beweegt hier ook 
met zijn stoel. Toch wordt er 
ook vaak rond hem gedanst  

CH 9 00:27:58 Sue (coach cheerleaders) en Mr. 
Schuester zijn bij de directeur 
na het optreden van Glee club 
dat te sexy en uitdagend was. 
De directeur maakt hier 
volgende opmerking: Veel 
ouders waren bezorgd omdat ze 
dachten dat een invalide sporter 
“special olympian” ging 
komen vertellen over tegenslag. 

Representatie: Handicap wordt 
hier in verband gebracht met 
slachtoffer zijn en dit 
overkomen: we kunnen dit zien 
als een representatie van een 
persoon met een handicap als 
‘supercrip’(clogston), persoon 
met een handicap als moedig 
persoon (Longmore), of held 
(Nelson) 

CH 10 00:30:28 Emma kuist haar fruit.  
 
AFLEVERING 3: ACAFELLAS  
CH 1 00:02:15 Repetitie Glee: Artie staat 

tussen de dansende glee club 
Representatie: cultureel 
pluralisme 
MES: Artie in het midden. 

CH 1 00:03:31 Emma kuist haar planten op 
haar bureau. Will praat met 
haar. 

 

CH 2 00:04:41 Henry, de oude leerkracht 
houtbewerking, komt terug van 
ziekteverlof. Hij is zijn twee 
duimen kwijt omdat hij een 
verslaving had aan hoestdrank 
en niet oplette. Er is een voice-
over die verwijst naar dit 
voorval als een tragedie. “He 
ended up cutting off his thumbs. 
It was a real tragedy.” Henry: 
“I’ll never hitchhike across 
Europe. That was a dream, 
man!” Op de taart die gebracht 
wordt, staan twee duimen 
gemaakt uit cake. Daaronder het 
opschrift: ‘Two thumbs up!’. 
Dit zorgt voor een pijnlijke 
situatie. Henry zegt er echter 

Representatie: Henry wordt 
voorgesteld als een 
meelijwekkend persoon. Ze 
hebben sympathie voor hem, ze 
bakken hem een taart, geven 
hem schouderklopjes. 
(Cumberbatch en Negrine, 
medelijden) 
 
Religieus-moreel model: De 
schuld voor de handicap wordt 
gelegd bij de leerkracht zelf, die 
niet had moeten drinken. Het is 
zijn eigen schuld. Als hij dit 
niet had gedaan, had hij de 
handicap kunnen voorkomen. 
De andere leerkrachten hebben 
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niks over. Hij probeert de taart 
op te eten met mes en vork, 
wanneer dit niet lukt, bijt hij de 
duim er gewoon af met zijn 
mond. Daarna begint iedereen 
te klagen over het leven, ze 
halen allerlei banaliteiten aan. 
Harry: “I don’t have thumbs.” 
De anderen excuseren zich en 
geven hem een schouderklopje. 

medelijden met hem. 
 
 
 
 
 
 
 

CH 3 00:07:59 Rachel komt binnen in het 
auditorium. Artie zit naast Tina, 
Mercedes en kurt, die elkaars 
haar doen. De meisjes van het 
cheerleaderteam die erbij 
gekomen zijn zitten wat apart. 

Representatie: Artie als lid van 
de groep, hij doet dezelfde 
dingen… (Cultureel pluralisme, 
Clogston) 

CH 3 00:09:10 Iemand vraagt of ze een andere 
choreograaf moeten inhuren. 
Tina, Mercedes en Kurt steken 
samen hun hand op. De rest van 
de groep steken ook hun hand 
op. Finn niet. Artie ook nog 
niet, maar wanneer Finn naar 
hem kijkt, zien we Artie 
aarzelend het hand opsteken. 
Hij durfde niet om Finn niet te 
kwetsen. 

Representatie: Artie wordt hier 
als iets ‘zwakker’ dan de 
anderen voorgesteld, wat betreft 
het hebben van een eigen 
mening. Hij wil eigenlijk ook 
een choreograaf, maar kijkt 
eerst  naar Finn… 

CH 4 00:12:06 Mercedes zit ermee dat ze nog 
nooit heeft gezoend. Kurt 
brengt haar tot rede. Wanneer je 
bij Glee club zit, maak je geen 
kans om gekust te worden. Hij 
maakt hierbij de volgende 
opmerking: “Special-aid kids 
will get more play than we 
will”. (“Bijzonder onderwijs 
kinderen beleven nog meer dan 
wij”) Hij troost zich met de 
gedachte dat hij weet dat ze 
samen boven de hele school 
staan. 

Attitude : Hier wordt over 
personen met een handicap 
gepraat als mensen die niet vaak 
in aanraking komen met 
seksualiteit. Kurt maakt een 
ironisch grapje, dat mensen met 
een handicap zelfs nog meer 
aan seksualiteit doen dan de 
Glee Clubbers. 

CH 5 00:12:56 Will Schuester treedt op met de 
Acafellas. Hierbij heeft Henry 
een micro vast. 

 

CH 5 00:15:15 Will leest de krant voor aan de 
Acafellas. Henry krijgt als 
opmerking over zijn 
performance dat hij bewijst ‘dat 
je niet al je tien vingers nodig 
hebt om de snaren van een 
vrouw haar hart te beroeren’.  

Representatie: Henry heeft een 
handicap maar zet toch een 
prima prestatie neer, deze 
representatie kunnen we 
plaatsen onder het mediamodel 
‘superkreupel’ (Clogston), Held 
(Nelson), verwondering 
(Cumberbatch & Negrine) 

CH 6 00:16:52 De hele Glee club gaat op 
uitstap om aan een bekende 
choreograaf te vragen of hij 
voor hen wil werken. Artie is 
hier niet bij aanwezig. 
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CH 8 00:25:13 Rachel en Tina willen met 
Mercedes praten over haar 
oogje op Kurt. Tina: “It’s K K 
K urt… He’s ladyfabulous.” 
Mercedes legt uit dat wanneer 
je in Glee club zit, je eenzaam 
bent. Niemand ziet hen staan. 
Ze wil niet meer alleen zijn. 

Representatie: Er gaat geen 
extra aandacht naar de 
handicap. (Cultureel pluralisme) 

CH 8 00:26:12 Glee Club houdt een carwash. 
Artie wordt geduwd terwijl hij 
een auto schrobt. (close-up) 

Representatie: Artie als deel 
van de groep 

CH 9 00:29:47 De nieuwe, strenge choreograaf 
deelt fiches uit. Hij wil er één 
aan Artie geven, maar beslist 
om hem over te slaan. 
Hij zegt tegen Artie dat hij eruit 
vliegt, omdat hij niet genoeg 
zijn best doet. Artie: “at what?” 
Choreograaf: “At walking!” 
“We can’t be rolling you around 
every number, it turns down the 
whole dynamic and it’s 
depressing.” Mercedes komt 
voor hem op: “so you’re 
kicking him out?”. De 
choreograaf zegt dat zij ook kan 
vertrekken. Ook Kurt krijgt 
commentaar. De cheerleaders 
zijn perfect. Rachel en Finn 
krijgen eveneens commentaar. 
De coach verantwoordt zichzelf 
door te stellen dat ze sterk 
genoeg moeten zijn om de 
waarheid onder ogen te zien. 
Daarop zegt Finn dat hij stopt. 
Mercedes beaamt: “Me to, let’s 
roll, Artie”. Ze duwt Artie naar 
de deur. Rachel houdt hen allen 
tegen, ze zegt dat ze de nieuwe 
coach niet nodig hebben. We 
gaan winnen omdat we anders 
zijn, niet omdat we goed 
kunnen dansen. Dat maakt ons 
speciaal. Elk geeft voorbeelden: 
Mercedes: “They told J-Lo her 
booty was too big”. Artie: 
“Curtis Mayfield was more 
successful after he became 
paralysed”. Finn: “Jim Abbott. 
He was a one-armed pitcher 
for the Yankees. Pitched a no-
hitter.” De coach: “so… Misfits  
and spasmheads and cripples 
can make it to. Great! What’s 
your point?” Rachel: “The point 
is that you’re fired, and I’m 
taller than you.” 

Attitude : Het feit dat Artie bij 
de groep zit, wordt hier door de 
nieuwe choreograaf gezien als 
een last. Artie is een last voor 
de gemeenschap die Glee is. 
Het haalt de hele dynamiek 
weg. Hij past zich niet 
voldoende aan.  
 
Medisch model: 
Voor de choreograaf voldoet 
Artie niet aan de norm. Hij 
moet het maar overwinnen. Hij 
moet zich aanpassen aan de 
maatschappij, niet andersom. 
Artie is dus niet op zijn plaats in 
een Glee Club. De 
verantwoordelijkheid voor die 
handicap ligt bij Artie, hij moet 
maar beter zijn best doen. 
 
Taalgebruik: Let’s roll. 
Mercedes past haar taalgebruik 
aan aan Artie. 
 
 
Cultureel model: handicap-
identiteit is ok. Het is een deel 
van zichzelf. Ze gaan winnen, 
net omdat ze anders zijn, dit is 
een meerwaarde, omdat ze 
anders tegen de dingen 
aankijken, ze hebben een ander 
wereldbeeld. 
 
