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H2: BASISCONCEPTEN EN MODELLEN  
INLEIDING  

Communicatiewetenschap = relatief jonge wetenschap (na WO2)  
→ Communicatiewetenschappelijke fenomenen voordien onderzocht vanuit retoriek 

(Aristoteles), psychologie, sociologie, etc. 

Er is geen eenduidige, alles omvattende definitie van communicatie. Wel kunnen we 
grofweg 2 dominantie tradities ontdekken: de processchool en de betekeniscreatieschool.  

WAT IS COMMUNICATIE?  

Verschillende definities, allemaal een andere klemtoon:  

• Klemtoon op de zender die de boodschap verstuurt  
• Communicatie als ‘transport’ (niet zo vaak)  
• Communicatie is geen eenzijdig proces, beide partners zijn gelijkwaardig 

Heath en Bryant (1992): 2 visies omschreven als 2 scholen: 

1) Betekeniscreatieschool: ziet communicatie als productie en uitwisseling van 
betekenissen.  

o Nadruk op hoe boodschappen of teksten interageren met mensen om zo 
betekenissen tot stand te brengen  

o Afwijkingen tussen zender en ontvanger niet noodzakelijk als ‘fout’ 
beschouwd, maar bv. als culturele verschillen tussen partijen.  

o De centrale methode = semiotiek (leer van de tekens)  
o Richt zich primair op de producten van communicatie (boeken, kunstwerken, 

reclamespots…) 
2) Processchool: ziet communicatie als transmissie van boodschappen  

o Nadruk op hoe zender en ontvanger encoderen en decoderen, hoe kanalen 
en media efficiënt kunnen worden ingezet  

o Communicatie is een (beïnvloedings)proces  
o Verschil tussen output en input = fout 

o Basis: psychologie en sociologie  
o Richt zich primair op communicatieactiviteiten  

CONTROVERSEN EN BREEKPUNTEN  

1) Intentionaliteit: kan je pas over communicatie spreken als de communicatie ook 
effectief als communicatie bedoelt is?  

→ 4 situaties 

 Bedoeld door 
zender  

Niet bedoeld 
door zender  

 Intentioneel 
ontvangen  

1 2 

Niet 
intentioneel 
ontvangen 

3 4  

1) 2 babbelende mensen  
2) Luistervinken bij de buurvrouw  
3) Luisteren naar de les zonder op 

te letten  
4) Iemand draagt bandshirt 

(ontvanger knoopt daar 
betekenis aan vast ook al werd 

dit niet zo bedoelt  
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Je kan niet, niet communiceren! Probleem is wel dat intentionaliteit vaak moeilijk vast te 
stellen is. 

Theologen zeggen dat enkel situatie 1 communicatie is, als beide partijen het bedoelen als 
communicatie.  

2) 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.  

3) Richting van de communicatie  
→ Eenrichting (lineair) of tweerichting (circulair) 

Dus: Z→O (lineair) of Z→O→Z→O (circulair) 
4) Observatieniveau: algemeen of enkel ‘menselijke’ communicatie.  

Niveaus:  
a. Intrapersoonlijk (= conversatie met jezelf, in je hoofd) 

b. Interpersoonlijk 
c. Communicatie in (kleine) groepen  

d. Organisatiecommunicatie 
e. Massacommunicatie  

→ Tellen alle niveaus of moeten we intrapersoonlijk uitsluiten 

ELEMENTEN IN HET COMMUNICATIEPROCES 

1) Zender / bron → macht  
2) Ontvanger / bestemmeling → decodeert + interpreteert  
3) Boodschap → wat precies wordt overgedragen?  

→ Verbale en/of niet-verbale stimuli (tekens) 
→ Tekens: symbolen (geen natuurlijke relatie), iconen (fysieke gelijkenis tussen 

betekenaar en betekende), indices (sensorische ervaring A verwijst naar B) 
4) Signaal (drager van tekens)  

5) Kanaal (drager van signalen)  
6) Medium (technisch middel vaak)  

Indeling Bordewijk en Van Kaam:  

Controle 
over tijd 
en 
keuze 
van 
object  

 Controle 
over de 
opgeslagen 
informatie  

 

   Centraal Individueel 

 Centraal Allocutie  Registratie  

 Individueel  Consultatie  Conversatie  

 

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  

Conversatie: gelijkheid zender – 
ontvanger (interactie)  

→ Deze was eerst de uitzondering 
maar is nu de regel.  
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7) Ruis: elke stimulus die de ontvangst van een boodschap belemmert.  

8) Feedback: verbaal of non-verbaal, onmiddellijk of uitgesteld, mogelijkheid verschilt 
per kanaal/medium  

COMMUNICATIEMODELLEN  

De modellen zijn vereenvoudigde voorstellingen (grafisch / verbaal) die de voornaamste 

elementen van het communicatieproces en hun onderlinge relaties tonen. 
→ Functies: ordening, verklaring, hypothesen genereren. 

→ Soorten: structurele en functionele modellen.  
→ Vormen: verbale modellen, diagrammen, mathematische modellen  

→ Beperkingen / gevaren: eng denkkader, onvolledig, oververeenvoudigd 

De basismodellen (overzicht): 

• Communicatieformule van Lasswell 

• Mathematisch model van Shannon & Weaver 
• DeFleurs uitwerking van het S&W-model 

• Circulair model van Osgood & Schramm  
• Spiraal van Dance  

• Gerbners algemeen model  
• ABX-model van Newcomb 

• Conceptueel model van Westley & Maclean 
• Massacommunicatiemodel van Maletzke 

• Rituele modellen  
• Attentiemodellen  

LASSWELL  

Wie zegt wat via welk kanaal tegen wie met welk effect?  
→ Nadeel/kritiek: geen ruimte voor feedback + gaat ervan uit dat zender altijd bedoeling 
heeft om ontvanger te beïnvloeden + veronderstelt dat er altijd effecten zijn.  

MODEL VAN SHANNON & WEAVER 

Lineair, eenzijdig model:  
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DEFLEURS UITWERKING VAN HET S&W-MODEL 

S&W = Shannon & Weaver → voordeel: laten feedback toe  

 

OSGOOD & SCHRAMM  

 

In dit model hebben beide partijen, in een conversatie bv, dezelfde functies.  

→ verschil met vorig model:  

• Circulair i.p.v. lineair  
• Aandacht naar de belangrijkste actoren in het comm. Proces 

• Geen onderscheid tussen bron en zender en tussen ontvanger en bestemmeling 

Model = breuklijn met traditionele visie.  
Voordelen: geschikt om interpersoonlijke communicatie te beschrijven, maar  

Nadeel: minder geschikt om massacommunicatie te beschrijven  
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SPIRAAL VAN DANCE  

 

Bij het circulaire model (vorige) lijkt de communicatie steeds op 

hetzelfde punt terug te komen als waar ze vertrokken is. De spiraal 
wilt juist aangeven dat dit niet het geval is in de realiteit. 

Communicatie is een proces dat voorwaarts beweegt. 
= dynamisch  

Voordelen: toepasbaar op interpersoonlijke communicatie want 

relaties tussen 2 individuen ontwikkelen van vrij eng en 
oppervlakkig tot breed en diepgaand. Belangrijk: zelfonthulling.  

 

 

GERBNERS ALGEMEEN MODEL VAN COMMUNICATIE  

Massacommunicatieonderzoeker → model met grafische en verbale vorm (zie p27 voor 
meer uitleg) 

 

Het is een algemeen model (kan voor interpersoonlijke- en massacommunicatie).  

→ Belangrijk: rol van de perceptie. Er is steeds een afstand tussen de realiteit, hoe die 
gepercipieerd wordt en hoe die vervolgens opnieuw gecommuniceerd wordt. 
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ABX-MODEL VAN NEWCOMB 

Lijkt simpel, maar = hart van ideeën over 
attitudeverandering, publieke opinievorming en 

propaganda.  
→ Graad van consistentie of inconsistentie die 

bestaat tussen 2 personen (A en B) in relatie tot een 
3e persoon of object (X). Soms evenwicht, soms 

onevenwicht (2 personen vinden elkaar leuk, maar 
verschillende attitude tegenover X). 

→ Communicatie = tool om gelijkaardige attitude te 
houden tegenover X 

→ Comm. Treedt dus op in situaties van 
onevenwicht.  

→ Gewenste effect = herstellen van verstoorde 
balans in de relaties  

→ Later: comm. Treedt vooral op onder de volgende 
omstandigheden:  

1) Sterke aantrekkingskracht tussen A en B 
2) X is belangrijk voor minstens 1 van de 2 personen  

3) W heeft gemeenschappelijke relevantie voor beide personen  

Aansluitend: 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! 

WESTLEY & MACLEAN  

Schetsen een beeld van massacommunicatie, vertrekkend vanuit eenvoudig model van 
Newcomb.  

→ Grootste verschillen tussen interpersoonlijke communicatie en massacommunicatie: 

1) Feedbackmogelijkheden bij massacomm. = beperkter  

2) Grotere aantal alternatieve mediabronnen (A) en objecten (X) in de omgeving 
waaraan een individu B wordt blootgesteld en moet uit selecteren.  

De eerste aanpassing: 

• A maakt selectie uit reeks 

gebeurtenissen om over te 
communiceren. B kan ook directe 

ervaring hebben met X en kan 
feedback geven aan A.  
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De tweede aanpassing:  

• Toevoeging van C (communicator) = gatekeeper voor de verzending van 

boodschappen over de omgeving tussen A en B.  
• A staat voor bron in de samenleving, B staat voor lid van de samenleving. C heeft als 

taak om de noden van B te interpreteren en te voldoen door boodschappen nr B te 
versturen via een medium of kanaal.  

 Nu echt een massacommunicatiemodel 

 

MALETZKE: MASSACOMMUNICATIEMODEL  

Dit model reflecteert de psychologische complexiteit van massacommunicatie.  
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EEN RITUEEL MODEL VAN COMMUNICATIE  

James Carey → Plaatste tegenover de transmissie-visie van communicatie (Z → O), een 
‘rituele’-visie. Verschilt op een paar cruciale punten:  

• Transmissie: nadruk op doorsturen, zenden, 
bezorgen van info van ene persoon naar de 

andere.  
Rituele: nadruk op representatie van 

gedeelde opvattingen en overtuigingen over 
de tijd heen. Communicatie = ceremonie die 

mensen samenbrengt.  
• Transmissie: verschil tussen Z en O  

Rituele: geen onderscheid tussen Z en O. 
iedereen is gelijkwaardig, iedereen is 

participant.  
• Kerstboom staat centraal voor aantal waarden (samenhorigheid, vrede,..) 

→ Geen instrumentele waarde = representatie rituele. 

 Transmissie model Ritueel model  

Basismetafoor  Transport  Ceremonie  

Rollen  Zender en ontvanger  Participanten  

Rol van betekenis  Verzonden en ontvangen Gecreëerd en opnieuw 
gecreëerd 

Succescriterium De ontvanger krijgt de 
boodschap (accuraatheid 
van de transmissie) 

Gedeelde ervaring 
(gemeenschapsgevoel) 

Basisfunctie  Invloed over ruimte heen Gemeenschap over tijd 
heen 

 

ATTENTIEMODEL  

= aandachtsmodel van McQuail → past perfect binnen economische logica. 
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H3: 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… 

→ Geschreven taal  
→ Gesproken taal 

 De geschreven taal is afgeleid van de gesproken taal.  

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.  

4 kenmerken van taal: 

1) Taal bestaat uit symbolen: taal bestaat uit verschillende zaken om ons uit te drukken. 
→ Een teken = een signifié (datgene wat wordt opgeroepen in het hoofd van de 

communicator, het concept) en de signifiant ‘de vorm waarin het idee wordt 
uitgedrukt, de betekenaar). Vb.: kat = k, a, t  

→ Artificiële talen: signifiant kan elektrische pulsen zijn, gebarenn, tekens op paper…. 
→ Soms natuurlijke tekenrelatie vb.: rook is een teken van brand. 

→ Soms door mensen gecreëerde relaties = arbitrair.  
→ Ook vormen en kleuren kunnen een betekenis hebben. Verschilt van cultuur tot 

cultuur. Vb.: Hier is zwart de kleur van verdriet en rouw, in Japan bv is wit de kleur van 
rouw.  

2) Taal is een kennisgeheel: ieder kind wordt geboren met het potentieel om de klanken, 
woorden en zinsstructuren van om het even welke taal te leren.  

