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Jonas Lefevere & Christophe Lesschaeve*

Het effect van lokale
verkiezingscampagnes op politieke kennis.

De case van de Antwerpse lokale
verkiezingen

Politieke kennis is cruciaal voor de werking van een democratie: pas als kiezers geïnfor-
meerd zijn, kunnen ze een onderbouwde stem uitbrengen. Zeker in verkiezingstijd is het
van belang dat het publiek voldoende geïnformeerd wordt. Verkiezingscampagnes kunnen
ervoor zorgen dat het publiek bijleert over de verschillende partijen en kandidaten; het
bestaande onderzoek spitst zich echter vooral toe op nationale verkiezingscampagnes.
Lokale verkiezingscampagnes, die het vaak met minder (media-)aandacht moeten doen,
werden slechts sporadisch onderzocht. In deze bijdrage onderzoeken we of kiezers ook tij-
dens een lokale campagne iets bijleren. We gebruiken daarvoor paneldata die tijdens de
Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden verzameld. Hoewel de campagne
wel enige kennisstijging teweegbracht, blijkt ze vooral de kloof tussen goed en slecht geïnfor-
meerde kiezers te vergroten. Anderzijds tonen de gegevens ook aan dat campagnes wel
lacunes wegwerken: onzekere kiezers leerden meer bij, en kiezers leerden vooral bij over
partijen die ze hoger evalueerden.

Inleiding

Een geïnformeerd publiek is nodig voor een goed functionerende democratie (Delli
Carpini & Keeter, 1996). Zonder politieke kennis kunnen kiezers immers onmoge-
lijk een geïnformeerde stem uitbrengen, wat noodzakelijk is voor goede representa-
tie. Het is dan ook verontrustend dat het gemiddelde niveau politieke kennis vrij
laag is (Bartels, 1996; Delli Carpini & Keeter, 1996; Delli Carpini, 2005; Luskin &
Bullock, 2011). Een deel van de verklaring is het gebrek aan motivatie bij het publiek
om zich politiek te informeren. Anderzijds kan ook het aanbod van informatie een
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invloed hebben (Curran, Iyengar, Brink Lund & Salovaara-Moring, 2009; Fraile,
2010; Jenssen, Aalberg & Aarts, 2012; Jenssen, 2009). Vooral verkiezingscampag-
nes zijn in staat om de aandacht van het publiek voor politiek te verhogen, en daar-
door een kennisstijging te realiseren (Chaffee, Zhao & Leshner, 1994; Holbrook,
2002; Jenssen, 2009).

Campagneonderzoek focust echter vooral op nationale campagnes; verkiezingscam-
pagnes voor andere niveaus kregen minder wetenschappelijke aandacht (maar zie
Fraile, 2010). Dat maakt deze niveaus echter niet minder belangrijk, aangezien er
evenzeer een bestuur wordt verkozen dat verantwoording moet afleggen aan de kie-
zers. En die verantwoording kan alleen maar gebeuren indien de kiezer een geïnfor-
meerde stem uitbrengt. Het feit dat in dergelijke verkiezingscampagnes informatie
schaarser is, maakt het voor kiezers mogelijk moeilijk(er) om zich te informeren.

Daarom gaan we in deze bijdrage na of kiezers iets bijleren tijdens een lokale ver-
kiezingscampagne: de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. Voor lokale verkie-
zingen vormen deze Antwerpse verkiezingen een most likely case om effecten te vin-
den: deze campagne kreeg veel (media-)aandacht in vergelijking met andere lokale
campagnes. Indien we in een dergelijke context geen effecten vaststellen, is de kans
klein dat we ze in andere lokale campagnes wél zouden vaststellen. We focussen op
een specifiek type kennis: kennis van partijstandpunten. Deze kennis is cruciaal.
Om een geïnformeerde stem uit te brengen is het belangrijk om te weten waar de
partijen staan op de verschillende actuele thema’s – weten hoeveel landen er lid zijn
van de EU is minder direct inzetbaar bij het uitbrengen van een stem (Jenssen,
2009).

Algemeen verwachten we dat de kennis van partijstandpunten toeneemt. Daarnaast
formuleren we ook enkele specifiekere verwachtingen. Ten eerste verwachten we
dat de campagne de knowledge gap vergroot. Kiezers met een hoge socio-economi-
sche status (SES) leren meer bij dan kiezers met een lage SES. Dus hoewel er ener-
zijds een algemene kennisstijging is, vergroot de campagne anderzijds de verschil-
len tussen de politiek geïnformeerde en niet-geïnformeerde kiezers. Een tweede
verwachting is dat onzekere kiezers meer bijleren. Kiezers die niet zeker zijn voor
welke partij ze gaan stemmen, zullen actiever bijkomende informatie zoeken om tot
een keuze te komen. Ten derde verwachten we dat kiezers meer bijleren over par-
tijen die ze positief evalueren, aangezien ze meer geneigd zijn om aandacht te
geven aan informatie over die partijen.

Campagnes en politieke kennis

Onder wetenschappers lijkt de perceptie dat het publiek weinig politiek geïnfor-
meerd is dominant: Delli Carpini en Keeter (1996) stelden dat de meeste Amerika-
nen slechts weinig weten over politiek – wat binnen een representatieve democratie
problematisch is (Althaus, 1998; Galston, 2001; Jerit, 2009). Hoewel de context,
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zoals bijvoorbeeld het mediasysteem, het niveau van politieke kennis kan verhogen
of verlagen, lijkt toch vooral pessimisme te overheersen (Curran et al., 2009).