Representatie: 
Personen met een handicap 
worden aangehaald als 
voorbeelden van 
‘superkreupelen’(Clogston), 
verwondering (Cumberbatch & 
Negrine), helden (Nelson): 
Curtis Mayfield kreeg meer 
succes nadat hij verlamd werd. 
Ook Finn maakt een opmerking 



 57 

over de pitcher Jim Abbott. Hij 
had maar één arm en hij was 
ook een erg succesvolle speler 
bij de Yankees. Het zijn helden. 

00:39:33 Repetitie: Artie repeteert mee 
met de anderen, hij doet de 
bewegingen met zijn 
bovenlichaam mee. 

Representatie: Geen 
bijzondere aandacht op 
handicap. Gewoon één van de 
anderen. (cultureel pluralisme, 
Clogston) 
Cameragebruik: Wanneer 
Artie in close-up gefilmd wordt, 
is dit altijd op zijn ooghoogte. 

 
AFLEVERING 4: PREGGERS  
CH 1 00:00:00 Tina danst mee met Kurt op 

Beyoncé. Kurt’s  vader vraagt 
wat ze aan het doen zijn. Tina: 
“F F F Football!” 

Representatie: Tina is een 
meisje zoals alle anderen 
(cultureel pluralisme) 

CH 3 00:06:55 Sue Sylvester (coach 
cheerleaders) schept op over 
haar nieuwe tv-show. Ze breekt 
daarbij Emma (raadgeefster op 
school) af. Emma heeft 
smetvrees. Sue: “I didn’t want 
to end up stuck in a lousy 
highschool, wrestling with 
mental illness.” 

Attitude : Emma haar ziekte 
wordt hier door Sue voorgesteld 
als iets om kleinerend over te 
doen, Emma wordt voorgesteld 
als een persoon waar we niet 
mee zouden willen ruilen. Het 
is gek gedrag. 

CH 4 00:07:43 Repetitie: Tina zit bij Artie op 
de rolstoel. Tina krijgt een 
hoofdrol. Rachel is hier kwaad 
om. Artie zegt dat het geen 
indruk meer maakt, omdat ze 
altijd kwaad is. 

Opmerking: Tina zegt niks. 

CH 8 00:21:07 Tina zingt en stottert niet. Mr. 
Schuester zegt dat het heel goed 
was. Tina: “You don’t have to 
say that, I was sh sh Sharp.” 
Tina stottert. Will: “Have you 
noticed the more confident you 
are, the less you stutter?” Tina 
zegt dat hij het stuk aan Rachel 
moet geven. “I’ll just take one 
for the team.” 

Attitude: Tina wordt 
opgehemeld door Will omdat ze 
minder stottert wanneer ze meer 
zelfvertrouwen heeft. 
Religieus-moreel model: met 
veel zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen, kan je 
de handicap overwinnen. 

CH 12 00:39:13 Repetitie: Artie is bij de groep.  
 
AFLEVERING 5: THE RHODES NOT TAKEN  
CH 1 00:01:03 Repetitie: Artie speelt gitaar in 

het bandje, terwijl de anderen 
zingen en dansen. Wanneer het 
gesprek komt op het feit dat 
Rachel er niet is, zegt hij dat ze 
geen kans maken bij de 
regionale selecties. 
Puck zegt daarop: “the 
wheelchairkid is right…”. 

Representatie: Artie is een 
kind zoals de anderen. 

CH 1 00:01:58 Will Schuester en zijn vrouw  
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Terry eten op restaurant. Will 
vraagt Terry (zij is zwanger), 
hoe het komt dat ze geen last 
heeft van ochtendmisselijkheid. 
Het zwangere meisje in Glee 
club Quinn Fabray, heeft er 
immers heel erg veel last van. 
Terry antwoordt: “that’s a 
really good sign! That means 
the baby’s not a mongoloid!”  

 
 
 
 
Attitude : Het is een erg goed 
teken dat de baby geen 
downsyndroom heeft. Handicap 
wordt hier voorgesteld als iets 
onwenselijk.  
 

CH 5 0:11:05 April Rhodes, een oude Glee 
Club ster die nooit haar diploma 
haalde, wordt voorgesteld aan 
Glee club. De kinderen staan er 
sceptisch tegenover. Artie 
neemt deel aan het gesprek en 
zegt zijn mening. 

 

CH 7 00:19:48 Kurt heeft overgegeven op 
Emma. Ze vertelt tegen Will dat 
ze naar de spoeddienst is 
geweest en vier 
ontsmettingsdouches heeft 
geëist.  

Representatie: Emma is 
afhankelijk van dokters om haar 
er bovenop te helpen. (Medisch 
model, Clogston) 

CH 10 00:28:35 Glee club bespreekt Quinn’s 
zwangersschap. Artie 
discussieert mee. 

 

CH 10 00:32:43 Artie speelt bij de band terwijl 
Glee Club optreedt. 

Representatie: Artie wordt 
gescheiden van de groep. In de 
hele serie speelt Finn maar 
enkele keren op de drum, 
terwijl Artie vaker de 
muzikanten vervoegt… Dit 
wordt niet verklaard… We 
kunnen vermoeden dat het te 
maken heeft met de 
choreografieën en dat het niet 
steeds goed uitkomt dat Artie 
erin geïntegreerd moet worden. 
MES: Artie zit links van de 
dansende kinderen. Het podium 
bestaat uit trappen, waarop de 
choreografie wordt uitgevoerd. 

CH 10 00:33:36 Terwijl April Rhodes zingt, 
danst ze met de jongens van 
Glee club. Ze danst ook even 
met Artie die nu tussen de 
dansers staat en een rondje 
draait met zijn rolstoel. April 
duwt hem met haar voet en hij 
rolt uit beeld. Daarna speelt hij 
weer in de band. 

 

CH 10 00:34:25 Op het einde van het optreden, 
staat Artie weer tussen de Glee 
club-leden. April Rhodes staat 
recht op de armleuningen van 
zijn roltoel, terwijl iedereen 
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rond hem staat. 
CH 12 00: 36:52 Wanneer Mr. Schuester in de 

kleedkamer komt na het 
optreden, rijdt Artie op hem af 
en zegt: “They loved us, we’re a 
hit!”.  

Representatie: Artie wordt hier 
niet voorgesteld alsof hij als 
individu het publiek voor zich 
heeft gewonnen. Hij wordt 
voorgesteld als een held, maar 
niet ondanks zijn handicap.  

CH 12 00:38:34 Glee club komt een tweede keer 
op. De groep zingt en staat 
samen in een formatie. Artie 
zien we niet. Achteraf zien we 
hem opnieuw bij de band zitten. 

Representatie: afgescheiden 
van de groep. 

CH 12 00:40:34 We zien de band en Artie die 
gitaar speelt. (Close-up) 

 

CH 12 00:40:50 Artie zingt een lijn in het lied 
(Close-up) 

 

 
AFLEVERING 6: VITAMIN D  
CH 1 00:00:24 Repetitie: Glee club repeteert 

terwijl Artie, Finn en Kurt langs 
de kant zitten. Het gaat niet 
vlot. Niemand heeft energie. 
Een Close-up van Artie die 
geeuwt.  

Representatie: Artie is goed 
geïntegreerd in de groep. 

CH 1 00:01:12 Emma draagt plastic 
handschoenen terwijl ze haar 
lunch opeet. 

 

CH 1 00:01:30 Repetitie: Artie danst met een 
cheerleadermeisje wanneer Mr. 
Schue binnenkomt. Het meisje 
staat daarna naast Artie. De 
teams waartegen ze moeten 
winnen in de wedstrijd 
‘sectionals’ blijken niet de 
grootste concurrenten zijn: een 
school voor doven “school for 
the deaf in dayton” en meisjes 
van een opvangtehuis. Artie: 
“People who can’t hear that 
they are singing and criminals 
who don’t care! That’s gonna 
be a cakewalk! High five!” Hij 
wil High five doen met het 
cheerleadermeisje maar zij heeft 
reeds haar rug gekeerd om high 
five te doen met haar vriendin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude : doven worden hier 
voorgesteld als nietsnutten op 
vlak van muziek, omdat ze niets 
kunnen horen. Ze zijn niets 
waard op dat vlak. Vreemd dat 
Artie zoiets zegt… 
 

CH 2 00:03:44 Will Schuester wil wat 
competitie in Glee club 
brengen. Hij deelt de groep op 
in meisjes en jongens. Artie 
komt in beeld, hij staat bij de 
groep. 

 

CH 2 00:04:51 Mr. Schue komt naar de 
jongensgroep toe. Hij vraagt 
wat ze van plan zijn, nu de 
meisjes er helemaal invliegen. 
Artie neemt het woord: “We’re 
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planning on smacking them 
down like the hand of god.” 
Terwijl Mr. Schue nog wat 
praat met Finn, gaan de andere 
jongens weg. Artie praat wat 
met Kurt. 

Representatie: Artie is als een 
andere student. 

CH 5 00:11:37 Tijdens de repetitie met de 
jongens ligt Finn te slapen. 
Artie vertelt hem welke liedjes 
ze zullen brengen. 