3) Taal bestaat uit regels en is ‘productief’: wij kunnen zinnen begrijpen die we daarvoor 
nog nooit eerder gehoord hebben. Dit wordt linguïstische productiviteit genoemd.  Als 

we een taal leren, leren we geen specifieke set van woordcombinatie maar 
algemene regels (complex) die ons toelaten om betekenis te creëren. We gebruiken 

dit onbewust.  
4) Taal beïnvloedt ons beeld van de werkelijkheid. Vb.: eskimo’s hebben 50 woorden 

voor sneeuw en dus zien zij ook 50 soorten sneeuw.  
• Het 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.  
• De Sapir-Whorf hypothese: 

o Linguïstisch determinisme: taal determineert wat we zien (vb.: 
eskimo’s) 

o 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’.  
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TAALVORMEN  

Er zijn verschillende taalvormen:  

• 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 communiceren.  
Vb.: in de wetenschap of internationale zakenwereld is dit Engels  

• Jargon: het gebruik van specifieke of technische woorden bij bepaalde 
beroepen.  

• Argot / Bargoens: 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  

STUDIE VAN TAAL  

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 taalsystemen en samenleving / cultuur  

Pragmatiek: taal in gebruikscontext.  

DE SUBSYSTEMEN VAN TAAL  

KLANKEN  

Fonologie: studie van het klankensysteem  
→ Kleinste significant klankpatroon: foneem  
→ Correcte uitspraak en herkenning relevante klanken 

WOORDEN  

Semantiek: studie van het betekenissensysteem: 

• Kleinste betekeniseenheid: morfeem 

o Vrij morfeem: zelfstandig woord (vb.: poes) 
o Gebonden morfeem: voor of achter vrij morfeem (-je, -achtig, vb.: poesje) 

• Vorming en betekenis van woorden (incl. meervouden, vervoegingen…) 
• Lexicon = opslag van woorden in het geheugen, woordenboek.  
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ZINNEN  

Syntaxis: studie van de structuur van zinnen: 

• Kleinste eenheid is de zin (zinsdeel) 

• Correcte volgorde van woorden en variaties in betekenis 
Vb.: De jongen de Jan geslagen heeft  

Vb.: de man laat de hond met de tak 

DE SOCIALE CONTEXT VAN TAAL  

Pragmatiek: de studie van sociale context van taal.  

• Verschillende tradities, vb.: 

o Functionele structuralisme van Jakobson (Rus) → Taal vervult 6 functies hier 
▪ 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  
 Niet alle 6 komen even vaak voor, 4 + 6 komen weinig voor bv en 3 komt vaak voor.  

o De (Angelo-Amerikaanse) taalhandelingstheorie Speech Acts Theory 
= handelen d.m.v. taal  

▪ Zender heeft een DOEL  
▪ Zelfde zin kan andere bedoeling hebben. Vb.: heeft u een horloge, 

wat doet u dit weekend ? 
▪ Het is de CONTEXT die informatie geeft over de bedoeling van de 

speech act. 
▪ De ‘coordinated management of meaning’ theorie (CMM) 

onderscheidt 4 soorten contexten:  
• Episode (situatie) 

• Relationship (rollen) 
• Life Script (professionele of persoonlijke identiteit) 

• Cultural pattern (culturele normen) 

Voorbeeld:  

• Speech act: onderraging, peilen naar kennis, gerust stellen  
• Episode: mondeling examen  

• Relatie: docent – student (de docent stelt de vragen en de student beantwoord ze) 
• Life-script (reputatie): strenge prof (die zal zeker geen bijvragen stellen om je te 

helpen) 
• Cultural pattern: bestaande cultuur van examineren binnen Vlaamse universitaire 

context (= ruimere cirkel, studenten van Vlaanderen zijn niet hetzelfde als NL)  
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Een mooie samenvatting staat op p47 in de cursus.  

PRAGMATISCHE STIJLEN EN STRUCTUREN  

CONVERSATIE  

Conversatie = meest gewone vorm van gesproken communicatie  
→ Onderhouden van relaties, exploreren en ontwikkelen van persoonlijke identiteiten en 
vervullen van dagelijkse taken.  

→ Meest wederkerige en evenwichtige vorm: gelijke participatiegraad. 

INTERACTIE BINNEN DE KLAS  

Discours binnen de klas = onevenwichtige machtsverhouding 
→ Onevenwichtige interactie.  

Vormen van discours: vergelijking van 2 discursieve vormen: private en publieke interactie.  

PRIVATE CONVERSATIE DIMENSIES PUBLIEKE LEZING  

• Wederzijds  
• Egalitair  
• Persoonlijk / 

informeel 
• Spontaan  
• Afgescheiden  
• Impliciet  
• Relationeel 

• Interactiepatroon  
• Machtsverdeling  
• Taalkeuze  

 
• Mate van planning  
• Toegankelijkheid  
• Betekenissen 
• Oriëntatie  

• Niet wederzijds  
• Ongelijk  
• Onpersoonlijk 

 
• Volgens script  
• Vrij voor publiek  
• Expliciet  
• Taak-georiënteerd . 

INTERACTIEF DISCOURS: COHERENTIE EN STRUCTUUR  

COÖRDINATIE VAN CONVERSATIEBIJDRAGEN  

Er zijn 4 regels (maximes) van Grice (1975): 

1.Het kwaliteitsmaxime: 

1) Zeg alleen wat je denkt dat waar is  
2) Zeg alleen waar je bewijs voor hebt  

Vb.: moet ik mijn zoon een nieuwe sportwagen kopen? → Ik weet niet of dat zo’n goed idee 
is, aangezien hij al een aantal ongelukken heeft gehad. Vs. ‘Oh natuurlijk, hij heeft nog maar 
2 auto’s in de prak gereden’ 

2.Het kwantiteitsmaxime: 

3) Zorg ervoor dat je bijdrage voldoende informatief is, maar ook niet meer informatie 
bevat dan noodzakelijk. 

Vb.: Waar is het postkantoor? → Op het einde van deze straat, 50m naar rechts. Vs. ‘niet ver 
van hier’ 

3.Het relevantiemaxime: 

4) Zorg ervoor dat je bijdrage relevant is voor het gesprek 
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4.Het maxime van wijze  

5) Wees duidelijk, vermijd ambiguïteit, wees beknopt, wees ordelijk. 

Vb.: wat heb je vandaag al gedaan? → Opgestaan, gegeten, aangekleed en naar school 

vertrokken. VS. ‘Gegeten, opgestaan, naar school vertrokken en aangekleed’ 

SMALL TALK 

De fatische functie van Jakobson:  

• Verbale (en non-verbale) processen die interactanten gebruiken om interactie te 

beginnen en te beëindigen, topic te introduceren, spreekbeurten te verdelen,… 
Vb.: Wat denk jij hiervan, Jan?  

• Verbale (en non-verbale) processen die een ritueel en routinematig karakter hebben 
(= small talk)  

De functies van small talk:  

• Transitional function: 2 vriendinnen zitten samen op café en gaan heel de avond 

babbelen. Eerst small talk, dan intiem = transitie.  
• Explorative function: aftoetsen, elkaar leren kennen in de aula = exploreren.  

Onderwerpen:  

• Neutrale topics: feiten uit onmiddellijke omgeving, die zender en ontvanger raken 
Vb.: het weer → voordeel: neutraal, dus perfect voor small talk.  

• Ego-georiënteerde topics: 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) 

• Alter-georiënteerde topics: betrekking op toehoorder. Vb.: met MIJ is alles goed.  

De keuze van de onderwerpen laat ook de status/machtsdimensie en solidariteitsdimensie 
zien.  

TAAL EN SOCIALE IDENTITEIT  

Genderlects: taalverschillen ngl geslacht?  

• Ontwikkeling van sekseverschillen  
o Trouble talk : problemen vertellen (vrouwen doen dit meer dan mannen)  

Nu is dit al evidenter dan 30 jaar geleden.  
o Rapport talk vs. report talk 

→ Rapport talk = relatie-georiënteerde gesprekken. Focussen op de relatie, 
intieme context. Vrouwen doen dit meer.  

→ Report talk = verslag uitbrengen van een situatie. Dit doen mannen meer.  
• Onderzoek naar sekseverschillen: 

o Kwantiteit, onderwerpen, grammatica, woordgebruik, gebruik van humor, etc. 

Als je zoekt naar genderverschillen, dan zal je ze ook vinden.  
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TAAL EN CULTURELE VERSCHILLEN  

Er zijn culturele verschillen wat betreft: 

• Contextafhankelijkheid: hoge en lage context 

o Lage context: sprekers moeten alles at ze bedoelen, expliciet uitdrukken. µ 
o Vb.: Amerikaanse shows 

o Hoge context: sprekers moeten niet alles letterlijk zeggen om de boodschap 
over te brengen. Vb.: in China wordt geen ‘hij’ of ‘zij’ gebruikt dus moet je dit 
afleiden van de context.  
→ Ook de toon van de stem, oogcontact en andere non-verbale cues zijn 

belangrijk.  
• Verbale directheid = sterk gelinkt aan context-aspect 

→ Lage context: gekenmerkt door verbale directheid → To-the-point (zeggen wat ze 
denken)  

→ Hoge context: verbale indirectheid (rond de pot draaien)  
• Expressiviteit  

• Formaliteit: sommige culturen gebruiken taal op een formele manier (protocol = 
belangrijk) = typisch voor culturen met sterke machtshiërarchie.  
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H4: NON-VERBALE COMMUNICATIE  
KENMERKEN VAN NON-VERBALE COMMUNICATIE  

• Het kan onbedoeld zijn: vaak niet gecontroleerd. Vb.: beginnen blozen tijdens 
mondeling examen 

• Bestaat uit verschillende codes (hieronder meer) 
• Is onmiddellijk (verbonden aan lichaam), continu (tekens vloeien in elkaar over) en 

natuurlijk (komt spontaan, vb.: teken doen dat iemand dichter moet komen)  
• Is zowel universeel (aangeboren) als cultureel (aangeleerd) → hieronder meer.  

VERSCHILLENDE CODES  

Deeldomeinen van de NVC 

Lichaamshouding, -beweging en gestures 
(kinesics) 

Emblemen, illustratoren, regulatoren, 
affectvertoners, adaptoren 

Gelaatsuitdrukkingen en ooggedrag 
(kinesics) 

Culturele, professionele en persoonlijke 
‘display rules’ 

Vocale kenmerken (paralanguage) Vocale kwaliteiten, vocalizations, vocal 
segregates 

Ruimtegebruik (proxemics) Territorialiteit, ruimtegebruik, persoonlijke 
ruimte, aanrakingsgedrag (haptics) 

Tijdsgebruik (chronemics) Psychologische, biologische en culturele 
tijdsoriëntatie  

Uiterlijk en objecttaal Lichaamsvorm, kleding, objecttaal  

 

UNIVERSEEL & CULTUREEL  

Ekman & Friesen (1975) 

→ Universeel → aangeboren → 6 basisemoties die ze overal ter wereld herkennen  
→ Cultureel → aangeleerd → 1 gebaar kan in verschillende culturen verschillende 

betekenissen hebben vb.: teken van oké 

VOOR WELKE INFORMATIE IS NVC BELANGRIJK?  

• Eerste indrukken en beoordeling  
• Relationele informatie:  

o Liking: of men elkaar graag mag (oogcontact, gelaatsuitdrukkingen, 

nabijheid) 
o Status: de houding, gebaren, aanrakingsgedrag enz. kan soms de status van 

een persoon weergeven. Hoge status = meer oogcontact bv. 
o Responsiveness = psychologische betrokkenheid bij de interactie wordt 

duidelijk door het aantal gespreksbijdragen, de hoeveelheid gebaren en de 
verandering in gelaatsuitdrukkingen.  

• Emoties uitdrukken: je ogen en je gezicht kunnen je ware emotie(s) niet verbergen.  

Verbale communicatie is dan weer belangrijk om abstracte zaken uit te leggen.  



Communicatiewetenschap  

16 
 

NON-VERBALE COMMUNICATIE VS. VERBALE COMMUNICATIE  

 Non-verbale communicatie  

Voordelen -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  Sommigen hebben NVC wel onder controle en kunnen dit sturen.  

KINESICS 

Kinesics = de studie van de lichaamshouding, -beweging en gestures, gelaatsuitdrukkingen 
en oogbewegingen.  

Ekman & Friesen:  

• 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.  

• 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 het woord 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.  

LICHAAMSHOUDING  

Lichaamshouding:  

• Open houding: ik ben benaderbaar 

• Gesloten houding: laat mij gerust  
→ soms nemen we het gedrag van onze gesprekspartner over (hogere status), dit 

noemen we pacing (of synchronisatie)  

  



Communicatiewetenschap  

17 
 

HANDEN EN ARMEN  

Ook gebaren zijn cultuur gebonden, maar sommige zaken zijn weer universeel begrepen 
zoals vuist maken = agressie.  

