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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 
Discipline officieel ontstaan jaren ‘50 
 multidisciplinair met diverse subdomeinen 
 communicatie als uniek aspect van menselijk gedrag 
 
Invalshoeken aan basis – Heath & Bryant 1992 
1. Retoriek  

– Aristoteles: technieken gedachten/gedrag publiek beïnvloeden  persuasieve communicatie 
2. Propaganda & media-effecten  

– WO1-WO2: vooral psychologie & sociologie 
3. Informatietheorie 

– hoe informatie elektronisch versturen  basis communicatiemodellen 
4. Groepsdynamica 

– leiderschap & onderlinge invloed in groepen 
 
Theorie van Mead ’30   = mensen leren elkaar kennen via communicatie 
 
Soorten communicatie 
− Gemedieerde communicatie  

= massamedia, sociale media… 
 invloed media op samenleving niet te ontkennen en toch niet zo groot als we denken 
 media heeft invloed op complexe maatschappelijke relaties 

− Niet-gemedieerde com  
= gesprek tss 2 personen 

 
Trends 
− Mediatisering  

= media dringt door in (bijna) alle aspecten van samenleving 
− Digitalisering  

= toenemende belang/gebruik van digitale informatie/apparaten in maatschappij 
 
Hoofdstuk 2 – Basisconcepten en modellen 
 
‘Communicatie’ interpreteren 
1. (Wetenschappelijke) definitie 
2. Individuele elementen in proces 
3. Modellen  
 
Betekenis van communicatie 
 geen eenduidige, correcte definitie – Fauconnier 1981 (grondlegger com.wet. in VL) 
 
Criteria goede definitie 
− Bruikbaar/operationeel 
− Logisch & coherent 
− Niet tegengesproken door waarnemingen 
− Nauwkeurig onderscheidbaar van andere fenomenen 
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Van Daele 
− Mededeling = boodschap van zender naar ontvanger – transmissie  
− Verbinding = fysiek transport 
− Uitwisseling van gedachten = tweerichtingsverkeer! – gemeenschappelijk maken 
 
Wetenschappelijke definities 
 talrijk – verschillende klemtonen op ontvanger, verbinding, transmissie, symboolgebruik… 
VB’en ppt slide 9 & cursus p.10 
 
Dominante tradities/visies in com.wetenschap – Heath & Bryant 1992 
• Processchool 

= com als transmissie van boodschappen 
 communicatieve handelingen/acts = afgebakende gebeurtenis 
 beïnvloedingsproces – verschil tss in-/output door communicatiefout 
 fasen van communicatieproces – logisch proces met begin/einde 
      = zender/ontvanger/encoderen (omzetten naar taal)/decoderen (begrijpen)/kanalen/media 

• Betekeniscreatieschool 
= com als productie & uitwisseling van betekenissen 
 communicatieboodschappen/teksten 
 interactie om betekenis te creëren – verschil door culturele verschillen, com nooit fout 
 methode: semiotiek – schrijven & lezen = betekenis geven & interpreteren 

 
Breek- of discussiepunten – Fauconnier 1981 
1. Intentionaliteit 

! moeilijk vast te stellen 
Passief/actief model – McQuail 
− Teleologische opvatting – processchool 

= boodschap bewust uitgezonden en ontvangen (1) 
 niet alle gedrag is communicatief maar wel informatief 
∼ vooral massacommunicatie 

− Gedragsopvatting – betekeniscreatieschool 
= alle andere combinaties (2,3,4) 
 Watzlawick: onmogelijk niet-communiceren want alle gedrag is com 
∼ vooral interpersoonlijke communicatie 

 
2. Geslaagdheid 

Voorwaarden geslaagde com GC= E + T + Ox +Ib + Ub 
Expressie (E) gericht op persoon X 
− Transmissie (T) zonder ontvangst (O) 
− T en O door persoon ‘y’ 
− T en O door persoon ‘x’ maar geen interpretatie (I) 
− T en Ox maar geen juist bedoelde interpretatie (Ib) 
− T, Ox, Ib maar bedoelde uitwerking blijft uit (Ub) of niet-bedoelde uitwerking (Unb) 
− T, Ox, I, Ib en Ub  hier pas geslaagd!  processchool 
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3. Richting 
− Eenrichtings-   vs   tweerichtingsverkeer 
 eenrichtings – processchool  feedback is nieuw com.proces 
 tweerichtings – betekeniscreatieschool  com als circulair proces 