 

CH 5 00:12:50 Tina zit bij de meisjes, maar 
zegt niks. Ze haalt gewoon haar 
schouders op. Mercedes heeft 
het woord. 

Representatie: Tina zegt niets. 
Hoe komt dit over? Ze is een 
bedeesd karakter, meer op de 
achtergrond. 

CH 5 00:15:08 Finn heeft pilletjes gekregen en 
komt overdreven opgewekt de 
repetitieruimte binnen. Artie: 
“Has your soul been taken over 
by cafeined space-aliens?” 

 

CH 6 00:15:43 Optreden van de jongens voor 
de meisjes. Artie bespeelt de 
gitaar en doet een effect met 
een micro. (close-up) 

Representatie: Artie 
afgescheiden van de groep, 
maar heeft wel talent. 
MES: Het podium bestaat uit 
drie trappen. In het begin zit 
Artie dus bij de band. Pas 
achteraf komt hij voor de 
trappen ook meezingen. 

CH 6 00:16:13 Artie zingt de hoofdlijn van het 
tweede lied. Hij rijdt snel over 
en weer door het klaslokaal. Hij 
is heel beweeglijk. De jongens 
zitten neer op het verhoogje. 
Artie is de ster. Daarna springen 
de jongens weer op en komt er 
een jongen vooraan dansen. 
Artie staat stil op de dansvloer 
terwijl de jongen een danssolo 
doet. 
Wanneer de jongen terug naar 
achteren gaat om mee te zingen, 
wordt Artie weer heel 
beweeglijk. Hij danst, hij 
balanceert op de achterste 
wielen van zijn rolstoel en 
draait pirouettes. 

Representatie: Artie is ook een 
ster, zoals de andere kinderen 
dat soms kunnen zijn. 
(Cultureel pluralisme, Clogston) 
 
 
 
 
 
 
MES: Doordat de jongens 
neerzitten komt Artie boven hen 
uit. Dit zorgt ervoor dat hij er 
meer uitkomt.  
Wanneer de jongen vooraan 
komt dansen ziet Artie er een 
stuk minder beweeglijk uit. Hij 
staat stil op de dansvloer. 

CH 7 00:22:21 Rachel spreekt de groep toe. 
Tina zegt iets en stottert. 

 

CH 9 00:25:23 Emma heeft plastic 
handschoenen aan om te eten. 

 

CH 10 00:27:33 Artie in het publiek wanneer de 
meisjes performen. 

 

CH 11 00:34:37 Emma komt in de kleedkamers 
van de rugbyspelers bij coach 
Ken. “I can’t stay long in this 
room because of the germs and 
because of the odor.” 

Representatie: Emma kan zich 
niet goed aanpassen aan de 
normale omstandigheden in de 
kleedkamer. 
(aanpassingsmoeilijkheden, 
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Nelson) 
CH 12 00:38:40 Glee club biedt zijn 

verontschuldigen aan bij Mr. 
Schue voor het nemen van de 
pillen. Artie in beeld. 

 

 
AFLEVERING 7: THROWDOWN  
CH 1 00:01:46 Repetitie: Artie in beeld.  
CH 2 00:07:08 Sue sylvester is als tweede 

coach bij Glee club gekomen. 
Sue en Will splitsen de groep 
op onder hen beiden, wie wint 
met het beste lied, mag eerst 
performen op ‘sectionals’. Sue 
kiest onverwachts alle 
‘minderheden’. Sue: “Santana, 
Wheels, Gay kid, Come on, 
move it, Asian, other Asian, 
Aretha and Shaft. See Will, I 
don’t wanna participate in a 
group that ignores the needs of 
minority students.” 

Representatie: Artie wordt hier 
geselecteerd op basis van het 
feit dat hij deel van een 
minderheid is. Sue wijst hen 
daarop. (Minderhedenmodel, 
Clogston) 

CH 3 00:09:42 De groep van Sue Sylvester 
wacht tot de repetitie begint. 
Artie praat mee. Niemand heeft 
er echt zin in en is zenuwachtig. 
Wanneer de repetitie begint, 
blijkt het allemaal mee te 
vallen. Artie danst en zingt mee 
met de anderen. Hij doet 
pirouettes met zijn rolstoel en is 
gelukkig. 

 

CH 4 00:11:57 Wanneer Mercedes zingt, 
plaatsen de anderen stoelen 
voor elkaar waar ze over kan 
lopen. Ook Artie zet er een voor 
haar klaar. 

MES: Artie staat rechts van de 
groep, hier beweegt hij met zijn 
stoel op de muziek. Hij voelt 
het ritme. 

CH 6 00:19:30 De hele Glee club zingt en 
danst en maakt plezier in het 
leslokaal. Artie doet mee. Ze 
missen het om allemaal samen 
te zijn. Artie: “I hope we don’t 
get in trouble for our covert 
jamm-session.” Wanneer 
iedereen afscheid neemt zegt 
Artie: “Bye white people!”. 

Representatie: Artie treedt in 
interactie met  de andere 
klasgenoten. Hij is goed 
geïntegreerd in de groep. Hij is 
een goede leerling. 

CH 9 00:32:46 De twee groepen moeten 
optreden. De groep van Mr. 
Schuester begint. Sue houdt ze 
tegen. De Glee club kids zijn 
het beu om Mr. Schue en Ms. 
Sylvester tegen elkaar te zien 
schreeuwen. Ze zijn het 
minderheden-gedoe beu. 
Mercedes: “I don’t like this 
minority business. I may be a 
strong, proud black woman, but 

Representatie: Artie en Tina 
worden bij de minderheden 
gerekend. 
Representatie: Zonder er echt 
de aandacht op te vestigen, 
wordt hier getoond dat het 
auditorium niet toegankelijk is. 
De leerlingen moeten Artie naar 
boven dragen. 
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I’m a lot more than that. I’m 
out.” Tina: “M M Me to.” Ze 
verlaten allemaal het 
auditorium. Artie wordt hier 
door drie andere jongens in zijn 
rolstoel naar boven gedragen op 
de trappen.  

 
 
 
MES: Artie zit rechtsachteraan 
ten opzichte van de groep. Hij 
kan in zijn rolstoel niet tussen 
de zetels op de tribune staan. 
 

CH 11 00:36:41 Will praat tegen de hele Glee 
club. Hij vindt dat Sue gelijk 
had om te wijze op het feit dat 
er minderheden in de groep 
zaten, omdat ze allemaal 
minderheden zijn. Ze zitten 
namelijk in Glee club. Will: “So 
it doesn’t matter that Rachel is 
jewish, or that Finn is…” Finn: 
“Unable to tell my rights from 
my lefts” Will: “Or that Santana 
is Latina, or that Quinn is…” 
Sue:”..pregnant!” Sue is het te 
weten gekomen. 

Thema: We zijn allemaal 
nietsnutten, maar we kunnen 
wél iets bereiken. (We kunnen 
dit vergelijken met de 
representatiemodellen, die 
personen met een handicap 
voorstellen als helden. Als we 
het algemene thema van de 
reeks bekijken, zijn zowel 
Artie, Tina en de anderen 
sukkels, die ondanks hun 
handicap toch een enorm succes 
kunnen bereiken.) 

CH 11 00:37:40 Sue Sylvester ondervraagt de 
jongen die schrijft voor de 
schoolblog. Ze heeft een 
vrouwenonderbroekje gevonden 
in zijn kastje. (Rachel gaf het 
hem opdat hij het verhaal van 
Quinn niet zou bloggen) Sue: 
“Are these your droopy-white 
granny panties, Jacob? Are you 
an Eve, who was born as Steve? 
Cause if you are, I think there is 
a special school that would 
better adress your needs. And I 
think that school is in 
Thailand.”  

 

CH 12 00:38:59 De groep performt op het 
podium. Artie doet mee in de 
choreografie. Wanneer de 
andere jongens de meisjes 
ronddraaien, springt een meisje 
op Artie’s schoot en draait hij 
een pirouette. 

MES: Artie doet mee in de 
choreografie. Er wordt opnieuw 
met trappen gewerkt, Artie blijft 
dus voorraan. Om een moment 
staat de hele groep op één lijn 
op het verhoog en Artie staat 
alleen voorraan. 

 
AFLEVERING 8: MASH-UP  
CH 1 00:03:05 Repetitie: Artie in beeld  
CH 2 00:03:38 Nadat Will de muziek heeft 

uitgedeeld, zegt hij: “Eum 
Artie, try to follow allong on 
the base”; daarna trekt hij Artie 
naar een andere plek, dichter bij 
de drums, om daar gitaar te 
spelen. Finn speelt op de drums. 

Representatie: Er worden 
dingen gedaan waar Artie zelf 
niet om gevraagd heeft. Mr. 
Schue duwt Artie ongevraagd, 
terwijl hij dit eigenlijk zelf kan. 
Niemand anders wordt naar zijn 
plaats gebracht.  

CH 2 00:04:30 Tijdens het zingen, danst Mr. 
Schue rond de leerlingen. Hij 
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draait Artie rond, terwijl hij 
gitaar speelt. 

CH 2 00:05:21 Een cheerleadermeisje loopt 
naar Artie en danst even bij 
hem. 