Vooral de knowledge gap is problematisch: verschillen in het niveau van politieke
kennis tussen verschillende segmenten van het publiek. Mensen met een hogere
SES hebben meer politieke kennis dan mensen met een lagere SES (Althaus, 1998;
Jerit, 2009; Kwak, 1999). Hierdoor verschilt de participatiegraad tussen deze groe-
pen (Galston, 2001; De Vreese & Boomgaarden, 2006), de representatie van hun
voorkeuren (Althaus, 1998), en de mate waarin de stemkeuze van deze groepen
geïnformeerd is (Bartels, 1996).

Campagnes lijken een oplossing, aangezien ze zowel de vraag naar als het aanbod
van (politieke) informatie verhogen. De vraag stijgt doordat de aandacht van het
publiek verhoogt (Claassen, 2011), terwijl tijdens campagnes het informatieaanbod
verhoogt (Jerit, 2009; Nadeau, Nevitte, Gidengil, & Blais, 2008). Deze informatie-
stijging doet zich ook voor net voor het publiek input in het politieke systeem moet
geven.

Echter, tegenstanders van deze optimistische visie stellen dat campagnes de know-
ledge gap enkel versterken omdat mensen met een lagere SES zich minder blootstel-
len aan informatie of er aandacht aan besteden (Tichenor, Donohue & Olien, 1970).
Verschillende studies tonen aan dat, hoewel er sprake is van algemene kennisstij-
gingen, campagnes vooral de verschillen tussen de haves en de have nots versterken
(Gaziano, 1983; Holbrook, 2002; Kwak, 1999; Nadeau et al., 2008).

Een belangrijk nadeel aan de knowledge gap-these is dat ze een sterk Amerikaanse
inslag heeft: niet alleen is het gros van het onderzoek naar het effect van SES op
leereffecten naar aanleiding van Amerikaanse (presidents)verkiezingen gebeurd, uit
comparatief onderzoek blijkt ook dat in West-Europese landen de knowledge gap
beduidend kleiner uitvalt – of soms zelfs onbestaande is. Het feit dat openbare
omroepen sterker inzetten op substantieve berichtgeving zou een mogelijke oorzaak
zijn (Curran et al., 2009). Het lijkt dus alsof het probleem in een niet-Amerikaanse
context kleiner, of zelfs onbestaande is.

Stellen dat de knowledge gap afwezig is in een niet-Amerikaanse context gaat echter
voorbij aan campagnespecifieke verschillen. In vergelijking met nationale campag-
nes krijgen verkiezingen op de andere niveaus vaak minder aandacht van zowel kie-
zers, media als partijen (Marsh, 1998; Reif & Schmitt, 1980). In dergelijke campag-
nes is er dus enerzijds minder aanbod van informatie, en anderzijds minder vraag
bij kiezers naar informatie. Het lokale niveau wordt door kiezers wel als relevanter
dan het Europese beschouwd, maar in vergelijking met het nationale niveau is het
gepercipieerde belang ervan lager (Heath, McLean, Taylor & Curtice, 1999; Lefe-
vere, 2013). Belangrijker is de lage aandacht die partijen en media aan dergelijke
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campagnes schenken: dat creëert een schaarste in het informatieaanbod, waardoor
kiezers meer moeite moeten doen om zich te informeren. In een context waar infor-
matie schaars is, verwachten we dat SES-gebonden verschillen inzake leereffecten
zich wel zullen manifesteren. Immers, een lagere SES hangt samen met een lagere
motivatie om politieke informatie op te zoeken en bij te leren (Tichenor et al., 1970).
Wanneer informatie in ruime mate aanwezig is, zoals tijdens een nationale cam-
pagne, zullen zelfs niet-gemotiveerde kiezers iets bijleren (zij het minder dan kie-
zers met hogere motivatie). Wanneer informatie echter schaars is, zullen ongemoti-
veerde kiezers weinig of niets bijleren aangezien de informatie niet voor het grijpen
ligt. Bijgevolg verwachten we dat:

H1: In een lokale campagne leren kiezers met een hoge socio-economische status meer bij
dan kiezers met een lage socio-economische status.

Aangezien lokale campagnes meestal een moeilijkere campagnecontext zijn, waar-
bij informatie dus minder eenvoudig beschikbaar is, speelt de motivatie van de kie-
zer een grote(re) rol. De rol van motivatie was reeds bij het ontstaan van de know-
ledge gap-hypothese aanwezig (Kwak, 1999: 386; Tichenor et al., 1970). Minder
gemotiveerde kiezers zijn minder geneigd om zich te verdiepen in het (toegeno-
men) informatieaanbod, waardoor de kans dat ze iets bijleren kleiner is (Eveland,
Shah & Kwak, 2003).

Een belangrijke motivatie is de onzekerheid van de stemkeuze. Kiezers waarbij de
stemkeuze een uitgemaakte zaak is hebben minder nood aan informatie: zij weten
immers al wie hun stem krijgt. Bij twijfelende kiezers is er per definitie onzeker-
heid, waardoor er een nood aan bijkomende informatie om uitsluitsel te brengen
ontstaat (Chaffee & Rimal, 1996). Zo modereert nood aan oriënterende informatie
ook agenda-settingeffecten (Matthes, 2006, 2008; McCombs & Weaver, 1973). In
literatuur over politieke kennis, met name dan over knowledge gaps, wordt gesproken
over need for information (Kwak, 1999: 386). Ook hier vormt onzekerheid de basis
voor het zoeken naar informatie. Hoewel onzekere kiezers meer zullen leren door-
dat ze ontvankelijker zijn voor informatie, kan er ook een omgekeerd effect plaats-
vinden. De floating voter-hypothese stelt dat twijfelende kiezers net chronisch onge-
ïnformeerde kiezers zijn (Converse, 1962). En net die ongeïnformeerde kiezers
zullen weinig bijleren tijdens campagnes (zie H1). Twee redenen brengen ons ertoe
om toch een groter leereffect bij onbesliste kiezers te verwachten: ten eerste staat
het lokale niveau het dichtst bij de kiezer, wat tot een hogere betrokkenheid en dus
motivatie leidt. Ten tweede stelt de floating voter-hypothese dat het gaat om chro-
nisch ongeïnformeerde kiezers, waardoor er – in tegenstelling tot kiezers die reeds
over een hoger kennisniveau beschikken – meer campagne-informatie ‘nieuw’ zal
zijn, en dus een leereffect kan hebben.
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H2: Kiezers die bij de start van de campagne onzeker zijn over hun stemkeuze, leren meer
bij dan kiezers die zeker zijn over hun stemkeuze.