− Circulair   vs   lineair 
− Feedback als nieuw proces   vs   niet 
 visie afhankelijk van communicatieniveau VB massacommunicatie vs interpersoonlijke 
 verschuiving door technologische evoluties VB nieuwe media = interactie 
 

4. Observatieniveau       enkel menselijk of ook gemedieerd? 
− Intrapersoonlijk – uitsluiten of niet? 
− Interpersoonlijk 
− Groepscommunicatie 
− Organisatiecommunicatie 
− Massacommunicatie 

 
Elementen communicatieproces – procesvisie 
1. Zender/bron 
2. Boodschap 
3. Medium 
4. Signaal 

5. Kanaal 
6. Ruis 
7. Ontvanger/bestemmeling 
8. Feedback 

 
Zender/bron 
! onderscheid enkel in technische com.modellen 
− Zender  

= persoon/organisatie die boodschap encodeert & stuurt 
 vroeger zender veel macht & publiek passief 
 nu publiek actief 

− Bron  
= technisch apparaat     +/- medium 

 
Ontvanger/bestemmeling 
! onderscheid enkel in technische com.modellen 
− Ontvanger 

= technisch apparaat 
− Bestemmeling 

= persoon 
 

Constructivisme: nu meer aandacht ontvanger – verwerking boodschap (decoderen & interpreteren) 
 
Boodschap 
= (niet)verbale tekens die betekenis dragen – wat overgedragen wordt 
Onderdelen tekens – Saussure 
− Signifiant 

= betekenaar – klanken als middel om betekenis over te brengen VB woord ‘kat’ 
− Signifié 

= betekende – betekenis die je je kan voorstellen VB mentaal beeld van een kat 
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Soorten tekens 
− Symbolen 

= afgesproken taal/beeldtaal – uitdrukking aan bewustzijnsinhoud 
! verschillen mogelijk 
VB “stoel” symbool voor een fysieke stoel, onomatopeeën zoals “koekoek” als verwijzing vogel 

− Iconen 
= fysieke gelijkenis 
VB foto is icoon van jou, geluid van iemand die koe nadoet 

− Indices 
= sensorische ervaring A verwijst naar B 
VB donkere wolken zijn index van regen 

 
Code 
= systeem van betekenissen, gemeenschappelijk voor een cultuur 
= tekens + regels/conventies 
 encoderen  
      = omzetten in code = boodschap > tekens > signaal 
 decoderen  
      = codes ongedaan maken 
 
Signaal 
= drager teken   VB luchttrillingen, elektromagnetische trillingen… 
Soorten 
− Primaire 

= natuurlijk – zintuiglijke prikkels 
! vooral bij face-to-face communicatie 

− Secundaire 
= technisch 
! vooral bij indirecte communicatie 
− Mechanische wijze   VB pen, fototoestel 
− Elektronische wijze   VB stroomstootjes 

 
Kanaal 
= drager signaal – fysieke verbinding/materie tussen zender & ontvanger   VB telefoonlijn 
 
Medium 
= drager boodschap     – veel verschillende visies! 
− Apparaat bij massacommunicatie  boodschap > signalen > kanaal 
− Stem bij face-to-face communicatie 

Geen medium bij face-to-face communicatie 
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Media classificeren – Bordewijk & Van Kaam (1986) 
 relatie tss media & publiek 

Controle omver tijd & 
onderwerpkeuze 

 Controle over informatiebron 
 Centraal Individueel 
Centraal Allocutie Registratie 
Individueel Consultatie Conversatie 

 
− Allocutie  = one-way com van zender – bestaat nog amper! VB televisie, radio 
− Conversatie  = interactie tussen medium & publiek   VB #tweeten, reactiebrief krant 
− Consultatie  = databank geconsulteerd door individu    VB boek, online krant, bib 
− Registratie  = publiek bezorgt info aan centraal orgaan VB kijkmeter, cookies, smartwa 
 
Opkomst nieuwe media doet onderscheid teniet 
 combinatie van integratie, interactiviteit & netwerken  nieuw com.model (= geïntegreerd 
netwerk) met alle informatiestromen 
! nu staat gebruiker centraal – vooral conversatie 
  VB hypothese: populisme als gevolg? 
 
