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Schriftelijk examen 
 

Dr. Jan Boesman 

S0B05B – Sociologie van Media en ICT 

Instructies voor een goed verloop van het examen: 

Specifieke maatregelen: 

- Het examen bestaat uit twee bundels in verschillende kleuren. De eerste bundel (pgs 1-7, 

inclusief dit voorblad) bevat vragen 1 t.m. 3. De tweede bundel (pgs 8-9) bevat vraag 4. 

- Leg uw persoonlijke spullen (tassen, rugzakken, jassen, GSM, …) onder de eigen stoel. 

- Leg het examen af op de aangewezen stoelen.  

1. Schrijf op elk van de antwoordbladen uw naam, voornaam, studentennummer en opleiding. 

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 9 pagina’s). 

3. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten.  Ga ook na of u kladpapier gekregen hebt. 

4. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien. 

5. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk. 

6. Het examen begint om 16 uur en eindigt stipt om 19 uur.   

7. Examens van opleidingsonderdelen die in het Nederlands worden gedoceerd, moeten in het 

Nederlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden 

gedoceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent 

ingeschreven in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het 

Engelsworden beantwoord. 

8. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord. U geeft alle 

papieren af (examen en kladpapier). 

9. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest 

volledig is ingevuld. 



2 

 

Faculteit Sociale Wetenschappen Naam : ........................................................... 

Academiejaar 2020-2021 Voornaam :..................................................... 

Juni 2021 Studentennummer : ....................................... 

 Opleiding: ……………………………………… 

10.Let op!  Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art.84, 

85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement). 

11.Elle elektronische apparaten worden voor het examen uitgeschakeld.  

Veel succes! 

 

1. Volgens	sommige	mediasociologen	zou	men	in	feite	betaald	moeten	worden	om	commerciële	
televisie	te	kijken	en	sociale	media	en	datingapps	te	gebruiken.	Leg	uit	hoe	dat	zit,	a.d.h.v.	een	
bespreking	van	de	parallellen	en	verschillen	tussen	de	theorieën	van	Dallas	Smythe	(m.b.t.	
televisie)	en	Christan	Fuchs	(m.b.t.	sociale	media	en	datingapps)	(=	vraag	op	8	punten)	

	
OPM	(1).:	Het	gaat	om	modelantwoorden,	in	sommige	gevallen	werden	ook	punten	toegekend	voor	zaken	
die	hieronder	niet	beschreven	staan	maar	toch	als	relevant	werden	aanzien.		
	
OPM	(2):	Het	gewoon	‘uitleggen’	van	beide	theorieën	leverde	zeker	punten	op,	maar	mogelijk	niet	
voldoende	als	u	niet	ook	duidelijk	de	parallellen	en	verschillen	tussen	de	beide	kon	benoemen.	
	
JUISTE	BENAMING	THEORIEËN	
	

- (0,5	pt)	Audience	commodity	(Smythe)	
- (0,5	pt)	Internet	prosummer	commodity	(Fuchs)	

	
PARALLELLEN	
	

- (0,5	pt)	Beide	geformuleerd	binnen	de	context	van	de	kritische	politieke	economie	
- (0,5	pt)	Uitleggen	van	kritische	politieke	economie,	bvb	a.d.h.v.	één	van	volgende	kenmerken:	

o Bestudeert	de	machtsrelaties	die	aan	de	basis	liggen	van	productie,	distributie	en	
consumptie	van	middelen	

o (Neo)marxistische	school;	normatief	karakter	(maakt	diagnose	en	schrijft	remedie	voor)	
o Ingebakken	scepsis	rond	vrije	marktwerking;	Ziet	informatie	als	pubiek	goed	en	meent	dat	

commerciële	logica	(kijkcijfers,	clicks)	de	kwaliteit	en	diversiteit	vd	media	ondermijnt	
	

- (0,5)	Beide	vertrekken	vanuit	werking	commerciële	media:	verkopen	reclameruimte	aan	
adverteerders	(reclamebestedingen	primaire	inkomsten	commerciële	media)	