Een derde modererende variabele vormt partijvoorkeur. We verwachten dat kiezers
meer bijleren over partijposities van partijen die ze bij de start van de campagne
positiever inschatten. We baseren ons hiervoor op de theorie van selectieve bloot-
stelling en aandacht, die gebaseerd is op Festinger’s (1957) theorie van cognitieve
dissonantie. Mensen hebben een voorkeur voor informatie die overeenkomt met
hun huidige voorkeuren – consonante informatie (Garrett, Carnahan & Lynch, 2013;
Westerwick, Kleinman & Knobloch-Westerwick, 2013). De vraag is dan hoe kiezers
inschatten met welke informatie ze het eens, dan wel oneens zullen zijn. Een een-
voudige heuristiek is de algemene partijevaluatie: informatie over partijen die kie-
zers positiever inschatten zal waarschijnlijk consonant zijn met de eigen voorkeu-
ren. Als gevolg daarvan heeft partijvoorkeur een modererende rol in leereffecten
(Jerit & Barabas, 2012).

H3: Hoe positiever kiezers een partij evalueren bij de start van de campagne, hoe groter de
kans dat ze bijleren over posities van die partij.

Methode

We maken gebruik van data die tijdens de campagne voor de Antwerpse gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 werd ingezameld. Antwerpen is de tweede grootste stad
van België. Deze verkiezingen vormen een interessante case, omdat – in tegenstel-
ling tot andere lokale campagnes – deze verkiezingen vrij veel media-aandacht kre-
gen. Hier zijn drie oorzaken voor. Ten eerste gingen enkele belangrijke politieke
figuren met elkaar in de clinch. Vooral Bart De Wever, partijvoorzitter van de popu-
lairste Vlaamse partij op dat moment, en uittredend burgemeester Patrick Janssens
(verkozen met een monsterscore in 2006) waren de voornaamste spelers1 (Van de
Velden, 2012). Ten tweede zorgde de aanwezigheid van partijvoorzitter De Wever
ervoor dat de Antwerpse kiesstrijd een symbool werd voor de doorbraak van diens
partij (N-VA) in verschillende Vlaamse steden en gemeenten. Tot slot was het Ant-
werpse mobiliteitsdossier een van de belangrijkste politieke strijdpunten van de
afgelopen jaren. De plannen om een viaduct te bouwen om zo de ringweg te sluiten
werden in een veelbesproken referendum weggestemd (Van Dooren, 2010). Deze
drie factoren zorgden ervoor dat de Antwerpse verkiezingscampagne vrij veel
media-aandacht genereerde voor een lokale campagne. Als we effecten tijdens een
lokale campagne zoeken, zullen we ze waarschijnlijk in deze campagne aantreffen.
In andere lokale campagnes, die het met minder aandacht moeten doen, zullen
effecten minder uitgesproken zijn.
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We gebruiken paneldata die in de aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober 2012
werden ingezameld. Dezelfde respondenten werden in totaal drie keer online
bevraagd: één keer bij de start van de campagne (30 augustus tot 20 september),
vervolgens nog een keer korter voor de stembusgang (28 september tot 13 oktober)2,
en tot slot een laatste keer na de stembusgang; in deze bijdrage focussen we ons op
de eerste twee bevragingen, aangezien we hiermee de verschuivingen tijdens de
campagne in kaart kunnen brengen.

De respondenten werden gerekruteerd uit het Ivox-panel, dat uit meer dan
100.000 respondenten bestaat die op vrijwillige basis meedoen aan surveys over
zowel politieke als niet-politieke onderwerpen. Om de respons te verhogen maken
deelnemers kans op prijzen (bijv. filmtickets). Uit het Ivox-panel werd een gestratifi-
ceerde steekproef getrokken van 4622 respondenten, die werden uitgenodigd om
deel te nemen. 1017 van hen namen deel aan de eerste bevraging, wat overeenkomt
met een responsgraad van 22 procent. Van deze respondenten namen er 788 ook
deel aan de tweede bevraging, wat overeenkomt met een responsgraad van 73 pro-
cent. In de uiteindelijke analyse worden 532 respondenten weerhouden die alle ver-
eiste vragen beantwoordden.

Met betrekking tot de representativiteit van het panel zijn er meerdere bedenkingen
te maken: ten eerste was de initiële non-respons substantieel. Echter, non-respons is
vaak hoger bij kiezers die niet in politiek (en bij uitbreiding campagnes) geïnteres-
seerd zijn. Omdat we in deze bijdrage op zoek gaan naar campagne-effecten op poli-
tieke kennis, zorgt deze vertekening er bijgevolg voor dat, als er al leereffecten zijn
tijdens lokale campagnes, de kans groter is dat we deze zouden terugvinden in een
dergelijk online panel. Ten tweede zijn online gebruikers vaker politiek geïnteres-
seerd en hoger opgeleid (Duffy, Smith, Terhanian & Bremer, 2005). Het is net deze
groep kiezers waar we effecten verwachten. Kort samengevat: als er inderdaad een
toename van politieke kennis tijdens lokale campagnes bestaat, is de kans het
grootst dat we ze bij deze respondenten en tijdens deze campagne vinden. Een
ander nadeel is dat, door de hogere non-respons en het online design van de studie,
we een lager aandeel kiezers met een lage SES-status in ons sample hebben. Dit
maakt het moeilijker om de knowledge gap-hypothese te bevestigen: we werken
immers met een sample waarin de variatie inzake SES eerder beperkt is.