GELAATSUITDRUKKINGEN  

• Universeel (basisemoties) vs. cultureel gebonden  

• 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.  

OOGGEDRAG  

• Expressie van persoonlijke informatie (vb.: macht (meer macht = meer oogcontact), 

emoties, karaktertrekken (meer oogcontact = vriendelijker))  
• Initiëren en reguleren van conversatie (oogcontact afbreken = einde conversatie) 

• Monitoren van feedback  

PROXEMICS: TERRITORIALITEIT EN RUIMTEGEBRUIK  

Proxemics = hoe gaan wij om me ruimtes + territoria  

SOORTEN TERRITORIA EN INBREUKEN OP TERRITORIA (TRIGGER WARNING)  

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.  

Territoria kunnen geschonden worden op 3 manieren:  

1) Contaminatie = het territorium vervuild of onaanvaardbaar gemaakt. Vb.: vandalisme 

aan huis  
2) Overtreding = een oneigenlijk gebruik van een territorium. Vb.: wanneer een 

vreemdeling zomaar begint mee te praten in de private conversatie  
3) Invasie = 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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RUIMTEGEBRUIK 

• Zitindeling 
• Kantoorindeling  

In een gewone klas zullen studenten die het dichtst bij de docent zitten minder vaak worden 
aangesproken dan diegene die veraf zitten. In een collegezaal komt de meeste participatie 

van de zogenaamde ‘actiezone’ (= een driehoekig gebied dat (breed) begint vooraan en 
(smal) eindigt naar achteren toe).  

PERSOONLIJKE RUIMTE  

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 de 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 

Wanneer onze behoefte aan persoonlijke ruimte geschonden wordt, ervaren we crowding. 
Vb.: in een volle lift. Je gaat je dan met je houding afsluiten van de rest = barrièregedrag.  

HAPTICS 

Haptics = aanrakingsgedrag  

• Sterk cultureel bepaald → Sommige culturen vaker ‘hand op de arm’ dan anderen 
• Definitie van relatie → veel van de NVC door de relatie: vaak status (vb.: als een 

docent een student een schouderklopje geeft is dit oke, andersom niet) 
• Emotionele behoefte  

• 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…  
→ 3 soorten:  

1) De psychologische tijdsoriëntatie: mensen verschillen qua tijdsfocus; sommigen zijn 
gericht op het verleden, anderen op het heden en nog anderen op de toekomst. 

2) De biologische tijdsoriëntatie: onze biologische ‘klok’, de problemen die we ervaren 
bij de uurwisseling, etc.  

3) 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. 
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In sommige culturen is de handeling van ‘iemand laten wachten’ een teken van dominantie. 
De eigen tijd is belangrijker da de tijd van de persoon die men laat wachten.  

FYSIEKE KENMERKEN  

Lichaamsbouw:  

• Endomorfe lichaamsbouw = klein, rond en dik. 

• Mesomorfe lichaamsbouw = gemiddelde grootte, gespierd en atletisch 
• Ectomorfe lichaamsbouw = grote, magere, schrille personen 

→ Uiteraard ook veel tussencategorieën  

Belangrijk is dat deze lichaamstypes gelinkt worden aan persoonlijkheidskenmerken. 
Endomorf = genereus, gevoelig. Mesomorf = ambitieus, energiek, competitief en enthousiast. 

Ectomorf = nauwgezet, vreemd, gevoelig, serieus  

Ook de grootte van een persoon doet er toe. Vooral bij mannen is groot zijn een voordeel. 
Terwijl vrouwen eerder slank en klein moeten zijn.  

Ten slotte nog de kleding van een persoon. In essentie vervult het 3 functies:  

1) Comfort en bescherming (wind, 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.  

 Mensen dienen hun kleding aan te passen aan de situatie. Ze blijken in het algemeen 
ook beter te reageren op mensen die dezelfde kledingsstijl hebben als zijzelf.  

DE “TAAL” VAN OBJECTEN  

Ook voorwerpen, architectuur en interieur zijn publieke symbolen van waarden, status, 

financieel succes… vb.: dure sportwagen, dure kleren,… = uitdrukking van zijn/haar identiteit  

PARALINGUÏSTIEK  

Dit deel van de NVC is nauw verbonden met de verbale communicatie. De manier waarop 
woorden worden uitgesproken bv.  
De ‘para-taal’ heeft betrekking op:  

• De vocale kwaliteiten (kenmerken van de stem, toon, intonatie…) 
• Vocalizations (speciale geluiden waaraan betekenis kan worden toegekend, zoals 

kreten, gegiechel, etc.) 

• Vocal segregates (pauzes en ‘vulmiddelen’ zoals ‘euh’…) 

Deze zaken hebben betrekking op de betekenis van de gesproken woorden. Ook onze 

oordelen over de status van iemand, zijn vaak gebaseerd op de manier van spreken van die 
persoon.  

Bepaalde accenten worden geassocieerd met prestige speech. Andere accenten die 

afwijken van de standaardtaal worden dan weer als minder intelligent bestempeld.  

Wie perfect spreekt, wordt vaak omschreven als ‘afstandelijk’ en snobistisch. Wie een 
regionale taal spreekt komt juist sympathieker over.  
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Als je iemand negeert, kan dat de boodschap hebben dat je de aanwezigheid van die 

persoon in kwestie ontkent. Stilte kan ook aantonen dat iemand iets ongepast heeft gedaan 
of gezegd. Vb.: racistische ‘mop’, maar stilte kan ook een teken van respect zijn vb.: 
wanneer mensen in een kerk komen, stoppen ze vaak met praten. Ten slotte worden mensen 
ook vaak stil wanneer ze in contact komen met iemand van een hogere status.  

HOE ZIET NVC ERUIT IN EEN ONLINE CONTEXT? 

Éen van de kenmerken van computer mediated communication (CMC), is dat de interacties 

vaak tekstgebaseerd zijn. 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.  
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H5: INTERPERSOONLIJKE EN GROEPSCOMMUNICATIE  

INLEIDING  

4 communicatieniveaus: 

1) Interpersoonlijke communicatie  
2) Groepscommunicatie 

3) Organisatiecommunicatie 
4) Massacommunicatie 

Eerste 2 in dit hoofdstuk bespreken.  

INTERPERSOONLIJKE COMMUNICATIE  

SPECIALE VORM VAN DYADISCHE COMMUNICATIE  

Viertal visies (Trenholm) over definitie interpersoonlijke communicatie:  

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. 

Communicatie wordt geleid door regels. De ontwikkelingsbenadering: 

1) Culturele regels: meest algemene  

• Bij mensen die we niet kennen  
• Vb.: als we een vreemde groeten  

2) Sociale regels: gebonden aan lidmaatschap van een groep  
• Veeleer informele begroetingen  

• Vb.: studenten die elkaar groeten 
3) Psychologische regels: wanneer we elkaar goed kennen  

• Partners zelf bepalen de regels  
• Deel van de vreugde van het hebben van een hechte relatie, is het 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.  

Wanneer we elkaar beter leren kennen, breiden onze informatiebronnen ook uit (omdat we 
dus meer te weten komen over elkaar). We kunnen de ander hun gedrag verklaren en 

voorspellen. 
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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) 

 

 We gaan om met mensen die onze eigen identiteit bevestigen, die de wereld zien 
zoals wijzelf. We kiezen onze vrienden deels omdat ze ons toestaan om te zijn wie we 

zijn.  

DE ONTWIKKELING VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES  

TOENADERINGS- EN VERWIJDERINGSFASEN  

Relaties zijn niet statisch, maar dynamisch → ze veranderen met de tijd heen. Knapp 

onderscheidt 5 toenaderings- en 5 verwijderingsfasen.  

Toenaderingsfasen:  

1) Initiatie → 3 taken:  

• Positieve indruk creëren  
• Observatie van de andere  

• 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) 
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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.  

Verwijderingsfasen:  

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.  

Samenvatting:  
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Een variant: relationele ontbindingsmodel van 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 

INTERPERSOONLIJKE AANTREKKINGSKRACHT: DE FILTERTHEORIE  

Aantrekking tussen personen: filtertheorie van Duck. Wat trekt mensen precies aan om een 
relatie te starten? → Volgens Duck: proces van eliminatie. Het punt waarop iemand eruit 

gefilterd wordt, is het soort relatie dat men met deze persoon zal willen aangaan.  

• 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.  

ZELFONTHULLING IN DE ONTWIKKELING VAN INTERPERSOONLIJKE RELATIES  

Disclosure = 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.  

Nuttige manier om hiernaar te kijken = Johari-venster (Joseph Luft & Harry Ingam) (hieronder) 

 Geweten door jezelf  Niet-geweten door jezelf  

Geweten 
door anderen  

Open luik: aspecten van onszelf die wij zelf 
kennen, en anderen ook. vb.: onze 
haarkleur, beroep, naam… 

Blind luik: dingen die anderen 
van ons weten en in ons zien, 
maar we zelf niet kennen. Vb.: 
eten tussen onze tanden, zien 
we zelf niet, anderen wel.  

Niet-geweten 
door anderen 

Verborgen luik: bevat info over onszelf, die 
we zelf kennen maar anderen niet. vb.: ik 
hou stiekem van schlager muziek maar 
niemand weet dat van mij. Als deze kennis 
toch onthult wordt, verschuift dit naar het 
open venster. Dit kan gaan van stomme 
weetjes tot heel persoonlijke zaken. 

Onbekende luik: dingen die we 
niet weten over onszelf, en 
anderen ook niet. iemand die 
zichzelf als verlegen percipieert 
en ook zo gezien wordt, ineens 
assertief uit de hoek komen = 
kant die ze niet kenden.  
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Functies van zelfonthulling:  

• Manier om info te krijgen over een andere persoon (als jij info deelt, dan zal de ander 

dat ook terugdoen = reciprociteit) 
•  Meer vertrouwen, relatie wordt intiemer 

Risico’s i.v.m. zelfonthulling:  

• Negatieve reacties  
• Andere krijgt ‘macht’ 
• Schade aan relatie  

Door deze risico’s kunnen we dus een aantal aanbevelingen geven t.o.v. zelfonthulling:  

• Niet aangewezen in elke relatie  
• Overweeg vooraf de mogelijke effecten op de anderen  

• Kies het juiste moment en de juiste plaats (je gaat niet zomaar over je moeilijke jeugd 
vertellen wanneer je net nog bezig was over je outfit voor het feestje van vanavond)  

• Zelfonthullingen moeten met het hier-en-nu te maken hebben  
• Zelfonthullingen moeten gradueel gebeuren  

• Zelfonthullingen moeten wederzijds zijn  

 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  
 Conclusie: de combi van deze 3 effecten voorspelt vooral weinig intimiteit bij 

man-man dyades.  

ONLINE INTERACTIES  

3 types strategieën:  

1) Passieve strategieën: het feit dat de ene persoon de andere observeert (interacties) 

2) 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.  
3) 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. 
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(POTENTIËLE) PROBLEEMASPECTEN BINNEN RELATIES  

Binnen intieme relaties zijn er een aantal spanningsvelden:  

1) 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.  
2) 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. 
3) 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.  

Er zijn 3 manieren waarop koppels met deze spanningen kunnen omgaan:  

1) Dialectische nadruk: 1 van de 2 polen wordt in dat geval gewoonweg genegeerd. 
2) Pseudo-synthese: hier denkt men de 2 tegengestelde te combineren vb.: tegelijkertijd 

autonoom en samen kunnen zijn.  
→ Deze 2 zijn beide onrealistisch  

3) Reaffirmatie: hier beweegt men tussen de 2 uitersten. Vb.: wanneer men een drukke 
periode heeft, dan geeft men elkaar de gelegenheid om te werken (dus apart zijn), 

maar daarna plant men een vakantie om op die manier tijd samen te kunnen 
doorbrengen.  

Ander belangrijk issue = macht.  
→ Complementair patroon: iemand neemt de dominante positie in en iemand de 

onderdanige.  
Voordeel: er kunnen snel beslissingen genomen worden.  

Problemen wanneer rigide complementaire patronen ontstaan. In dit geval kan de 
onderdanige partner het beu worden om steeds te moeten luisteren, of de dominante 

partner kan het beu worden om altijd de leiding te moeten nemen.  
→ Symmetrische patronen: beide partijen vechten voor de dominante positie (frustrerend en 

stresserend)  

 Deze patronen kunnen dus voldoening schenken, maar ze kunnen ook een relatie 
beheersen en de opties van de partners beperken.  
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Een laatste issue = communicatie. Wanneer we interageren met onze partner kan die ons 

bevestigen of ons afwijzen. Verschillende vormen van afwijzende communicatie (Sieburg):  

1) Ondoordringbaar antwoord: de ene persoon negeert de andere 
2) Onderbrekend antwoord: de persoon onderbreken  

3) Van onderwerp veranderen: een onderwerp aansnijden dat niet gerelateerd is aan 
wat daarvoor werd gezegd.  

