
Formule van Lasswell 

Formule:  

Wie? (Communicator / controlestudies)  
Zegt wat? (Boodschap/ inhoudsanalyse)  

Via welk kanaal? (Medium / media-analyse)  
Tegen wie? (Ontvanger / publieksanalyse)  

Met welk effect? (Effect / effectenanalyse) 

Kritiek:  -altijd een bedoeling 

 -altijd effecten 

              -geen feedback 

Model van Shannon & Weaver 

 

● Telecommunicatie 

● Lineair 1 richting 

● Kwetsbaar signaal door aanwezigheid van ruis 

Verdere uitwerking van het S&W-model door DeFleur 

 

● Betekenis1 getransformeerd tot boodschap   boodschap omgezet in informatie, die 

informatie wordt door het kanaal verzonden 
● Ontvanger decodeert de info als boodschap die wordt omgezet als betekenis2 

o Als betekenis1 = betekenis2   communicatie 

● Two-ways lineair en feedback 



Merk op: DeFleur stelt een medium als kanaal en de overeenkomst tussen betekenissen is zelden 

perfect 

Het circulair model van Osgood & Schramm 

 

● Gaat uit van belangrijkste actoren ipv kanalen 
● Geen onderscheid tss ontvanger en bestemmeling 

● Interpersoonlijke communicatie 

De spiraal van Dance 

 

● Communicatie komt niet terug op beginplaats (dynamisch model) 
● Beweegt voorwaarts 
● Interpersoonlijke communicatie 
● Relaties ontwikkelen zich 

o Self-disclosure 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gerbners algemeen model 

 

● Zowel grafisch als verbaal 
● Interpersoonlijke- en massacommunicatie 

● Rol van perceptie 

ABx-model van Newcomb 

 

● Lijnen tss A en X, en B en X zijn attitudes tov X 
● Lijn tss A en B is de aantrekkingskracht 

● Wanneer lijn tussen A en B dun is  onevenwicht 

 

 

Westley & Macleans aanpassing van Newcombs ABX-model 



 

● Grote verschillen tss interpersoonlijke- en massacommunicatie 

o Feedback bij massacommunicatie beperkter 

o Groter aantal A(alternatieve mediabronnen) en meer X(objecten in omgeving) 
waaruit B moet selecteren 

● Eerste aanpassing: interpersoonlijke communicatie 
o A maakt een selectie om over te communiceren 
o B kan ervaring hebben met X en feedback geven 

● Tweede aanpassing: 
o Nieuw element:  

▪ C (communicator) = channel als gatekeeper voor de verzending van 

boodschappen over d e omgeving tussen A en B.  

▪ A is een bron uit de samenleving, B is een lid ervan 

▪ C interpreteert noden van B 

o Massacommunicatie 

 

 

Het massacommunicatiemodel van Maletzke  

1. Communicator: 
o Wordt bij het selecteren en vormgeven van inhoud beïnvloedt door: 

▪ Druk of beperking van de boodschap: 

● De vormgeving moet aangepast zijn aan de inhoud 

▪ Druk of beperkingen die uitgaan van het medium: 

● Het zelfbeeld van de communicator kan zijn werkactiviteiten 
beïnvloeden 

▪ Druk, want massacommunicatie is publieke communicatie: 

● Publieke karakter heeft psychologische en legale invloed 
2. Ontvanger: 



o De selectie en effecten van de media-inhoud worden beïnvloedt door: 

▪ Druk van het medium: 

● Ieder medium heeft mogelijkheden en beperkingen, die de ervaring 
van de ontvanger beïnvloeden 

● Maletzke: relevante mediakenmerken: 
o De perceptie die gevraagd wordt van de ontvanger 
o De sociale context waarin de media-inhoud ontvangen wordt 
o Het beeld dat de ontvanger heeft over het medium 
o Het zelfbeeld en de persoonlijkheid van de ontvanger 
o De directe ruimte en sociale omgeving van de ontvanger 

  



Een ritueel model van communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

● Focus op repressentatie van gedeelde opvattingen over de tijd heen 
● Iedereen gelijkwaardig 

● Transmissie  ritueel 

Het aandachtsmodel van McQuail  

 

 

 

 

 

 

● Benadrukt dat het soms enkel de bedoeling is van massamedia om onze aandacht erbij te 
houden 

● Past binnen de economische logica die in Europa sinds de liberalisering van de omroepsector 
in de ’80 duidelijk merkbaar is 

 

 


