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BEGRIPPENLIJST  
HOOFDSTUK 2 – BASISCONCEPTEN EN MODELLEN  

Inleiding 

Betekeniscreatieschool 
Ziet communicatie als productie en uitwisseling van 

betekenissen.  

• Nadruk op hoe boodschappen of teksten interageren 

met mensen om zo betekenissen tot stand te brengen. 

• Afwijkingen tussen zender en ontvanger niet noodzakelijk 

als ‘fout’ beschouwd, maar bv. als culturele verschillen 

tussen partijen.  

• De centrale methode = semiotiek (leer van de tekens) 

• Richt zich primair op de producten van communicatie 

(boeken, kunstwerken, reclamespots…)² 

Processchool  
Ziet communicatie als transmissie van boodschappen.  

• Nadruk op hoe zender en ontvanger encoderen en 

decoderen, hoe kanalen en media efficiënt kunnen 

worden ingezet 

• Communicatie is een (beïnvloedings)proces  

• Verschil tussen output en input = fout 

• Basis: psychologie en sociologie 

• Richt zich primair op communicatieactiviteiten 

Controversen en breekpunten 

Intentionaliteit  
Kan je pas over communicatie spreken als de communicatie 

ook effectief als communicatie bedoelt is? 

Geslaagdheid als 

criterium  

Moet de communicatie geslaagd zijn om over communicatie te 

kunnen spreken? 

Formule van geslaagde 

communicatie  

Een expressie + transmissie + ontvangen zoals bedoelt werd + 

geïnterpreteerd zoals bedoelt werd + bepaald gedrag dat 

bedoelt werd door de zender. 

Richting van de 

communicatie  

Eenrichting (lineair) of tweerichting (circulair)  

Dus: Z→O (lineair) of Z→O→Z→O (circulair) 

Observatieniveau  Algemeen of enkel ‘menselijke’ communicatie. Niveaus:  

• Intrapersoonlijk (= conversatie met jezelf, in je hoofd)  

• Interpersoonlijk 

• Communicatie in (kleine) groepen 

• Organisatiecommunicatie  

• Massacommunicatie 

→ Tellen alle niveaus of moeten we intrapersoonlijk 

uitsluiten 

Elementen in het communicatieproces 

Allocutie  Zender centraal, heeft controle over info én tijdstip waarop info 

wordt gedeeld. Vb.: de tv vroeger, toen er nog geen recorder 

was. 

Consultatie  Zender beslist over info maar de ontvanger kan meebeslissen 

over het tijdstip. Vb.: bibliotheek 

Registratie  Info = bij het publiek dat centraal wordt verzameld Vb.: 

inschrijven unief 
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Conversatie  Gelijkheid zender – ontvanger (interactie) → Deze was eerst de 

uitzondering maar is nu de regel. 

Communicatiemodellen  

Modellen  Zijn vereenvoudigde voorstellingen (grafisch / verbaal) die de 

voornaamste elementen van het communicatieproces en hun 

onderlinge relaties tonen. 

Cognitieve 

dissonantietheorie 

(Festinger) 

• Mensen hebben cognities 

• Tussen cognities kunnen 3 soorten relaties bestaan: 

consonant, dissonant, irrelevant  

• Mate van dissonantie hangt af van relatieve proportie 

consonante en dissonante cognities, en het belang dat 

aan elk van de cognities wordt gegeven 

• Mensen proberen dissonantie te verminderen! 

HOOFDSTUK 3 – VERBALE COMMUNICATIE  

Kenmerken van de ‘natuurlijke taal’ 

Natuurlijke taal  Talen die in een menselijke gemeenschap van oudsher 

gebruikt worden voor algemene communicatie en die een 

kind, opgroeiend in zo’n gemeenschap, als zijn moedertaal 

leert. Vb.: Frans, Nederlands, Duits, Spaans… 

Artificiële talen Formeel-wetenschappelijke talen. Vb.: de taal van de 

wiskunde of de logica. Deze talen worden door de mens 

gemaakt en kunnen ook door de mens veranderd worden. 

Teken / signifié Datgene wat wordt opgeroepen in het hoofd van de 

communicator, het concept 

Signifiant  De vorm waarin het idee wordt uitgedrukt, de betekenaar. 

Vb.: kat = k, a, t 

Experiment van Carmichael Wat we in de klas deden met de 3 tekeningetjes en daar 

een woord bij. Als je erna vraagt om de tekeningetjes zelf te 

tekenen, dan gaan ze vaak details tekenen die er niet 

waren op hun voorbeeld MAAR die wel gelinkt zijn aan het 

woord dat ze zagen 

Sapir-Wolf hypothese  • Linguïstisch determinisme = taal determineert wat 

we zien (vb.: eskimo’s)  

• Linguïstische relativiteit = we zien verschillende zaken 

afhankelijk van de taal die je spreekt (is het gevolg 

van ling. Determinisme) → De samenleving die we 

zien, zien we dor de bril van onze taal / cultuur. 

Eenzelfde fenomeen kan anders bekeken worden 

door andere culturen. Vb.: het concept ‘vrouw’. 

Dialecten  Probleem wanneer één dialect wordt gedefinieerd als de 

standaardtaal en meer status krijgt dan de andere taal 

Pidgins  Eenvoudige taal die bewust gecreëerd is voor mensen die 

nieuw zijn in een regio (kolonisten bv), zodat ze makkelijk 

kunnen communiceren met mensen die er al langer leven. 

Vb.: ‘Long time no see’ is afkomstig van Chinese 

immigranten toen ze aankwamen in de V.S. 

Lingua franca  Wanneer mensen tot verschillende taalgemeenschappen 

behoren en dan een 3e taal kiezen om met elkaar te 
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communiceren. Vb.: in de wetenschap of internationale 

zakenwereld is dit Engels 

Jargon Het gebruik van specifieke of technische woorden bij 

bepaalde beroepen. 

Argot  Het gebruik van woorden in een andere betekenis dan de 

klassieke betekenis meestal door niet-dominante groepen in 

de maatschappij die bepaalde dingen willen verbergen 

voor buitenstaanders.  

Vb.: wiet → gras 

Bargoens  Dieventaal om te verwijzen naar de geheimtaal die door 

landlopers, kermisklanten,… werd gebruikt in de 1e helft van 

de 20e E. Vb.: zakkenrollen → beroven 

Linguïstiek  Studie van de natuurlijke taal. 

Systeemlinguïstiek  Taal als systeem met regels (fonologie, semantiek, 

syntactiek) (de regels achterhalen)  

Psycholinguïstiek  Taalvermogen – kennis van grammaticale regels – 

acquisition en production (hoe werkt het verwerken van de 

moedertaal)  

Etnolinguïstiek  Relatie tussen taalsysteem en samenleving / cultuur  

Pragmatiek  Taal in gebruikscontext  

De subsystemen van taal 

Fonologie  Studie van het klankensysteem  

Semantiek  Studie van het betekenissensysteem  

Lexicon Opslag van woorden in het geheugen, woordenboek  

Syntaxis Studie van de structuur van de zinnen  

De sociale context van taal 

Pragmatiek De studie van sociale context van taal  

6 functies van functionele 

structuralisme  

• Emotieve: emotie aangeven (zender) t.o.v. iets Vb. 

Sorry dat ik te laat ben (spijt)  

• Bedoeling om impact te hebben op de ontvanger = 

conatieve ontvanger. Vb.: ‘Gordel aandoen!’  

• Fatische: enige doel is contact leggen (small talk)  

• Poëtische boodschap: aandacht op de taal zelf 

(esthetische) → taal kan schoonheid oproepen. Vb.: 

Heerlijk, Helder, Heineken  

• Referentiële, cognitieve of denotatieve (nadruk, 

referent, context): omgeving beschrijven. Vb.: Hij liep 

gisteren nog op straat. 

• Metalinguïstische (code): aandacht op de taal 

maar op het feit dat taal betekenis heeft vb.: 

schacht, kot (is studentenkamer in NL), gebuisd 

Speech acts Theory Handelen d.m.v. taal  

Pragmatische stijlen en structuren 

Conversatie  Meest gewone vorm van gesproken communicatie  

4 regels (maximes) van 

Grice 

Het kwaliteitsmaxime:  

• Zeg alleen wat je denkt dat waar is  

• Zeg alleen waar je bewijs voor hebt 
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Het kwantiteitsmaxime:  

• Zorg ervoor dat je bijdrage voldoende informatief is, 

maar ook niet meer info bevat dan noodzakelijk 

Het relevantiemaxime:   

• Zorg ervoor dat je bijdrage relevant is voor het 

gesprek  

Het maxime van wijze: 

• Wees duidelijk, vermijd ambiguïteit, wees beknopt, 

wees ordelijk 

Small talk Verbale (en non-verbale) processen die een ritueel en 

routinematig karakter hebben  

Transitional function (small 

talk) 

2 vriendinnen zitten soms op café en gaan dan heel de 

avond babbelen. Eerst doen ze small talk, dan pas intieme 

talk (transitie). 

Exploratieve function (small 

talk) 

Aftoetsen, elkaar leren kennen in de aula = exploreren. 

Neutrale topics (small talk) Feiten uit onmiddellijke omgeving, die zender en ontvanger 

raken Vb.: het weer → voordeel: neutraal, dus perfect voor 

small talk. 

Ego-georiënteerde topics 

(small talk)  

Betrekking op de toehoorder, vb.: met MIJ is alles goed. 