4) Koersveranderend antwoord: huidige onderwerp snel afsluiten en een nieuw topic 
introduceren.  

5) Afstandelijke antwoorden: persoon die een formele, gestileerde taal gebruikt, 
signaleert op die manier dat hij zich oncomfortabel voelt bij de andere.  

6) 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 

7) 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  

Groepen verschillen in omvang. Volgens sommigen is de kleinste een groep een groep van 2 
personen (dyad). Anderen beginnen pas van een groep te spreken wanneer er meer dan 2 
personen bij betrokken zijn. Wanneer de groep groter wordt, de doelstelling duidelijker en 

geformaliseerd, en de structuur meer georganiseerd dan verandert een groep in een 
organisatie. Er is geen echt cut-off point om te zeggen tot welk aantal mensen er sprake is 

van een groep (praktijk: meestal 12 – 20 mensen)  

WAT IS EEN GROEP?  

(kleine) menselijke 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. 

OMVANG VAN GROEPEN  

Toename van aantal dns betekent: 

• Toename van aantal communicatiekanalen 
• Grotere hoeveelheid bijdragen en ideeën 

(brainstorming)  
• Grotere kans op conflicten en misverstanden 

• Minder gelijke verdeling van gespreksbijdragen 
(zwijgzame mensen gaan nog minder zeggen, 

praters meer (vooral groepsleider) 
• Ontstaan van subgroepen, cliquevorming 

• Ideale groep: 5 tot 7 personen  
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AARD VAN DE GROEP  

Primaire vs. secundaire groep:  

• Primaire groep: 

o Sterke betrokkenheid  
o Informeel  

o Belangrijk WIE je bent  
o Groepsleden zijn ‘onvervangbaar’ (vb.: gezin → Broer / zus / moeder…) 

• Secundaire groep: 
o Formeel, afstandelijk 

o Belangrijk WAT je bent  
o Individuen vervangbaar (vb.: arbeidsgroepen) 

Aspectomvang : 

• Aantal taken dat de groep vervult  
• Hoe groter aspectomvang: 

o Des te meer kenmerken van primaire groep  
o Hoe duidelijker de grenzen zijn 

o Uiterlijke (kleding, jargon,…) en innerlijke overeenkomsten (normen, 
waarden…) tussen leden  

3 belangrijke soorten groepen:  

1) Gezin: belangrijkste kleine groep in de samenleving. Doorgans hechte groep van 

lange duur. Er wordt voor elkaar gezorgd en men kent elkaar door en door.  
2) 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.  

3) 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. 

GROEPSSTRUCTUUR  

Alle groepen hebben een bepaalde structuur. Niet alle leden zijn gelijk. Sommige leden zijn 
meer actief dan anderen. In het centrum van de groep (de clique). In de periferie bevinden 
zich de meer passieve leden. Soms klitten deze leden samen om een soort oppositiekliek te 

vormen.  

Groepsstructuren worden beschreven en geanalyseerd door middel van verschillen 
sociometrische technieken. De visuele voorstelling van alle interacties noemt men een 

sociogram (volgende pagina).  
→ Uit sociogram kan je bepaalde fenomenen afleiden: Individuele fenomenen (sterren, 

geïsoleerde, geesten) en groepsfenomenen (wederkerige keuzes, kettingen, eilanden, 
driehoeken en cirkels) 
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GROEPSLEIDERSCHAP  

Alle groepen zijn min of meer (hiërarchisch) georganiseerd. De leider is in staat het niveau 

van de groepsprestaties te verhogen en de betrekking tussen de groepsleden te versterken. 
Een gezagsstructuur ontstaat wanneer een groep een leider nodig heeft om activiteiten een 

richting te geven en te coördineren. Er is meer behoefte aan zo iemand naarmate de groep 
groter wordt, de taak van de groep ingewikkelder wordt, er sneller beslissingen genomen 

moeten worden. 

Leiderschap wordt bepaald door een aantal factoren:  

• De mate van gespreksbijdragen  

• Kwaliteit van gespreksbijdragen  
• Plaats in communicatienetwerk  

• Cultuur  
• Individuele eigenschappen (intelligentie, extraversie, aanpassingsvermogen en 

aanvoelen van sociale situaties) 

2 zaken zijn belangrijk in groep: 

1) Bereiken van groepsdoel  

2) Opbouwen en in stand houden van de groep zelf  

GROEPSPROCESSEN  

Groepsprocessen = alle verschijnselen die in het bestaan van een groep met zekere 
regelmaat en volgens een wetmatig verloop voorkomen. Vb.: hoe komt men binnen in een 

groep, welke fasen maken groepend door, hoe ontstaat samenhang, leiderschap, etc. 

HET BINNENKOMEN IN EEN GROEP  

• Vaak voorzichtige opstelling aannemen 
• Nieuwkomer moet van alles over groep te weten komen, ontdekken 

• Groep let op de nieuweling  
o Mensen die contact opnemen met nieuweling zijn vaak minder in groep 

verankerd 
o Invloedrijke mensen aanvaarden nieuwkomer indien hij zich schikt in hiërarchie 

• Als meerdere mensen tegelijk in groep komen: wel in staat om op KT invloed te krijgen 
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GROEPSONTWIKKELING  

Groepsontwikkeling (sociaal-emotioneel) vb.: Schultz 

• Eerste kernthema: erkenning, behoefte om erbij te horen  

o Op dit punt begint groepscohesie of desintegratie  
o Explorerende fase (small talk) 

• Tweede kernthema: invloed  
o Plaats in de pikorde van de groep  

o Kritiek op leider (vb.: Expeditie Robinson) 
o Verhulde negatieve gevoelens (groep wordt op sterkte en samenhang getest) 

• Derde kernthema: genegenheid  
o Uitdrukken van positieve (en negatieve) gevoelens  

o Groepssamenhang wordt ontwikkeld: “wij” 

Groepsafbouw (omgekeerde volgorde): 

• Affectie wordt afgerond:  

o Dns uiten hun positieve of negatieve gevoelens voor elkaar  
o Relaties worden in voltooid verleden tijd besproken  

• Invloed wordt afgerond: dingen die eerder door 
groep worden beslist, worden nu zonder 

discussie gedelegeerd aan lid of leiding; eerdere 
besluiten opnieuw besproken,… 

• Inclusie wordt afgerond: groepsleden komen te 
laat of vertrekken te vroeg, bagatelliseren 

belang dat groep voor hen heeft gehad, men 
belegt reünie… 

In taakgerichte groepen kunnen volgende fasen van 

probleemoplossing onderscheiden worden:  

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 informatie. 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. 
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Groepsontwikkeling volgens Tuckman (1965)  

 

Functies van groepscommunicatie volgens Bales: 

• Sociaal-emotioneel vlak: positief (vertoont solidariteit, verlaagt spanning, gaat 

akkoord) 
• Sociaal-emotioneel vlak: negatief (vertoont spanning, vertoont vijandigheid, gaat niet 

akkoord)  
• Taakgericht vlak: pogingen tot antwoord (geeft mening, biedt informatie, doet 

voorstellen)  
• Taakgericht vlak: vragen (vraagt om informatie, vraagt om meningen, vraagt om 

voorstellen)  

GROEPSNORMEN EN CONFORMISME  

Elke groep heeft eigen waarden en normen (die kunnen afwijken van algemeen sociaal 
aanvaarde normen) vb.: bendes met criminelen 
→ Een deel van die normen moeten (ten minste deels) onderschreven worden  

→ Bestraffing van ongewenst gedrag, beloning van gewenst gedrag  

Redenen om conformiteit na te streven:  

1) Om taken te regelen die van direct belang zijn voor de taak en de doelen van de 

groep  
2) Om interactie te regelen  

3) Om de eenheid van de groep tegenover de buitenwacht te beklemtonen (vb.: 
kledingstijl) 

Reacties op groepsovertredingen (van mild tot agressief): 

• Men praat op dissident in, zolang “kans op beterschap’  
• “Bekeerde” wordt opnieuw aanvaard 
• Volhardende dissident: wordt gemeden of uit de groep gezet 

Naast bestraffing van ongewenst gedrag, ook beloning van gewenst gedrag: in vorm van 
aanvaarding, waardering, erelidmaatschap, oorkonde… 
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Fasen in proces van aanvaarding groepsnormen: van uiterlijke meegaandheid tot 

verinnerlijking. 

Afwijken van normen: 

• Wanneer men reeds krediet heeft verworven  
• Evidenter voor wie laag in status en wie hoog in status is  

• Sterkste conformisme: gemiddelde status  

Conformisme: experiment van Sheriff (1936): autokinetisch effect  

• 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 
(pseudodeelnemers) dan zal de proefpersoon ook het foute 

antwoord geven, ook al ziet hij/zij duidelijk dat zijn/haar 
antwoord fout is.  

ONLINE GROEPEN (COMMUNITIES)  

Het internet maakt het mogelijk om online communities te creëren. Deze online 
gemeenschappen kunnen beschouwd worden als afgebakende sociale sferen waarin 

groepsprocessen zoals vriendschaps-, status- en normontwikkeling plaatsvinden.  
→ Binnen deze gemeenschap kunnen relaties ontwikkelen. De basis = vertrouwen.  

→ Toegang = eenvoudiger + offline statussymbolen zijn minder zichtbaar 
→ Online interacties kunnen op “gelijke voet” geboren. 

Toch blikt dat na verloop van tijd ook statusverschillen waarneembaar worden in online 

communities.  

Gift giving = het geven van steun, goede raad, etc. → blijkt ook bij te dragen tot de status 
van een persoon.  
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H7: MASSACOMMUNICATIE: DE MEDIAORGANISATIE  

INLEIDING  

Kenmerken van massacommunicatie:  

• Opkomst van de massamedia: tweede helft van de 19e eeuw.  
• Institutionele zender (complexe organisatie, vaak ook commercieel)  

• Grote, diverse groep ontvangers (openbare communicatie) met diverse 
achtergronden en interesses 

• Ruimtelijk en temporeel gescheiden  
• Indirect, gemedieerd contact via gespecialiseerde zend- en ontvangapparatuur  

• Weinig mogelijkheden tot feedback  
• Erg competitieve omgeving  

• De smaak van de ‘gemiddelde kijker/lezer’ domineert  
• Massacommunicaie-onderzoek: na aandacht voor (negatieve) effecten, aandacht 

voor inhoud en communicatoren (de media-organisatie)  

DE MASSAMEDIA-ORGANISATIE 

De werking en de structuur van de media-organisatie beïnvloedt de media-output. 
Organisatie-interne factoren die de inhoud beïnvloeden:  

• Individueel niveau van de mediawerkers  
• Niveau van de mediaroutines  

• Niveau van de organisaties  

Organisatie-externe factoren die de inhoud beïnvloeden: 

• Economische, politieke en sociale, publieks-, technologische invloeden  

• Culturele / ideologische invloeden  

Toepassing: nieuwsproductie en fictieproductie (soaps) 

 

Hiërarchisch model van de invloeden op de media-inhoud.  

  

Organisatie 

Routine

Mediawerkers

Inhoud 
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ORGANISATIONELE BENADERING VAN DE NIEUWSPRODUCTIE  

DE INHOUD VAN HET NIEUWS  

De inhoud van het nieuws: verschraling op diverse vlakken: 

• Thematische  

• Geografische  
• Personele 

Vroeger: vaker nieuws over de regering of buitenlandse zaken op de voorpagina van de 

krant, nu meer huiselijke zaken of accidenten.  

Gans onderscheidde 6 types van interessante verhalen:  

1) Mensen-verhalen: gewone mensen in ongewone situaties  

2) Rolomkering. Vb.: man bijt hond (vaak grappig, soms serieus) 
3) Human-interest-verhalen: gewone mensen met ongewone ervaringen die sympathie, 

medelijden of bewondering oproepen. Vb.: slachtoffers (vooral kinderen) van een 
tragische ziekte of mensen die zich heldhaftig gedragen bij rampen. 

4) Verhalen over kleine schandalen, morele overtredingen van beroemdheden.  
Vb.: weduwe gedwongen het huis te verlaten door stadsreglementen.  

5) Heldenverhalen: gewone mensen die criminelen aanpakken, avonturiers, etc. 
6) Gee Whiz – verhalen: verrassende verhalen, ongewone gebeurtenissen, het 

buitengewone maar triviale. Vb.: kip legt groene eieren, boer kweekt vierkante 
tomaten.  