Het paneldesign van de studie laat ons toe individuele kiezers te volgen doorheen de
campagne. De (veranderingen in) kennis van partijstandpunten werden voor drie
lokale thema’s onderzocht: sociale woningen, politie en mobiliteit. Voor elk van
deze thema’s moesten kiezers de zes voornaamste partijen plaatsen op een vijfpun-
tenschaal.3 Om verschillen door non-respons te vermijden werden respondenten
verplicht alle partijen op alle thema’s te plaatsen. Op die manier vermijden we
onvergelijkbare metingen tussen kiezers, die ontstaan doordat sommige kiezers
meer geneigd zijn om te gokken.
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Om de juiste partijpositie op de schaal te bepalen, maken we gebruik van de partij-
programma’s die de partijen voor de Antwerpse lokale verkiezingen opstelden. Op
basis van de uitspraken uit dat programma bepaalden we of de partij eerder een stij-
ging, een daling, of een stabilisatie van het aantal agenten / sociale woningen / par-
keerkaarten wenste.

Op basis van de vergelijking tussen de echte en de gepercipieerde positie con-
strueren we, voor elke golf en voor alle 21 partijposities (3 thema’s * 7 partijen), een
dummy variabele. We rekenen een antwoord juist als de richting van de positie juist
is. Als de positie van een partij bijvoorbeeld ‘lichte stijging aantal agenten’ is, dan
rekenen we zowel een lichte stijging als een sterke stijging als een juist antwoord;
de andere drie punten op de schaal worden fout gerekend. Wanneer een respondent
de richting al juist inschat, dan is het verschil tussen een lichte/sterke daling van
secundair belang.

Voor elke respondent beschikken we dus over een kennismeting op basis van
21 partijposities op twee tijdsmomenten. Aangezien we over afdoende metingen
voor elke respondent beschikken, maken we gebruik van een multilevel model waar-
bij de 21 kennismetingen genest zijn binnen individuen (Hox, 2010; Steenbergen &
Jones, 2002). Zo kunnen we kennisverschuivingen voorspellen op basis van zowel
individuele als combinatie-specifieke kenmerken. We zijn vooral geïnteresseerd in
verschuivingen tussen de twee tijdsmomenten: nam het aantal correcte partijposi-
ties toe doorheen de campagne, of niet? Daarom voorspellen we met behulp van een
logistisch multilevel model of een respondent, voor een bepaalde partijpositie, op
het einde van de campagne een juist (1) dan wel fout (0) antwoord gaf.4

We controleren in dit model voor het juist positioneren van de partij aan de start
van de campagne (1: juist, 0: fout). Door voor deze variabele te controleren beperken
we de resterende variantie in de afhankelijke tot veranderingen ten opzichte van de
start van de campagne.

H1 (knowledge gap) toetsen we via het opleidingsniveau van de respondent. Dit is de
meest courant gebruikte methode om de socio-economische status van een individu
te bepalen (Jerit, 2009). We maken een onderscheid tussen drie opleidingsniveaus:
1. Geen of lager onderwijs of middelbaar onderwijs niet volledig afgemaakt, 2. Mid-
delbaar onderwijs, 3. Hoger onderwijs.

Zekerheid van de stemkeuze (H2) werd als volgt gemeten: ‘Op 14 oktober zijn het ver-
kiezingen voor de Antwerpse gemeenteraad. Hoe zeker bent u nu al van uw stemkeuze?’.
Respondenten konden een keuze maken tussen 1. Ik ben helemaal zeker, 2. Ik heb
een lichte voorkeur voor een bepaalde partij, 3. Ik twijfel nog tussen twee of meer-
dere partijen, 4. Ik ben nog volledig onbeslist. Partijevaluatie (H3) werd gemeten
door de electoral utility-vraagverwoording (Van der Eijk, Van Der Brug & Franklin,
2006).
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We voegen ook diverse controlevariabelen toe om structurele verschillen tussen res-
pondenten weg te nemen: leeftijd, geslacht, politieke interesse, het belang dat een
respondent aan het lokale niveau hecht, en het aantal dagen tussen de twee bevra-
gingen. Om te controleren voor campagneblootstelling construeren we een schaal
(alpha = .77) op basis van acht items die de frequentie van blootstelling aan politieke
informatie via diverse kanalen meten. Hogere waarden komen overeen met een
hogere blootstelling aan politieke informatie, en omgekeerd.

Resultaten

We bekijken eerst of er verschuivingen inzake de kennis over partijposities plaats-
vonden. In figuur 1 (zie hierboven) geven we, per partij en per thema, het percen-
tage juiste antwoorden van respondenten weer in golf 1 (begin van de campagne) en
golf 2 (einde van de campagne).

Uit de grafieken komen twee belangrijke vaststellingen: ten eerste zijn er grote ver-
schillen afhankelijk van de partij-themacombinatie. N-VA wordt systematisch slech-
ter ingeschat in vergelijking met andere partijen. Zeker op het thema Politie schat

Figuur 1: Percentage kiezers dat een partij juist positioneert op een thema, in golf 1 en golf 2

(N = 523).
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slechts een kleine twintig procent van de kiezers de positie van N-VA correct in
(constant houden van het aantal politieagenten), terwijl dit bij geen enkele andere
partij onder de veertig procent ligt. Het rechtsere imago van de partij kan hier een
oorzaak voor zijn. Ook tussen de thema’s zijn er grote verschillen. Zeker bij mobili-
teit hebben kiezers grotere moeite om partijen juist te plaatsen: over alle partijen
heen is slechts 29 procent van de antwoorden correct, terwijl dit bij politie (56%) en
sociale huisvesting (58%) beduidend hoger is. Dit wijst volgens ons op heuristisch
denken van kiezers: bij politie en sociale huisvesting is het vaak makkelijk om op
basis van algemene ideologische denkkaders de partij te plaatsen – bijvoorbeeld
PvdA is een linkse partij, en ijvert dus voor meer sociale huisvesting. Voor het mobi-
liteitsthema, en zeker de concrete vraagstelling (aantal parkeerkaarten), is het moei-
lijker om het concrete partijstandpunt uit het algemene ideologische denkkader af te
leiden.