Ruis 
= stimulus die ontvangst boodschap belemmert 
 
Soorten 
− Fysieke/mechanische/kanaal 

VB luide muziek 
Oplossing: signaal versterken OF meer signalen gebruiken voor zelfde boodschap 

− Psychologische 
= interne gedachten 
VB niet luisteren door ergens anders aan denken 

− Fysiologische 
= fysieke toestand 
VB moe zijn of honger hebben 

− Semantische 
= verschillende codes – niet correct decoderen/gebrek aan kennis van codes 
VB technisch jargon, verschillende talen spreken 

 
Feedback 
= evaluatie van communicatieproces 
! hierbij wordt com als eenrichtingsverkeer gezien 
VB vraag stellen, gebaren, gezichtsuitdrukkingen / onderzoek / likes op FB 
 
Soorten 
− (non)verbaal 
− onmiddellijk/uitgesteld 
− verschilt per kanaal/medium 
 
 
 



7 
 

 
Communicatiemodellen 
= vereenvoudigde voorstelling van elementen communicatieproces & onderlinge relaties  
– McQuail & Windahl (1996) 
! modellen ontstaan binnen context – niet overal toepasbaar 
 
Functies 
− Organiserende 

= tonen geheel via ordenen & verbinden 
− Verklarende 

= vereenvoudigde voorstelling basiselementen 
− Voorspellende 

= via waarschijnlijkheid hypothesen genereren 
 
Soorten modellen 
− Structurele 

= ontleding van het geheel – focus op onderdelen 
− Functionele 

= focus op relaties tussen onderdelen 
 meeste modellen hierin want alle communicatie is dynamisch! 

Vormen 
− Verbale modellen 
− Diagrammen 
− Mathematische modellen

 
Beperkingen 
− Eng denkkader 
− Onvolledig 
− Té vereenvoudigd 
 
Dominante transmissie-visie 
 com = process van zender > ontvanger met effect als doel 
Zender (gedachte-inhoud encoderen > tekens) > medium (tekens > signalen) > kanaal > ontvanger 
+ ruis & feedback 
 
Modellen – verschillen belangrijk! 
− Communicatieformule  – Lasswell (1948) 
− Mathematische model  – Shannon & Weaver (1949) 
− Verdere uitwerking S&W-model  – DeFleur (1970) 
− Circulair model  – Osgood & Schramm (1954) 
− Spiraal  – Dance (1967) 
− Algemeen model van com  – Gerbner (1956) 
− ABX-model – Newcomb (1953) 
− Conceptueel model – Westley & MacLean (1957) 
− Massacommunicatiemodel – Maletzke (1963) 
− Ritueel model – Carey (1975) 
− Aandachtsmodel – McQuail (1987) 
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Communicatieformule – Lasswell (1948) 
Context: politieke com & propaganda 
− Wie? Communicator Controlestudies 
− Zegt wat? Boodschap Inhoudsanalyse 
− Via welk kanaal? Medium Media-analyse 
− Tegen wie? Ontvanger Publieksanalyse 
− Met welk effect? Effect Effectenanalyse 
 inclusief componenten & soorten communicatieonderzoek 
 
Kritiek 
− Gaat uit van communicatie als persuasief proces 
− Altijd effecten 
− Geen feedback 
 
Mathematische model – Shannon & Weaver (1949) 
Context: telecommunicatie 
 model voor grote hoeveelheden signalen 
 technologisch perspectief – onderscheid tss toestel & persoon als ontvanger 
 
Mathematisch – wet van Shannon-Hartley 
= max. foutloos verzonden data neemt toe met bandbreedte kanaal & afh.van signaal-ruisverhouding 
C=BW.log2(1+S/N)  kans bekijken dat iets fout loopt/impact berekenen 
 
Grafisch 
 communicatie als lineair eenrichtingsproces 
 5 functies moeten vervuld worden:  
     informatiebron > boodschap > zender > signaal > kanaal > ontvanger > boodschap > bestemmeling 

 
 
Kritiek 
− Lineair model 
− Gebrek aan feedback 
 
Verdere uitwerking S&W-model – DeFleur (1970) 
Bron (betekenis > boodschap) > zender (boodschap > informatie) > kanaal > ontvanger (informatie > 
boodschap) > bestemmeling (boodschap > betekenis) 
! er is communicatie als er overeenkomt is tussen betekenissen – zelden perfect 
! ruis heel belangrijk – zo klein mogelijk maken! 
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Vorig model vs uitbreiding 
− Doorgestuurde tekens pas informatie na interpretatie/decoderen   vs   informatie 
− Kanaal = medium   vs   zender/ontvanger 
− /   vs   toevoeging feedback 
 
Circulair model – Osgood & Schramm (1954) 
Context: interpersoonlijke communicatie 
 breuklijn met traditionele visie – wisselwerking van betekenissen delen 

  

 
Verschillen met S&W-model (reactie erop) 
− Circulair   ipv lineair 
− Focus boodschap   ipv kanalen/personen 
− Geen onderscheid zender/ontv   ipv wel 
− Encoderen & decoderen   ipv 

interpreteren 

 
Spiraalmodel – Dance (1967) 
Context: interpersoonlijke communicatie 
! zet zich af tegen vorige modellen 
 verbetering circulair model  
 dynamisch & oneindig – eng/oppervlak > breed/diepgaand 
       via self-disclosure = zelfonthulling 
 
Verschil met O&S-model 
− Com.proces beweegt voorwaarts   ipv op zelfde punt terugkomen 
 beïnvloedt structuur & inhoud latere communicatie! 