ORGANISATIE-INTERNE EN -EXTERNE FACTOREN DIE DE NIEUWSINHOUD 

BEÏNVLOEDEN  

INVLOEDEN OP HET INDIVIDUEEL NIVEAU VAN DE PROFESSIONELE MEDIAWERKERS 

De mediawerkers = journalisten  

• Achtergrond en persoonlijke kenmerken: mannelijk, hoog opgeleid  

• Politiek-ideologisch profiel: progressief 
→ Verhouding politiek: links – centrum – rechts = 56 -27 – 27 % 

→ Shoemaker: onderzoek naar journalisten van de New York Times (NYT), hun politieke 
attitudes beïnvloedde de verslaggeving over de partijen.  

• Rolopvatting: De nieuwe journalist ontdekt en internaliseert de rechten en 
verplichtingen die verbonden zijn met zijn status, evenals bijbehorende normen en 

waarden.  
o Neutralen: zien zichzelf louter als ‘transmissiekanalen’. Taak journalist = asap 

(goede, geverifieerde) info bezorgen aan een zo groot mogelijk publiek. 
o Participanten: journalisten moeten verhalen uitpluizen om het verhaal te 

ontdekken en ontwikkelen (ze moeten dus inbreng leveren)  
o Er zijn ook nog journalisten die de tegenstanderfunctie belangrijk vinden 

(tegenwind geven aan politici en bedrijfsleiders). 
→ Onderzoek toont aan dat degene die zichzelf als ‘neutraal’ beschouwen 
vaak de minst eerlijke en begrijpbare verhalen schreven. De meest objectieve 
en accurate verhalen komen van degenen die zich tussenin situeren. 
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Illustratie (links): journalisten België, 2013 + Illustratie (rechts): journalisten België, 2013 , (67% 

hoogopgeleid)  

    

 

 

 

 

 

 

 

                       

INVLOEDEN OP HET NIVEAU VAN DE MEDIAROUTINES  

De mediaroutines vormen de onmiddellijke context van de mediawerkers en beperken hen 
in hun doen en laten. Deze routines ontstaan niet toevallig, ze zijn een praktisch antwoord op 

de vragen en behoeften van mediaorganisaties en -werkers, die geconfronteerd worden 
met beperkte middelen en een oneindige toevoer van ruw materiaal.  

 

De mediaroutines komen voort uit de beperkingen verbonden met: 

1) Het publiek: wat is aanvaardbaar voor de consument  
2) De organisatie: hoeveel kan de organisatie verwerken  

3) De bronnen: welke producten worden door de bronnen / leveranciers ter beschikking 
gesteld  
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1.Publiekgeoriënteerde routines  

12 nieuwswaarden (Galtung & Ruge):  

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 

In ppt anders dan cursus:  

 

 

 

 

 

Aanvulling van Warren:  

• Suspense  

• Seks 
• Emoties 

• Vooruitgang  
• Geweld  

“update” Galtung & Ruge – Harcup & O’Neill  

1) Machtselite  
2) Beroemdheden  

3) Entertainment  
4) Verrassing – 5) slecht nieuws – 6) goed nieuws – 7) omvang – 8) relevantie – 9) Follow-

up – 10) nieuwsagenda van de nieuwsorganisatie  
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Bovendien proberen ze ‘objectiviteit’ te creëren door citaten te gebruiken. 

Omgekeerde piramide structuur van een nieuwsbericht:  

in de inleiding moeten de 5W’s staan 
(Wie, wat, waar, waarom, wanneer). 
Als iemand de inleiding heeft gelezen 

moet die alles al weten.  

Alle belangrijke info staat in het begin 

van het artikel.  

Op het einde van het artikel staan 
enkel nog details en onbelangrijke info.  

 

 

2.Organisatiegeoriënteerde routines  

De media-organisaties moeten op een efficiënte wijze haar ruw materiaal verzamelen en 
evalueren, en de routines helpen daarbij.  

Beat-systeem:  

  

Nieuwsagenda: 
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Gate-keeping:  

 

3.Brongeoriënteerde routines  

Nadruk op routinekanalen (persberichten, persconferenties, officiële handelingen…) 

 

De informatiekanalen voor een journalist volgens Sigal: 

1) Veelgebruikte ‘routinekanalen’:  
a. Officiële handelingen 
b. De persberichten 

c. De persconferenties  
d. Niet-spontane gebeurtenissen  

2) Minder gebruikte ‘informele kanalen’:  
a. Informele briefings 

b. Lekken  
c. Niet-gouvernementele handelingen  

d. Verslagen van andere nieuwsorganisaties, interviews… 
3) Zelden gebruikte ‘ondernemingskanalen’:  

a. Interviews die op initiatief van de journalist worden afgenomen  
b. Spontane gebeurtenissen waarbij de journalist ooggetuige is  

c. Onafhankelijk onderzoek  
d. De eigen analyses en conclusies van de reporter 
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Vasterman en Aerden vermelden 2 soorten bronnen:  

1) Professionele bronnen: mensen die beroepsmatig met de media te maken hebben 

2) Niet-professionele bronnen: mensen die niet-beroepsmatig met de media te maken 
hebben, vb.: ooggetuigen van een ongeval  

INVLOEDEN OP HET NIVEAU VAN DE ORGANISATIE  

4 belangrijke vragen:  

1) Wat zijn de organisationele rollen?  
2) Hoe is de organisatie gestructureerd?  

3) Wat is het beleid en hoe wordt het geïmplementeerd?  
4) Hoe wordt het beleid opgelegd?  

Bovendien zit ook de volgende vraag impliciet verborgen hierin: hoe beïnvloeden 
organisationele factoren de media-inhoud?  

Organisatie en hun doelstellingen (vraag 1) 

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.  

Primaire doelstelling = winst maken.  

De organisatie: rollen en structuur (vraag 2) 

3 niveaus (verticaal): 

1) Laagste niveau: schrijvers, reporters, creatieve staf → verzamelen ruw materiaal en 

geven het vorm  
2) Middenniveau: redacteurs, producenten, etc. die het proces coördineren en de 

communicatie tussen de top- en de benedenlaag van de organisatie verzorgen.  
3) 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.  

Ook horizontaal opgedeeld: mediaprofessionals – 
commerciëlen – technici 

Het traditionele dagbladbedrijf, indeling (rechts) 
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Het (traditionele) televisiestation:  

 

Invloed van de organisatiestructuur op de media-inhoud (vraag 3) 

Conflicten zijn ingebouwd (zowel verticaal als horizontaal).  

• Reporters → georiënteerd naar hun bronnen → Redacteurs meer gericht naar 

publiek en doelstellingen van de organisatie  
• Horizontaal vlak: conflicten tussen verschillende afdelingen van het 

nieuwsdepartement (deelredacties vechten voor verhalen, redacties pleiten voor hun 
deelredactie, etc.) 

• Ook horizontale conflicten tussen verschillende departementen van de 
nieuwsorganisatie. 

• Journalistieke autonomie onder druk door toenemende complexiteit van de 
mediaorganisatiestructuur + belangen van de top.  

Controle: hoe wordt macht uitgeoefend? (vraag 4)  

Meeste controle wordt in een mediaorganisatie rechtstreeks uitgeoefend door middel van 
een beloningssyteem.  

Wanneer mediawerkers afleiden wat hun superieuren willen ,en het hen dan geven, is er de 

facto controle uitgeoefend. Controle wordt dus in feite zelfcontrole. 

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.  
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DRUKKINGEN VAN BUITENAF  

• 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:  

o De infoverzameling kan via het internet meer vanuit werkplek geregeld 
worden 

o Verschuiving van verslaggeving naar redactie versnelt  
o Belang van infomanagement neemt toe: selecteren, beoordelen en 

bewerken van info. Betrouwbare info op het internet is moeilijk te controleren  
o Het werken met online media vergt een toenemende technische vaardigheid 

(skills) 
• 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: 
o Via meer algemene wetten die objectieve, neutrale, professionele 

berichtgeving eisen  
o In noodsituaties oefent regering een directe invloed uit op de nieuwmedia 

(vb. tijdens oorlog)  
o Via het bestaan van zogezegde ‘staatsgeheimen’, zwijgplicht van 

ambtenaren 
o Via regelingen die de verslaggeving over rechtzaken bepalen  

o Via wetgevingen omtrent ‘smaad en eerroof’, die vrije meningsuiting inperkt  
o Etc.  

Daarnaast ook nog minder ‘officiële’ druk door belangengroepen.  
• 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.  
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EEN 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 (Familie, Thuis, Dallas, Days of out lives) 

• Sommigen komen overdag op tv en anderen tijdens de primetime. 
• De diverse afleveringen staan niet op zichzelf. 

• Thema’s: familie, ouderschap, hofmakerij = sociale problemen.  
• Personages: 5 archetypes  

o Het stijlvolle, voorstedelijke type (hoog opgeleid, vaak alleenstaand, 20-40j, 
‘trendy’, zorgeloos & egoïstisch) 

o Subtiele alleenstaande persoon (jong, goed opgeleid, professioneel, 
carrièregericht, vriendelijk, begaan met familie &vrienden)  

o Traditionele familiepersoon (getrouwd, geen type klasse/leeftijd, vaak vrouw) 
o De succesvolle ‘workaholic’ (meestal middelbare leeftijd, meestal man, vaak 

alleenstaand/gescheiden door werk) 
o Elegante ‘socialite’ (vrouw van middelbare leeftijd, middenklasse, rijk + gat in 

de hand, vaak excentriek, egoïstisch + onbetrouwbaar)  
• Locaties: thuis, café, in het restaurant, hospitaal, werk en op de straat.  

• Typische narratieve elementen: organisatie van tijd → gebeurtenissen lijken zich af te 
spelen in het heden en de tijd lijkt hetzelfde tempo aan te nemen als in de 

buitenwereld. Vooral feestdagen laten het samenvallen van de tijd zien.  
• = never ending story  

• Verhaallijnen zijn heeeel uitgebreid en langdradig. Gebeurtenissen ontwikkelen ok 
heel traag.  

• De verhaallijnen zijn verstrengeld en er is een groot aantal personages  
• Meestal eindigt de week of de aflevering met een cliffhanger. 

• 3 subgenres (geen uitleg voor gevonden in cursus?):  
o Dynastic  

o Community  
o Dyadic  

Series zijn echt afleveringen die op zichzelf staan met een aparte titel. Sure, de verhaallijnen 

van sommige personages kunnen evolueren doorheen de seizoenen, maar in principe kan je 
een aflevering kijken ergens random in het seizoen, en gewoon kunnen volgen. Vb.: Friends, 

CSI, Lucifer, … 
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ORGANISATIE-INTERNE EN -EXTERNE DRUKKINGEN DIE DE INHOUD VAN SOAPS 

BEÏNVLOEDEN  

INVLOEDEN OP HET INDIVIDUEEL NIVEAU VAN DE MEDIAWERKERS  

• Schrijvers: belangrijke rol, meeste macht (het verhaal is belangrijker dan de acteurs en 
de productiekwaliteit bij soaps)   

• Producers: superviseert, contacten met de pers (stelt ook deadlines op). Er zijn 3 types: 

→ De ‘filmmakers’, de ‘Schrijver-producers’, de ‘Carrière-producers’ 
• Regisseurs (minder invloed op de media-inhoud, dan andere regisseurs) 

• Acteurs / actrices (staan meestal niet zo sterk in hun schoenen als acteurs die 
meespelen in ‘prime time’-series. Soapacteurs kunnen gemakkelijk weggeschreven 

worden, wat vaak gebeurt) 

INVLOEDEN OP HET NIVEAU VAN DE MEDIAROUTINES  

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. 

INVLOEDEN OP NIVEAU VAN DE ORGANISATIE  

• Soaps zijn meestal de meest winstgevende programma’s voor het televisiestation 

• Het is belangrijk voor hun kijkcijferstrategie en het imago van de zender 
• De producenten van soaps hebben daardoor vrij veel macht doorgaans én worden 

enorm gewaardeerd door de managers. 
• Niettemin concurrentie om middelen (met andere programmamakers) 

DRUKKINGEN VAN BUITENUIT   

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.  
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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.  

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.  
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H8: MASSACOMMUNICATIE: DE INHOUD  
INLEIDING  

Waarom gaan we media-inhoud bestuderen?  

1) Beschrijven en vergelijken van media-output  

2) Media vergelijken met sociale realiteit, studie van media ‘bias’ 
3) Media-inhoud als reflectie van sociale en culturele waarden en overtuigingen  

4) Hypothesen ontwikkelen i.v.m. functies en effecten  
5) Mediaperformance evalueren. Vb.: Objectiviteit  

Genre, tekstuele en discoursanalyse, narratieve en andere formats. 