Alter-georiënteerde topics 

(small talk)  

Betrekking op spreker Vb.: hoe is het met jou (dit mag je niet 

zomaar aan iedereen vragen, als er bv een prof is met gips, 

is het ongepast om te vragen wat er gebeurt is, maar als er 

een leerling is met gips, mag je als prof wél vragen wat er 

gebeurt is) 

Taal en sociale identiteit 

Genderlects  Taalverschillen naargelang geslacht  

Trouble talk  Problemen vertellen (vrouwen)  

Rapport talk Relatie-georiënteerde gesprekken. Focussen op de relatie, 

intieme context. (vrouwen) 

Report talk  Verslag uitbrengen van een situatie. (mannen) 

Taal en culturele verschillen 

Lage context  Sprekers moeten alles wat ze bedoelen, expliciet uitdrukken 

(Amerikaanse shows) 

Hoge context  Sprekers moeten niet alles letterlijk zeggen om de 

boodschap over te brengen. De toon van de stem, 

oogcontact en andere non-verbale cues zijn belangrijk.  

Verbale dichtheid  Sterk gelinkt aan context-aspect 

Formaliteit  Sommige culturen gebruiken taal op een formele manier 
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HOOFDSTUK 4 – NON-VERBALE COMMUNICATIE  

Kenmerken van non-verbale communicatie (NVC) 

NVC kenmerken  • Onbedoeld (ongecontroleerd) 

• Verschillende codes  

• Onmiddellijk (verbonden met lichaam), continu 

(tekens vloeien in elkaar over) en natuurlijk 

(spontaan)  

• Zowel universeel (aangeboren) als cultureel 

(aangeleerd)  

Ekman & Friesen (1975) Er zijn 6 basisemoties die ze overal ter wereld herkennen 

(universeel, aangeboren). Maar er zijn ook bepaalde 

gebaren die in verschillende culturen, verschillende 

betekenissen hebben (Cultureel, aangeleerd), vb.: het 

teken van ‘oké’ 

Bij ‘kinesics’ meer hierover.  

Voor welke informatie is NVC belangrijk? 

Liking  Of men elkaar graag mag (oogcontact, 

gelaatsuitdrukkingen, nabijheid) 

Status  De houding, gebaren, aanrakingsgedrag, etc. kan soms de 

status van een persoon weergeven (hoge status = meer 

oogcontact)  

Responsiveness  Psychologische betrokkenheid bij de interactie wordt 

duidelijk door het aantal gespreksbijdragen, de hoeveelheid 

gebaren en de verandering in gelaatsuitdrukking  

NVC vs. Verbale communicatie 

Voordelen NVC 
• Minder controleerbaar → vaak wordt gezegd dat 

NVC onze ware emoties/gedachtes onthullen 

(leakage = uitlekken) 

• In de fylogenese (ontwikkeling van de soort) en 

ontogenese (ontwikkeling van het individu) kwam 

NVC eerst 

• Kan verbale boodschappen vervangen, herhalen, 

tegenspreken, accentueren en reguleren. 

Nadelen NVC Sommigen hebben de NVC wel onder controle, en kunnen 

dit sturen. 

Kinesics 

Kinesics  
De studie van de lichaamshouding, -beweging en gestures, 

gelaatsuitdrukkingen 

en oogbewegingen. 

Emblemen  
Gedragingen waarvan de directe verbale vertaling gekend 

is door alle 

leden van een sociale groep. Zijn dus eigenlijk stille 

woorden. Vb.: middelvinger 

opsteken (= fuck you). 

→ Belangrijk! Ze zijn cultureel bepaald. 
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Illustratoren  
Soms kan men objecten het best omschrijven door gebaren 

te gebruiken die de omvang, de vorm of de beweging 

aanduiden. Vb.: spiraal beweging als het 

over een spiraal schema gaat. 

→ In tegenstelling tot emblemen, zijn illustratoren steeds 

complementair aan het 

discours 

Regulatoren  
Non-verbale tekens die als ‘verkeerssignalen’ fungeren 

tijdens de interacties. Het gebruik hiervan is automatisch en 

onbewust. Vb.: oogcontact maken, met iemand om 

hem/haar/die het te geven. 

Affectvertoners  
(uitingen van emoties): Lichaamsbewegingen die een 

emotionele toestand uitdrukken.  

Vb.: ogen die zakken = sad 

Adaptoren  
Mensen vertonen soms vreemd, repetitief, nerveus gedrag. 

Deze gedragingen (adaptoren) gebruiken mensen om zich 

aan te passen aan stressoren en om persoonlijke behoeften 

te vervullen. Ze zijn vaak niet bewust en dus een goede bron 

van informatie over emoties. 

Pacing  
Gedrag van onze gesprekspartner overnemen 

(synchronisatie) 

Cultural display rules  
In sommige culturen is emotie tonen meer aanvaard dan in 

anderen. Vb.: Amerikaanse cultuur → mannen mogen geen 

angst tonen. 

Professional display rules  
De regels die voortvloeien uit onze professionele context. 

Vb.: stewardessen hebben geleerd in alle omstandigheden 

te blijven lachen. 

Personal display rules  
Manieren waarop we onze emoties hebben leren uitdrukken 

doorheen onze individuele ervaringen. 

Proxemics: territorialiteit en ruimtegebruik 

Proxemics  
Hoe gaan wij om met ruimtes + territoria  

Soorten territoria  • Publiek = de ruimte die we delen met anderen, 

open voor iedereen, bepaalde regels. 

• Privaat = gebieden die eigendom zijn van en 

gecontroleerd worden door individuen. Grotere 

vrijheid om te bepalen wat men doet. 

→ Nood aan persoonlijke plekje is zo groot, dat 

mensen zelfs binnen publieke territoria hun eigen 

plekje opeisen vb.: ‘hun tafeltje’ in een restaurant. 

• Interactieterritoria = worden sociaal gemarkeerd 

• Lichaamsterritoria = de meest private van alle 

territoria. Onze rechten om aan andere lichamen te 

komen en om andere lichamen te bekijken is 

beperkt. 

Contaminatie  
Het territorium vervuild of onaanvaardbaar gemaakt. Vb.: 

vandalisme aan huis  

Overtreding  
Een oneigenlijk gebruik van een territorium. Vb.: wanneer 

een vreemdeling zomaar begint mee te praten in de 

private conversatie 

Invasie (trigger warning) 
Meest serieuze vorm van schending. Iemand die geen recht 

heeft op het 

territorium neemt het territorium in. Vb.: fysieke aanval, 

verkrachting 
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Actiezone  
In een collegezaal komt de meeste participatie van de 

zogenaamde ‘actiezone’ (= een driehoekig gebied dat 

(breed) begint vooraan en (smal) eindigt naar achteren 

toe). 

De persoonlijke ruimte  
we hebben een soort van luchtbel rond ons. Als anderen te 

dichtbij komen, verplaatsen we ons zodat we ons weer op 

ons gemak voelen. Mensen variëren op het gebied van de 

persoonlijke ruimte die ze prefereren. 

→ Er kan een soort ‘dans’ ontstaan tussen mensen die 

verschillen op dat vlak.  

Korter – verder – korter – verder – enzovoort. 

Factoren die een invloed 

hebben op persoonlijke 

ruimte  

• Liking: mensen die elkaar graag hebben, staan 

dichter bij elkaar 

• Status: mensen met meer status krijgen ook meer 

ruimte dan anderen 

• Gender: mannen hebben meestal een grotere 

persoonlijke ruimte dan vrouwen 

Crowding  
Wanneer onze behoefte aan persoonlijke ruimte 

geschonden wordt. Vb.: in een volle lift. Je gaat je dan met 

je houding afsluiten van de rest = barrièregedrag. 

Haptics 

Haptics  
Aanrakingsgedrag  

De power of touch 
Onderzoek gedaan: als een ober in een restaurant de 

rekening brengt en heel 

even de arm aanraakt van degene die gaat betalen, dan 

krijgt die ober een grotere fooi, dan wanneer hij/zij de arm 

van de betaler niet aanraakt. 

Chronemics 

Chronemics  
Ook tijd kan iets communiceren, vb.: beurtwisseling, 

intimiteit, macht… 

Soorten chronemics  • De psychologische tijdsoriëntatie: mensen verschillen 

qua tijdsfocus; sommigen zijn gericht op het 

verleden, anderen op het heden en nog anderen 

op de toekomst.  

• De biologische tijdsoriëntatie: onze biologische 

‘klok’, de problemen die we ervaren bij de 

uurwisseling, etc. 

• De culturele tijdsoriëntatie: monochromatische 

culturen – zoals de VS, West-Europa – met de nadruk 

op 1 ding tegelijkertijd, stiptheid, afspraken, etc. 

versus polychromatische culturen – zoals het 

Midden-Oosten, Zuid-Amerika – met nadruk op 

meerdere dingen tegelijkertijd, niet-bindende 

tijdsafspraken, etc. 

Fysieke kenmerken 

Endomorfe lichaamsbouw  
Klein, rond en dik  

Mesomorfe lichaamsbouw  
Gemiddelde grootte, gespierd en atletisch 

Ectomorfe lichaamsbouw  
Grote, magere, schrille personen  

De 3 functies van kleding  1) Comfort en bescherming (kou, hitte) 

2) Lichaamsdelen bedekken die als taboe worden 

beschouwd in een cultuur  

3) Cultural display: helpt ons vertellen wie we zijn, en 

wat onze plaats is in verschillende hiërarchieën = 

belangrijke basis voor eerste indrukken 
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De ‘taal’ van objecten 

Uitdrukking van iemands 

identiteit  

Ook voorwerpen, architectuur en interieur zijn publieke 

symbolen van waarden, status, 

financieel succes… vb.: dure sportwagen, dure kleren,… 

Paralinguïstiek 

Paralinguïstiek  
De manier waarop woorden worden uitgesproken bv. Dit is 

sterk verbonden met verbale communicatie. 