− Je kan/mag communicatie niet isoleren 
 
Algemeen model van communicatie – Gerbner (1956) 
Context: massa- & interpersoonlijke communicatie 
 bouwstenen toevoegen/weglaten voor specifieke situatie 
Gebeurtenis > persoon > perceptie > boodschap > kanaal > persoon > PERCEPTIE 
! perceptie toont afstand tss realiteit & communicatie – je maakt keuzes
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− E = gebeurtenis/event 
− M = persoon/machine 
− E1 = waarneming via perceptie 
 afh context & mate beschikbaarheid E 
 niet neutraal!  
     - invloed omgeving & selectieproces 

− SE = boodschap/statement about event 
 S = vorm/signifiant, E = inhoud/signifié 

− SE1 = gepercipieerde boodschap 
 vanuit context zender!

Iemand - neemt een gebeurtenis waar - reageert - in situatie - met bepaalde middelen - door iets 
beschikbaar te stellen - in bepaalde vorm - in bepaalde context - met zekere inhoud - heeft gevolgen 
 
ABX-model – Newcomb (1953) 
Context: propaganda, publieke opinievorming, attitudeverandering 
Uitbreiding Heider 1946 – graad van consistentie tss personen tov object 
 onevenwicht = verschillende attitudes 
 
Newcomb: focus op handelingen voor balans herstellen  
Communicatie vooral wanneer 
− Conditie van onzekerheid 
 com als tool gelijkaardige attitudes te behouden 

+ 
− Sterke aantrekkingskracht tss personen 
− Object belangrijk voor min 1 persoon 
− Object gemeenschappelijke relevantie voor beiden 
Proces tss zender, ontvanger én verhouding tov elkaar & object 
 

Cognitieve dissonantietheorie – Festinger 
 sluit aan bij ABX model 
− Dissonantie = tegensprekende cognities VB weten dat roken ongezond is & niet stoppen 
− Consonantie = overeenkomen VB roken ongezond & zelf niet roken 
− Irrelevantie = cognities niets met elkaar te maken VB wereld rond & ik rook 
 menselijk gedrag verklaren: mensen vermijden dissonantie & zoeken consonantie 
      veel com verklaren als manier om van dissonantie naar consonantie te gaan ! 
VB niet roken in buurt partner om dissonantie te vermijden 

 
Conceptueel model – Westley & MacLean (1957) 
 aanpassing ABX-model 
 
Uitgangspunten 
− Beperkte feedbackmogelijkheden 
− Meer alternatieve mediabronnen A & objecten X waaruit publiek B moet selecteren 
 uit alle elementen 1 gekozen – kan wisselen, terugkeren… tijdens gesprek 
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Eerste aanpassing 
Context: interpersoonlijke communicatie 
Gebeurtenissen > selectie door informatiebron > com > publiek   of   gebeurtenis > publiek 
! feedback mogelijk naar informatiebron 
 
Tweede aanpassing  
Context: massacommunicatie 
Gebeurtenissen > ADVOCATE (zender met doel) > MEDIAORGANISATIE > publiek 
Toevoeging communicator C als gatekeeper/kanaal/medium VB telefoon, krant 
 voorziet in noden B door juiste boodschappen te versturen via kanaal 

                    
 
Massacommunicatiemodel – Maletzke (1963) 
Context: massacommunicatie 
 niet strikt lineair model met bepalende factoren – minder sterk dan ABX door complexiteit 
 voorstelling psychologische complexiteit massacommunicatie – hoe com tot stand komt 
! bevat ook gemedieerde communicatie 

 
 
Communicator beïnvloed door 
− Druk/beperking van de boodschap – vorm aangepast aan inhoud 
− “ medium – vereisten 
− “ zelfbeeld – eigen opvattingen & sociale invloed 
− “ publieke karakter – niet alles tonen 
Ontvanger beïnvloed door 
− Soort perceptie – zintuigen 
− Mate verbondenheid aan medium  