DE MEDIATEKST 

WAT IS EEN MEDIATEKST?  

Traditioneel: zender – “boodschap” – ontvanger  

Mediateksten = alles at boodschap kan genoemd worden (niet alleen geschreven teksten) 
→ actieve inbreng nodig. Deze actieve inbreng van de ontvanger: “tekst” en “lezer” 

OPEN VS. GESLOTEN TEKSTEN  

Emberto Eco = schrijver (dood) = taal- en literatuurwetenschapper  

Open Gesloten 

Voor veel interpretatie vatbaar  Niet echt interpreteerbaar  

Veel lagen  Eenvoudig  

Complex → aanleiding tot interpretatie  Vaak audiovisuele media  

High end = klassieke muziek bv. Low end = films, series  

SOORTEN LEZINGEN OF DECODERINGEN  

Watching Dallas (Ien Ang): onderzoekster deed een oproep in de krant: “wie graag Dallas 
kijkt, reageer hierop” → Daarna bracht ze een boek uit ‘Watching Dallas’ 
→ Conclusie: kijkers zien er enorm veel openheid en ruimte voor interpretatie in. Vrouwelijke 

kijkers zeiden bv. aandacht te hebben voor bepaalde karakters en jongeren hadden dan 
weer oog voor hoe de werkvloer werd afgebeeld, etc. 

Alle teksten zijn dus polysemisch (= alle teksten kunnen net zo vaak verschillend 

geïnterpreteerd worden, als dat er ontvangers zijn). 

Er zijn 3 soorten lezingen van mediateksten:  

1) Dominante of ‘hegemonische’ lezing (vb.: weerbericht → paraplu meenemen of niet)  

2) 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)  
3) Oppositionele lezing  
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Voorbeeld “lezingen” Assepoester 

• Dominante lezing: “Dit verhaal schetst een ideaal beeld van romantische liefde. Het 

toont aan dat echte liefde alles overwint en moedigt mensen aan om te geloven dat 
hun dromen waarheid kunnen worden.” 

• Oppositionele lezing: “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.“ 

REALISME VAN MEDIATEKSTEN  

Realisme is een van de moeilijkste concepten uit de studie van de media.  
→ In principe is niks “realistisch” in de media omdat alles een ‘afspiegeling’ is van iets anders, 
of een ander perspectief geeft dan in het ‘echte’ leven of whatever. Maar er zijn gradaties. 

Neem een overval als voorbeeld:  

• Bewakingsbeelden = zeer realistisch  

• Verfilming = zal realistische benadering hebben en soms kan dit zelfs NOG realistischer 
zijn dan de bewakingsbeelden omdat je meer kan laten zien, je kan meer 

standpunten en perspectieven laten zien.  
• Over the top verfilming = ongeveer realistisch met onrealistische elementen 

Vb.: stoere achtervolging → auto overkop → iedereen komt er zonder schrammetje 
vanaf, etc. 

• Animatie film → lego bijvoorbeeld, is helemaal niet realistisch MAAR kan het verhaal 
wel realistisch weergeven.  

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:  

• Bij non-fictie: vb.: nieuws waarbij schema of tekening wordt gebruikt  

• Bij fictie: innerlijk of emotioneel realisme → realisme op het niveau van de 
waarschijnlijkheid van het verhaal → “Zou ook in het echt kunnen gebeuren” 

Hoe komt realisme tot stand?  

• Bepaalde film- en schrijftechnieken komen realisme ten goede.  

Vb.: over-shoulder shot & shot reverse shot, etc.) 
• Inhoudelijke waarachtigheid vaak gevolg van intertekstualiteit: 

o Realisme van 1 soort tekst ondersteund door ander soort tekst  
o Realisme hangt af van waarschijnlijkheid (gelijkaardige elementen in 

gelijkaardige teksten)  

MEDIA-INHOUD ANALYSEREN  

Klassieke kwantitatieve inhoudsanalyse – Berelson (1952): 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.) 
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Voorbeelden:  

• Hoeveel aandacht aan welk soort nieuws?  

• Hoeveelheid en welk soort geweld in allerlei televisiegenres?  
• Hoeveel en welk soort reclame in vrouwenbladen?  

Kritiek op klassieke inhoudsanalyse:  

• Objectiviteit = onhaalbaar → Beter spreken over ‘systematisch’ en ‘repliceerbaar’ 
• “Frequentie” waarmee iets voorkomt: veel- of weinigzeggend?  

o Vb.: aantal doden in films 
• “manifeste” inhoud: oppervlakkigheid?  

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)  

Voorbeeld: narratieve structuur Slasher-film  

 

MEDIAGENRES  

KENMERKEN  

Genre verwijst naar elke categorie inhoud die de volgende kenmerken heeft:  

1) Collectieve identiteit (van mediateksten) die erkend is door zowel producenten als 
consumenten  

2) Identiteit is gebaseerd op bv. doelstellingen, vorm en betekenis.  
Vb.: elementen waarop tv-genres steunen (Lacey) (zie ook figuur, Berger) 

o Soorten personages  
o Setting  

o Iconografie  
o Narrative 

o Stijl  

Vb.: gameshow  
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3) Identiteit heeft zich ontwikkeld over de tijd heen, gegroeid tot conventies  

4) Gengres, subgenres, hybride genres 
5) Toegepast binnen media en over verschillende media heen.  

Figuur Berger:  

Objectiviteit 

Emotionaliteit   Hoog  Laag 

Sterk  Wedstrijden  Drama 

Zwak Actualiteit  Persuasie  

 

Voorbeeld: de Western  

• Fictiegenre terug te vinden in film, maar ook televisie, radio, boeken, etc. 
• Verhalen meestal betrekking op Westen van de V.S. in de 2e helft van de 19eE 

• Thema’s: 
o Overwinning van wildernis en onderwerping van natuur in naam van civilisatie  

o Afname van territoriale rechten van oorspronkelijke inwoners … 
o Samenleving rond erecodes i.p.v. wetten  

o Beperkte sociale banden: familie, peers, vaak eenzame cowboy 
o Locaties: woestijn, forts, saloons, jailhouse…  

• Subgenres:  
o Klassieke western  

o Spaghetti westen (revival van Western in Italië, low-budget, meer actie en 
geweld)  

o Revisionistische western (film vanaf jaren ’60: positievere portrettering van 
indianen, belangrijke rollen voor vrouwen) 

o Hedendaagse western  
o Science-fiction western (futuristische elementen in Western setting)  

VOORBEELD VAN EEN (VRIJ RECENT) GENRE: REALITY TV  

Kilborn (1994) onderscheidt in zijn definitie van reality-tv 3 belangrijke 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’ 
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Subgenres van reality tv volgens Bondebjerg (2002): 

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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H9: MASSACOMMUNICATIE: HET PUBLIEK  
INLEIDING  

• Veranderend publieksconcept (van massapubliek tot prosumers)  
• Publieksonderzoek 
• Totstandkoming TV-publiek  

VERANDERENDE PUBLIEKSCONCEPTEN  

1) Publiek = massapubliek (Blumer, 1939/1946, Williams, 1983), gekenmerkt door: 
o Heterogeen  
o Anoniem  

o Verspreid  
o Geen interactie  

o Geen leiderschap  
o Passief  

o Beïnvloedbaar 
o Wispelturig  

o Geen verfijnde smaak  
2) Publiek als groep:  

o Persoonlijk  
o Kleinschalig  

o Geïntegreerd in sociale leven  
3) Markt:  

o Media als economische identiteiten  
o Publiek als consumenten  

o Zender en ontvanger: economisch gelinkt  
o Nadruk op mediaconsumptie i.p.v. receptie  

o Effectieve communicatie en kwaliteit van de publiekservaring zijn van 
secundair belang  

o “ratings”-discours  
4) Prosumers:  

o Web 2.0  
o Voormalige (passieve) consumenten 

produceren nu ook (actief) inhoud 
Vb.: YouTube, Blogs, Twitter, Facebook, 

Wikipedia,… 
o Je bent niet langer puur zender en puur 

publiek 
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PUBLIEKSONDERZOEK  

DOELSTELLINGEN: MEDIA- VS. PUBLIEKSGECENTREERD 

Mediagecentreerd: 

• Feitelijk en potentieel bereik meten voor boekhoudkundige en reclamedoeleinden 

(verkoop en ratings) 
• Uitkijken naar nieuwe marktmogelijkheden  

• Testen van producten en verbetering van effectiviteit  

VOORBEELD: CIM 

CIM = Centrum voor Informatie over de Media  

Kijkonderzoek:  

• Panel van 750 gezinnen in Vlaanderen  

• In elk van gezinnen wordt kijkmeter geïnstalleerd 
• Kijkmeter registreert kijkgedrag van alle gezinsleden (en eventuele bezoekers)  

• Constante meting (dagelijkse cijfers)  

Radio-onderzoek:  

• 3 golven van bevragingen per jaar  

• Vraag om gedurende 7 dagen dagboek bij te houden (noteren per kwartier naar 
welke radio ze luisteren)  

• Bij telkens 8000 personen in België (gerekruteerd via FtF-interview) 

DOELSTELLINGEN VAN PUBLIEKSONDERZOEK  

Publieksgecentreerd: 

• Verantwoordelijkheid nemen om tegemoet te komen aan de noden van het publiek  

• Evaluatie van media performance vanuit het perspectief van het publiek  
• Motieven voor keuze en gebruik in kaart brengen  

• Ontdekken van betekenisgeving door publiek 
• De context van het mediagebruik bestuderen  

ONDERZOEKSTRADITIES  

Er zijn een aantal manieren om publiek wetenschappelijk te onderzoeken.  

Structurele traditie van publieksonderzoek:  

• 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 – Uses and 

Gratifications)  
• Motieven, keuzes, reacties gemeten  

• Kwantitatief onderzoek (survey, experiment..) 

Voorbeeld: effectenonderzoek  
→ Welk effect hebben foto’s van magere modellen op jonge meisjes (geen foto’s want dat is 
triggering)  

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)  

Voorbeeld: tv-gebruik binnen gezin  

ONDERZOEKSMETHODEN  

Hoeveel minuten heb je gisteren in totaal besteed aan:  

• Het luisteren naar de radio? → ….min  
• Het kijken naar televisie? → … min  
• Het opzoeken van informatie op het internet? → …min  

Hoe graag kijk je naar de volgende soorten programma’s. duid aan met een score van 0 (zie 
ik helemaal niet graag) tot 10 (zie ik heel graag) 

• Soaps: …/10 
• Nieuws: …/10 

• Natuurdocumentaires: …/10 
• Erotische programma’s  
• Actieprogramma’s 
• Detectives 

METHODOLOGISCHE PROBLEMEN  

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’ 
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TOTSTANDKOMING VAN EEN (TV-PUBLIEK) 

2 soorten invalshoeken:  

1) Het publiek als een gevolg van externe processen:  

o Structurele en omgevingsfactoren verklaren het mediagebruik  
o Publiek als tamelijk passief beschouwd 

o 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.  
2) Het publiek als actor: 

o Mensen beslissen welke media-inhouden ze consumeren + geven eigen 
interpretatie  

o Use and Gratification theorie  

STRUCTURELE VERKLARINGEN VOOR TV-KIJKEN 

• Wetmatigheden op niveau van cumulatief kijkgedrag (dupliciteitswetten): 
o Programmaloyauteit  

o Kanaalloyauteit  
o Inheritance of lead-in effect (vs. lead-out-effect) 

• Kenmerken van de zender: 
o Horizontale programmeringsstrategieën  

o Verticale programmeringsstrategieën  
o Rekening houden met concurrentie: non-coterminale programmering  

• Dus: 
o Start op het juiste moment met aantrekkelijk programma  

o Jaag mensen niet weg (verticale programmering + non-coterminaal) 
o Creëer routine (horizontaal)  

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  

Hebben zenders nog evenveel invloed op ons 
tegenwoordig? →  
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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.  

 

USES & GRATIFICATIONS (U&G): MEDIAGEBRUIK ALS DOELBEWUSTE 

BEHOEFTEBEVREDIGING  

INLEIDING: VROEGE STUDIES  

U&G theory – Katz et al. 1974 (de nuttigheidstheorie): 

• Vroegere studie: audiences for Daytime Radio Serials – Herzog (1944) 
• Berelson (1949): what missing the neawspaper means 

• Sutdie: television in the lives of our children – Schramm (1958-1960) 

UITGANGSPUNTEN  

• 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)  
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• De verkregen voldoening kan voortvloeien uit:  

o De media-inhoud  
o De blootstelling aan de media als zodanig, onafhankelijk van de media-

inhoud  
o En/of de situatie waarin de blootstelling plaatsvindt  

• Op basis van media-inhoud kan men geen nauwkeurige schatting van het 
behoeftepatroon maken  

• De media concurreren met andere bronnen van behoeftebevrediging  

AANVULLINGEN EN 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 

INTEGRATIE VAN BEIDE PERSPECTIEVEN?  