Para-taal heeft betrekking 

op:  

• Vocale kwaliteiten (kenmerken van de stem, toon, 

intonatie)  

• Vocalizations (speciale geluiden waaraan betekenis 

kan worden toegekend, zoals kreten, giechelen, 

etc.) 

• Vocal segregates (pauzes en ‘vulmiddelen’ zoals 

‘euhm’)  

Hoe zit NVC eruit in een online context? 

Computed Mediated 

Communication (CMC) 

De interacties zijn vaak tekstgebaseerd. CMC mist dus heel 

wat ‘cues’ die NVC met zich meebrengt. Face-to-face 

communicatie is heel wat ‘rijker’. 

→ Impliceert makkelijke miscommunicatie tussen zender en 

ontvanger. Emoticons helpen een beetje om de ware 

betekenis van een boodschap over te brengen. We kunnen 

ook Skypen, en ten slotte kunnen ook foto’s naast de 

teksten helpen om een betekenis over te 

brengen. 

HOOFDSTUK 5 – INTERPERSOONLIJKE EN GROEPSCOMMUNICATIE  

Interpersoonlijke communicatie 

4 visies over definitie 

‘interpersoonlijke 

communicatie’ 

(Trenholm)  

1) Ruim: interpersoonlijke communicatie is gewoon 

communicatie tussen personen  

2) = interactie tussen 2 personen (dyadische 

communicatie)  

Vb.: conversatie tussen vrienden of prof-student → Kan 

face-to-face zijn of gemedieerd (vb.: via computer, 

brief,…) 

3) Enger: “interpersoonlijk” slaat alleen op dyadische 

communicatie waarbij de gesprekspartners zich in 

elkaars directe omgeving bevinden (face-to-face dus) 

4) Enkel heel specifieke gevallen van dyadische 

communicatie zijn interpersoonlijk. Gewone, 

onpersoonlijke dyadische interactie (vb.: tussen 

winkelbediende en klant) kan veranderen naar 

interpersoonlijke communicatie als de hoeveelheid 

informatie die de zenders over elkaar hebben 

verandert. 

Ontwikkelingsbenadering  Communicatie wordt geleid door regels. 

Culturele regels  Meest algemene, is bij mensen die we niet kennen. Vb.: als we 

een vreemde groeten  

Sociale regels  Gebonden aan lidmaatschap van een groep, veeleer 

informele begroetingen  

Vb.: studenten die elkaar groeten  

  



 9 Communicatiewetenschappen 2020-2021 

Psychologische regels  Wanneer we elkaar goed kennen, partners zelf bepalen de 

regels. Een deel van de vreugde van het hebben van een 

hechte relatie, is besef dat we alledaagse regels mogen 

breken. Vb.: vrienden kunnen elkaar groeten met knuffels, 

vreugdekreten,…, ze kunnen grapjes maken, serieuze 

gesprekken hebben, elkaar beledigen etc. De “range” van 

gespreksonderwerpen = breed. 

Het belang van 

interpersoonlijke 

communicatie  

• Veiligheid en steun  

• Ontwikkelen, stabiliseren en onderhouden van 

zelfbeeld 

→ Pygmalion-effect of Rosenthal effect (mensen gaan 

zich anders gedragen omdat anderen dat van hen 

verwachten) (figuur, p22 sv)  

Toenaderingsfasen (5, 

Knapp) 

1) Initiatie → 3 taken: 

• Positieve indruk creëren 

• Observatie van de anderen 

• Zoektocht naar manie om 

communicatiekanalen te openen 

→ De communicatie is voorzichtig, 

conventionele “openers”: Kom je hier vaker? Ah 

zit gij niet bij mij in de groep van statistiek??... 

2)  Experimentering: 

• Zoektocht naar iets gemeenschappelijk om 

relatie op te baseren 

• Communicatie: small talk (fatische functie) 

Onze acties (naar anderen) Anderen hun 

overtuigingen (over ons) Anderen hun acties 

(naar ons) Onze overtuigingen (over onszelf) 

Impact Oorzaak Versterken Beïnvloeden 

PYGMALION EFFECT (self-fulfilling prophecy) 

3) Intensifiëring: 

• Meer zelfonthulling 

• Gebruik van ‘we’ en ‘ons’ 

• Kennis van elkaars verbale en non-verbale stijl  

4) Integratie: 

• Men wordt een “koppel” in elkaars en 

andermans ogen 

• Zelfde attitudes en interesses 

• Vriendengroepen vloeien samen 

• Intimiteitstrofeeën 

• Testen van persoonlijk engagement in de 

relatie: indirecte suggesties, scheidingstest, 

uithoudingstest, jaloezietest 

5) Binding: meestal een publiek ritueel zoals trouwen. 
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Verwijderingsfasen  

(5, Knapp) 

1) Differentiëren: 

• Nadruk op verschillen 

• “jij” en “ik” 

• Openlijke discussies 

2) Inperking: 

• Beperkte communicatie 

• Ontwijking gevoelige onderwerpen 

3) Stagnatie: 

• Stilte en inactiviteit 

• Afstandelijke communicatie 

4) Vermijding: 

• Partners vermijden elkaar fysiek en/of 

emotioneel 

5) Beëindiging: communicatie vervult 3 functies: 

aankondiging scheiding, samenvatting van wat er is 

gebeurd, blik op toekomst. 

Relationele 

ontbindingsmodel (Duck)  

• De intra-psychische fase: mentaal afwegen van relatie 

door ontevreden partner 

• De dyadische fase: confrontatie tussen partners 

• De sociale fase: mededeling aan de buitenwereld 

• De zingeving achteraf 

De filtertheorie (Duck) 
Wat trekt mensen precies aan om een relatie te starten?  

→ eliminatie  

Sociologische of 

incidentele factoren  

De demografische of omgevingsfactoren die de 

waarschijnlijkheid van een contact bepalen. Vb.: de plek waar 

we wonen, werken, hoe vaak we reizen etc. We kunnen geen 

relatie opbouwen met mensen die we niet ontmoeten. 

→ Fysieke nabijheid = dus sleutelelement. Vertrouwdheid + 

nabijheid → aantrekking 

Pre-interactie-factoren  
Mensen gebruiken non-verbale impressies om te beslissen of ze 

met iemand willen interageren. We baseren ons op 

lichaamstaal, kleding, schoonheid, etc. 

Interactiefactoren  
Spelen een rol wanneer we het contact zijn aangegaan. 

Sommige interacties verlopen vlot en aangenaam 

(aantrekkingskracht neemt toe), in andere gevallen gaat het 

moeilijk. 

Cognitieve factoren  
Psychologische factoren, zijn doorslaggevend bij langdurige 

relaties. De mate waarin we dezelfde normen en waarden 

delen, dezelfde kijk op het leven, etc. hebben een groter 

effect op onze relaties dan het uiterlijk 

Disclosure of 

zelfonthulling  

Wanneer een persoon op VRIJWILLIGE basis dingen over 

ZICHZELF vertelt, die de andere waarschijnlijk NIET kan kennen 

of ontdekken via ANDERE BRONNEN. → Ons blootgeven aan 

de andere. 

Johari-venster (p24 sv)  • Open luik: geweten door zelf + geweten door anderen  

• Blind luik: geweten door anderen + niet-geweten door 

zelf  

• Verborgen luik: geweten door zelf + niet-geweten door 

anderen 

• Onbekend luik: niet-geweten door zelf + niet-geweten 

door anderen 

Reciprociteit  
Als jij info deelt, dan zal de ander dat ook terugdoen  
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Gendereffecten op 

zelfonthulling  

• Vrouwen onthullen meer dan mannen 

• Mannen onthullen meer in interacties met vrouwen  

• Gemengde gender interacties zijn het meest intiem 

voor de meeste mensen. 

3 types strategieën voor 

online interacties  

• Passieve strategieën: het feit dat de ene persoon de 

andere observeert (interacties)  

• Actieve strategieën: betrekking op inspanningen om 

een persoon te leren kennen, zonder deze zelf te 

confronteren. Vb.: door andere personen te vragen 

wat zij over de persoon in kwestie denken.  

• Inactieve strategieën: directie interacties tussen de 2 

personen in kwestie. 

→ Rechtstreeks stellen van vragen + zelfonthulling 

(reciprociteit) 

 Meesten doen vooral de inactieve strategieën om een 

beeld te vormen van iemand. De actieve en passieve 

vragen meer inspanning. 

Spanningsvelden binnen 

intieme relatie  

• Expressie vs. Afscherming: Spanning tussen het delen 

van informatie en privacy bewaren. Partners moeten 

een comfortabele balans vinden: ze moeten 

zelfonthulling mogelijk maken zonder dit te eisen. 

• Autonomie vs. Samenhorigheid 

→ Partners moeten uitmaken hoe (on)afhankelijk ze 

willen zijn van elkaar. Dit aspect is vaak merkbaar bij 1e 

jaarsstudenten die op kot gaan: sommigen willen 

constant contact met andere studenten/kotgenoten, 

terwijl anderen liever op zichzelf zijn. 

→ De situatie is vooral vervelend wanneer partners op 

dit vlak tegenovergestelde verwachtingen of wensen 

hebben. 

• Innovativiteit vs. Voorspelbaarheid 

→ Wanneer individuen elkaar beter kennen, vervallen 

ze in patronen. Ze ontwikkelen gedragingen die hen 

helpen om hun behoeften te vervullen. Na een tijdje is 

dit routine. 

→ Een zekere graad van routine is nodig voor 

gecoördineerde actie (stabiliteit), maar er mag ook 

niet te veel routine zijn want dan raakt men verveeld. 