- (0,5	pt)	Beide	gericht	op	de	commodificatie	van	publiek:	monetaire	waardering	van	
mediagebruikers	

- (0,5	pt)	Beide	stellen	dat	publiek	wordt	verkocht/vermarkt	aan	adverteerders	(meerwaardecreatie):	
kijktijd	(Smythe)	dan	wel	gebruikersgegevens	(Fuchs)	

- (0,5	pt)	)	Beide	gebaseerd	op	de	notie	van	audience	labour,	het	publiek	verricht	de	arbeid	(door	te	
kijken	en	te	leren	over	producten)	

	
- Beide	bekritiseerd	omwille	van	de	problematische	parallel	tussen	labour	en	mediaconsumptie	
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o (0,5	pt)	Problematisch	om	‘tv	kijken’	of	‘apps	gebruiken’	gelijk	te	stellen	aan	loonarbeid;	het	
gaat	eerder	om	playbour	(verstrengeling	entertainment/werktijd)	

o (0,5	pt)	Bovendien	wordt	niet	het	publiek	as	such	verhandeld	maar	wel	hun	kijktijd	(Smythe)	
of	hun	activiteitsratio	op	sociale	media	of	datingapp	(Fuchs)	

	
VERSCHILLEN	>	OPM.:	Er	werden	géén	punten	toegekend	voor	wie	het	verschil	alleen	omschreef	als	zijnde	
televisie	(Smythe)	vs.	sociale	media	en	datingapps	(Fuchs),	om	de	eenvoudige	reden	dat	dit	al	in	de	opgave	
stond	vermeld		
	

- (1	pt)	Verschilpt	vanuit	Smythe:	context	televisie,	professionele	productie	vereist	
o Audience	commodity:	uitzenden	programma’s	om	lucratief	publiek	aan	te	trekken	

	
- (2	ptn)	Verschilpt	vanuit	Fuchs:	context	sociale	media/datingapps,	gebruikers	zorgen	voor	content	

o Internet	prosumer	commodity:	2-voudig	productieproces		
§ P1	=	Platform,	infrastructuur,	ondersteunende	diensten		
§ P2	=	commodificatie	gebruikersgegevens		

• =	kosteloze	surplus,	door	jouw	dagelijks	gebruik	van	sociale	media	‘schenk’	je	
informatie	aan	deze	platforms,	die	wordt	verhandeld	aan	adverteerders	

o Publiek	dus	actiever	dan	bij	Smythe		
o Gepersonaliseerde	advertenties	
o Illustratie	(bvb.	a.d.h.v.	Tinder)	

	
	

2. Voor	de	meeste	sociale	media	bestaat	er	een	leeftijdsgrens.	Bespreek	de	(on)zin	daarvan	a.d.h.v.	
de	twee	besproken	perspectieven	op	de	sociologie	van	de	kindertijd.	(=	6	punten)	

	
- (0,5	pt)	Traditioneel	sociologisch	perspectief	kunnen	benoemen		
- (0,5	pt)	Achterliggende	idee	van	adult-centrism	kunnen	duiden:	kind	als	‘mens-in-wording’;	als	

‘bezit	van	ouders’;	als	onvolmaakte	‘volwassenen	in	opleiding’	waar	volwassen	perspectief	op	
ingeschreven	moet	worden	

- (0,5	pt)	Consequentie	kunnen	duiden:	Kinderen	moeten	‘gecorrigeerd’,	socialisatie	in	functie	van	
dominante	ideologie	in	samenleving;	zonder	opvoeding	reddeloos	verloren	

- Consequenties	voor	mediaconsumptie	kunnen	duiden	(incl.	leeftijdsgrens	sociale	media)	
o (0,5	pt)	Mediaconsumptie	als	negatief:	nadruk	op	risico’s;	neiging	tot	afkeuren	en	morele	

paniek	
o (0,5	pt)	Zal	leeftijdsgrens	sociale	media	eerder	toejuichen,	kind	moet	zoveel	mogelijk	

afgeschermd	worden	van	sociale	media	(angst	voor	risico’s,	voor	expliciete	inhouden	zoals	
geweld	en	pornoficatie,	angst	voor	cyberpesten	e.d.m.);	…	

o (0,5	pt)	Sluit	aan	bij	‘parenting	out	of	control’	(opvolgen/surveilleren	van	kinderen)	en	evt.	
ook	bij	‘restrictieve	mediatie’		
	