Ten tweede zijn er weinig geaggregeerde leereffecten. De verschuivingen tussen
golf 1 en golf 2 zijn miniem. Belangrijker is dat er voor sommige posities leereffec-
ten zijn (bijv. PvdA + op mobiliteit), maar dat er evenzeer sprake is van een verslech-
tering van de positionering tussen golf 1 en 2. De kleine geaggregeerde verschuivin-
gen zijn echter misleidend: op een totaal van 11.077 partijplaatsingen was er een
groot deel stabiel - bij 4289 plaatsingen vond er geen leereffect plaats (fout in golf 1
en golf 2), 3941 plaatsingen waren en bleven correct (juist in golf 1 en golf 2) – maar
evenzeer vonden er belangrijke verschuivingen plaats. Bij 1470 plaatsingen was er
sprake van een leereffect (fout in golf 1, juist in golf 2), en bij 1377 werd de plaatsing
slechter naarmate de campagne vorderde (juist in golf 1, fout in golf 2). In deze bij-
drage focussen we op de eerste categorie verschuivingen, maar dat er ook een groot
aantal verschuivingen in de omgekeerde richting plaatsvonden is frappant.

Om te onderzoeken welke factoren een invloed hebben op het al dan niet leren tij-
dens de campagne, maken we gebruik van multilevel logistische regressie met een
random intercept voor elke partij-themacombinatie (Steenbergen & Jones, 2002).
De afhankelijke variabele in het model geeft aan of een respondent op het einde van
de campagne (golf 2) de partij juist plaatste op het thema (1) of fout (0). Omdat
blootstelling aan de campagne een belangrijke moderator voor campagne-effecten
is, toetsen we zowel een model met enkel directe effecten (model 1) en een model
met drie interactie-effecten (model 2). Tabel 1 geeft de resultaten weer.

Opleidingsniveau toetst H1, namelijk het al dan niet bestaan van een knowledge gap
tussen mensen met een hoge en lage socio-economische status (H1). Deze hypo-
these wordt bevestigd: naarmate het opleidingsniveau stijgt, stijgt ook de kans dat
een kiezer bijleert over partijposities. Opvallend is dat de coëfficiënten voor middel-
baar onderwijs (0.18 (.05)) en hoger onderwijs (0.17 (.06)) ongeveer gelijk zijn. Het
is dus niet zo dat de stap van middelbaar naar hoger onderwijs nog een bijkomend
leereffect met zich meebrengt. Hoewel het effect significant is, is de eigenlijke
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impact beperkt: in vergelijking met een kiezer die geen of enkel lager onderwijs
genoten heeft, heeft een kiezer die hoger onderwijs genoten heeft slechts vier pro-
cent meer kans om een partijstandpunt te leren tijdens de campagne.5 Anderzijds

Tabel 1: Multilevel logistisch regressiemodel dat het juist (1) of fout (0) plaatsen van een partij op een thema

voorspelt. Gerapporteerde coëfficiënten zijn ongestandaardiseerd, met standaardfout tussen haakjes.

Variabele Model 1 Model 2

Opleidingsniveau (ref: geen / lager onderwijs)

- Middelbaar onderwijs 0.18*** (0.05) 1.59*** (0.23)

- Hoger onderwijs 0.17** (0.06) 1.29*** (0.23)

Zekerheid Stemkeuze (ref: Helemaal zeker)

- Lichte voorkeur voor één partij 0.01 (0.05) -0.21 (0.24)

- Twijfel tussen 2 of meer partijen -0.20** (0.07) 1.06*** - (0.28)

- Volledig onbeslist 0.52*** (0.09) 0.27 (0.37)

Partij-evaluatie 0.01** (0.01) 0.02 (0.02)

Correct antwoord in G1 2.06*** (0.04) 2.06*** (0.04)

Leeftijd 0.00* (0.00) 0.00** (0.00)

Geslacht -0.11** (0.04) -0.08* (0.04)

Belang lokaal niveau 0.01 (0.01) 0.02 (0.01)

Politieke Interesse 0.02 (0.01) 0.02+ (0.01)

Blootstelling aan campagne 0.09* (0.04) 0.30*** (0.06)

Tijd tussen golf 1 en golf 2 -0.01 (0.00) -0.01+ (0.00)

Blootstelling aan campagne * -0.00

Partij-evaluatie (0.01)

Blootstelling aan campagne * -0.52***

Middelbaar onderwijs (0.08)

Blootstelling aan campagne * -0.40***

Hoger onderwijs (0.08)

Blootstelling aan campagne * 0.06

Lichte voorkeur voor één partij (0.09)

Blootstelling aan campagne * 0.32**

Twijfel tussen 2 of meer partijen (0.11)

Blootstelling aan campagne * 0.07

Volledig onbeslist (0.15)

Intercept -1.49*** (0.19) -2.23*** (0.22)

Ni 10,851 10,851

Nj 523 523

AIC 19397.6 19359.1

BIC 19506.9 19512.2

Noot: * = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001.
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geldt dit effect over alle partijstandpunten heen. Deze resultaten bevestigen onze
eerste hypothese: tijdens de Antwerpse lokale verkiezingen leerden kiezers met een
hogere SES meer over deze drie thema’s in vergelijking met kiezers met een lagere
SES. Dit komt bovenop de al bestaande verschillen: door hetzelfde model te schatten
maar zonder het al dan niet juist plaatsen van de partij in golf 1 als verklarende vari-
abele, kunnen we inschatten in welke mate een hogere of lagere SES ook leidt tot
absolute verschillen inzake kennis op het einde van de campagne. Ook hier blijken
kiezers met een hoge SES significant meer (0.18, .05, p <.001) partijen juist te kun-
nen plaatsen dan kiezers met een lage SES.