Selectiviteitsniveaus:  niet activiteit of handelen als basiscriterium voor selectiviteit (maar wel 
betrokkenheid)  

Betrokkenheid 

 Hoog  Laag  

Selectieproces  U&G Structurele factoren  

Geselecteerde inhoud  Gemotiveerde 
behoeftebevrediging  

Tijdverdrijf  

Niet-geselecteerde 
inhoud  

Gemotiveerde 
ontwijking  

Onvrijwillige ontwijking  

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. 

  



Communicatiewetenschap  

56 
 

H10: MASSACOMMUNICATIE: EFFECTEN  
INLEIDING  

4 grote periodes of ‘paradigma’s’ onderscheiden:  

1) Het almacht van de mediaparadigma 

2) Het beperkte effectenparadigma 
3) Het paradigma van de actieve gebruiken 

4) Terugkeer naar de almacht van de mediaparadigma  

ALMACHT VAN DE MEDIAPARADIGMA  

UITGANGSPUNTEN  

Einde 19e eeuw tot de jaren ’30 van de 20e eeuw.  

Vaak ook ‘the magic bullet’ of ‘hypodermic needle’ of ‘the one-step-flow’ theorie.  

Kenmerken:  

• Weerloze massa  

• Directe effecten  
• Stimulus-respons 

• Korte termijn  
• (vooral) Persuasieve inhoud  

Eerste onderzoeken: psychologische invalshoek.  

BELANGRIJKE STUDIES  

Onderzoek naar propaganda  

Laswell (1927): onderzoek naar propaganda waar communicatie ‘strategisch’ wordt ingezet.  

Institute for propaganda analyses (1937) onder leiding van Alfred McClung Lee. Hij 
onderscheidde 7 technieken:  

1) Zwart maken (name-calling)  

→ Propagandisten gebruiken negatieve labels voor diegenen die ze willen 
veroordelen: terroristen, extremisten, dictators. (veel voorkomende vorm)  

2) Mooi maken (glittering generalaties) 
→ 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 

3) Prestige verlenen (transfer) 
→ Autoriteit, sanctie en prestige van iets/iemand die we respecteren, overdragen 

over iets dat ze willend dat wij respecteren. Vb.: vrijheidsbeeld  
4) Autoriteit geven (testimonial) 

→ Een bekend persoon geeft zijn/haar steun aan een bepaald persoon, aan 
bepaalde ideeën. Vb.: Elton John die steun betuigt aan Hillary Clinton.  
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5) De burger bereiken (plain folks) 

→ 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.  
6) Samenhorigheid veinzen (band wagon) 

→ “Iedereen doet het” → het idee van een massa kan ervoor zorgen dat er een 
massa ontstaat (= vorm van groepsdruk)  

Vb.: legerwerving WO2 
7) Slim selecteren (card stacking)  

→ 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 Fund 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  

= een projectie van 100 jaar media-onderzoek dat nadien nog gevoerd werd.  
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War of the worlds-hoorspel op CBS (1938)  

Orson Wells:  

• 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.  

 Dit was een beetje het begin voor het beperkte effecten paradigma  

HET BEPERKTE EFFECTEN PARADIGMA  

UITGANGSPUNTEN  

Vanaf de jaren ’40 tot de jaren ’60 van de 20e eeuw.  
→ Men gaat  twijfelen aan het ‘almacht van de media’ – paradigma 

Uitgangspunten:  

• Sociale inbedding van individuen 
• Directe én indirecte effecten  

o Directe effecten: we zien (onmiddellijk) effect bij 
degene die eraan blootgesteld is.  

o Indirecte effecten: je moet niet zelf rechtstreeks 
blootgesteld zijn.  

• (nog steeds) persuasieve inhoud  
• (nog steeds) korte termijn  

• Onderzoektradities hebben vooral sociologische invalshoek.  

BELANGRIJKE STUDIES  

The People’s Choice 

Door Lazarsfeld, Berelson en Gaudet in 1940.  

• Context: presidentsverkiezingen van 1940 

• Uitgangspunt: hypodermic needle theory: media hebben een groot en direct effect 
op de kiesintenties van het publiek  

• Methode:  
o Selecte van ‘Erie county’ als onderzoekssite  
o Paneldesign (multivariate analyse) (illustratie)  

• Resultaten:  

o Relatie tussen diverse variabelen en stemmen voor 
ofwel Republikeinen ofwel Democraten  

o Interesse in verkiezingen: correlatie met opleiding, leeftijd  
o Vroege vs. late beslissing → typologie van kiezers: Early Deciders (53%), 

Crystallizers (28%)(Geen keuze begin, einde wel), Waverers (15%)(Kozen 
iemand, veranderde, uiteindelijk toch 1e keuze), Converts (8%) (maakte een 

keuze, maar kozen toch het tegenovergestelde uiteindelijk)  
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Uit die typologie van kiezers zien we dus eigenlijk dat de klassieke visie op media slechts op 

8% kan toegepast worden. 

De effecten van mediacampagnes: 

• Beperkt segment binnen populatie is in sterke mate blootgesteld aan radio, kranten-, 
en tijdschriftenpropaganda. Anderen hebben weinig aandacht voor campagne.  

• Veelvuldig blootgestelden zijn: sterk geïnteresseerde kiezers, diegenen die al beslist 
hebben en diegenen met hogere SES  

• 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. 

Persoonlijke invloed + two-step-flow  

• Face-to-face discussies zijn belangrijke bron van info en beïnvloeding  

• Sommige mensen fungeren als opinieleider 
• Zij hebben vel aandacht voor campagnes en vormen een brug tussen de media en 

minder actieve secties van de bevolking.  

CONCLUSIE: two-step-flow theorie (officieel geponeerd in 1954 – Personal Influence) 

AANVULLING 1: MULTI-STEP-FLOW  

Maar 2 stappen? 

→ Wie zijn die opinieleiders? 
≠ elite  
= soort van informele leiders  

 

 

 

 

AANVULLING 2: WIE ZIJN DE OPINIELEIDERS?  

• Geen aparte elite, lijken op wie ze beïnvloeden (sociale positie, beroep, inkomen en 
interesses)  

• Beïnvloeden gewoonlijk 4 of 5 anderen 
• Opinieleiders zijn verschillend naargelang domein (mode, sport, film…) 
• Opinieleiders bezitten informeel leiderschap 
• Opinieleiders zijn actief in het geven van info en het zoeken naar info  

• Opinieleiders zijn meer op vernieuwing gericht  
• Identificatie van opinieleiders:  

o Zelfidentificatie → Lazarsfeld  
o Identificatie door sleutelinformanten en sociometrische technieken  
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Sociogram: 

 

AANVULLING 3: KENNISKLOOFTHEORIE  

Tichenor, Donohue and Olien (1970)  

• Iemand met hogere sociale status neemt sneller info op  

• Mensen met hoge en lage SES groeien daardoor uit elkaar 

 

Iowa-studie  

Studie van Ryan en Gross (1943): study of hybrid seed corn: the adoption of innovation 

• Adoptie van hybride granen  

• Normaal altijd dezelfde granen  
• Nu gaan ze aan boeren een genetische mix voorstellen van granen. 

AANVULLING 1: INNOVATIETHEORIE, DIFFUSIETHEORIE OF ‘FLOW’-STUDIES  

Innovatie = idee, praktijk of object dat als nieuw wordt gepercipieerd door individu of andere 
adoptie-eenheid.  

Er zijn 5 fasen in het adoptieproces: 

1) Awareness  
2) Interest  

3) Evaluation  
4) Trial  

5) Adoption  
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Er zijn 5 typen mensen:  

1) Innovators 

2) Early adopters  
3) Early majority  

4) Late majority  
5) Laggards  
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Definitie van diffusie volgens Rogers: verbindt alle kernelementen 

= het proces waarbij over een innovatie wordt gecommuniceerd via verschillende kanalen 
over de tijd heen bij leden van een sociaal systeem.  

De diffusietheorie van Rogers werd ook toegepast op het nieuws, voornaamste bevindingen 

daarvan: 

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.  

“Experiments with film” en “Communiction and persuasion” 

Carl Hovland in 1946-1961 

Effecten van ‘why we fight’ films = films om soldaten gemotiveerd te houden om te vechten.  

Effecten van boodschap formulering bij overredende communicatie: 

• Zenderkenmerken: geloofwaardigheid  
→ Wetenschappelijke bron = positiever beoordeeld 

o 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 volgende p)  
• 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.  

→ 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.  
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Laboratoriumexperimenten (Sociaalpsychologisch)  

Conclusie: films hadden duidelijk effect op de kennis van de soldaten en bleken ook een 

effect te hebben op de attitudes van de soldaten, maar niet op de algemene houding 
tegenover de oorlog. Bovendien waren de films niet in staat het moraal op te krikken van de 

soldaten. 
→ Dus motivatie en attitude werden NIET beïnvloed door de films.  

Klapper  

Klapper: “Effects of Mass Communication”, 1960.  
→ Heeft veel geschreven over persuasieve communicatie (politieke campagnes, reclame, 
propaganda…)  

• Voornaamste effect = versterking van bestaande meningen  
• Radicale veranderingen zijn zeldzaam  

• Wel invloed bij doen ontstaan van meningen over nieuwe gegevens  
• Wel effecten bij Twijfelaars.  

Hij onderscheidt een zestal filters die door hun mediërende rolde mogelijke effecten van de 

massamedia aanzienlijk beperken:  

1) Selectieve blootstelling: met stellen zich open voor een beperkt aantal media en 
boodschappen (ze kunnen zich onmogelijk voor alles openstellen)  

2) Selectief waarnemen en 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.  
3) Groepen en groepsnormen: de boodschap wordt vergeleken met de al heersende 

normen en waarden in een gemeenschap 
4) Selectieve verspreiding: boodschap wordt een beetje ‘vervormd’ tijdens de 

interpersoonlijke uitwisselingen, waardoor de oorspronkelijke inhoud en impact sterk 
kan afgezwakt worden 

5) Selectie door de opinieleiders (zij selecteren boodschappen)  
6) 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.  
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CONCLUSIE / KRITIEK  

Beperkte effecten-paradigma gewikt en gewogen.  

• Nadelen:  

o Zowel survey als experiment hebben methodologische beperkingen – bestaan 
zaken die niet gemeten kunnen worden ook niet?  

o Abstracted empiricism: misschien overdreven gekeken naar empirie → 
theoretisch toetsen is nodig.  

• Voordelen: 
o Overdreven angst voor massale media-effecten nam af (gunstig voor 

mediawerken)  
o Geen overdreven speculatieve theorievorming zoals injectienaaldtheorie.  

o Kracht van onderzoekstechnieken  

Na dit paradigma gaat de slinger weer terug naar: “misschien zijn sommige effecten sterker 
dan we denken?’ 

HET ACTIEVE PUBLIEK: USES & GRATIFICATION THEORY  

= de nuttigheidstheorie, door Katz et al. 1974  

LANGE TERMIJNEFFECTEN  

UITGANGSPUNTEN  

Periode: vanaf jaren ’60 tot jaren ‘70 

Uitgangspunten:  

• Terugkeer van de machtige media?  
• LT-effecten (vb.: Stalagmieten-theorieën) 

• Effecten van informatie (nieuws) en fictie  

STUDIES / THEORIEËN  

Agendasetting-theorie  

Mc Combs & Shaw  

• Studie van presidentiële campagnes in 1968, 1972, 1976 

• Wat zijn de belangrijkste issues volgens de media en volgens de kiezers?  

Vb.: Opiniepeiling HLN november 2007 (illustratie)  

Correlaties: bepalen media waarover mensen nadenken?  

→ Bernard Cohen (1963): “The press may not be successful much of the time 
in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its 

readers what to think about.” → De beleidsagenda is datgene waar politici 
aandacht aan schenken. De media-agenda is niet volledig losstaand van 

de realiteit, MAAR nieuws is geen perfecte afspiegeling van de realiteit.  
→ Noodzaak om causaliteit vast te stelen (zie ook Iyengar en Kinder, 1987)  
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Iyengar en Kinder: hypothese dat wanneer tv-programma’s bepaalde problemen meer 
uitgesproken aandacht schenken, de kijkers deze problemen ook als belangrijker 
aanschouwd.  