OPM.:	Het	‘traditionele’	perspectief	is	niet	noodzakelijk	een	perspectief	van	‘vroeger’	(zoals	vaak	werd	
geschreven),	vandaag	kunnen	ouders	nog	steeds	eerder	die	visie	volgen	
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- (0,5	pt)	New	sociology	of	childhood	kunnen	benoemen	
- (0,5	pt)	Achterliggende	idee	van	child-centrism	kunnen	duiden:	kind	als	‘mens-in-zijn’;	idealisering	

kinderlijke	onschuld	(leeg	blad);	kindertijd	als	‘sociale	constructie’		
- (0,5	pt)	Consequenties	kunnen	duiden:	Kind	moet	zoveel	mogelijk	‘vrij’	gelaten	worden	–	kind	zien	

als	actief	en	creatief,	met	vaardigheden	en	ideeëen	
- Consequenties	voor	mediaconsumptie	kunnen	duiden	(incl.	leeftijdsgrens	sociale	media)	

o (0,5	pt)	Mediaconsumptie	als	positief:	nadruk	op	brede	mogelijkheden	om	creativiteit	te	
ontplooien,	bij	te	leren	en	communicatievaardigheden	aan	te	scherpen	

o (0,5	pt)	Zal	leeftijdsgrens	sociale	media	eerder	afkeuren,	kind	moet	daarin	vrijgelaten	
worden;	creativiteit	niet	afremmen;	…	

o (0,5	pt)	Doch	in	praktijk	is	‘parental	mediation’	meer	aangewezen	dan	totale	vrijheid,	
geïllustreerd	a.d.h.v.	één	of	meerdere	van	onderstaande:	

§ Actieve	mediatie:	praten	over	wat	kind	heeft	gezien	op	sociale	media	
§ Co-viewing/participatief:	samen	sociale	media	kanalen	bekijken/samen	ontdekken	

van	sociale	media	
	
	

3. Bespreek	het	bijgevoegde	artikel	in	het	licht	van	de	leerstof	over	leesposities,	online	
discussiemodellen,	en	connective	action.	(=	12	punten)	Volg	daarbij	de	volgende	stappen:	

	
a) Bespreek	Freelons	drie	discussiemodellen	(naam	+	één	zin	uitleg)	en	beargumenteer	welk	

model	van	toepassing	is	op	de	Facebookgroep	uit	het	artikel	(=	4	ptn)	
	
Van	toepassing	zijnde	model:	
	

- (0,5	pt)	COMMUNAUTAIR	model	kunnen	benoemen	
- (0,5	pt)	Model	kunnen	uitleggen	in	één	zin,	o.b.v.	(een	selectie	van)	onderstaande	elementen:	

o Online	discussie	op	basis	van	gemeenschap	
o Intra-ideologische	conversatie:	met	gelijkgestemden	worden	denkbeelden	verfijnd	en	

scherpgesteld	
- (1	pt)	Kunnen	uitleggen	waarom	dat	model	hier	van	toepassing	is:		

o De	meeste	mensen	in	de	groep	ondersteunen	het	idee,		dat	ook	nog	eens	wordt	scherper	
gesteld	(onderdak	bieden,	daarnaartoe	gaan,	…)	

	
Andere	modellen:	
	

- (0,5	pt)	LIBERALE	model	kunnen	benoemen		
- (0,5	pt)	Model	kunnen	uitleggen	in	één	zin,	o.b.v.	(een	selectie	van)	onderstaande	elementen:	

o Individu	gaat	boven	collectief	
o Vooringegenomenheid	voor	het	eigen	standpunt:	eenrichtingscommunicatie	
o Andere	standpunten	worden	enkel	beschouwd	in	het	licht	van	het	eigen	denkkader	
o Niet	zelden	aanleiding	tot	ordinare	scheldpartijen	–	flaming	
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o Vb.	HLN.be	
	