Zekerheid van de stemkeuze (H2) levert eerder gemengde resultaten op. Enerzijds
lijken volledig onbesliste kiezers inderdaad significant meer (0.52 (.09), p < .001) bij
te leren in vergelijking met volledig besliste kiezers – een stijging van dertien pro-
cent. Anderzijds lijken kiezers die twijfelen tussen twee of meer partijen net minder
te leren (-0.20 (.07), p < .01). Een mogelijke verklaring is dat kiezers die twijfelen
tussen enkele partijen zich slechts selectief informeren, dus enkel over die partijen
waar ze tussen twijfelen, terwijl onbesliste kiezers een dergelijke selectie niet maken
en dus een hogere blootstelling aan informatie hebben. Hypothese twee kan dus
noch bevestigd, noch ontkracht worden.

H3 stelde dat kiezers selectief leren over partijen die ze positiever evalueren. Deze
lijkt enigszins bevestigd te worden: de kans dat een kiezer het partijstandpunt over
een thema leert is significant hoger (0.01 (.01), p < .01) naarmate de partijevaluatie
positiever is. In kansen uitgedrukt is de kans dat een kiezer het standpunt van een
partij leert die hij zeer negatief (0) evalueert drie procent lager in vergelijking met
een partij die hij zeer positief (10) evalueert. Geen enorm verschil dus. Hoewel er
dus wel enige impact is, lijkt dit de recentere studies rond partisan bias te bevesti-
gen: er is wel enige voorkeur voor informatie waarvan de kiezer verwacht dat ze con-
sonant is, maar kiezers hebben ook aandacht voor dissonante informatie.

Blootstelling aan de campagne nemen we enkel op als controlevariabele, maar als
we naar de interactie-effecten tussen opleidingsniveau en blootstelling in model 2
kijken, dan zien we dat deze sterk significant zijn. Opvallend is dat wanneer een
lager opgeleid iemand sterk is blootgesteld aan de campagne, hij acht procent meer
kans heeft om te leren in vergelijking met een lager opgeleide kiezer met lage cam-
pagne blootstelling.6 Bij hoger opgeleiden is hetzelfde verschil niet significant – hier
maakt blootstelling dus geen verschil. Belangrijker: een lager opgeleide met hoge
blootstelling heeft gemiddeld 48 procent kans om een partijstandpunt op het einde
van de campagne correct in te schatten; dat is dezelfde kans als een hoger opgeleide
met hoge blootstelling. Dit toont aan dat verschillen inzake campagneblootstelling
inderdaad een groot deel van de vastgestelde knowledge gap verklaren.
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Figuur 2 geeft het verband tussen blootstelling en de kans om een partij juist te
plaatsen op een issue voor ieder opleidingsniveau weer. De relatie tussen blootstel-
ling en de kans op een juiste plaatsing is sterk positief bij laaggeschoolden. Bij mid-
den- en hooggeschoolden is er een dalende trend te zien, hoewel die enkel bij kie-
zers met een middelbaar diploma significant is. Dit is een verwonderlijk resultaat,
waar we niet onmiddellijk een sluitende verklaring voor kunnen geven; de omge-
keerde leereffecten die we eerder vermeldden (juist bij de start van de campagne,
fout op het einde) spelen ongetwijfeld een rol: gemiddeld opgeleide respondenten
hadden vrij veel kennis bij de start van de campagne, maar werden mogelijk in de
war gebracht door de campagne. Bij laagopgeleiden speelt dit minder, aangezien
hun kennis bij de start van de campagne laag is: zij begonnen ongeïnformeerd aan
de campagne en konden voornamelijk bijleren. Een extra test toonde aan dat het
dalende effect bij gemiddeld opgeleiden aanwezig was voor de drie issues.

Het positieve is dat laagopgeleiden een inhaalbeweging kunnen maken wanneer ze
de campagne gevolgd hebben. Belangrijk is dat de verschillen in de kans om een
partij correct te plaatsen tussen opleidingsniveau dalen bij sterke campagnebloot-
stelling. Hoewel de kans bij midden- en hooggeschoolde kiezers iets daalt, is de ver-

Figuur 2: Het verband tussen blootstelling aan de campagne en de kans om een partij te plaatsen

op een issue, per opleidingsniveau.
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kleining van de verschillen grotendeels te danken aan het positieve effect van bloot-
stelling bij laagopgeleiden. Dit is een belangrijke nuance bij de knowledge gap-
hypothese. Hoewel hoogopgeleiden dus een grotere kans hebben om een partij juist
te plaatsen, kunnen laagopgeleiden dit compenseren door aandachtig de campagne
te volgen. Lager opgeleiden zijn wel minder geneigd om de campagne te volgen.

Het interactie-effect tussen campagneblootstelling en partijevaluatie is niet signi-
ficant. De impact van partijevaluatie op kennis wordt dus niet gemodereerd door de
mate van blootstelling aan de campagne. Uit het laatste interactie-effect, zekerheid
van de stem en campagneblootstelling, komt wel een interessant resultaat. In verge-
lijking met een volledig zeker kiezer, waar blootstelling geen significant effect heeft,
is dit wél het geval bij kiezers die tussen meerdere partijen twijfelen: 38 procent
kans om een partij juist te plaatsen bij lage blootstelling tegenover 47 procent bij
hoge blootstelling. Kiezers met een lichte voorkeur lijken niet meer bij te leren als
ze meer blootgesteld zijn – waarschijnlijk omdat hun beslissing eigenlijk al geno-
men was bij de start van de campagne. Bij volledig onbesliste kiezers heeft blootstel-
ling evenmin een effect – mogelijk maken zij hun beslissing op een andere manier
dan partijstandpunten, of zijn ze minder gericht op zoek naar informatie over speci-
fieke partijen. De floating voter-hypothese lijkt dus ook hier slechts gedeeltelijk
bevestigd te worden.