 

CH 2 00:05:49 De groep staat dicht bij elkaar 
te dansen, op dat moment loopt 
Mr. Schue naar Artie en trekt 
hem naar voor. Hij danst met 
hem terwijl Artie nog steeds 
gitaar speelt.  

Representatie: Ook hier trekt 
Will Artie naar voren. Hij wordt 
gewoon verplaatst… 

CH 6 00:15:14 Repetitie: Artie zit bij de groep.  
CH 6 00:15:59 Artie beweegt mee op het liedje 

dat Puck zingt (close-up) 
 

CH 10 00:28:10 Glee Club wacht tot de jongens 
die ook in het footballteam 
zitten opdagen. Artie in beeld. 

 

CH 10 00:29:35 Elke morgen krijgt iemand een 
frisdrank in zijn gezicht 
(pestgedrag). Artie komt door 
de gang gereden samen met 
Tina en Mercedes. Ze bedekken 
zich met hun regenjassen. Ze 
zijn een mogelijk slachtoffer. 
De frisdrank is niet voor hen 
bedoeld. Het blijkt Finn te zijn 
die ermee rondloopt, die 
opdracht heeft gekregen om 
Kurt te besmeuren. Artie en de 
anderen staan erbij. 

 

CH 12 00:39:05 Repetitie: Finn brengt frisdrank 
mee om te trakteren. Finn 
brengt een toost uit. Artie: “Mr. 
Schue, I am sorry to report that 
we’ve all been remised about 
completing our assignment this 
week. Mercedes: “Ya, none of 
us could find a good groove for 
bust a move” Artie: “And I 
personally feel like a failure.” 
Er klinkt gelach. Het gesprek 
verandert, Mr. Schue zegt dat 
hij nog nooit een frisdrank in 
zijn gezicht gekregen heeft. 
Artie: “You’ve never been hit 
by a slushie before Mister 
Schue?” Na die vraag komt de 
hele groep dichterbij. Artie 
beweegt zelf met een hand, 
langs de andere kant duwt 
Rachel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES: Omdat het shot er beter 
uit zou zien, helpt Rachel Artie 
duwen. Dan heeft hij één hand 
vrij om Will aan te vallen. 

 
AFLEVERING 9: WHEELS  
CH 1 00:02:48 De directeur en Will Schuester 

lopen door de gangen. Will: 
Representatie: Het is niet eerlijk 
dat Artie geen toegankelijke bus 
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“This isn’t fair!” Dir: “Is it fair 
that I have to stop providing the 
baseballteam with protective 
cups? I only get a certain 
amount of dollars a year to 
spend, William!” Will: “Yes, 
but Artie…!” Dir: “…Is used to 
overcoming challenges! He’ll 
just have to find his own drive 
to sectionals! That 
handicapable bus costs 600 
dollars a week to rent, we can’t 
afford it! Will: “Oh, but there’s 
enough money in the budget to 
fly the Cheerios all over the 
country for their competitions?” 
Dir: “Sue Sylvester has boosters 
that write fat cheques! None of 
her expenses come of the 
schoolbudget!” Will: “Look, 
when I was in the Glee club, the 
best part of the competition was 
the busride to the event. It was 
about camaraderie en 
supporting each other.” Dir: 
“You think I feel good about 
this?” Will: “Well, my students 
won’t stand for it.” Dir: “That’s 
very moving, but my hands are 
tied, Schue. If you want that 
bus, you are going to have to 
find a way to pay for it 
yourself!” 

krijgt van de school. Artie heeft 
hier recht op toegankelijkheid. 
Deze representatie van handicap 
kunnen we plaatsen binnen het 
minderheid/burgerrechtenmodel 
(Clogston). De directeur ziet dit 
echter anders. Een toegankelijke 
bus is een grote kost, die ze niet 
kunnen betalen. Toegankelijkheid 
wordt door hem gezien als een last 
voor de school. (bedrijfsmodel, 
Haller) 
 
 
 
 
Medisch 
model/overwinningsmodel: Artie 
is het gewend om uitdagingen in 
verband met zijn handicap te 
overwinnen, en dit wordt ook als 
vanzelfsprekend gezien. Het ligt 
binnen zijn eigen 
verantwoordelijkheid om een 
oplossing te zoeken. Hij moet niet 
op een speciale behandeling 
rekenenen. 
 
 
 
 
 
MES: Artie zit volledig links van 
de groep.  

CH 2 00:03:44 Repetitie: Artie zit in het 
repetitielokaal en strikt zijn 
veters. Tina staat achter hem en 
kijkt, ze denkt na. Will deelt de 
partituren uit. Daarna snijdt hij 
het onderwerp aan over de 
school die de speciale bus niet 
wil betalen. Will: “On item two: 
The school won’t pay for the 
special bus we need to take 
Artie in a wheelchair with us 
to sectionals.” Tina: “What?” 
Rachel: “That’s completely 
unfair!” Will: “So, we’re going 
to raise money to pay for 
ourselves.” Tina knikt 
goedkeurend richting Artie. 
Will: “When I was in Glee club, 
and we needed new silk 
cummerbunds for regionals we 
held a bake sale.” … Het 
gesprek gaat verder, bakken 

Representatie: Mr. Schuester 
zoekt naar een oplossing voor 
Artie, maar ook door Glee Club 
wordt de toegankelijkheid voor 
Artie als een te hoge kost gezien 
en dus een last. 
 
 
 
Sociaal model: de omgeving is 
niet aangepast, dit is oneerlijk. Het 
probleem ligt helemaal niet bij 
Artie, maar bij de school. Er moet 
iets aan gedaan worden. Artie 
moet de kans krijgen op inclusie in 
de klasgroep. Dan moet hij ook 
zoals iedereen mee op de bus voor 
de uitstap naar ‘sectionals’. 
 
 
 
 



 65 

lijkt de kinderen niet meer aan 
te spreken in deze tijd en ze 
hebben andere dingen te doen. 
Mercedes: “Look, can’t Artie’s 
dad just take him?” Will: “I 
can’t believe how insensitive 
you’re all being. Are you a 
team?” Quinn: “Of course! But 
Artie understands. Don’t you 
Artie?” Artie (een beetje 
aarzelend): “Of course. It’s 
cool. Anything that takes away 
our time from rehearsing 
doesn’t serve us as a team.” 
Tina kijkt teleurgesteld. De bel 
gaat. Iedereen verlaat de klas, 
behalve Artie. Hij probeert 
opnieuw zijn veter te strikken. 
Will: “Let me help you out, 
buddy.” Artie: “Thank you.” 
Terwijl hij de veters van Artie 
strikt, zegt Will: “Hey I’m 
really sorry about how they all 
reacted, Artie.” Artie: “It’s 
okay, I’m used to it. They 
just… don’t get it. Can I use the 
auditorium this afternoon to 
rehearse, Mr. Schue? Some of 
the band equipment’s in there.” 
Will: “Sure.” Artie rijdt weg. 

Medisch model: Artie moet het 
zelf oplossen, hij moet zich 
normaliseren, de anderen gaan zich 
niet aanpassen voor hem. 
 
 
 
 
 
Representatie: Artie komt hier 
niet voor zichzelf op. Een persoon 
met een handicap stelt zich 
inschikkelijk op. 
 
 
 
 
 
Representatie: Artie is afhankelijk 
van iemand anders om zijn veters 
te strikken. Hij heeft zorg nodig. 
(Beggar, Radtke) 
 
Handicap-wereldbeeld: vanuit zijn 
handicap-ervaring ziet Artie het 
anders.  

CH 2 00:06:21 Artie zit in het auditorium gitaar 
te spelen. Hij zit in het 
voetlicht. Hij zingt. (I’m 
dancing with myself, there’s 
nothing to lose and there’s 
nothing to proove) Hij legt de 
gitaar weg en rijdt weg. Terwijl 
hij het lied zingt, rijdt hij door 
de gangen van de school. Hij 
balanceert op zijn achterste 
wielen. Hij rijdt van links naar 
rechts, vooruit en achteruit. Hij 
maakt een pirouette op één 
wiel. Hij rijdt tijdens het zingen 
langs Tina, maar deze weet niet 
dat hij daar staat. Ze heeft geen 
aandacht voor hem. (Dit zingt 
hij ook) Hij blijft haar even 
verliefd aankijken. Daarna zien 
we Artie terug op het podium. 
Hij is nog steeds aan het 
dansen. Will ziet hem toevallig 
bezig, achteraan in het 
auditorium.   

Representatie: Artie is eenzaam. 
Hij voelt zich in de steek gelaten 
door zijn klasgenoten. Persoon met 
een handicap wordt als eenzaam 
voorgesteld. 
 
 
 
Thema: eenzaamheid 
 
 
Pirouette’s door stand-in. 