- (0,5	pt)	DELIBERATIEF	model	kunnen	benoemen		
- (0,5	pt)	Model	kunnen	uitleggen	in	één	zin,	o.b.v.	(een	selectie	van)	onderstaande	elementen:	

o Er	wordt	open	en	vrij	gedialogeerd	–	men	behandeld	elkaar	als	gekijken	
o Idealiter	worden	elkaars	punten	overwogen	en	bediscussieerd	
o Discussies	hebben	inter-ideologisch	karakter		

	
	

b) Bespreek	Stuart	Halls	drie	leesposities	(naam	+	één	zin	uitleg)	en	illustreer	élke	positie	(=	
4,5	ptn)	

	
- (0,5	pt)	DOMINANT-HEGEMONISCHE	positie	kunnen	benoemen		

o (0,5	pt)	=	aanvaarding	vd	dominante,	hegemonische	betekenis	in	lijn	zoals	bedoeld	door	de	
producent	

o (0,5	pt)	Illustratie:	zowat	alle	commentaren	in	eerste	alinea’s	(die	de	actie	helemaal	
steunen)	
	

- (0,5	pt)	ONDERHANDELENDE	positie	kunnen	benoemen		
o (0,5	pt)	=	acceptatie	vd	grote	lijnen	ondanks	enenighed	met	bepaalde	aspecten	die	mogelijk	

in	strijd	zijn	met	de	individuele	ervaringen	en	het	wereldbeeld	vd	ontvanger	
o (0,5	pt)	Illustratie:	Mensen	die	teneur	van	de	groep	steunen,	maar	geweld	afkeuren	

(persoon	met	kids,	Tom	Van	Grieken)	
	

- (0,5	pt)	OPPOSITIONELE	positie	kunnen	benoemen		
o (0,5	pt)	=	gaat	tegen	teneur	van	de	tekst	in;	inhoud	vd	tekst	wordt	afgewezen		
o (0,5	pt)	Illustratie:	persoon	die	tegen	teneur	vd	groep	ingaat	en	zegt	dat-ie	vrouw	die	

logeerkamer	aanbiedt	zal	aangeven	bij	de	politie	
	
	

c) Bespreek	Bennett	&	Segerbergs’	twee	vormen	van	connective	action	en	beargumenteer	
welke	vorm	hier	van	toepassing	is	(=	3,5	ptn)		

	
- 	(0,5)	Connective	action	kort	kunnen	duiden	

o tal	van	schijnbaar	nieuwsoortige	burgerprotesten	zonder	duidelijke	leiding,	uit	onvrede	met	
klassieke	politieke	instituties	en	klassieke	actoren	in	het	middenveld	

o Groeien	in	online	context,	sociale	media	als	katalysator	(edoch	louter	
slacktivism/clicktivism?)	

	
- (0,5	pt)	CROWD-enabled	connective	action	kunnen	benoemen	
- (0,5	pt)	Kunnen	uitleggen	als	een	actie	die	volledig	gedragen	is	door	sociale	media	

	
- (0,5	pt)	ORGANIZATIONALLY-enabled	connective	action	kunnen	benoemen	
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- (0,5	pt)	Kunnen	uitleggen	als	een	actie	die	losjes	geleid	wordt	door	netwerk	aan	organisaties,	
zonder	krampachtige	sturing	
	

- (1	pt)	Kunnen	argumenteren	welke	vorm	hier	van	toepassing	is	
o Dit	is	een	voorbeeld	van	is	crowd-enabled	connective	action,	het	gaat	om	een	actie	die	

‘spontaan’	ontstaat	op	sociale	media.	Dat	ook	politieke	organisaties	(Vlaams	Belang)	hun	
steun	uitspreken,	wil	nog	niet	zeggen	dat	het	door	hen	ook	mee	wordt	geleid	

	
 

Steunpagina voor Jurgen Conings telt op één dag duizenden leden (DeStandaard, 22 mei 2021) 
 
Terwijl honderden militairen op zoek zijn naar Jurgen Conings, die een gewapende aanslag van plan was, 
worden duizenden Facebookgebruikers lid van een groep die hem een held vindt en onderdak wil bieden. 
 