– tijd & ruimte 
− Sociale context tijdens ontvangst 

− Beeld over medium – verwachtingen 
− Zelfbeeld & persoonlijkheid 
− Sociale omgeving 
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Ritueel model – Carey (1975) 
 betekenis centraal – omgeving is resultaat van & krijgt vorm in com 

 

 
Verschil met transmissie-visie 
− Focus: representatie gedeelde opvattingen   ipv info doorsturen 

− Communicatie als ceremonie die mensen samenbreng 
 
  grafisch geen instrumentele waarde – culturele betekenis

 
Vergelijking 

 Transmissiemodel Ritueel model 
Basismetafoor Transport Ceremonie 
Rollen Zender & ontvanger Participanten 
Rol van betekenis Verzenden & ontvangen Creëren & opnieuw creëren 
Succescriterium Accuraatheid van transmissie 

 juiste boodschap ontvangen 
Gemeenschapsgevoel 
 gedeelde ervaring 

Basisfunctie Invloed over ruimte heen Gemeenschap over tijd heen 
 
Aandachtsmodel – McQuail (1987) 
Context: massacommunicatie  
– economische logica 
 
Doel massamedia = aandacht trekken & behouden 

 
 
VB – memes 
 process model = heeft ergens oorsprong en gaat dan wereld rond 
 betekenis model = VB humor gebruiken om betekenis te geven aan omgeving 
! com kan je via beide perspectieven uitleggen 
 
Hoofdstuk 3 – Verbale communicatie 
= communicatie tussen mensen 
 
Taal = systeem dat gebruikt maakt van symbolen 
VB woord (symbool) “paard” (signifiant) verwijst naar het dier (signifié) 
 arbitraire relatie want verschilt per cultuur/taal 
 
Natuurlijke taal – Van Poecke (1991) 
= talen gebruikt in menselijke gemeenschappen voor algemene communicatie VB Frans 
− menselijke eigenschap 
− individu kan taal niet veranderen, bestond voor ons al 
 dus geen artificiële of formeel-wetenschappelijke talen  

− gesproken (primair) & geschreven (secundair) 
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Kenmerken ‘natuurlijke taal’ 
Kenmerken 
1. Taal is symbolisch 

Signifiant = geheel van klanken / elektrische pulsen / gebaren …  vorm van de inhoud 
 
Soorten relaties 
− Natuurlijke tekenrelatie VB rook als index voor brand 
− Arbitraire relatie VB “paard” als teken voor het dier 

= gemaakt door mensen    
 woorden, vormen, kleuren… – bepaald door (onbewuste) conventies/afspraken 
VB omgekeerde driehoek op straat = voorrang verlenen 
VB rood = liefde, warmte OF rijkdom, overvloed 

 
2. Taal is een soort kennis 

− mentaal opgeslagen kennis 
− enkel indirect bestuderen via gesproken taal 
− aangeleerd als kind via luisteren naar anderen 
 leren is ook interpreteren & opslaan als kennis (incidenteel), niet enkel formeel op school 

 
3. Taal is productief & gebaseerd op regels 

Linguïstische productiviteit 
= vermogen om ongewone zinnen te begrijpen & creëren via talenkennis 
 eindeloos aantal mogelijkheden met taal – inhoud & gebruik is dynamisch 
 
(Ongeschreven) regels 
 je kan ze distilleren uit taal (natuurlijk fenomeen) 
 leren om betekenis te creëren – onbewust & complex! 
 nodig om in contact te staan met elkaar +/- code 
 

4. Taal beïnvloedt hoe we wereld zien 
Taal verbonden aan observaties, gedachten & herinneringen – verbaal (inner speech) & visueel 
Experiment Carmichael 1932 
= ambigue figuren in combinatie met woorden getoond VB bril/gewichten 
 herinnering beïnvloed door het woord  figuur aangepast aan opgeslagen woorden 
 
Sapir-Whorf-hypothese  taal beïnvloedt aard van ons denken ! 
− Linguïstisch determinisme (sterkere vorm) 

= taal bepaalt ons observeren/denken – barrière 
VB meer woorden ‘sneeuw’ in andere taal / Hopi-werkwoorden zijn tijdloos 
VB Russen 2 woorden voor tinten blauw – kunnen ze ook makkelijker herkennen daardoor 

− Linguïstisch relativisme 
= taal beïnvloedt ons denken, maar determineert het niet volledig 
 mensen met andere taal, zien wereld anders – andere realiteiten – bril 
VB sneeuw zien vallen is voor 2 personen anders 

