
Mediacultuur examenvragen 2021-2022 
Open vragen 

- Mediaconsumptie speelt een rol in de ontwikkeling van de persoonlijke – en sociale 
identiteit: leg uit aan de hand van volgende theorieën: 

a. Stuart Hall: interpretatie van tekst  
b. Bourdieu/Holt: cultureel kapitaal en consumptie 
c. Kurzman: celebrity culture 

 
 

- Films, series en games worden vaak voorgesteld als onschuldig amusement, maar het 
speelt een belangrijke rol in de verspreiding en reproductie van een dominante 
ideologie. 

a. Leg uit hoe reality-tv de ideologie van neoliberalisme verspreidt, naturaliseert 
en reproduceert (Redden)  

b. Welke kritische argumenten zijn er te formuleren tegen deze 
veronderstelling? (Bv Hall) 

 
- Morele paniek (Cohen). 

a. Leg uit wat Cohen onder morele (media)paniek verstaat 
b. Leg uit hoe voortdurende terugkeer van morele paniek over nieuwe media in 

onze moderne samenleving cultuursociologisch te verklaren is 
c. Geef binnen dit theoretisch kader een recent voorbeeld waarom morele 

paniek is ontstaan 
 

Meerkeuzevragen 
- Waarin verschillen cultuurstudies fundamenteel van effectstudies? 

a. Positivisme 
b. Symbolisch interactionisme 
c. Publiek interpreteert mediateksten actief 
d. Kwalitatieve studies 

 
- In de theorie van Holts culture branding veronderstelt hij dat succes van iconisch 

merk (bv. Jack Daniels) in essentie te verklaren is door verwijzing naar 
a. Nationale cultuur 
b. Andere populaire mediateksten 
c. Authenticiteit 
d. Masculiene cultuur 

 
- In commerciële games is er meer mogelijkheid om personage aan te passen, hoe 

interpreteren Horkheimer en Adorno deze ontwikkeling? (vgl. Aupers 2010) 
a. Vals bewustzijn 
b. Cultureel omnivorisme 
c. Pseudo-individualisme 
d. Warenfetisjisme 



 
- Welke van volgende uitspraken zou socioloog Stanley Cohen onderschrijven? 

a. Nieuwe media zijn gevaarlijk voor (geestelijke) gezondheid van jongeren 
b. Nieuwe media hebben verschillende betekenissen voor jongeren 
c. Nieuwe media zijn niet gevaarlijk voor (geestelijke) gezondheid van jongeren 
d. Nieuwe media worden als gevaarlijk gezien voor jongeren 

 
- Welk boek past het beste bij dat van Fukuyama in verband met posthumanisme? 

a. 1984: Orwell 
b. Frankenstein: M. Shelly 
c. Brave New World: Huxley 
d. The Circle: Eggers 

 
- S. Johnson (2006) stelt dat massamedia mensen niet passiever en dommer maakt 

(bv. Horkheimer en Adorno), maar actiever en slimmer. Wat is de kern van zijn 
argumentatie? 

a. Morele paniek van media-effecten ondermijnt de analyse van culturele 
betekenissen 

b. Mediateksten worden complexer en zetten consument aan tot cognitief werk 
c. Mediateksten worden altijd als actief en verschillend geïnterpreteerd door 

consumenten 
d. Postmoderne mediateksten worden steeds vaker op eclectische wijze 

geproduceerd 
 

- Celebrities als nieuwe statusgroep (Kurzman): hoe verschilt deze met de traditionele 
statusgroepen gedefinieerd door Max Weber? 

a. Gecommodificeerd, instabiel en niet-generationeel overdraagbaar 
b. Kortstondig en oppervlakkig 
c. Behelst interactoinele privileges, normatieve privileges en economische 

privileges 
d. Het kent een politieke dimensie 

 
- Hoe omschrijft Driessens de relatie tussen celebrity kapitaal en cultureel+economisch 

kapitaal. 
a. Complimenteert en biedt aanvulling op andere vormen van kapitaal 
b. Celebrity kapitaal overstijgt alle andere kapitalen en geeft toegang tot deze 

kapitalen 
c. Het is afgeleid van andere vormen van kapitaal 
d. Het heeft minder status dan andere vormen van kapitaal 

 
- Radio speelt steeds vaker nationale artiesten: in verband met culturele 

globaliseringsdebat is dit een indicatie van: 
a. Cultureel imperialisme 
b. Glocalisering 
c. Neo-nationalisering 
d. Multiculturalisme  

 



 
 

- In mediateksten worden voortdurend verschillende stijlen van vroeger met elkaar 
gecombineerd. Hoe noemen we deze (eclectische) mediateksten? 

o Ironisch 
o Postmodern 
o Romantisch  
o Modern  
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