 

 
 
‘Red onze held, dit is machts-gebruik’, is de slagzin van de Facebookgroep als 1 achter jürgen, die op donderdag op 
het sociale netwerk werd aangemaakt. In de eerste 24 uur hebben 15.000 Facebookprofielen zich bij de groep 
aangesloten. 
 
De discussiepagina die bij de groep hoort, staat vol steun aan de geradicaliseerde rechts-extremistische militair Jurgen 
Conings, die dinsdag verdween nadat hij zware wapens had gestolen en in een afscheidsbrief gedreigd had met een 
terroristische aanslag tegen ‘politici en virologen’. 
Terwijl honderden politiemensen en militairen naar Conings op zoek gingen in het Nationaal Park Hoge Kempen, 

bleken sommige internetgebruikers al vroeg partij te kiezen voor de voortvluchtige. De reacties 
kwamen van anonieme profielen, maar ook van mensen die met hun volledige naam en een 
openbaar profiel aankondigden dat Conings mag aankloppen voor onderdak, ‘een goei bord 
warm eten’, of ‘voor een warm bad’. 
 
IT’er, chauffeur, thuiszorg 
De beheerder van de groep als 1 achter jürgen is een IT’er uit Oudsbergen, die niet voor 
commentaar bereikbaar was. Op zijn persoonlijke Facebookaccount deelt hij filmpjes tegen de 
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viroloog Marc Van Ranst, die door Conings eerder met de dood werd bedreigd en nu met zijn gezin is ondergedoken. 
Zijn medebeheerders zijn onder anderen een thuishulp uit Lier, een zorgkundige uit een woonzorgcentrum in 
Rijkevorsel, een food artist bij een restaurant in Boechout en een vrachtwagenbestuurder uit Lier. Ze doen dat 
openbaar, vaak met hun volledige naam en een open Facebookprofiel. Enkelen hebben als profielfoto een portret van 
Jurgen Conings met daaronder ‘Team Jurgen’ en een blauw lintje. 
 
 
Op de pagina roept een vrouw op om Molenbeek ‘op te kuisen’. Een militair op rust 
vraagt begrip voor het leed van de militair die terugkomt van een buitenlandse missie: 
‘Het volk wat ons in hun eigen land onder vuur nam, zien we plots bij ons in de straten.’ 
Een man biedt zichzelf aan als menselijk schild voor Conings, met wie hij een connectie 
voelt: ‘Ik lig al twee nachten te denken: wat zou hij nu aan het doen zijn.’ Een beheerder 
vraagt racisme te vermijden. Hier en daar gaat iemand tegen de teneur van de groep in. 
Een vrouw die een logeerkamer aanbiedt, wordt bedankt door -iemand die zegt dat hij 
haar zal aangeven bij de politie. Het commentaar oogst schaterlachende emoji’s. 
Er wordt ook verwezen naar een discussiegroep op de berichtendienst Telegram. De 
naam van die groep is meteen ook een oproep om zaterdag, zondag en maandag te gaan 
betogen op een plek aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. Iemand zegt in 
die groep dat ze een nicht is van -Conings en dat de familie ook komt. Iemand klaagt dat 
hij er niet bij kan zijn omdat hij onder elektronisch toezicht staat. 

 
Bericht Van Grieken 
Er wordt gediscussieerd over het gebruik van geweld. Iemand zegt: ‘Proper houden, anders neem ik de kids niet mee.’ 
Dezelfde persoon stelt voor een eventuele tegenbetoging van ‘linkse ratten’ te infiltreren, rel te schoppen en links ‘in 
slecht beeld’ te brengen. Wanneer iemand een screenshot deelt waarop de Nederlandse omroep NOS meldt dat er aan 
de Hoge Kempen een ambulance in allerijl is weggereden, wordt in de Telegram-groep geschrokken gereageerd. 
Iemand schrijft: ‘OMG, zijn we naar daar?’ In het gesprek wordt gealludeerd op steun van Vlaams Belang. Een 
Hasselts gemeenteraadslid van die partij, Dietrich Vandereyken, heeft die ochtend al beelden gedeeld van de 
Facebookgroep en noemt Conings ‘de ultieme verzetsstrijder’. 
Een deelnemer deelt een screenshot van een uitgewisseld bericht met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, 
waarin hij vraagt om mee te doen aan de manifestatie. Op dat screenshot staat onder het mobiele nummer van Van 
Grieken: ‘Geweld is nooit een optie’, maar ook ‘Op ons kan u blijven rekenen’. Van Grieken bevestigt later in het 
Canvasprogramma De afspraak op vrijdag dat hij de verzender is van dat bericht. 
 