 
!!! taal als raster dat wereld indeelt / bril om naar werkelijkheid te kijken 
       taalcode nodig om te kunnen observeren/interpreteren 
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VB Eskimo heeft verschillende woorden voor sneeuw vs één in NL  verschil in lexicalisering 
 komt veel voor in taal omdat het belangrijk is in hun cultuur 
VB jij/u  vs  you – al dan niet aandacht voor (in)formele relatie 

 
Taalvormen 
• Dialecten 

= verschillende woordenschat/grammatica/uitspraak gebruikt door subgroep 
! probleem als één dialect standaardtaal wordt 
VB West-Vlaams dialect 

• Pidgins 
= bewust gecreëerde, eenvoudige taal om met anderstaligen te communiceren 
! geen moedertaalsprekers hiervan 
VB “long time no see” 

• Lingua franca 
= gekozen taal om te communiceren in situatie met verschillende taalgemeenschappen 
VB Engels als lingua franca in internationale zakenwereld 

• Jargon 
= technische woorden gebruikt door bepaalde beroepsgroepen 
VB medisch, juridisch, politiek jargon 

• Argot 
= gebruik van woorden in andere betekenis, meestal om dingen verborgen te houden 
VB “chinezen” = drugs inhaleren; Bargoens/dieventaal = geheimtaal VB zakkenrollen = beroven 

 
Studie van taal 
Linguïstiek = studie van natuurlijke taal – processen begrijpen 
Soorten 
− Systeemlinguïstiek = taal als systeem met regels 
− Psycholinguïstiek = taalvermogen – hoe taal verwerven & produceren 
− Etnolinguïstiek = relatie tss taalsysteem & samenleving 
 
Taalsubsystemen & wetenschappelijke disciplines – Trenholm (1999) 
• Klanken 

= klanken leren herkennen, uitspreken & combineren 
 fonologie = studie van significante klankpatronen & -structuren van een taal  
→ fonemen = significante klankverschillen VB b & p in NL  
→ met intonatie & klemtonen 
 

• Woorden 
= combinatie van klanken tot woorden met betekenis 
 semantiek = studie van betekenissysteem/symbolen van een taal 
→ morfemen = basiseenheid van betekenis 
      → vrije morfemen = zelfstandige woorden VB “hond” 
      → gebonden morfemen = voor/achter vrije morfemen VB “s”, “-je”, “-achtig” 
→ onbewuste regels rond woordvorming VB kinderen fout “loopte” ipv “liep” 
! lexicon = (mentaal) woordenboek 
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• Zinnen 
= woorden in juiste volgorde om betekenis toe te kennen 
 syntactiek/syntaxis = studie van zinsstructuur van een taal  
→ basiseenheid = zin 
→ plaatsing verschillende aspecten belangrijk – werkwoord, onderwerp, lijdend voorwerp… 
      ! ambigue zinnen = twee betekenissen   VB de man slaat de hond met de tak 
→ onbewuste syntactische kennis = basisstructuur, grammaticale functies & regels zinscreatie 
 

• Sociale context 
= adaptability of language – taalgedrag aanpassen aan eisen van context 
 pragmatiek = studie van hoe taal gebruiken in sociale contexten 
→ basiseenheid = discours 
→ effectieve communicatie: juiste boodschap, tijdstip & manier 
 
Tradities pragmatiek 
o Functionele structuralisme – Jakobson           → schema slide 15 
 taal vervult 6 noodzakelijke functies 
− Emotieve functie ∼ klemtoon op zender 

= houding tov boodschap   VB Verdorie 
− Conatieve functie ∼ ontvanger 

= houding tov boodschap   VB Kom! 
− Fatische functie ∼ contact  

= communicatieproces leiden, interactierituelen   VB Luister je nog?, smalltalk 
− Poëtische functie ∼ boodschap 

= esthetiek van taal, inspireren/aangrijpen VB met man & muis, heerlijk helder Heineken 
− Referentiële functie ∼ context/referent 

= denotatieve/cognitieve functie = context van tijd/plaats   VB Hij liep gisteren op straat 
− Metalinguïstische functie ∼ code 

= met taal over taal spreken – code wordt onderwerp VB Wat is een schachtentemmer? 
 

o Taalhandelingstheorie / speech act-theorie 
= communiceren is vorm van handelen 
 zender gebruikt taal om doelen (speech acts) te bereiken 
 goede com = relatie begrijpen tussen zinnen & speech act 
 
! meerdere pragmatische structuren mogelijk voor één zin – verschillende doelen 
VB Heeft u een horloge – tijd vragen vs horloge verkopen 
 rekening houden met context voor interpretatie van doel 
CMM-theorie 
∼ coordinated management of meaning theory 
= betekenis is gecoördineerd proces van overeenkomen hoe doel duidelijk wordt 
 soorten context 