CH 3 00:08:21 Repetitie: Will spreekt de 
kinderen toe over de vorige 
repetitie en hun reacties op 
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Artie’s vervoersprobleem. Will: 
“I wanted to say something to 
you guys. I was a little 
disappointed at how you were 
all so willing to take the bus to 
get to sectionals and make Artie 
drive by himself with this dad. 
We’re a team, guys. We’re in 
this Glee club together.” 
Mercedes: “Artie doesn’t care, 
his dad drives him everywhere.” 
Artie: “I do care. That kind of 
hurts my feelings.” Rachel: 
“We didn’t think you would 
take it personally.” Artie: 
“Well, you’re irritating most of 
the time, but don’t take that 
personally.” Will: “I don’t 
know if you guys really 
understand how much harder 
Artie has to work to keep up.” 
Artie: “Preach!” Will: “We’re 
riding to sectionals together, or 
we’re not going at all. And to 
pay for the bus, we’re having a 
bake sale.” Iedereen mompelt… 
Ze vinden de koeksjesverkoop 
geen goed idée. Op dat moment 
komen er allemaal mensen 
binnen in het klaslokaal, ze 
hebben rolstoelen bij. Artie 
zwaait naar één van hen. Will 
zegt dat ze de volgende week 
allemaal drie uren per dag in 
een rolstoel moeten 
doorbrengen, daarenboven gaan 
ze ook een rolstoelchoreografie 
doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Artie doet ondanks 
zijn handicap toch gewoon mee op 
school. Dit is uitzonderlijk. 
(Superkreupel model, Clogston; 
Hero, Nelson; moedig, Longmore; 
Batman, Radtke) 
 
Representatie: Om mee te gaan 
naar sectionals, zal Artie om hulp 
moeten vragen aan zijn 
klasgenoten voor economische 
steun. Deze steun is een gift. 
(Sociaal-pathologisch model, 
Clogston) 
 

CH 3 00:09:25 Finn rijdt door de gangen in zijn 
rolstoel. Hij krijgt een rugzak in 
zijn gezicht. Rachel zit in haar 
rolstoel en kan niet bij het eten 
dat in de refter op de hoge 
toonbank staat. Finn krijgt een 
gitaar en een jas in zijn gezicht. 
Rachel is nog steeds aan het 
sukkelen met haar plateau van 
de toonbank te krijgen. Finn 
krijgt een baseballknuppel tegen 
zijn hoofd. Rachel heeft 
eindelijk haar plateau op haar 
schoot. Ze lacht, tot iemand 
langs loopt en per ongeluk de 
plateau in haar gezicht kiepert.  

Representatie: Finn en Rachel 
krijgen in hun rolstoelen allerlei 
tegenslagen te verduren. Een 
persoon met een handicap wordt 
hier voorgesteld als een slachtoffer 
waar we medelijden mee moeten 
hebben. Dit is de les die ze moeten 
leren uit in de rolstoel zitten en 
zich in te leven. Dat het niet 
makkelijk is en dat ze voortdurend 
vernederd worden.(Slachtoffer, 
Nelson; medelijden, Cumberbatch 
& Negrine) 

CH 5 00:13:22 De vader van Kurt is komen 
klagen omdat Kurt geen kans 
krijgt om te bewijzen dat hij 
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ook de solo kan zingen van het 
lied dat Rachel mag performen. 
Alle Glee club kids zijn 
verzameld in de klas. Ze zitten 
allemaal in hun rolstoel. Will: 
“I know this is gonna be hard 
on you Rachel, but I can’t in 
good conscience preach about 
the importance of helping Artie 
and then reject Kurt’s request 
out of hand.” Rachel: “So 
you’re giving him my part?” 
Will zegt dat dit niet het geval 
is, maar dat hij ook auditie mag 
doen. Iedereen in de klas mag 
stemmen over wie het best is. 
Wanneer er een dispuut is, dat 
het dan gewoon zal gaan om 
wie het meeste vrienden heeft, 
rijdt Kurt naar voren met zijn 
rolstoel en spreekt de groep toe. 
Hij laat ze zweren dat ze zullen 
stemmen voor de beste. Daarna 
maakt hij een pirouette met zijn 
rolstoel en voegt zich weer bij 
de groep. Als iedereen uit het 
klaslokaal is, rijdt Rachel tot bij 
Mr. Schue. Wanneer zij ook de 
klas uitrijdt, botst ze tegen de 
deurpost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Persoon in een 
rolstoel is onhandig. 

CH 6 00:15:11 Will en Sue Sylvester zitten bij 
de directeur. Dir: “Schue, I saw 
all your kids in their 
wheelchairs, and I was very 
impressed. Will: “Well, thank 
you, principal Figgins. But 
actually, it’s made me realize 
that there’s only one wheelchair 
entrance in this school and it’s 
all the way in the far end of 
campus. McKinley needs 
ramps.” Sue sylvester: “No 
way. Those are what I call ‘lazy 
makers’. They discourage our 
able-bodied students from 
getting their proper exercise by 
using the stairs.” Will: “What is 
she doing here?” Sue: “Yes, 
what am I doing here…?” Dir: 
“I brought you in here because 
both of you have a point. 
Handicapped ramps are 
expensive, but inspiration is 
free! Will, I’m so inspired by 
your stunt that I’m insisting that 
Miss Sylvester do the same with 

Cultureel model: handicap-kritiek 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Will Schuester 
pleit voor meer rampen op school. 
Deze toegankelijkheid wordt 
gezien als een recht. 
(minderheden/burgerrechtenmodel, 
Clogston)  
Sue gaat hier tegenin, maar bijna 
tot in het absurde. Haar personage 
is ook iemand die volledig absurd 
redeneert. 
Thema: toegankelijkheid 
 
 
 
 
Representatie: Toegankelijkheid 
wordt gezien als duur, een kost 
voor het bedrijf.  
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the Cheerios.” Sue: “I beg your 
pardon?” Dir: “Cheerios is not 
accessible, Sue. It’s by 
invitation only! I want to see a 
squad that reflects our 
community’s diversity. Now, 
Glee club held open auditions.” 
Sue: “And everyone got in.” De 
directeur raadt aan dat Sue nu 
open audities moet houden om 
Quinn Fabray te vervangen. Mr. 
Schuester moet erbij zijn om te 
controleren dat alles eerlijk 
verloopt. Sue: “Well, let me 
break this down for you. There 
comes a point when you gotta 
stop seeing people for what they 
look like and ask them to show 
you what they can do. And as 
soon as a cheerleader rolls 
herself out onto the field in a 
wheelchair, she becomes 
decidedly less effective at 
cheering people up. It’s just a 
fact.” Dir: “No Sue, the fact is 
that you’ve never given other 
students the fair shake they 
deserve. I’m asking you to try 
it. What do you have to lose? 
Maybe somebody at the school 
will surprise you.” 

Dir. Figgins is geobsedeerd door 
geld, en dus niet echt te vinden 
voor toegankelijkheid… 
Ramps kosten te veel geld, maar 
toegankelijkheid van het 
cheerleaderteam vindt hij wel een 
goed idee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Personen in een 
rolstoel worden hier gezien als 
minder in staat om vrolijk te 
maken, ze zijn deprimerend. 

CH 6 00:16:44 “WHMS GLEE CLUB 
HANDICAPPED BUS BAKE 
SALE” Vier leden van glee club 
zitten aan een tafel in hun 
rolstoel. Ze verkopen cupcakes. 
Niemand koopt iets. Quinn zegt 
dat het niet de cupcakes zijn, 
maar zij. “Nobody wants to buy 
from losers. We’re in Glee club 
AND in wheelchairs.” 
Op dat moment komt Brittany 
(Glee club lid en cheerleader) 
afgelopen met een vriendin. 
Haar vriendin heeft het 
syndroom van down. Quinn: 
“Oh my god! What is she 
doing?” Finn: “I actually think 
they’re kind of friends.” Puck: 
“Brittany’s always cheating of 
her test papers in math class.” 
Brittany (wijst naar de 
cupcakes): “See so many, and 
look how pretty they are, 
Becky!” Becky: “Waauw.” 
Vierde Glee-lid (en 
cheerleader): “Brittany, you’re 

 
 
 
 
 
 
 
Thema: eenzaamheid 
 
Attitude : Personen in rolstoelen 
zijn losers waar niemand iets mee 
te maken wil hebben. 
 
Attitude : Het is heel 
onwaarschijnlijk dat iemand 
zonder handicap omgaat met 
iemand met handicap, zelfs 
onwenselijk. 
Dat is niets voor een populair 
meisje. 
 
 
Representatie: Brittany spreekt 
enthousiast tegen Becky alsof 
Becky een kind is, maar Brittany is 
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supposed to be in your 
wheelchair.” Brittany: “I lost 
it.” Becky: “Are you a 
cheerleader? That’s so cool.” 
Brittany: “So is buying a 
cupcake. That’s really cool.” 
Becky: “But I don’t have any 
money.” Brittany: “that’s ok, I 
have some.” Becky krijgt een 
cupcake en bedankt. Brittany 
zwaait naar haar.  
Daarna krijgen Quinn en Finn 
een ruzie dat hij een job moet 
zoeken. Finn raakt gefrustreerd, 
schopt zijn rolstoel weg, en 
loopt weg. “Stupid 
Wheelchair!” Daarop rijdt 
Quinn weg. 

zelf een beetje lichtzinnig. Ze 
neemt dus geen andere houding 
aan ten opzichte van Becky. 
(Cultureel pluralisme, Clogston) 

CH 6 00:19:01 Mr. Schue en Sue jureren op de 
audities voor het 
cheerleaderteam. Sue weigert 
iedereen. Er moet nog 1 
iemand. Het is Becky Jackson. 
Becky komt op het podium. 
Will zegt in haar oor: “Be nice, 
Sue.” Becky: “I heard that you 
do a routine with jump ropes. I 
wanted to show you what I 
could do” Becky begint te 
springen, maar raakt 
voortdurend in de knoei. Toch 
geeft ze niet op. Sue: “Becky, 
I’m gonna stop you right there. 
You’re in. Be at practice 
tomorrow at 4.00 pm. 
Congratulations.” Becky lacht, 
ze legt haar hoofd lief op haar 
schouder. Will is vol ongeloof. 
Will vraagt wat ze van plan is. 
Sue zegt dat ze gewoon orders 
opvolgt. Will: “You’re up to 
something, I don’t like this, 
Sue.” 