3 manieren voor omgaan 

met spanningen 

• Dialectische nadruk = 1 van de 2 polen wordt in dat 

geval gewoonweg genegeerd  

• Pseudo-synthese = hier denkt men de 2 tegengestelde 

te combineren 

 Deze 2 zijn onrealistisch  

• Reaffirmatie = hier beweegt men tussen de 2 uitersten 

Complementair patroon 
Iemand neemt de dominante positie in, en de ander de 

‘onderdanige’  

Symmetrische patronen  
Beide partijen vechten voor de dominante positie (frustrerend 

en stresserend)  

Vormen van afwijzende 

communicatie (Sieburg) 

• Ondoordringbaar antwoord: de ene persoon negeert 

de andere  

• Onderbrekend antwoord: de persoon onderbreken 

• Van onderwerp veranderen: een onderwerp 

aansnijden dat niet gerelateerd is aan wat daarvoor 

werd gezegd.  
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• Koersveranderend antwoord: huidige onderwerp snel 

afsluiten en een nieuw topic introduceren. 

• Afstandelijke antwoorden: persoon die een formele, 

gestileerde taal gebruikt, signaleert op die manier dat 

hij zich oncomfortabel voelt bij de andere.  

• Incoherent antwoord: wanneer iemand beschaamd lijkt 

te zijn en onsamenhangende dingen zegt, geeft hij / zij 

aan dat hij/zij zich niet op zijn/haar gemak voelt bij jou 

• Incongruent antwoord: de verbale en non-verbale cues 

spreken elkaar tegen. Deze dubbele boodschappen 

geven aan dat men niet op een directe en openlijke 

wijze met iemand wil omgaan. 

Groepscommunicatie 

Dyad  
Een groep van 2 personen  

Cut-off point  
Het punt waar je zegt ‘dit zijn genoeg mensen’.  

Een groep, voorwaarden 

(Rosengren) 

• Bestaat uit een beperkt aantal individuen (3 tot 20)…  

• Die een gemeenschappelijke identiteit hebben 

(bewustzijn), gebaseerd op… 

• Gemeenschappelijk, expliciet of impliciet doel en een.. 

• Eerder informele structuur en een… 

• Soort van informeel of semi-formeel leiderschap. 

• Leden hebben met enige regelmaat persoonlijk 

contract 

Primaire groep  
Sterke betrokkenheid, informeel, belangrijk WIE je bent, 

groepsleden zijn ‘onvervangbaar’ (vb.: gezin → broer, zus, 

moeder) 

Secundaire groep  
Formeel, afstandelijk, belangrijk WAT je bent, individuen zijn 

vervangbaar (vb.: arbeidsgroep) 

Soorten groepen  • Gezin = belangrijkste kleine groep in de samenleving. 

Doorgaans hechte groep van lange duur. Er wordt voor 

elkaar gezorgd, en men kent elkaar door en door.  

• Adolescentengroep = hechte vriendengroepen bij 

jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Er is geen zakelijk 

doel. De groepen zijn meestal klein, en de interacties 

intens. Ze helpen elkaar bepaalde noen te vervullen. 

• Arbeidsgroep = verschillen van adolescentengroepen 

in hun belangrijkste functie: een taak vervullen. Mensen 

werken in groep omdat 1 mens de taak niet alleen 

aankan. Er is samenwerking (en specialisatie) nodig. Er 

is een formele leider aanwezig. Arbeidsgroepen zijn 

doorgaans productiever →groepsnormen hebben hier 

invloed op. 

Sociogram  
Figuur p29 sv 

Groepsprocessen  
Alle verschijnselen die binnen het bestaan van een groep met 

zekere regelmaat, en volgens een wetmatig verloop, 

voorkomen.  

  



 13 Communicatiewetenschappen 2020-2021 

Fasen van 

probleemoplossing in 

taakgerichte groepen  

1) Oriëntatie of beeldvorming = info vragen over het 

probleem + reageren op elkaar met feitelijke 

gegevens, ideeën en vermoedens  

2) Evaluatie of oordeelsvorming = zich uitspreken over 

elkaars ideeën en info. Ze moeten verschillende 

oplossingen vergelijken  

3) Controle of besluitvorming = de groep krijgt greep op 

het probleem en op de procedures die behulpzaam 

kunnen zijn bij de oplossing en op de onderlinge 

interactie  

Groepsontwikkeling 

(Tuckman, 1965) 

• Adjourning  

• Performing  

• Norming  

• Storming  

• Forming  

Functies groepscomm. 

(Bales)  

• Sociaal-emotioneel vlak: positief / negatief  

• Taakgericht vlak: poging tot antwoord / vragen  

Experiment van Sheriff 

(1936): autokinetisch 

effect (conformisme)  

• In onzekere situatie zijn mensen geneigd hun oordeel 

aan te passen aan dat van anderen  

• Mensen zijn zich niet bewust van dit uniformerend 

proces  

• Informationele beïnvloeding  

Experiment van Ash 

(1951): lijnen  

• Driekwart van groepsleden gaat mee met onjuiste 

groepsoordeel  

• Normatieve beïnvloeding  

• Kort samengevat: als iedereen het foute antwoord 

geeft (pseudodns) dan zal de proefpersoon ook het 

foute antwoord geven, ook al ziet hij/zij/die duidelijk 

dat zijn/haar/hun antwoord fout is.  

Online communities  
Online gemeenschappen: afgebakende sferen waarin 

groepsprocessen zoals vriendschaps-, status- en 

normontwikkeling plaatsvinden.  

Gift giving  
Het geven van steun, goede raad, etc. (blijkt ook bij te dragen 

tot de status van een persoon)  

HOOFDSTUK 7 – MASSACOMMUNICATIE: DE MEDIAORGANISATIE  

De organisationele benadering v/d nieuwsproductie 

Verschraling  Uitdrogen / weghalen 

Mens-verhalen  Gewone mensen in ongewone situaties  

Rolomkering  Man bijt hond (vaak grappig, soms serieus) 

Human-interest verhalen  Gewone mensen met ongewone ervaringen die sympathie, 

medelijden of bewondering oproepen (vb.: slachtoffers van 

een tragische ziekte of mensen die zich heldhaftig 

gedragen bij rampen)  

Verhalen over kleine 

schandalen, morele 

overtredingen van 

beroemdheden  

Vb.: weduwe gedwongen het huis te verlaten door 

stadsreglementen  

Heldenverhalen  Gewone mensen die criminelen aanpakken, avonturiers, 

etc. 
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Gee Whiz – verhalen  Verrassende verhalen, ongewone gebeurtenissen, het 

buitengewone maar triviale, vb.: kip legt groene eieren, 

boer kweekt vierkante tomaten. 

Neutrale journalisten  Zien zichzelf louter als ‘transmissiekanalen’. Taak journalist = 

asap (goede, geverifieerde) info bezorgen aan een zo 

groot mogelijk publiek. 

Participanten (journalisten) Journalisten moeten verhalen uitpluizen om het verhaal te 

ontdekken en ontwikkelen (ze moeten dus inbreng leveren) 

Tegenstanderfunctie 

(journalisten)  

Tegenwind geven aan politici en bedrijfsleiders  

12 nieuwswaarden  1) Frequentie: iets dat op LT evolueert heeft minder 

kans om geselecteerd te worden dan iets dat op 

hetzelfde ‘ritme’ evolueert. 

2) Drempelwaarde: hoe groter de intensiteit (vb.: hoe 

meer doden bij een ongeval) hoe meer kans om 

opgepikt te worden.  

3) Ondubbelzinnigheid 

4) Betekenis: cultureel gelijkaardig + passend in 

referentie van gatekeeper 

5) Consonantie: gatekeeper kan gebeurtenis 

voorspellen, wil dat iets gebeurt, waardoor hij een 

pre-image vormt van de gebeurtenis, wat de kans 

verhoogd dat het nieuws wordt. 

6) Het onverwachte: meest onverwachte of zeldzame 

gebeurtenissen  

7) Continuïteit: als een gebeurtenis het nieuws gehaald 

heeft, dan is de kans groot dat dit nog eventjes in de 

spotlight blijft omdat het nu vertrouwd is en makkelijk 

interpreteerbaar. 

8) Compositie: soms wordt een gebeurtenis 

opgenomen in het nieuws om de rest te balanceren. 

Je kan niet heel de avond over zware onderwerpen 

babbelen. 

9) Referentie aan elitepersonen (BV’s, Hollywood 

sterren) 

10) Referentie aan elitelanden. Vb.: aardbeving in 

California met 2 doden krijgt meer aandacht dan 

een aardbeving in een ‘onbekend’ land met 5 

doden. 

11) Verwijzing naar personen: human-interest 

12) Verwijzing naar iets negatiefs 

Routinekanalen (Sigal) • Officiële handelingen  

• De persberichten  

• De persconferenties  

• Niet-spontane gebeurtenissen  

Informele kanalen (Sigal) • Informele briefings  

• Lekken  

• Niet-gouvernementele handelingen  

• Verslagen van andere nieuwsorganisaties, 

interviews… 
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Ondernemingskanalen 

(Sigal) 

• Interviews die op initiatief van de journalist worden 

afgenomen  

• Spontane gebeurtenissen waarbij de journalist 

ooggetuige is  

• Onafhankelijk onderzoek  

• De eigen analyse en conclusies van de reporter  

Professionele bronnen 

(Vasterman & Aerden) 

Mensen die beroepsmatig met de media te maken hebben  

Niet-professionele bronnen 

(Vasterman & Aerden)  

Mensen die niet-beroepsmatig met de media te maken 

hebben, vb.: ooggetuigen van een ongeval  

Mediaorganisatie  
Sociale, formele, gewoonlijk economische entiteit die 

mediaprofessionals te werk stelt om media-inhoud te 

produceren. Organisatie is doelgericht, bestaat uit onderling 

afhankelijke delen en is bureaucratisch ingedeeld. 