− Episode  = situatie rond interactie   VB mondeling examen 
− Relatie  = rolverplichtingen tov andere   VB docent-student 
− Levensscript  = professionele/persoonlijke identiteit   VB strenge prof 
− Cultureel patroon  = cultureel gedeelde normen   VB cultuur van examineren in VL 
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Pragmatische stijlen & structuren 
Discours = zinnen verbonden in identificeerbare structuur om com functie te vervullen 
 ieder type met eigen structuur & regels 
 manier hoe je taal gebruikt afhankelijk van context 
 
Discours-stijlen 

Privaat discours 
VB conversatie 

Dimensie Publiek discours 
VB klasinteractie 

Wederkerig 
- wisselend spreker/luisteraar 

Interactiepatroon Niet-wederkerig 
- leerkracht praat meer 

Gelijk 
- evenwichtige particip.graad 

Machtsverdeling Ongelijk 
- onevenwichtige interactie 

Persoonlijk/informeel Taalkeuze Onpersoonlijk/formeel 
- bevat meer jargon 

Spontaan 
- geen strategie 

Hoeveelheid planning Gepland 
- nodig voor geloofwaardigh. 

Privaat Toegankelijkheid informatie Publiek 
Impliciet 
- soms via private codes 

Betekenissen Expliciet 

Relationeel 
- elkaar beter leren kennen 

Oriëntatie Taak 

 
Interactief discours: coherentie & structuur 
Communicatie coördineren – vooral bij interactieve discours  samenhang & structuur nodig 
 
Coördinatie van conversatiebijdragen 
Coöperatieve principe – Grice (1975) 
= samenwerken via sociaal aanvaarde manier van spreken is nodig voor effectieve com 
 conversatiemaximes/regels 

• Kwantiteitsmaxime 
= voldoende informatie, maar niet meer dan noodzakelijk 
VB best geen nieuwe auto kopen, hij heeft al enkele ongelukken gehad  

• Kwaliteitsmaxime 
= waarheid – wat je denkt dat waar is; bewijs beschikbaar 
VB het postkantoor is op het einde van deze straat, links 

• Relevantiemaxime 
= relevant, direct & pertinent 
VB mijn rapport valt mee, slechts één onvoldoende 

• Maxime van wijze / manner maxim 
= duidelijk, beknopt & ordelijk 
VB ik ben opgestaan, heb ontbeten, en ging naar school 

 
Bewuste schending maximes 
− Geen antwoord willen geven dus ontwijken  
 boodschap complex om te interpreteren – gaat eigenlijk om overtreding conversatieregel ! 
VB hoe gaat het met jouw beleggingen?  slecht weer vandaag, vind je niet? 

− Ambigue boodschap ipv twee onaangename alternatieven 
VB slechte presentatie  je was dapper! 
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Conversaties zijn sequentieel 
 inspelen op wat anderen zeggen 
 toevoeging moet passen binnen algemene conversatie 
 aanvoelen wiens beurt het is om te spreken – overlapping ↔ onderbreking 
 
Small talk 
Fatische functie van taal ∼ contact – communicatieproces leiden, ook interactierituelen 
 soorten processen 

• Com.stroom organiseren & structureren 
∼ conversational management/-control/interaction management 
= interactie/topic beginnen/eindigen, spreekbeurten verdelen… 
VB En, wat denk jij ervan? 

• Rituelen & routines 
= nadruk op relatie, inhoud minder belangrijk  SMALL TALK 
 com verlengen, stiltes vermijden… + nonverbaal gedrag 
VB Hoe gaat het? Goed, en met u? 

 
Small talk 
 vooral bij begin & einde interactie  
Functies 
• Transitie 

= overgang tussen situaties – ijs breken met veilige topics 
VB na lange tijd niet gezien eerst smalltalk dan normaal 

• Exploratieve 
= tot gemeensch. definitie van situatie te komen – eerste indruk, elkaar leren kennen 
∼ relationele functie 
 vooral connotatief, slechts deels denotatief 

 
Bij vrienden 
− Begin:   relatie terug opnemen, peilen naar gemoedstoestand 
− Einde:   statement over af te handelen zaken, verloop interactie + statement van bezorgdheid & 

goede wil, korte samenvatting, verwijzen naar toekomstig contact 
 verzachtende functie – afscheid legitimeren  VB Ik ga door, heb nog veel werk 
 consolidatiefunctie – relatie bestendigen  VB Tot ziens 

 
Soorten topics – Laver (1975) 
• Neutrale 

= feiten/gebeurtenissen (uit omgeving) – relevant voor zender & ontvanger 
VB Mooi weer vandaag, he? 