 
 
 
 
 
Representatie: Becky kan niet 
springen in een springtouw. Focus 
op wat ze niet kan. 

CH 7 00:19:54 Finn en Puck rijden door de 
gangen in hun rolstoel terwijl ze 
praten. Wanneer ze ruzie 
krijgen, beginnen ze tegen 
elkaar te rijden met hun 
rolstoelen. Dan staat puck op en 
gooit hem op Finn. Ze rollen 
over de grond en vechten. Mr. 
Schue haalt ze uit elkaar en 
vraagt wat er aan de hand is. 
Puck zegt dat hij gewoon stress 
heeft door de koekjesverkoop. 
“I really like Artie, ok?”  

 

CH 7 00:21:06 Repetitie: Artie legt de anderen Cultureel model: meerwaarde van 
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uit hoe je een dubbele pirouette 
maakt met je rolstoel. De 
anderen bakken er niet veel van, 
maar ze oefenen. De jongeren 
zijn blij.  
Iedereen rijdt weg, behalve 
Tina: “I really admire you, 
Artie. I had no idea how 
difficult this was.” Artie: “It’s 
just like you, with your stutter. 
You don’t really notice it after a 
while.” Tina (stottert): “How 
did it happen? You don’t talk 
about it.” Artie: “My mom and I 
got into a really bad car 
accident when I was eight. And 
she was fine, but I’ve been in 
the chair ever since. But I want 
to be very clear. I still have the 
use of my penis.” Tina kijkt 
raar, en rijdt weg. Artie: “Oh 
god.” Hij rijdt snel weg.” 

Artie 
 
 
 
 
 
Attitude : Artie is een 
superkreupel, hij heeft het moeilijk 
maar leeft toch een normaal leven. 
(Superkreupelmodel, Clogston; 
Held, Nelson; bewondering; 
Cumberbatch & Negrine; Batman, 
Radtke) 
Tina bewondert hem heel erg. Dit 
komt twee maal terug. 
 
 
 
Representatie: Artie maakt deze 
rare opmerking, Tina rijdt snel 
weg. (longmore, gevaar op 
seksueel vlak) 

CH 7 00:34:26 Finn herstelt een wiel van 
Rachels rolstoel.  

 

CH 8 00:26:30 Puck rolt in zijn rolstoel naar 
een dealer. Hij liegt en weent 
omdat zijn letsel veel pijn doet. 
Hij wil zo cannabis krijgen. 

 

CH 8 00:26:34 Sue traint Becky in de 
sportzaal. Ze legt veel druk op 
haar: “Becky, this is terrible.” 
“I’ve tried coach, this is very 
hard.” “You think this is hard? 
Try auditioning for Baywatch 
and being told that they’re 
going in another direction. That 
was hard. Hit the showers.” 
“Thanks, coach.” Becky lacht. 
Will komt binnen en zegt hallo 
tegen Becky terwijl ze de zaal 
uitloopt. Hij berispt Sue omdat 
ze Becky zo hard aanpakt. Sue 
zegt dat ze dit bij iedereen doet. 
Will: “ Yeah, but this is 
different, she’s not like 
everybody else.” Sue: “I want 
you to listen to what you just 
said, William. You’re asking 
me to treat this girl differently 
because she has a disability 
when actually, it seems to me, 
she just wants to be treated like 
everybody else. Why are you 
doing this?” Will: “I know you, 
you’re up to something.” Sue: 
“You don’t know the first thing 

 
 
 
Representatie: Becky kan geen 
touwtje springen. Dat is zeer 
moeilijk voor haar. Maar ze vindt 
het leuk om mee te doen. Sue 
behandelt haar als elke andere 
leerling omdat Becky dit ook zo 
wil. (Cultureel pluralisme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultureel model: Ze beschouwt de 
handicap als een deel van Becky’s 
identiteit, maar dit betekent niet 
dat ze haar anders moet 
behandelen zonder dat zij dat wil. 
Becky wil in de eerste plaats 
behandelt worden als een 
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about me.” cheerleader zoals elke andere, niet 
als een persoon met een handicap. 

CH 9 00:28:11 Repetitie: Artie praat met de 
groep. Als iedereen neer gaat 
zitten, rolt Tina Artie op zijn 
plek.  

Representatie: Artie is één van de 
groep. Er gaat geen extra aandacht 
naar zijn handicap. (Cultureel 
pluralisme, clogston) 
MES: Artie zit tussen de anderen, 
niet langs de kant. 

CH 9 00:32:20 Puck heeft geld genomen van 
de koekjesverkoop om aan 
Quinn te geven. Ze zegt dat hij 
een goede man is, en dat hij dus 
ook moet beseffen dat ze geen 
geld gaan nemen van een vriend 
in een rolstoel. Finn komt 
aangereden in zijn rolstoel. Hij 
zegt dat hij een job heeft.  

 
 
 
 
Religieus-moreel model: deze 
manier van denken past binnen het 
liefdadigheidsdenken. 

CH 9 00:32:26 Flash back: Rachel helpt Finn 
aan een job door zijn ‘handicap’ 
(die niet echt is) te gebruiken. 
Rachel: “You need to hire my 
friend Finn. He is clearly 
‘handicapable’ and refusing to 
hire him could be seen as 
discrimination…”  

Representatie: Wanneer de 
manager weigert zou hij kunnen 
beschuldigd worden van 
discriminatie. (Wettelijk model, 
Haller) 

CH 9 00:32:51 Finn: “Gonna need to stay in 
my wheelchair as long as I’m 
working there. But… screw it. 
It’s worth it.” Finn vraagt of hij 
Quinn een lift kan geven. Ze 
neemt plaats bij hem in de 
rolstoel en hij rijdt weg. 

 

CH 10 00:33:09 Puck geeft het geld voor de 
speciale bus aan Mr. Schue. 
Will zegt dat hij heel trots is, en 
vraagt Artie of hij het geld zelf 
naar Mr. Figgins wil brengen. 
Iedereen applaudisseert en 
juicht Artie toe. Artie twijfelt. 
Aangezien hij niet de enige is 
die in een rolstoel zit, wil hij het 
geld liever gebruiken voor een 
handicap ramp in het 
auditorium. (“I’m not the only 
kid in a wheelchair at this 
schoo. (…) but I think I’d rather 
just get a ride from my dad and 
use this for a handicap ramp in 
the auditorium. De anderen 
vinden het een goed idee, 
anders moeten ze hem altijd 
binnendragen. Artie lacht.  

Representatie: Artie heeft geld 
nodig voor de bus. Dit wordt hem 
gegeven. (sociaal-pathologisch 
model, Clogston) 
 
 
 
 
 
MES: De jongeren zitten in het 
auditorium. Artie zit bovenaan, hij 
kan niet op de trappen. 
 
Cultureel model: hij identificeert 
zich met andere personen met een 
handicap. 
 
Thema: toegankelijkheid 

CH 10 00:34:09 Will zit bij de directeur. Mr. 
Figgins vertelt dat Sue 
binnenkwam en een cheque 
schreef voor drie nieuwe 
handicap (“three new handicap 

Cultureel model: ze handelt 
vanuit een handicap-wereldbeeld, 
dit komen we te weten wanneer 
Sue haar zus Jean bezoekt in de 
instelling. Jean heeft 
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ramps”) ramps. Will begrijpt 
het niet. Eerst Becky, nu dit… 
Dit betekent dat Will toch een 
bus kan bestellen. 

downsyndroom. Sue begrijpt dus 
de noden van Artie  

CH 10 00:34:27 Sue is in een instelling. Ze 
vraagt aan de verpleegster hoe 
het met ‘haar’ gaat. De 
verpleegster vertelt dat ‘ze’ veel 
over Sue vertelt en naar haar tv-
programma kijkt. Wanneer ze 
de kamer binnenkomen, zegt de 
verpleegster tegen ‘Jean’ dat 
haar kleine zusje er is. Jean 
heeft ook downsyndroom. Jean: 
“Hey Sue! My sister is 
famous!” Ze praten wat, Sue 
vraagt wat ze vandaag zullen 
doen. Ze zullen een boek lezen. 
Jean neemt haar handen vast. 