Verticale niveaus van de 

organisatie  

• Laagste niveau = schrijvers, reporters, creatieve staf 

→ verzamelen ruw materiaal en geven het vorm 

• Middenniveau = redacteurs, producenten, etc. die 

het proces coördineren en de communicatie tussen 

de top- en de benedenlaag van de organisatie 

verzorgen. 

• Topniveau =  de eigenaar/baas, manager of 

beheerraad die het beleid van de organisatie 

bepaalt, belangrijke beslissingen neemt, belangen 

behartigt en de werknemers van de organisatie 

verdedigt tegen drukkingen van buitenaf. 

Studie van Breed: Social 

Control in the Newsroom  

Als er iemand nieuw komt, krijgt die nauwelijks begeleiding: 

de inwerkperiode komt neer op ‘learning by doing’. 

Redenen om zich te conformeren aan het beleid van de 

werkgever en de redactiecultuur: 

• Vermijden van conflicten + negatieve sancties 

• Gevoelens van verplichting + waardering voor 

superieuren 

• Mobiliteitsaspiraties: promotie als hij/zij op het paadje 

blijft. 

Economische drukkingen  Winstgevend zijn, reclame is voornaamste bron van 

inkomsten 

Technologische drukkingen  Nieuwe technologieën zoals overschakeling van film naar 

video, het gebruik van satellietverbindingen en de opkomst 

van nieuwe grafische technieken die eenvoudige 

voorstellingen van complexe materies vergemakkelijken. 

→ Het internet heeft belangrijke impact op journalistiek. 

Concreet heeft een internet de volgende gevolgen voor 

het journalistieke werk: 

Politieke en sociale 

drukkingen  

In het Westen is vrijheid van de pers vaak 1 van de 

belangrijkste waarden van de democratie naast vrije 

meningsuiting. Journalisten vormen de zogezegde ‘vierde 

macht’. Hun functie: op zoek gaan naar corruptie en 

opkomen voor de rechten van de gewone mens. Praktijk: 

geen enkele regering heeft de massamedia volledig vrij 

laten ontwikkelen. De staat/regering heeft rechtstreekse 

invloed op de berichtgeving op nieuws 



 16 Communicatiewetenschappen 2020-2021 

Drukkingen afkomstig van 

het publiek  

Doelgroep, de conceptie ‘publiek’ bij journalisten → 

Redacteurs van vrouwenbladen voelen zich sterk 

verantwoordelijk tegenover hun publiek en willen een 

nuttige dienst aanbieden. Maar door technologische 

veranderingen (internet) kan het publiek nu ‘co-auteur’ 

worden, en daar zijn journalisten niet zo enthousiast over. 

Culturele ideologische 

invloeden  

Westerse maatschappij, kapitalisme, democratie → De 

media bakenen de lijnen van een cultuur af. 

Organisationele benadering van de fictieproductie → soapproductie 

Massacommunicatie  Georganiseerde activiteit → nergens meer tot uiting dan bij 

creatie van soap opera’s  

Soaps  Serials (geen series!!!)  

Serials, vb.: Familie, Thuis, Dallas, Days of our lives  

5 archetypes 

(soappersonages)  

1) Het stijlvolle, voorstedelijke type  

2) Subtiele alleenstaande persoon  

3) Traditionele familiepersoon  

4) De succesvolle ‘workaholic’ 

5) Elegante ‘socialite’  

Organisatiegeoriënteerde 

routines 

• Er is nood aan continuïteit met een minimale kost. 

• Efficiëntiedruk geeft aanleiding tot routinewerk, 

gestandaardiseerde formules, korte repetities, 

beperkte hoeveelheid locaties 

• Er moet zoveel mogelijk geproduceerd worden op 

korte tijd, aan lage kosten. 

Publieksgeoriënteerde 

routines  

• Soaps steunen op ‘habitual viewing’ (vast tijdstip) 

• Inhoudelijke kenmerken gericht op bereiken (en 

vasthouden) van zo groot mogelijk publiek: traag, 

diverse en verstrengelde verhaallijnen en 

personages, cliffhangers. 

Economische druk  • Nergens is de band tussen media-inhoud en 

adverteerders zo sterk als bij soap opera’s (het 

ontstaan is letterlijk door een zeep merk dat reclame 

wou maken voor zijn ‘soap’ dusja) 

• ‘opera’ verwijst naar de melodramatische overdaad 

die kenmerkend is voor dit type series. 

• In Amerika worden day-time soaps om de 6 minuten 

onderbroken voor reclame, hier spelen de soaps op 

in door het verhaal op te delen in kleinere 

segmenten. En elk segment eindig met een mini 

climax. 

Technologische drukkingen  • Werken met video laat meer flexibiliteit toe, 

belangrijk voordeel bij productie van soaps.  

• Video maakt het mogelijk om langere uitzendingen 

te maken 

Politieke en sociale 

drukkingen  

• “ontspanningsprogramma’s” 

• Worden overdag of in de vroege avond 

uitgezonden = familie-uren 

• In soaps gaat het er ook minder opwindend aan toe 

dan in andere tv-fictieprogramma’s + minder 

geweld getoond. 
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Drukkingen afkomstig van 

het publiek  

• Traditioneel: vrouwen tussen 18-49j bereiken 

(huisvrouwen) 

• Nu: ruimer publiek, velen kunnen de programma’s 

ook opnemen en uitgesteld kijken 

• Slechte kijkcijfers → kritiek (terreur van de kijkcijfers) 

Culturele / ideologische 

invloeden  

• Weerspiegeling van de normen en waarde in 

Westerse maatschappij. Vb.: 

o Buitenhuwelijkse seks is verkeerd 

o Bigamie is verkeerd 

o Abortus en incest zijn verkeerd 

o Chantage en moord zijn verkeerd 

o Etc. 

• Soaps zijn vaak vrij conservatief wat betreft hun 

afbeelding van sekserollen 

• Tijdsgebonden karakter blijkt ook ui inhoudsanalyses 

(vroeger vaak huisvrouwen afgebeeld in soaps, nu 

minder) 

• Soaps worden soms ook doelbewust gebruikt om 

bepaalde waarden over te brengen en 

gedragingen te beïnvloeden 

• Bovendien kunnen soaps ook gebruikt worden om 

bepaald taboe-onderwerp aan te kaarten. 

HOOFDSTUK 8 – MASSACOMMUNICATIE: DE INHOUD  

De mediatekst 

Mediateksten  Alles dat een boodschap kan genoemd worden (niet 

alleen geschreven teksten)  

→ actieve inbreng nodig. Deze komt van de ontvanger: 

“tekst” en “lezer”  

Open teksten  • Voor veel interpretatie vatbaar  

• Veel lagen  

• Complex → aanleiding tot interpretatie  

• High end = klassieke muziek bv. 

Gesloten teksten  • Niet echt interpreteerbaar  

• Eenvoudig  

• Vaak audiovisuele media  

• Low end = films, series  

Polysemisch  
Alle teksten kunnen net zo vaak verschillend 

geïnterpreteerd worden, als dat er ontvangers zijn 

Dominante / hegemonische 

lezing  

Vb. weerbericht → paraplu meenemen  

Genegotieerde lezing  
Vb.: Slimste Mens →  je vindt het wel leuk, maar je stoort 

je aan de seksistische moppen en uiteindelijk stop je met 

kijken. De bedoeling was een tof programma maken, 

maar jij ervaart dit is als storend 

Oppositionele lezing  
Je vat een tekst heel anders op dan het eigenlijk bedoelt 

is. Vb.: Assepoester → : “Dit verhaal gaat over de 

oppervlakkigheid van mannen die vrouwen enkel 

beoordelen op basis van hun fysieke aantrekkelijkheid. 

Een man die met een vrouw wil trouwen op basis van 

een paar uurtjes dansen zal haar net zo snel weer 

verlaten. Dit verhaal waarschuwt ons tegen het idee van 

een romantische liefde.“ 
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Realisme  
Een heel moeilijk concept, in principe is niks ‘realistisch’ in 

de media omdat alles een ‘afspiegeling’ is van iets 

anders. Maar er zijn gradaties natuurlijk. 

Realisme op niveau van de 

afbeelding  

Wat wordt afgebeeld lijkt op de realiteit (vb.: overval in 

film vs. overval in stripverhaal) 

Realisme op niveau van de 

inhoud  

• Non-fictie: vb.: nieuws waarbij schema of 

tekening wordt gebruikt 

• Fictie: innerlijk of emotioneel realisme → realisme 

op het niveau van de waarschijnlijkheid van het 

verhaal → “Zou ook in het echt kunnen 

gebeuren” 

Klassieke kwantitatieve 

inhoudsanalyse (Berelson) 

Content analysis is a research technique for the 

objective, systematic and quantitative description of the 

manifest content of communication. (Media-inhoud 

analyse is een onderzoekstechniek voor de objectieve, 

systematische en kwantitatieve beschrijving van de 

manifeste inhoud van de comm.) 

Analyse van betekenis van 

teksten (kwalitatieve 

inhoudsanalyse)  

¨Uitgangspunt: betekenis van element hangt af van 

context 

Verschillende onderzoeksbenaderingen mogelijk: 

narratieve analyse (zie bv. narratieve structuur van 

“series” vs. “serials”, narratieve structuur slasherfilm) 

Mediagenres 

Genre, kenmerken  • Collectieve identiteit van mediateksten die 

erkend is door zowel producenten als 

consumenten  

• Identiteit is gebaseerd op bv. Doelstellingen, vorm 

en betekenis  

• Identiteit die zich ontwikkeld over de tijd heen, 

gegroeid tot conventies  

• Genres, subgenres, hybride genres  

• Toegepast binnen media en over verschillende 

media heen 

Reality-tv (3 elementen) 1) De ‘recording on the wing’: camera treedt in de 

alledaagse wereld van mensen en registreert als 

bij toeval alles wat er gebeurt.  