 

AANVULLING 1: NIVEAUS VAN AGENDASETTING  

First level agenda setting: invloed van hoeveelheid berichtgeving omtrent een 
“attitudeobject”  
→ Issue of persoon (waarover denken mensen, vb.: klimaat) 

Second level 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). 

AANVULLING 2: PRIMING  

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.  

AANVULLING 3: FRAMING  

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.  

Vb.: Er zijn 3 oorzaken van diabetes, en een ongezonde 
levensstijl is de minst voorkomende eigenlijk. Maar de media 

heeft dit zo geframed dat het lijkt alsof dat juist bijna altijd 
de reden is.  
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Vb. Iyengar: episodische vs. thematische media frames: 

• Episodische frames: focussen op geïsoleerde gebeurtenissen, herleiden sociale 
problemen tot interne oorzaken  

o Episodic event  

o Episodic exemplar (concreet voorbeeld)  

• Thematische frames: benadrukken algemene trends, herleiden sociale problemen tot 
externe oorzaken.  

Voorbeeld: thematische frames    Episodic event  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodic exemplar (rechts) 
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Zwijgspiraaltheorie  

In 1974, door Noelle Neumann (1 van de weinige vrouwen in de geschiedenis)  

• 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.  
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Kritiek op deze theorie:  

1.Er bestaat niet zoiets als 1 grote opvatting (links 

vs. rechts). Elk individueel thema kan voorwerp 
worden van een zwijgspiraal.  

2.Vrees voor sociaal isolement is wellicht 
verbonden met persoonlijkheid 

3.Groepsprocessen: vrees voor isolement is 
aangetoond. MAAR theorie maakt sprong van 

groeps- naar maatschappelijke processen.  
4.De mensen zullen misschien hun mening niet 

uiten, maar daarom gaan ze ook niet meteen 
hun  mening veranderen….  
(maar dat beweerde Neumann ook niet)  
 

 

 

Cultivatietheorie  

Culturele indicatoren-project in de late jaren ’60 van George Gerbner  

Uitgangspunten:  

• 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.  

• 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: vb.: colleges, school, boeken over vak)  
→ Series + films die problemen aankaarten in de wereld die je zelf niet ziet / 

meemaakt. Vb.: boek over drugs (medisch = formeel leren, autobiografisch = 
incidenteel leren)  

  



Communicatiewetenschap  

69 
 

Drie onderzoeksluiken: 

1) Institutional Process Analysis (communicator)  

2) Message System Analysis (Inhoud) 
3) Cultivation Analysis (effecten)  

IPA: er zijn invloeden van verschillende zenders: 

• Financiers  
• Managers  

• Toeleveranciers 
• Collega’s  
• Concurrenten  
• Experts 

• Maatschappelijke belangengroepen  
• Publiek  

MSA:  

• 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.  

CA:  

• 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.  
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White: 20% is bang voor misdrijven (lichte en zware tv-kijkers) 

Non-white: >40% is bang voor misdrijven.  

 

 

  

Grafiekje uit oudere studie van de prof. 
Begrippen niet per se kennen 

Maar: kan het zijn dat mensen naar 

zichzelf kijken? Dat je van jezelf een 
bepaald beeld creëert doordat je naar 

andere mensen hebt gekeken in de 
media.  

Dus: wordt jouw zelfbeeld voor een 

deel ingevuld / beïnvloed door de 
media.  
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Kritiek op de cultivatietheorie  

→ Opvallend veel kritiek op gekomen. Soms ook onterecht omdat sommigen gewoon jaloers 
waren op het succes.  

• Operationalisering van de variabelen – beperkte vergelijkbaarheid  

→ De variabelen zijn op een manier gemeten, waarvan je achteraf kan zeggen ‘ze 
zijn niet op de beste manier gemeten’ en zo ongeveer elke onderzoeker heeft het op 
een verschillende manier gemeten.. Is heel jammer.  

• Kleine, beperkte ‘effecten’ (r = 0.10-0.20) 

→ Bijna elke studie opnieuw heeft deze theorie aangetoond, maar de 
correlatiecoëfficiënt geeft aan dat het om kleine effecten gaat.  

→ Maar dit gaat in 2 richtingen want misschien LIJKT het klein door die coëfficiënt, 
maar is het toch groot (want in zoveel studies teruggekomen). Een tweede reactie is 

dan weer: eigenlijk kunnen we deze theorie niet echt op een goede manier 
aantonen. Want we maken vgl tussen lichte en zware kijkers maar eigenlijk gaan we 

ervan uit dat ook lichte kijkers onder invloed staan van televisie. Dus dat je niet kan 
ontsnappen aan effecten van tv. Maar dit kunnen we niet vaststellen want je kan de 

media niet meer weghalen. Het enige wat we kunnen doen is binnen die groep 
opzoek gaan naar aanwijzingen voor het grote media-effect, en dus onderscheid 

maken tussen lichte en zware kijkers, en dan enkel de kleinere effecten waarnemen. 
Het grote effect kunnen we nooit achterhalen.  

• Causaliteit?  
→ Is het zo dat de angst voor misdrijven komt door het tv-kijken of dat de angst voor 

misdrijven juist leidt tot meer tv kijken. Maar, paar studies die ernaar hebben gekeken 
hebben dus wel degelijk bevestigd dat er causaliteit is. Het is het effect van televisie 

dat zorgt voor meer angst voor misdrijven.  
• Homogene televisie-inhoud en blootstelling  

→ Passief publiek dan wel..  
→ Zelfs vandaag met alle verschillende streaming opties zit er een homogeniteit in de 

verhalen, personages, plots, etc.  
• “tellen” volstaat niet om de boodschap van televisie zichtbaar te maken. 

→ Hij telde hoe vaak hij geweld zag op tv, dit is nu een beetje primitief. Nu zouden we 
kijken naar de verhaallijnen, context, etc.   

Cultivatietheorie = heel belangrijk.  

Mediatheorie  

McLuhan, “understanding the media”, 1964 

• Nadruk op de kenmerken van het medium zelf (i.p.v. inhoud): the medium is the 

message/massage + the content of a new medium, is an old medium.  

Vb.: op het moment dat boekdrukkunst wordt uitgevonden, veranderde de 
samenleving. Want verspreiding van kennis werd evidenter. En dat leidde tot een 

boos van kennis en kennisverspreiding. Vb.: voetbalmatch wordt op een bepaalde 
manier gefilmd OMDAT het op tv moet komen en er goed moet uitzien daar.  

• Technologie heeft (positieve) invloed op individuen en samenleving (vb.: the global 
village)  
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Kritiek op McLuhan:  

• Uit de hoek van de literatuurwetenschappers: ideeën erg uiteenlopend en 

inconsistent (de centrale gedachte is moeilijk vindbaar)  
• Uit de hoek van de empirische media-onderzoekers: “Grand theorist” met overdreven 

speculatieve en empirisch onverifieerbare ideeën.  
• Uit neomarxistische hoek: geweld aan ideeën van Innis.  

Kritische ‘cultural studies’ en de media  

• Jaren ’60 
• Europese theoretici (neomarxisten) die zich concentreren op massamedia en hun rol 

bij het promoten van een hegemonisch wereldbeeld  
• 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. 
• Ontdekking dat mensen vaak weerstand bieden aan dominante gezichtspunten, 

alternatieve interpretaties naar voor schuiven (dus geen rechtstreeks effect)  

MEDIA-EFFECTEN IN DE NIEUWE(RE) MEDIA-OMGEVING  

Computer-gemedieerde communicatie (CMC)  
→ Onderscheid jaren ’90 en Web 2.0 (Twitter, Instagram, Facebook)  

• Jaren ’90 CMC: klemtoon op tekstuele communicatie, vaak ook in anonieme 
chatrooms en nieuwsgroepen, en tussen mensen die elkaar niet offline kenden.  

• Web 2.0:  
o Info vaak multidirectioneel verspreid in een netwerk + ook visueel  

o Publiek kan verschillen van 1 tot velen (mensen die je offline kent of niet kent) 
o Iedereen heeft de mogelijkheid om zender te zijn (content creator)  

o Groot deel van de info die verspreid wordt, heeft betrekking op ‘het zelf’, dus 
= mass self communication 

MAAR heeft ook effect op de ontvangers.  

Leidt tot ‘deviant’ gedrag, vb.: flaming, trolling…  
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IS THIS THE REAL ME? IDEALIZED AND TRUE 

SELVES ON SOCIAL MEDIA  
Hoe presenteren wij onszelf op sociale media? Gaande van online berichtjes uitsturen met 

elkaar, maar ook je profiel op Instagram, Snapchat, etc. (CMC) 
→ Interpersoonlijke communicatie die niet face-to-face verloopt. Engelse begrippen = oke.  

DRIE HYPOTHESES  

 

 

 

 

 

 

 
 

The true self hypothese:  

• 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.  

Extended Real Life hypothese → Zelf-verificatie-theorie: 

• 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”.  

Idealized virtual-identity hypothese: ideaalbeeld van jezelf op sociale media:  

• 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.  

Indealized virtual-identity 

hypothese 
= onze presentatie van onszelf is 
de best mogelijke manier, ons 
ideale zelf, onze gehoopte zelve 
(zo mooi, lief, grappig, … 
mogelijk)  

Extended real-life hypothese 

= sociale media reflecteert 
onze persoonlijkheid. Maar 
laat daarom nog niet ALLES 
zien.  

 

The true self 

hypothese  
= we tonen ons hoe 
we echt zijn, wat soms 
in onze face-to-face 
gesprekken niet 
mogelijk is.  

Sociaal wenselijke zelf 

presentatie  

Authenticiteit  
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Dat zijn de 3 redeneringen voor de 3 hypothesen. Voor alle 3 zijn er ook wetenschappelijke 

verklaringen. 

Onderzoek: persoonlijkheidsvragenlijst voor mensen  
→ Persoonlijkheidsprofiel opstellen 

→ Daarnaast vragen we aan psychologen om naar de sociale media profielen te gaan 
kijken van die zelfde mensen.  

→ Resultaat: Positieve persoonlijkheidskenmerken (extravert, openheid) worden vooral gezien 
door de psychologen, neuroticisme (negatief persoonlijkheidskenmerk) komen ze niet/amper 

tegen online.  

Dit schema zegt: de 3 hypothesen kommen allemaal voor en wisselen gewoon af. Het hangt 
bv af van hoe we ons voelen  

 

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.  

Extensie van jezelf wordt hier eventjes niet meer behandeld.  

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.  
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HYPERPERSONAL MODEL OF COMMUNICATION  

Joseph Walther = belangrijke persoon in de communicatie.  
→ Hyperpersonal Model of Communication (1996)  

• 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.  

Maar 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.  

Stel: interactie waar 2 mensen berichtjes met elkaar uitwisselen (Whatsapp bv), die elkaar 
niet kennen. 

• Kans is heel groot (uit onderzoek) dat de elementen 
die er niet zijn, ingevuld zullen worden.  

• Je mist van alles in die communicatie: je ziet de 
gezichtsuitdrukking niet, je hebt geen social cues. 

MAAR: je gaat dit mentaal toch aanvullen.  
• Je vormt zelf een beeld van die persoon aan de 

andere kant en zijn/haar manier van doen.  
• Je gaat die interactie zo aangenaam mogelijk 

maken voor jezelf. Je gaat daarin overdrijven.  
• Zelfs als je met iemand stuurt die je wél kent, ga je je voorstellen hoe die persoon zich 

gedraagt.  
→ Als je op café met vrienden zit en de personen maken oogcontact met je en 

luisteren, dan voel je je goed en krijg je dus de volle aandacht. Dit kan je niet 100% 
zeker weten via berichtjes.  

• Je kan jezelf ook weer beter afschilderen dan je bent. Je hebt via berichtjes kans om 
eventjes na te denken over je antwoorden, je kan je kwetsbaar doen overkomen, je 

kan nadenken over een gevat antwoord, etc. terwijl in het echte leven je 
ONMIDDELLIJK moet reageren.  

De idealized perception (over attributie) (ontvanger) + optimized self-presentation (zender) 

→ Deze 2 in een soort spiraal zien: itensification loop = je bent de hele tijd om beurt zender en 
ontvanger, dan wordt dit proces zeer intens en krijgt dit een heel persoonlijke kleur.  

 Daardoor is CMC dus HYPERpersoonlijk.  

 Daardoor is het dus ook niet zo onwaarschijnlijk dat mensen online verliefd op elkaar 
worden.  

Belangrijkste take-away van dit vak: onderschat nooit hoe communicatie ongeveer alles 
van ons sociaal leven met elkaar verbind. 1 van de redenen van de generatiekloof.  