Representatie: Jean is afhankelijk 
van een instelling. Ze heeft zorg 
nodig. Ze is passief en lijkt 
gebonden aan haar bed. (Medisch 
model, Clogston; totale 
afhankelijkheid, Longmore; 
iemand die zorg nodig heeft, 
Nelson; Beggar, Radtke) 

CH 11 00:35:33 Artie en Tina racen met hun 
rolstoelen door de gangen. Ze 
lachen. Tina: “You’re so much 
faster!” Artie: “You can’t keep 
up!” “No, this wasn’t fair, you 
had eight years of practice!” 
“Excelling at wheelchair races 
is about my only advantage. It’s 
like your stutter. It’s mostly 
just a big hassle.” “This has 
been a really fun date. But… I 
wanna get out of this chair.” 
“Why?” “So.. I can do this.” 
Tina kust Artie. Tina: “I have to 
tell you something. I’ve been 
faking it.” “Faking what?” “I 
don’t have a stutter…… I was 
really shy. And it made people 
think I was weird, so they left 
me alone. It wasn’t until I 
joined Glee club that I realized 
how much I was missing. I 
don’t want to push people away 
anymore. You understand what 
that’s like, don’t you?” “No, I 
don’t. I would never try to push 
people away ‘cause being in a 
chair kinda does that for you. I 
thought we had something 
really important in common.” 
“Wait Artie. I’m sorry.” “I am 
too. I’m sorry now you get to be 
normal and I’m gonna be 
stuck in this chair the rest of 
my life. And that’s not 
something I can fake.” 

Attitude : Artie kan heel goed 
rolstoelrijden. (bewondering; 
Cumberbatch & Negrine) 
 
 
 
 
 
Cultureel model: hij identificeert 
zich met Tina die een stotter heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitude : Handicap als iets waar je 
niet mee in aanraking wil komen. 
Het houdt de mensen weg. Met 
iemand met een handicap wil je 
niets te maken hebben.   

CH 12 00:39:20 De groep brengt een 
rolstoelchoreografie op het 
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podium. (rollin’ on the River) 
Finn: “This one’s for you 
Artie!” Iedereen danst. Artie en 
Mercedes zingen de hoofdlijn. 
Ze rijden en dansen de ramps 
op en af ramps. Op het einde 
springt iedereen van het ene 
wiel op het andere.  

 
AFLEVERING 10: BALLAD  
CH 1 00:00:41 Repetitie: Artie in beeld bij de 

groep. Mr. Schuester treedt in 
interactie met hem om iets uit te 
leggen. Hij kijkt Artie recht in 
de ogen. 

Rep: Artie als gelijke 

CH 1 00:01:38 Iedereen trekt een briefje met de 
naam van de persoon waar ze 
een ballade voor moeten zingen. 
Artie trekt Quinn. Quinn kijkt 
verrast. Tina trekt ook een 
briefje: “Other Asian.” Tina 
stottert hier niet. 

 

CH 1 00:02:10 Artie vraagt aan Mr. Schue of 
hij nog eens kan uitleggen wat 
voor lied ze moeten brengen. 

Rep: Artie als gelijke 

CH 1 00:04:42 Rachel en Mr. Schue brengen 
een liefdesduet, het is nogal een 
rare situatie. Wanneer het 
afgelopen is kijkt Artie 
veelbetekenend.  

Rep: Artie als gelijke 

CH 2 00:07:31 Will bij Emma op bureau. 
Emma kuist de ramen van haar 
bureau terwijl Will praat. 

 

CH 12 00:37:56 De groep zing een ballade voor 
Finn en Quinn. Artie doet mee. 
Hij begint de solo te zingen en 
rijdt naar voor. De groep staat 
als een koor achter hem, hij 
komt naar voren en draait een 
pirouette, rijdt achteruit. Hij 
gebruikt de ruimte. Daarna 
komt Mercedes uit het koor en 
wandelt mee met Artie terwijl 
ze meezingt. 

Rep: Artie als gelijke 

Opmerkingen  We zien Quinn en Artie niet aan 
hun Ballad werken. 

 
AFLEVERING 11: HAIROGRAPHY  
CH 1 00:01:14 Repetitie: Artie doet mee. Rep: Artie als gelijke 
CH 2 00:06:27 Optreden van een andere school 

in het auditorium. Artie zit in 
zijn rolstoel op de trappen, 
naast de anderen. 

 

CH 2 00:07:15 Repetitie: Artie doet mee.  MES: Artie zit soms tussen de 
anderen, het is dus niet zo dat hij 
altijd aan de buitenkant van de 
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groep zit, hij rijdt dan met zijn 
rolstoel tussen twee andere 
stoelen 

CH 2 00:07:54 Glee club doet een 
‘hairography’. Artie draagt een 
afropruik. 

Rep: Artie als gelijke 

CH 3 00:08:57 De groep staat te praten. Puck 
zit neer op de pianostoel en 
praat met Artie. 

Rep: Artie als gelijke 

CH 5 00:14:37 De begeleider van het showkoor 
van de dovenschool (Mr. 
Rumba) zit bij Mr. Schuester op 
kantoor. Hij voelt zich 
gediscrimineerd omdat Mr. 
Schue enkel de meisjes van de 
instelling op bezoek vroeg. Will 
legt uit dat hij dit deed omdat de 
meisjes geen auditorium 
hebben. Mr. Rumba: “And you 
think we don’t have the same 
problem? I run the Glee club at 
a school for the deaf. Do you 
think I’m rolling around in deaf 
choir money? Sure, my kids 
may be deaf, but that shouldn’t 
distract everyone from the fact 
they have a song in their heart 
and they should have the same 
chance as everyone to express 
it. Now I had scarlett fever as a 
kid, leaving me deaf in one ear, 
So I remember what it’s like to 
have full hearing. But my poor 
kids don’t know the 
difference.” Tijdens het gesprek 
gaat de telefoon van Mr. Rumba 
voortdurend. Hij is doof aan één 
oor dus hij hoort het niet. “All 
they know is that they love 
performing and then they have 
to hear that McKinley went and 
invited those bad girls? That’s 
just not fair! It’s not fair!” … 
Mr. Schue roept en doet 
handgebaren omdat Mr. Rumba 
hem niet goed verstaat. Rumba: 
“You don’t have to make fun of 
me with those hand gestures.” 
“No, I didn’t mean to.” Mr. 
Rumba neemt zijn GSM: “Let 
me just check with my 
secretary. Oh damn. Four 
missed calls. What’s that?” 
Will: “I didn’t say anything.” 
Rumba: “Yes, thanks. I like it 
black. Two sugars.” 

Rep: Er wordt hier de spot 
gedreven met iemand die 
halfdoof is en zelf niet beseft hoe 
erg het is. William is heel erg 
verveeld hiermee. Handicap 
wordt hier gebruikt als basis voor 
humor. 
 
Rep: Hij denkt dat hij en zijn 
leerlingen gediscrimineerd 
worden omdat ze een 
gehoorbeperking hebben. Hij 
vindt het niet eerlijk. Hij vindt 
het hun recht dat ze ook mogen 
komen. 
(Minderheid/burgerrechtenmodel, 
Clogston) 
 
 
 
 
 
Cultureel model: handicap 
slechts één aspect. 

CH 6 00:19:35 Repetitie: Artie draait rond met  
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zijn pruik. (close-up) 
CH 9 00:27:54 Glee Club geeft een optreden 

voor de dovenschool in het 
klaslokaal. De groep staat 
opgesteld op een lijn met hun 
rug naar het publiek. Artie zit 
opzij bij de band. Wanneer de 
muziek begint, begint Artie te 
rappen en rijdt naar voren. 
Twee leerlingen van de 
dovenschool gebaren dat de 
leden van Glee club er 
belachelijk uitzien met hun 
pruiken. Wanneer ze dansen in 
koppels, danst Artie ook met 
iemand. Hij neemt deel aan de 
choreografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Er gaat geen 
extra aandacht naar het feit dat de 
kinderen een gehoorbeperking 
hebben. (Cultureel pluralisme, 
Clogston) 

CH 10 00:31:29 Wanneer het dovenkoor 
optreedt (Imagine), begint 
Mercedes mee te zingen. Dan 
rijdt Artie naar voor om mee te 
zingen. Ze doen de gebaren 
mee. 

Attitude : de kinderen kijken op 
naar de kinderen met een 
gehoorbeperking, ze zijn onder 
de indruk van de impact die hun 
performance heeft. 

CH 12 00:38:05 Repetitie: Will deelt de 
papieren uit en zegt dat iedereen 
een stoel moet nemen. Artie: 
“So we’re a stoolchoir now?” 

 

CH 12 00:39:21 De leiders van de Glee club van 
de meisjesinstelling en de 
dovenschool zitten in het 
kantoor van Sue Sylvester. Ze 
geeft hen het programma van 
Will, zodat ze kunnen 
valsspelen bij sectionals. Mr. 
Rumba: “Okay, everybody is 
gonna have to speak up, 
because I can’t hear. Deaf in 
one ear. Scarlet fever.” Sue: “I 
assume you read lips. Read 
these. Never let anything 
distract you from winning. 
Ever.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Mr. Rumba, 
Persoon met een handicap als 
basis voor spot. Mr. Rumba is 
een typetje, iemand vreemd. 