2) Simulatie van het echte leven voor diverse 

vormen van gedramatiseerde reconstructie  

3) Bundeling van materiaal in attractief verpakt tv-

programma, gepromoot op basis van ‘reality 

credentials 

Subgenres reality tv 

(Bondebjerg) 

1) Reality-magazine: een journalistiek magazine dat 

cases uit het echte leven presenteert  

2) Docu-soap: toont echte plaatsen en echte 

personen verbonden met een speciale locatie, 

een speciale instellingen of een speciale 

gemeenschappelijke interesse, vb.: 

kinderziekenhuizen  

3) Reality show: is een ‘serialized’ vorm van 

spelprogramma met gewone mensen in 

buitengewone situaties, vb.: Expeditie Robinson, 

Big Brother… 
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HOOFDSTUK 9 – MASSACOMMUNICATIE: HET PUBLIEK  

Veranderende publieksconcepten 

Publiek = massapubliek 

(Blumer & Williams) 

• Heterogeen  

• Anoniem 

• Verspreid 

• Geen interactie  

• Geen leiderschap 

• Passief  

• Beïnvloedbaar 

• Wispelturig  

• Geen verfijnde smaak  

Publiek als groep  • Persoonlijk  

• Kleinschalig  

• Geïntegreerd in sociale leven  

Markt  • Media als econ. identiteit  

• Publiek als consument  

• Zender en ontvanger: econ. gelinkt 

• Nadruk op mediaconsumptie i.p.v. receptie  

• Effectieve communicatie en kwaliteit v/d 

publiekservaring zijn van secundair belang  

• “Ratings”-discours  

Prosumers  • Web 2.0 

• Voormalige (passieve) consumenten produceren nu 

ook (actief) inhoud  

Vb.: YouTube, Blogs, Twitter, Facebook, Wikipedia… 

• Je bent niet langer puur zender en puur publiek  

Publieksonderzoek 

Mediagecentreerde 

doelstellingen  

• Feitelijk en potentieel bereik meten voor 

boekhoudkundige en reclamedoeleinden (verkoop 

& ratings)  

• Uitkijken naar nieuwe marktmogelijkheden  

• Testen van producten en verbetering van 

affectiviteit  

CIM 
Centrum voor Informatie over de Media  

Publieksgecentreerde 

doelstellingen  

• Verantwoordelijkheid nemen om tegemoet te 

komen aan de noden v/h publiek  

• Evaluatie van media performance vanuit het 

perspectief v/h publiek  

• Motieven voor keuze en gebruik in kaart brengen  

• Ontdekken van betekenisgeving door publiek  

• De context v/h mediagebruik bestuderen  

Structurele 

onderzoekstraditie  

• Van bij ontstaan media-industrie  

• Bereik van gedrukte media, radio (kwantiteit) 

• Kenmerken van ontvangers 

• Achterliggende doel: aantrekken van adverteerders  

• Surveymethode  
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Gedragstraditie (media-

effecten en -gebruik)  

• Nadruk op mogelijke negatieve effecten van media 

op kinderen en jongeren (passieve ontvangers) 

• Nadruk op (gemotiveerd) mediagebruik (actieve 

ontvangers – U&G-theorie)  

• Motieven, keuzes, reacties gemeten  

• Kwantitatief onderzoek (survey, experimenten)  

Culturele traditie en 

receptie-analyse  

• Kruispunt sociale wetenschappen – antropologie – 

letteren  

• Studie van populaire cultuur  

• Mediagebruik als reflectie van socio-culturele 

context – ingebed in alledaagse ervaring  

• Publiek als ‘interpretatieve gemeenschappen’  

• Kwalitatieve onderzoeksmethoden (etnografisch 

onderzoek) 

Probleem met 

zelfrapportering  

• Mensen zijn niet altijd goed in staat om hun 

ontvangersgedrag te beschrijven → Onbewust 

mediagedrag, geheugenfouten,… 

• Mensen willen hun ontvangersgedrag niet altijd 

eerlijk of juist weergeven → Sociale wenselijkheid 

• Onnauwkeurige terminologie, operationalisering. 

Vb.: kijkvolume 

• Cross-sectional onderzoek: link tussen mediagebruik 

en bv. BMI, angstgevoelens, … is niet per definitie 

een ‘effect 

Totstandkoming v/e tv-publiek 

Het publiek als gevolg van 

externe processen  

• Structurele en omgevingsfactoren verklaren het 

mediagebruik 

• Publiek als tamelijk passief beschouwd  

• Inheritance effect: als je een programma kijkt op een 

bepaalde zender, dan blijf je meestal op die zender 

kijken vb.: het weer op vtm, dan kijk je erna het 

nieuws, dan Familie en dan het programma of de 

film daarna. 

Het publiek als actor  • Mensen beslissen welke media-inhouden ze 

consumeren + geven eigen interpretatie 

• Use and Gratification theorie 

Programmeringsstrategieën 

van de zenders  

• Stacking / blocking (niet-storend): programma’s in 

hetzelfde genre. 

• Hammocking (hangmat): nieuw / zwakker 

programma tussen 2 succesnummers  

• Tent poling (pieken): 1 serie of 1 evenement met 

grote aantrekkingskracht  

• Stretching: oprekken van populair programma  

• Counterprogramming: aanvullend programmeren  

• Blunting: hard tegen hard  

• Stunting: eenmaling iets bijzonders doen  
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Kenmerken van de kijker  • Beschikbaarheid van de kijker: men moet thuis zijn 

om te kunnen kijken. 

• Beschikbaarheid van het programma: soms hebben 

mensen zin om te kijken en zijn ze beschikbaar, maar 

is het programma niet op tv (tegenwoordig digitaal 

kijken) 

• Kennis van de alternatieven: vaak missen mensen 

een programma omdat ze vergeten dat het bezig is 

op een andere zender. 

• Kijkvolume: mensen die veel tv kijken, kijken veel 

naar allerlei soorten programma’s, door het 

inheritance effect blijven mensen vaak kijken naar 

het volgende programma, ook als het een heel 

ander genre is. 

• Zoekrepertorium: de meeste kijkers hebben hun 

vaste programma’s waar ze naar kijken. Sommigen 

kijken bv. enkel naar VTM, anderen kijken alleen 

maar informatieve programma’s, nog anderen enkel 

Nederlandstalige tv, etc. 

Omgevingsfactoren  • Het weer en zelfs de maan: bij slecht weer kijken we 

meer tv, bij goed weer gaan we naar buiten. 

Wetenschappelijk onderzoek toont zelfs aan dat hoe 

dichter het bij volle maan is, hoe meer mensen 

kijken. 

• De sociale kalender: het weekend, de avond, 

feestdagen, vakanties, etc. 

• Fysiologische processen: als je migraine hebt, ga je 

geen tv kijken. Als je in een dipje zit, je lusteloos voelt, 

ga je misschien meer tv kijken. 

• Groepsprocessen: wie in groep leeft (vb.: gezin), kan 

zijn of haar eigen programma’s vaak niet kiezen. 

Binnen een groep worden vaak ‘deals’ gesloten en 

worden mensen beïnvloed door elkaar. 

U&G-theorie 

(nuttigheidstheorie)  

• Het publiek is actief (wat doen mensen met 

media?), mediagebruik is doelgericht → Je gebruikt 

media om te ontspannen en te weten wat er in de 

wereld gebeurt 

• Mediagebruik kan een wijd spectrum aan behoeften 

bevredigen (McQuail 1983: informatie, persoonlijke 

identiteit, integratie en sociale interactie, 

entertainment) 

• De verkregen voldoening kan voortvloeien uit: de 

media-inhoud, de blootstelling aan de media als 

zodanig, onafhankelijk van de media-inhoud & 

en/of de situatie waarin de blootstelling plaatsvindt.  

• Op basis van media-inhoud kan men geen 

nauwkeurige schatting v/h behoeftepatroon maken. 

• De media concurreren met andere bronnen van 

behoeftebevrediging.  
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Aanvullingen & kritiek: 

• Wat zijn ‘behoeften’? → gebrek aan definitie  

• Erg individualistisch – sociale context over het hoofd 

gezien (vb.: soms wordt mediagebruik ‘opgelegd’) 

• Het is gebaseerd op zelfrapportering 

(onbetrouwbaar) 

• Relatief weinig aandacht voor de media-inhoud 

Selectiviteitsniveaus  Niet activiteit of handelen als basiscriterium voor selectiviteit 

(maar wel betrokkenheid)  

Gemotiveerde 

behoeftebevrediging  

De kijker kijkt naar comedy omdat hij/zij ervan houdt eens 

goed te lachen. 

Tijdverdrijf  De kijker heeft niets beter te doen en dit programma stond 

toevallig op (inheritance effect), hij/zij heeft geen voor- of 

afkeur voor comedy. 

Gemotiveerde ontwijking  De kijker kijkt absoluut NIET naar comedy, omdat hij/zij daar 

niet van houdt. 

Onvrijwillige ontwijking  De kijker kijkt niet, omdat hij/zij nooit naar die specifieke 

zender kijkt, we weten niet of hij/zij een voor- of afkeur heeft 

voor comedy. 

EXTRA LES –  IS THIS THE REAL ME? IDEALIZED AND TRUE SELVES ON SOCIAL MEDIA  

Drie hypotheses 

Individualized virtual-

identity hypothese  

Onze presentatie van onszelf is de best mogelijke manier, ons 

ideale zelf, onze gehoopte zelve (zo mooi, lief, grappig, … 

mogelijk) 

• Sociale media = je podium en jij acteert. 