	

4. Situeer	en	bespreek	de	volgende	auteur	en	concepten,	en	geef	bij	elk	concept	een	
mediagerelateerd	voorbeeld	(=	8	punten)	

	
OPM.:	Maximaal	2	punten	per	auteur/concept	(soms	zijn	er	namelijk	meerdere	punten	te	verdienen)	

	
a) Laura	Mulvey	

	
- (0,5	pt)	Kunnen	situeren	binnen	hoofdstuk	Media	&	Gender,	en	meer	specifiek	binnen	de	

feministische	perspectieven	
- (1	pt)	Haar	belangrijkste	concept	‘male	gaze’	kunnen	benoemen	en	kunnen	uitleggen:	gaat	erom	

dat	vrouw	in	media	(film,	reclame,	…)	wordt	afgebeeld	als	onderwerp	van	begeerte	(en/of	als	
afhankelijk;	geseksualiseerd,	gefragmenteerd)	

- (0,5pt)	Verschillende	vormen	van	male	gaze	kunnen	onderscheiden	
o Indirect	(via	mannelijke	protagonist	in	film/reclame)	
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o Direct/gemedieerd	(via	camera)		
	

- (0,5	pt)	Origine	in	cinemastudies;	volgens	Mulvey	weerspiegelt	cinema	het	onderbewustzijn	van	de	
patriarchale	maatschappij	en	is	de	blik	op	vrouwen	(in	film)	het	toonbeeld	van	mannelijke	controle	

- (0,5	pt)	Gebaseerd	op	psychoanalytisch	concept	scopofilie:	kinderlijk	plezier	in	het	aanstaren	en	
controleren	van	objecten	(analogie	met	voyeuristisch	plezier	in	filmzaal)	

	
	

b) Orientalism	
	

- (0,5	pt)	Kunnen	situeren	binnen	hoofdstuk	Media	&	Etniciteit;	en	meer	specifiek	de	representatie	
m.b.t.	de	afbeelding	(stereotypering)	van	andere	culteren	en/of	etnisch-culturele	minderheden	

- (0,5	pt)	linken	aan	Edward	Said	(auteur)	
- (1	pt)	Orientalism	kunnen	uitleggen	als	de	nauwe,	stereotypische	afbeelding	van	‘the	other’	in	de	

media	(in	boeken,	films,	nieuws,	reclame,	etc).		
- (0,5	pt)	Verschillende	vormen	van	Orientalism	kunnen	onderscheiden	

o ‘ander’	zien	als	niet-geciviliseerd/primitief/gevaarlijk	
o ‘ander’	zien	als	mooi/zuiver/puur	(‘naïef-romantische	afbeeldingen’)	

- (0,5	pt)	Voorbeeld	kunnen	geven	
o Vb.	film	Lawrence	of	Arabia	waarin	Arabieren	als	gevaarlijke	schurken	worden	voorgesteld	
o Vb.	Disney-film	Aladdin	waarin	Midden	Oosten	als	sprookjesachtig	wordt	voorgesteld	
o Vb.	Zwarte	voetballers	in	sportverslaggeving	zien	als	per	definitie	bruut	dan	wel	per	definitie	

snel	en	sterk		
o …	

	
- (0,5	pt)	Origine	van	vooringenomen	Westerse	beschrijving	v.h.	Oosten	kunnen	situeren	in	tijdperk	

van	koloniale	overheersing.	Optioneel:	zien	als	combinatie	van	‘oprechte’	verwondering	(moeilijk	
om	te	vatten	wat	‘anders’	is	dan	het	eigen	referentiekader)	en	‘doelbewuste’	stereotypering	
(overheersing	legitimeren	door	‘andere’	in	negatief	daglicht	te	plaatsen)	