Conclusie

In deze bijdrage onderzochten we of kiezers ook tijdens lokale verkiezingscampag-
nes bijleren. Bestaand onderzoek focust zich vooral op nationale campagnes, die
meer media- en partijaandacht met zich meebrengen. Lokale campagnes worden
vaak gekenmerkt door schaarsere informatie waardoor leereffecten minder evident
zijn. We stelden drie verwachtingen voorop. Ten eerste dat kiezers met een hoge
SES meer leren in vergelijking met kiezers met een lage SES. Ten tweede dat onbe-
sliste kiezers meer bijleren in vergelijking met besliste kiezers. En tot slot dat kie-
zers meer bijleren over partijen die ze positief evalueren in vergelijking met partijen
die ze negatief evalueren. We toetsten onze verwachtingen met data die in de aan-
loop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden verzameld bij
deelnemers van een online respondentenpanel. Het design vormt een most likely
case – als er bij een lokale campagne kenniseffecten gevonden kunnen worden, dan
is het wel bij deze lokale verkiezingen en bij deze respondenten. Niet alleen gene-
reerde deze lokale verkiezing veel media-aandacht in vergelijking met andere lokale
verkiezingen, ze vormde ook het strijdtoneel waar verschillende kopstukken met
elkaar in de clinch gingen. Dit gegeven zorgde ervoor dat, in vergelijking met
andere lokale verkiezingen, het informatieaanbod vrij uitgebreid was. Anderzijds
gebruiken we data die bij een steekproef uit een online panel van Ivox werd verza-
meld. Online gebruikers zijn vaak politiek geïnteresseerd en bijgevolg is de kans
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groter dat als er al Antwerpse kiezers waren die iets bijleerden tijdens de campagne,
ze vaker voorkomen in dergelijke online panels.

De resultaten toonden aan dat, hoewel er sprake was van leereffecten, deze beperkt
waren: op geaggregeerd niveau was er nauwelijks sprake van duidelijke stijgingen.
Dit bleek veroorzaakt te worden door het feit dat leereffecten werden genivelleerd
door omgekeerde effecten, waarbij kiezers bij de start van de campagne de partij
juist plaatsten, en op het einde een foute plaatsing gaven. Dit lijkt een indicatie te
zijn van wat Kuklinski en zijn collega’s (2000) misinformation noemen. In sommige
gevallen kan de informatie die door een campagne gegenereerd wordt onduidelijk of
onjuist zijn waardoor kiezers aan het twijfelen of op het verkeerde been gezet wor-
den. Aangezien we niet beschikken over informatie over het eigenlijke campagne-
materiaal of de mediaberichtgeving van de Antwerpse campagne is het onmogelijk
om hier een inschatting van te maken. Bijkomend is het ontbreken van campagne-
materiaal of een codering van mediaberichtgeving jammer, omdat we geen zicht
hebben op de zichtbaarheid van de thema’s waar we kenniseffecten voor onderzoch-
ten. De thema’s werden evenwel geselecteerd omdat ze in de uittredende legislatuur
belangrijk waren geweest, of omdat we verwachtten dat ze door sommige partijen
tijdens de campagne naar voren zouden worden geschoven.

De leereffecten die er wel waren, bleken grotendeels aan de verwachtingen te vol-
doen; er was duidelijk sprake van een knowledge gap, dat bij een bijkomende analyse
voornamelijk door een verschillende campagneblootstelling verklaard werd. Kiezers
met een lage SES zijn minder geneigd of gemotiveerd om zich bloot te stellen aan
de campagne, waardoor ze ook minder bijleren. De impact van zekerheid van de
stemkeuze bleek niet in één richting te wijzen: sommige categorieën onbesliste kie-
zers leerden meer bij, terwijl anderen net minder bijleerden in vergelijking met
besliste kiezers. Theoretisch gezien waren er ook twee tegengestelde verwachtingen
mogelijk – de floating voters-these enerzijds, de need for orientation-these anderzijds,
dus het is niet volledig onverwacht dat hier geen eenduidig resultaat uit voortkwam.
Tot slot bleek partijevaluatie, zoals verwacht, een licht positief effect te hebben op
leereffecten: kiezers leren meer over partijen die ze positiever evalueren, maar het
effect is vrij beperkt.

Het feit dat we hier op basis van een most likely case werken heeft natuurlijk gevol-
gen voor de generaliseerbaarheid. We stellen beperkte kennisstijgingen vast, zelfs
na een lokale campagne die de nodige media-aandacht genereerde. Dat lijkt te sug-
gereren dat, in tegenstelling tot nationale campagnes, de dynamiek van een lokale
campagne anders verloopt: leereffecten zijn beperkt. De invloed van knowledge gaps
is in die zin nog problematischer: zelfs in een context waar het informatieaanbod
uitgebreid is vergroten campagnes het kennisverschil tussen kiezers met een hoge
en lage SES. De informatieschaarste bij lokale campagnes lijkt deze verschillen nog
in de hand te werken: zelfs bij een online panel, waarvan de deelnemers vaker poli-
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tiek geïnteresseerd zijn, stelden we vast dat de knowledge gap toenam. Zoals we in de
methode aangaven, onderschatten we naar alle waarschijnlijkheid het effect van
SES, omdat deelnemers van online panels vaker hoogopgeleid zijn. Bijgevolg lijken
lokale campagnes, mede door hun relatief beperkte informatieaanbod, weinig zoden
aan de dijk te brengen.