• Je gaat nadenken over en werken aan de manier 

waarop je jezelf presenteert. Je kan dat editen, je 

bent de regisseur over je eigen afspiegeling. 

• We zullen die kans dan ook grijpen want we voelen 

de blikken op ons online. 

• Er wordt vanuit gegaan dat sociale media vooral 

mensen aanspreekt die zich sowieso al graag tonen 

op de meest ideale manier. Mensen die gevoeliger 

zijn voor het proces: mensen die naar je kijken + 

mogelijkheden van de media om je zo goed mogelijk 

te tonen. 

Extended real-life 

hypothese 

Sociale media reflecteert onze persoonlijkheid. Maar laat 

daarom nog niet ALLES zien. 

• Als mens hebben we nood aan coherentie en 

consistentie 

• Er moet een soort logica zijn tussen jou online persona 

en jouw echte persoonlijkheid. Als jij je op Instagram 

voor doet als fitgirl en dan in real life nooit gaat 

sporten eigenlijk, en je vrienden weten dat, dan zullen 

ze dit niet echt “pikken”. 

  



 23 Communicatiewetenschappen 2020-2021 

The true self hypothese  We tonen ons hoe we echt zijn, wat soms in onze face-to-

face gesprekken niet mogelijk is. 

• Gaat voor een deel uit van anonimiteit. Je kon via 

verschillende chatboxen anoniem babbelen, je moest 

geen echte naam of foto gebruiken. Dus je kon 

volledig jezelf zijn. 

• Vb.: Trein naar Wenen: tegen vreemdeling kan je alles 

vertellen wat je wilt want die persoon zie je toch nooit 

meer terug en die persoon zal jou ook niet kunnen 

confronteren → zelfde principe bij CMC. 

• Die redenering heet ervoor gezorgd dat die 3e 

hypothese naar voren heeft doen schuiven. 

• Sociale media zijn nu veel minder anoniem geworden. 

Er zit nog relevantie in die 3e hypothese, maar voor 

een groot stuk is het niet meer echt anoniem. 

Identity state  Hoe zeker ben je van je identiteit.  

→We weten dat tieners, adolescenten, jongvolwassenen op 

zoek zijn naar een antwoord op de vraag “wie ben ik?” 

→ in die levensfase zal je je anders presenteren op sociale 

media dan wanneer je vrij zeker bent van je eigen identiteit. 

Deception Bedrog en dat is negatief natuurlijk 

Compare / impress  Vergelijken en elkaar onder de indruk brengen → we hebben 

als mens nood aan ons tot op zekere hoogte ‘goed genoeg’ 

voelen. We hebben zelfbevestiging nodig  

Exploration Experimenteren met identiteit  

→ Jongeren die zich afvragen ‘wat is mijn seksualiteit?’, 

omarmen de sociale media. Ze kunnen het gebruiken om te 

experimenteren en zichzelf te exploreren. Het is een veiligere 

context en dit is enorm positief voor hen  

Hyperpersonal Model of Communication 

Hyperpersonal Model of 

Communication (Joseph 

Walther) 

• CMC is altijd onpersoonlijk want de cues zijn er niet. 

• Persoonlijke communicatie = alles wat wij in de les 

besproken hebben (bewegingen, intonatie, etc.)  

• Een vriendschapsrelatie ofzo opbouwen via CMC is 

onmogelijk → Deze redenering is lang zo geweest + is 

nog vaak terug te vinden in de media vandaag. 

Nadien zei men:  

• Wacht eens, misschien is CMC toch persoonlijk 

• Eerst werd CMC enkel gebruikt voor professionele 

doeleinden 

• Maar na een tijdje kwamen er online fora voor 

bijvoorbeeld mensen die een heel speciale ziekte 

hebben, die dan elkaar daar terug konden vinden en 

er zo over konden praten met iemand die hen 

begrijpt. 

Intensification loop  
Je bent de hele tijd om beurt zender en ontvanger, dan 

wordt dit proces zeer intens en krijgt dit een heel persoonlijke 

kleur. 
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HOOFDSTUK 10 – MASSACOMMUNICATIE: EFFECTEN  

Almacht van de mediaparadigma 

Kenmerken van dit paradigma  • Weerloze massa 

• Directe effecten 

• Stimulus-respons 

• Korte termijn  

• (vooral) Persuasieve inhoud 

Zwart maken  Propagandisten gebruiken negatieve labels voor 

diegenen die ze willen veroordelen: terroristen, 

extremisten, dictators. (veel voorkomende vorm) 

Mooi maken  Positieve, intense, emotioneel geladen termen gebruiken 

(verbonden met centrale waarden) om eigen ideeën of 

programma te omschrijven (waarheid, vrijheid, eer…) 

Vb.: gijzelaars je ‘gasten’ noemen  

Prestige verlenen Autoriteit, sanctie en prestige van iets/iemand die we 

respecteren, overdragen over iets dat ze willend dat wij 

respecteren. Vb.: vrijheidsbeeld 

Autoriteit geven Een bekend persoon geeft zijn/haar steun aan een 

bepaald persoon, aan bepaalde ideeën. Vb.: Elton John 

die steun betuigt aan Hillary Clinton. 

De burger bereiken  Vertrouwen winnen door aan te tonen dat ze ook maar 

‘gewoon mensen’ zijn. Vb.: politici die pintjes gaan 

drinken op café of een president die alledaagse dingen 

doet. 

Samenhorigheid veinzen  “Iedereen doet het” → het idee van een massa kan 

ervoor zorgen dat er een massa ontstaat (= vorm van 

groepsdruk) Vb.: legerwerving WO2 

Slim selecteren  Een inhoudelijke boodschap op zo een doordachte 

manier brengen, dat je enkel de positieve aspecten 

benadrukt en de negatieve compleet negeert. = de 

kaarten zo schudden dat het goed uitkomt voor jezelf en 

slecht voor de ander. 

Payne funds studies  grootschalig onderzoeksprogramma naar de effecten 

van films op kinderen, uitgevoerd in de periode van 1929-

1932 in de V.S. (gefinancierd door Payne Funds). 

• 13 verschillende studies 

• Psychologische veldexperimenten (racial 

attitudes / slaappatronen, etc.), mar ook 

kwalitatieve studies (vb.: Blumer) 

• Was 1 van de eerste studies die niet keer naar de 

puur persuasieve boodschappen 

• Het was heel grootschalig: liep dan ook over 

enkele jaren 

• Table of content = inhoudstafel van het resultaat 

van het media-effecten onderzoek. Dit was van 

de jaren ’20-’30 en werd door en handvol 

mensen gedaan. Vb.: Invloed van media op 

speelgedrag kinderen Vb.: Imitatie adolescenten 

Vb.: Imitatie liefdes technieken 
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War of the worlds (Orson) • Radiohoorspel over de invasie van 

marsmannetjes 

• Luisteraars paniekeren (excerpt) 

• Wetenschappelijk onderzoek door Cantrill 

o “Wat gebeurde er nu echt” 

o De paniek was veel beperkter dan het 

leek 

o Bovendien reageerden de luisteraars 

verschillend naargelang persoonlijkheid 

en opleidingsniveau 

Het beperkte effecten paradigma 

Activatie  
Politieke com. activeert door effectieve argumenten te 

presenteren aan mensen. Propaganda wekt interesse 

op, leidt tot meer blootstelling en daardoor wordt 

stemkeuze manifest. 

Bevestiging  
De mensen weten al wat ze gaan kiezen en de 

campagnes bevestigen dit. 

Conversie  
Door het gebruik van slimme technieken kunnen mensen 

overtuigd worden om hun kandidaat links te laten liggen 

en voor de andere te kiezen. 

Innovatie  
Idee, praktijk of object dat als nieuw wordt gepercipieerd 

door individu of andere adoptie-eenheid  

Diffusie (Rogers) 
Het proces waarbij over een innovatie wordt 

gecommuniceerd via verschillende kanalen over de tijd 

heen bij leden v/e sociaal systeem. 

Diffusietheorie (Rogers) 1) Veranderende technologieën hebben een 

invloed op nieuwsdiffusie  

2) Nieuws met een emotionele waarde voor het 

grote publiek doet snel zijn ronde  

3) Bij echte belangrijke gebeurtenissen kan word-of-

mouth nog steeds belangrijkste bron van info zijn 

(initieel). Maar klassieke two-step-flow model 

wordt hier niet gebruikt. 

4) Het moment waarop het nieuws vrijkomt is 

belangrijk voor de verspreiding ervan. 

Zenderkenmerken  Geloofwaardigheid → wetensch. Bron = positiever 

beoordeeld  

• Eleboration likelyhoofd-model: kans dat mensen 

op boodschap ingaan en argumenten afwegen 

is heel klein (vb.: wanneer we tandpasta kopen) 

→ In veel gevallen gebruiken we oppervlakkige 

elementen (clues) om beslissingen te maken. Vb.: 

arts die tandpasta promoot (geloowaardigheid = 

clue) 

Inhoudskenmerken  
Gebruik van angst → Kleinste fear appeal = meest 

effectief →  Er zijn veel tegenstrijdige antwoorden. Soms 

werkt angst, soms lokt het een tegengesteld effect uit. 