	
	

c) Amalgamation	
	

- (0,5	pt)	Kunnen	situeren	binnen	hoofdstuk	over	Mediatisering	en	meer	specifiek	kunnen	zien	als	
een	vorm	van	directe	mediatisering		

- (1	pt)	Kunnen	uitleggen	als	de	transitie	van	een	niet-gemedieerde	activiteit	naar	een	
gemedieerde	activiteit	

- (0,5)	Voorbeeld	kunnen	geven	
o Vb.	naar	radio	luisteren	in	de	auto	
o Vb.	naar	podcast	luisteren	tijdens	het	lopen	of	koken	
o …	

	
- (0,5	pt)	kunnen	linken	aan	concept	‘media	logica’,	wat	inhoudt	dat	media	hun	eigen	spelregels	

hebben	en	deze	opdringen	aan	samenleving		



9 

 

Faculteit Sociale Wetenschappen Naam : ........................................................... 

Academiejaar 2020-2021 Voornaam :..................................................... 

Juni 2021 Studentennummer : ....................................... 

 Opleiding: ……………………………………… 

- (0,5	pt)	In	feite	naast	de	kwestie,	maar	toch	pt	voor	het	benoemen	en	uitleggen	andere	aspecten:	
o Extension	=	uitbreiding	van	mogelijkheden	in	menselijke	communicatie	(vb.	vroeger	allen	

bellen	met	telefoon,	nu	ook	berichten	sturen,	videobellen,	etc.)	
o Substitution	=	houdt	in	dat	media	gedeeltelijk	of	zelfs	volledig	sociale	activiteiten	en	sociale	

instituties	hebben	vervangen	(vb.	vroeger	speelden	we	alleen	offline,	nu	ook	online	allerlei	
spelvarianten)	

o Accomodation	=	houdt	in	dat	verschillende	gebieden	in	de	samenleving	zich	oriënteren	naar	
een	medialogica	(…)	

	
	

d) Cultureel	kapitaal	
	

- (0,5	pt)	Kunnen	situeren	binnen	Field	Theory	van	Pierre	Bourdieu	
- (0,5	pt)	Kunnen	uitleggen	als	een	vorm	van	symbolisch	kapitaal	dat	gepaard	gaat	met	prestige,	de	

mogelijkheid	om	zichzelf	te	onderscheiden	van	anderen	(van	de	‘massa’)	
- (1	pt)	Verschillende	vormen	kunnen	onderscheiden	

o Objectified	(geobjectiveerd):	gematerialiseerde	vorm	(onze	boekenkasten,	de	musea	die	
we	bezoeken);	met	als	subvorm	de	‘geïnstitutionaliseerde	vorm’	(diploma’s,	titels,	…)	

o Embodied	(belichaamd):	hoe	we	praten,	hoe	we	ons	gedragen,	…	
- (0,5)	Mediagerelateerd	voorbeeld	kunnen	geven	

o Diploma	als	journalist	(of	een	andere	vorm	van	onderscheiding)	is	een	vorm	van	
objectified/insitutionalized	cultureel	kapitaal	

o Kennis	van	journalistieke	standaarden	en	praktijken	is	een	vorm	van	embodied	cultureel	
kapitaal	

o …	
	

- (0,5	pt)	In	tegenstelling	tot	economisch	kapitaal	is	cultureel	kapitaal	minder	evident	te	verwerven,	
is	resultaat	van	socialisatieparcours		

- (0,5	pt)	In	feite	naast	de	kwestie,	maar	toch	pt	voor	het	benoemen	en	uitleggen	andere	vormen:	
o Economisch	kapitaal	=	materiële/financiële	middelen;	bezit	
o Sociaal	kapitaal	=	sociaal	netwerk;	ons-kent-ons	

 