We moeten echter een belangrijke nuance maken bij deze vaststelling. Bij laagopge-
leide kiezers had blootstelling aan de campagne een positief effect op de kans om
een partij juist te plaatsen, terwijl dit bij middel- en hoogopgeleiden niet het geval
was. Meer zelfs, de verschillen in de kans om een partij juist te plaatsen tussen
opleidingsniveaus zijn kleiner na sterke blootstelling aan de campagne. De know-
ledge gap tussen laag- en hoogopgeleide kiezers is problematisch bij verkiezingen
vermits het de kans vergroot dat laagopgeleide kiezers stemmen op partijen die hun
beleidsvoorkeuren niet delen (Lau & Redlawsk, 1997) Onze analyses tonen echter
aan dat deze knowledge gap niet onoverkomelijk is en gedeeltelijk gedicht kan wor-
den door een sterke blootstelling aan de campagne.

Bijkomend dient gezegd dat we de lat hoog leggen: ten eerste spitsen we ons hier
toe op een moeilijk type kennis: partijen positioneren op specifieke beleidsstand-
punten is bepaald niet makkelijk. Dit kan de beperkte leereffecten verklaren: mis-
schien leerden kiezers meer bij over andere zaken. Dat neemt niet weg dat het,
zeker in een campagnecontext, een cruciaal type kennis is om een geïnformeerde
stem uit te brengen (Jenssen et al., 2012). Ten tweede kan men zich de vraag stellen
wat in deze ‘genoeg’ kennis is: we stelden vast dat partijen die positiever geëvalu-
eerd werden, beter ingeschat werden – misschien is het niet nodig om te weten
waar partijen staan die toch geen realistische stemoptie zijn. Dat nuanceert de
beperkte leereffecten enigszins: kiezers weten vaak wel waar de partijen die ze over-
wegen staan. Tot slot kijken we enkel naar factuele kennis die ‘top of mind’ beschik-
baar is – andere belangrijke componenten van politieke handigheid, zoals de vaar-
digheid om een partijpositie snel op te zoeken indien dat nodig is, laten we buiten
beschouwing (Prior & Lupia, 2008).

Het grootste nadeel van onze studie is de single case-aanpak: we baseren onze uit-
spraken op één lokale verkiezing en campagne. Hoewel dit een interessante case is
beschikken we niet over gegevens die ons meer inzicht kunnen geven in de mate
waarin leereffecten verschillen afhankelijk van de context. Een design waarbij ver-
schillende lokale campagnes met elkaar worden vergeleken zou daarom zeer wense-
lijk zijn; op die manier kan de impact van de context beter in kaart worden gebracht
(voor een soortgelijke aanpak, zie Jerit, 2009). Daarnaast zou een representatievere
steekproef ons toelaten nog beter in kaart te brengen in welke mate knowledge gaps
evolueren doorheen de campagne: aangezien we nu op een steekproef werken met
minder lager opgeleide kiezers onderschatten we waarschijnlijk de verschillen tus-
sen groepen met verschillende SES.
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Ondanks deze beperkingen werpt onze studie licht op leereffecten tijdens lokale
campagnes. Deze krijgen niet alleen minder aandacht van media, partijen en kie-
zers, maar ook van academici. Desondanks zijn ze vanuit democratisch oogpunt
niet minder belangrijk. Het lokale niveau is het niveau dat het dichtst bij de burger
staat, en dus ook zijn of haar percepties over politiek het meeste vormt. Als lokale
campagnes er niet in slagen het aanbod van partijen aan kiezers duidelijk te maken,
is het enerzijds moeilijk voor de kiezer om met realistische verwachtingen naar de
stembusgang te gaan, en anderzijds staan partijen voor een moeilijke taak als hun
voorstellen onbekend blijven bij de kiezer.
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Noten

1 Ook de andere partijen hadden grote namen als lijsttrekker: Annemie Turtelboom (Open VLD), Wou-
ter Van Besien en Meyrem Almaci (Groen), Marc Van Peel (CD&V), en Filip Dewinter (VB).
2 Doordat de tweede golf gespreid was over de laatste twee weken van de campagne, kunnen voor som-
mige respondenten leereffecten onderschat zijn: bij een respondent die twee weken voor de verkiezingen
deelneemt, maar daarna nog bijleert, zitten deze leereffecten niet in de antwoorden op de tweede bevra-
ging. Dit effect is beperkt: bij een extra analyse met de dag van het tweede interview als controlevariabele
(waarbij een positief effect verwacht wordt, namelijk hoe dichter bij de verkiezingen de datum is, hoe gro-
ter de kans op een juist antwoord), geeft deze een insignificant effect.
3 De exacte vraagverwoordingen zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek.
4 Er dient te worden opgemerkt dat we slechts één van de onderlinge afhankelijkheden in de data
modelleren: cases zijn immers ook genest binnen issues (N = 3) en partijen (N = 7). Gezien de te lage N
op deze niveaus kan hier geen random intercept voor worden opgenomen in het statistische model. Als
toets hebben we de twee modellen ook met 20 dummy variabelen (één voor elke thema-partijcombinatie)
getoetst. Dit benadert het toevoegen van een random intercept. Dit bleek echter geen impact te hebben
op de conclusies.
5 We vergelijken hiervoor fictieve cases die een ‘gemiddeld’ hoger en lager opgeleid respondent voor-
stellen, waarbij de andere voorspellende variabelen op hun gemiddelde waarden worden gezet.
6 We variëren blootstelling van laag (één standaardafwijking onder het gemiddelde), over gemiddeld,
tot hoog (één standaardafwijking boven het gemiddelde).
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