CH 12 00:40:07 Repetitie: de Glee kids zitten in 
het auditorium in een grote 
halve cirkel op krukjes. Artie zit 
op het uiterste eind. (True 
colors) 

 

CH 12 00:40:53 Artie zingt (close-up)  
 
AFLEVERING 12: MATTRESS  
CH 1 00:00:24 Wat gebeurde er vorige week: 

Will moet de kinderen 
klaarstomen om het op te 
nemen tegen de kinderen van de 
dovenschool. We zien een 
flashback van Mr. Rumba: “I 
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can’t hear you! Talk into this 
ear. Scarlet fever!” 

Representatie: Mr Rumba, 
Persoon met een handicap als 
basis van spot. Hij is een raar 
type… 

CH 1 00:00:49 Flashback van Artie al zingend 
tussen de andere jongens. 

 

CH 1 00:03:30 De Glee clubbers bespreken alle 
mogelijke pesterijen op school, 
zoals de ‘vlaggetjesstraf’. Artie: 
“Strangly, it dit make me feel 
more American.” Mercedes 
lacht. (Tijdens het gesprek 
close-ups van Artie) Daarna 
komt Will Schuester binnen. … 
Artie praat mee over het feit dat 
ze niet met een foto in het 
jaarboek willen. 

Representatie: Artie wordt 
gerepresenteerd als het 
slachtoffer van pestgedrag.  
 
Religieus-moreel model: Artie 
wordt gezien als een outsider, in 
de negatieve zin. Een handicap 
wordt dus op een negatieve 
manier benaderd. 

CH 2 00:09:36 Repetitie: Artie zit te jammen in 
de klas met de andere kinderen. 
Hij speelt gitaar. 

 

CH 3 00:13:27 Rachel zoekt nog een co-
captain om mee op de 
jaarboekfoto te staan. Niemand 
wil dit echter. Ze vraagt het ook 
aan Artie: “I’d love to be in the 
photo, Rachel. But, you’d be 
standing and I’d be sitting. It 
would throw off the whole 
composition.” Rachel: “I’ll lean 
over!” “But, if you lean over 
it’ll look like you have stomach 
rolls.” “On second thought, I 
don’t think that you’re 
leadership material, Artie.” 
Artie knikt nee en wijst naar 
zichzelf: “Follower!”. (de foto 
is dan toch zittend) 

Representatie: Artie is zoals de 
anderen 

CH 3 00:20:16 Vergadering met Glee club: 
Artie zit aan het uiteinde van de 
groep. 

 

CH 7 00:21:29 De Glee clubs zijn gecast voor 
een spotje. Artie kamt zijn 
haren. 

 

CH 7 00:22:41 Tijdens de choreografie 
springen en rollen de anderen 
op de matrassen en staat Archie 
op een matras aan de zijkant en 
zingt en danst mee. 

MES: Artie staat links 
achteraan op een matras. Hij is 
afgescheiden van de groep. Ze 
komen wel soms bij hem zitten. 

CH 7 00:23:13 Quinn, Tina en Mercedes zitten 
op de matras bij Artie terwijl hij 
een solo zingt. Daarna steekt hij 
papieren borden in de lucht 
waar kernwoorden van het lied 
op geschreven staan. 

 

CH 11 00:36:05 Repetitie: Artie zegt tegen Will 
dat ze niet naar sectionals 
willen gaan zonder hem. (close-
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up) De hele groep staat achter 
hem. 

CH 12 00:37:58 De jongens maken zich klaar 
voor de jaarboekfoto van Glee 
club. Kurt helpt Artie met het 
knopen van zijn das. Daarna 
rolt hij hem naar de spiegel toe. 

Representatie: Iedereen maakt 
zich klaar. Artie krijgt hulp bij 
het knopen van zijn das. 

CH 12 00:38:50 De Glee club foto wordt 
genomen. Artie heeft op zijn 
schoot het bord GLEE CLUB 
2009. Achteraf doet iedereen 
high five met elkaar. 

Representatie: Artie als gelijke 

CH 12 00:39:35 Iemand bekladt de Glee club 
foto in het jaarboek. Iedereen 
krijgt snorretjes, enz. Ook Artie 
moet eraan geloven. 

 

 
AFLEVERING 13: SECTIONALS  
CH 1 00:00:32 Repetitie: Artie staat voor de les 

een beetje met Tina, Kurt 
Mercedes en Rachel te praten 
over de zwangerschap van 
Quinn. 

Representatie: Artie als gelijke 

CH 1 00:01:39 Mercedes en Tina bellen met 
elkaar, Artie belt naar Tina, ze 
nemen hem bij het gesprek. 
Tina stottert niet meer. 

 

CH 2 00:04:02 Repetitie: Artie zit voor het 
verhoog waar de groep zit 
terwijl Will uitleg geeft. Er 
zitten ook twee anderen op een 
lager niveau. 

 

CH 3 00:04:57 Will heeft net gezegd dat hij 
niet meer kan helpen met de 
setlist. Artie begint als eerste te 
praten: “We have to do proud 
Mary in wheelchairs. That’s 
in.” 

Representatie: Artie neemt het 
voortouw. 

CH 4 00:12:24 Artie staat op de lift om in de 
bus te rijden. Hij staart in de 
verte terwijl hij omhooggaat 
met de lift. Iedereen zit al in de 
bus behalve hij.   

Representatie: Artie wordt 
uitdrukkelijk getoond terwijl hij 
in de bus plaatsneemt.  

CH 5 00:13:43 Sectionals: Iedereen zit op 
bankjes, Artie zit er ook bij. 

Representatie: Artie als gelijke 

CH 5 00:14:52 De groep meisjes die voor de 
Glee club moet optreden, heeft 
nummers van hen gestolen. Ze 
performen ook Rollin’ on the 
River in rolstoelen. Iedereen 
kijkt erg boos.  

 

CH 5 00:15:15 De kinderen zijn verschrikkelijk 
van streek doordat de anderen 
hun liedjes hebben gestolen. We 
zien Artie die zichzelf 
herhaaldelijk tegen de muur laat 
rollen. Emma telefoneert naar 

Representatie: Artie vertoont 
extreem gedrag 



 78 

Will: “The kids are completely 
freaking out. Artie keeps 
ramming himself into the wall 
and I’m pretty sure Jacob Ben 
Israel just wet himself.’ In de 
achtergrond staat ook Rachel 
tegen de muur. De anderen 
zitten op de bank. 

CH 7 00:19:03 Emma spelt de twee leiders van 
de andere Glee clubs de les. Ze 
zegt dat ze beter zouden moeten 
weten als opvoeders, dan de 
setlist van een ander te stelen. 
“Offcourse I didn’t hear your 
deaf kids perform, but I hear 
they’re doing ‘don’t stop 
believing’? “You take care of 
disadvantaged kids…” De 
andere leerkracht legt er nog 
eens de nadruk op dat hij maar 
met een oor goed kan horen en 
dat dat nummer op de nummer 
1 staat. Emma vraagt naar hoe 
het komt dat ze in rolstoelen 
optreden… 
Mr. Rumba: “What we have 
here is a case of deaf-racism. 
Shame on you!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representatie: Wanneer Mr. 
Rumba kritiek krijgt, roept hij 
meteen dat er sprake is van 
discriminatie. (Deze 
representatie is verwant met het 
wettelijk model, maar het is niet 
gegrond) 

CH 8 00:25:59 Artie rolt het podium op. Hij 
neemt deel aan de choreografie. 

 

CH 10 00:30:20 De kinderen staan af te luisteren 
bij de jury. Artie houdt een glas 
tegen de deur. 

 

CH 12 00:38:56 De groep staat voor Artie. Dan 
zetten ze een stap opzij en duwt 
Rachel hem naar voor met de 
overwinningsbeker. Dan trekt 
ze hem terug achteruit. 

 

CH 12 00:39:59 Wanneer de groep begint te 
zingen, rijdt Artie naar de 
zijkant. Hij danst niet mee, 
maar klapt in de handen. Een 
beetje later staan twee meisjes 
ook naast hem te dansen. Later 
zit hij toch in de dans. 

Representatie: Artie is 
afgescheiden van de groep, op 
andere momenten een gelijke. 

 Emma en Will kussen.  
 
EXTRA’S: CASTINGS  
 Ryan Murphy, Brad Falchuk, 

Ian Brennan (creators of Glee) 
 

CH 1 00:01:09 Glee club zit vol 
buitenstaanders. Het zijn 
underdogs. Het gaat over hoe 
apart staande groepjes 
samenkomen als één groep. 
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EXTRA’S: ANALYSE MET RYAN MURPHY  
 Reinvention of musical  
 Ze beginnen aan de serie met 

een gebrek aan zelfvertrouwen, 
maar gaandeweg voelen ze zich 
beter, en ontwikkelen ze een 
identiteit. 

 

EXTRA’S: DANS  
 Kevin McHale (Artie) praat 

over hoe moeilijk het was om 
de rolstoel te integreren in de 
dansen. Er kwam veel 
denkwerk aan te pas. 
Kevin is eigenlijk de beste 
danser van het gezelschap, en 
zit in een rolstoel. Meestal ging 
het merendeel van de tijd naar 
uitzoeken hoe de rolstoel 
verwerkt kon worden in de 
choreografie. 

 

 

 