(grafiek p63)) 

Vormkenmerken  
Expliciete conclusie, tweezijdige argumentatie  

→ Eenzijdige argumentatie is evengoed om attitude te 

veranderen in de gewenste richting als een tweezijdige 

argumentatie. Maar wanneer er achteraf sprake is van 

contrapropaganda, blijken degenen die tweezijdige 

argumentatie kregen, beter bestand tegen 

opinieverandering. 
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→ Stel we willen een wekelijks examen communicatie 

invoeren, dan ga je niet beginnen met de mededeling 

‘we gaan elke vrijdag een examen afnemen van 30 min, 

OMDAT….’ Want dan luistert niemand meer naar de 

argumenten. Je kan beter eerst argumentatie doen, en 

dan voorstellen om misschien elke week een examen te 

doen i.p.v. 1 groot examen op het einde van het 

semester. Voor- en nadelen meegeven = tweezijdig. De 

eenzijdige versie (enkel pro) werkt beter op Korte Termijn, 

maar niet op Lange Termijn want zodra ze de contra’s 

zien valt jouw betoog in elkaar. Bovendien is ook 

woordkeuze belangrijk, vb.: foetus of baby 

Ontvangerskenmerken  
Groepslidmaatschap, persoonlijkheid  

→ Mensen die zich sterk betrokken voelen bij een groep, 

waren moeilijker te overtuigen om een opinie aan te 

nemen die inging tegen de groepsnormen. 

→ Vb.: rol van de jeugd in samenleving? Boodschappen 

daarover komen anders over bij jongeren, lid van een 

jeugdbeweging, dan bij niet-leden. 

Selectieve blootstelling  
Mensen stellen zich open voor een beperkt aantal 

mediaboodschappen (ze kunnen zich onmogelijk voor 

alles openstellen) 

Selectief waarnemen & 

onthouden  

Mensen zien maar een klein gedeelte van wat wordt 

aangeboden en onthouden daar dan maar een klein 

gedeelte van. Mensen onthouden niet alles + missen 

vaak een deel van de boodschap. 

Groepen & groepsnormen  
De boodschap wordt vergeleken met de al heersende 

normen en waarden in een gemeenschap 

Selectieve verspreiding  
Boodschap wordt een beetje ‘vervormd’ tijdens de 

interpersoonlijke uitwisselingen, waardoor de 

oorspronkelijke inhoud en impact sterk kan afgezwakt 

worden 

Selectie door opinieleiders  
Opinieleiders selecteren de boodschap  

Selectie door de commercie  
Het publiek oefent een bepaalde invloed uit op de 

massamedia omdat die afhankelijk zijn van de wensen 

en behoeften van de markt. 

Actief publiek: U&G-theorie 

First level agenda-setting  
Invloed van hoeveelheid berichtgeving omtrent een 

“attitudeobject” → Issue of persoon (waarover denken 

mensen, vb.: klimaat) 

Second leven agenda-setting  
Invloed van media-agenda van attributen omtrent het 

attitudeobject: criteria op basis waarvan issues en 

personen worden beoordeeld (hoe denken mensen over 

iets of iemand) (vb.: Klimaat aandacht = goed of slecht). 

Priming  ≠ het op de agenda zetten van bepaalde onderwerpen 

door de media, maar het bepalen van de 

beoordelingsmaatstaven voor het publiek.  

= het psychologisch proces waarbij de aandacht van de 

media voor bepaalde aspecten van onderwerpen het 

geheugen van mensen activeert en waardoor invloed 

uitgeoefend wordt op het informatieverwerkingsproces 

en de meningsvorming. 
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Framing  
Gaat ervan uit dat hoe een issue wordt ter sprake 

gebracht of ‘gekaderd’ (geframed) in het nieuws, een 

belangrijke invloed kan hebben op hoe het wordt 

begrepen door het publiek. 

Episodische frames  Focussen op geïsoleerde gebeurtenissen, herleiden 

sociale problemen tot interne oorzaken  

• Episodic event 

• Episodic exemplar (concreet voorbeeld) 

Thematische frames  Benadrukken algemene trends, herleiden sociale 

problemen tot externe oorzaken 

Zwijgspiraaltheorie  • Mensen zijn bang van isolatie 

• Mensen hebben qua-statistisch gevoel in verband 

met publieke opinieklimaat (o.m. op basis van 

mediaconsumptie): vb.: hoe staan Belgen 

tegenover euthanasie bij kinderen? En tegenover 

“Zwarte Piet”? 

• Mensen zijn bang om hun 

minderheidsopvattingen bekend te maken 

• Theorie is dynamisch: wanneer mensen denken 

dat ze een afwijkende mening hebben, zwijgen 

ze. Opinieklimaat neemt daardoor nog in kracht 

toe (spiraal!) 

→ De afwijkende mening verdwijnt 

→ Dominante mening wordt steeds dominanter. 

 

Cultivatietheorie  
Culturele indicatoren-project (Gerbner) 

Tv als storyteller  Bron van socialisatie → mensen kunnen morele 

boodschappen vertalen naar verhaal en vertellen aan 

kinderen = hoe waarden en normen worden 

overgedragen in samenleving.  

→ Vandaag de dag worden de belangrijke verhalen 

door de media vertelt = economisch gericht soms (radio, 

boeken) maar vooral ook tv-gericht.  

 Dus er is een verschuiving van storytelling bij 

religie, onderwijs en opvoeding, naar grotere 

bedrijven en massamedia, waaronder tv 

Tv schetst homogeen beeld, 

creëert schijnwereld  

Je hebt realiteit en tv-versie van realiteit (telkens dezelfde 

stereotype afbeeldingen van man en vrouw bv) → zoals 

codes of gender docu  

 De intentie van de media is niet om een 

waarheidsgetrouw beeld te schetsen, maar een 

interessant beeld te schetsen. Media bepalen 

mee hoe wij naar de wereld kijken. 
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Kijkers zijn niet selectief 

(ritueel) 

• Je kan veel tv kijken, maar nooit in je leven een 

voetbalmatch zien op tv. Of enkel voetbalmatches 

kijken = ritueel. Je gaat niet bewust kiezen wat je 

kijkt of niet kijkt. 

• Ongeveer zelfde periode als Uses&Gratification 

theory. 

• Vandaag moeilijk te zeggen want we kijken niet 

meer lineair. 

 Zelfs met streaming zijn er auteurs die zeggen ‘we 

kijken nog steeds wat zij ons voorschotelen’, want 

het zijn dezelfde verhalen, dezelfde personages, 

etc. denk maar aan alle Netflixfilms. 

Incidenteel leren (→ 

formeel leren) 

Series + films die problemen aankaarten in de wereld die je 

zelf niet ziet / meemaakt. Vb.: boek over drugs (medisch = 

formeel leren, autobiografisch = incidenteel leren) 

Institutional Process Analysis 

(communicator) 

Er zijn invloeden van verschillende zenders: 

• Financiers 

• Managers 

• Toeleveranciers 

• Collega’s 

• Concurrenten 

• Experts 

• Maatschappelijke belangengroepen 

• Publiek 

Message System Analysis 

(inhoud)  

• 4 criteria: aandacht, nadruk, tendens, structuur 

• Voornaamste onderzoeksthema: geweld in de 

media ≠ tonen van agressie → agressie uitlokken. = 

duidelijk geweld in films, is duidelijk door hoe 

mensen zich verhouden en hoe iets afloopt. Vb.: 

sociale media bedrijf → interne discussie over 

privacy van hun gebruikers, er zijn 2 strekkingen: 

o Ja, we hebben een ethische 

verantwoording dus moeten de privacy 

beschermen 

o Nee, economisch onmogelijk te 

verantwoorden, dus we doen door hoe we 

bezig zijn. 

→ Deze strekkingen zullen dan 

doorschemeren in de vergaderingen op 

een subtiele manier. Dat subtiele zal niet 

werken in de media. 

→ Geweld is heel duidelijk (goed vs. slecht, 

winnaar vs. verliezer) Bovendien is geweld in 

de media vaak geweld door zwarte 

mannen bij kwetsbare witte mannen. 

bepaalde maatschappelijke verhoudingen 

worden dus in de verf gezet. 

• Nadien ook andere onderwerpen als: seksualiteit, 

sekserollen, gezondheid, politiek… 

• Op basis van inhoudsanalyse: tv-antwoord vs. reële 

antwoord Vb.: op tv zijn er veel meer mannelijke 

agenten te zien dan in de realiteit het geval is. 

Daardoor kan je het idee krijgen dat in het echte 

leven er ook veel meer mannelijke agenten zijn 

dan vrouwelijke. 
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Cultivation Analysis (effecten) • First and second order effects 

o vb.: schatting aantal politie-agenten, 

aantal zware geweldmisdrijven, etc. 

o vb.: Mean World Sydrome: zorgen de 

meeste mensen enkel voor zichzelf? Zouden 

de meeste mensen misbruik van je maken, 

mochten ze de kans krijgen? 

• Mainstreaming: zware tv-kijkers verschillen minder 

van elkaar, dan lichte tv-kijkers 

• Resonance: dubbele dosis wanneer realiteit en tv-

realiteit op elkaar aansluiten. 

British cultural studies  
publiek, de gewone man en vrouw, worden het 

hegemonische wereldbeeld opgelepeld en zij slikken dat. 

Ze geven geen eigen interpretatie aan het scherm. Dat 

was de starthypothese, MAAR het omgekeerde is 

aangetoond in deze studies!! → Studies over Dallas-kijkers 

kwamen ongeveer op hetzelfde moment, hadden 

dezelfde conclusies: mensen geven hun eigen 

interpretatie aan wat ze zien 

Media-effecten in de nieuwe(re) media-omgeving 

Web 2.0 
• Info vaak multidirectioneel verspreid in een netwerk 

+ ook visueel 

• Publiek kan verschillen van 1 tot velen (mensen die 

je offline kent of niet kent) 

• Iedereen heeft de mogelijkheid om zender te zijn 

(content creator) 

• Groot deel van de info die verspreid wordt, heeft 

betrekking op ‘het zelf’, dus = mass self 

communication 

→MAAR heeft ook effect op de ontvangers. 

 