• Ego-georiënteerde 
= declaratief – betrekking op zender 
VB Zo’n zware fietstocht, en dat op mijn leeftijd 

• Alter-georiënteerde 
= vragen – betrekking op ontvanger 
VB Hoe gaat het met jou? 
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 keuze topics afhankelijk van relatie ∼ machts/solidariteitsdimensie 
− Gelijken   alle topics mogelijk  solidariteit = +/- band ontwikkelen 
− Minder macht   ego/neutral  NIET aan prof vragen hoe zijn dag was 
− Meer macht   alter/neutraal 

 
Taal & sociale identiteit 
! wie je bent, hoe je jezelf ziet en hoe anderen jou bekijken gebeurt via taal 
 groep waartoe je behoort, beïnvloedt taalgebruik ! 
 
VB mannen vs vrouwen  
 andere opvoeding, rollen  verschillende taal-stijl 
 nadeel: moeilijk andere taalstijlen gebruiken 
Mannen 
− Trouble talk > minimaliseren/direct advise 
− Succesverhalen 
− Report talk = taakgerelateerde gesprekken – boodschap overbrengen 
 inhoudelijke topics – publiek 

Vrouwen 
− Trouble talk > verhalen over eigen problemen 
− Mislukkingsverhalen 
− Rapport talk = relatie-georiënteerde gesprekken – connectie onderhouden 
 interpersoonlijke topics – intiem 

 
Online woordenschat onderzocht – Schwartz (2013) 
 genderlects = taalverschillen afhankelijk van geslacht 

− Verschillen in spreekstijl cultureel bepaald 
− Verschillen niet absoluut – gelden niet voor iedereen 

 
Taal & culturele verschillen 
Verschillen 
− Contextafhankelijkheid 

= mate waarin context deel is van boodschap 
 Lage-context-culturen ∼ West-Europa 
      = alles expliciet zeggen 
 Hoge-context-culturen ∼ Azië 
      = gaan uit van voorgaande kennis – waar/hoe boodschap is even belangrijk als wat ! 
       non-verbale cues heel belangrijk VB toon van stem, oogcontact 
      VB geen onderscheid tussen hij/zij – afleiden uit context 

− Verbale directheid 
= mate van directheid 
 Lage-context-culturen  = direct, to the point 
 Hoge-context-culturen  = subtieler, rond de pot draaien 

− Mate van (in)formaliteit 
 Sterke machtshiërarchie   = formeel, protocollen belangrijk 
 Meer gelijkheid tss individuen  = informeel 

− Expressiviteit 
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Hoofdstuk 4 – Non-verbale communicatie 
Onderscheid met verbale communicatie niet altijd duidelijk   VB doventaal = non-verbaal 
 vaak non-verbaal onderdeel bij verbale communicatie 
 spelen op elkaar in 
 
Hier – focus op interpersoonlijke communicatie  
– Trenholm (1999), Wiertzema & Jansen (2005), Van Poecke (2001) 
 
Kenmerken non-verbale communicatie 
− Vaak onbedoeld 
− Bestaat uit verschillende codes 
− Onmiddellijk, continu & natuurlijk 
− Zowel universeel als cultureel 
 
Onbedoeld 
Vaak niet gecontroleerd  
 teleologisch gezien dan geen communicatie maar ‘informatief gedrag’ ! 
 we gaan meer af op non-verbale tekens dan verbale – zeker als beide elkaar tegenspreken 
 moeilijke interpretatie – niet iedere handeling is bewuste boodschap 
 
Verschillende codes 
= alles wat een gesprek omringt +/- 
! kunnen samenwerken/versterken of tegenspreken/verwarren 
 
Deeldomeinen/soorten codes – Trenholm (1999) 
• Kinesics 

= lichaamshouding, - beweging & gestures 
 emblemen, illustratoren, regulatoren, affectvertoners, adaptoren 

• Kinesics 
= gelaatsuitdrukkingen & ooggedrag 
 culturele, professionele & persoonlijke display rules 

• Paralanguage 
= vocale kenmerken 
 vocale kwaliteiten, vocalizations & vocal segregates 

• Proxemics 
= ruimtegebruik 
 territorialiteit, ruimtegebruik, persoonlijke ruimte, aanrakingsgedrag (haptics) 

• Chronemics 
= tijdsgebruik 
 psychologische, biologische & culturele tijdsoriëntatie 

• Uiterlijk & objecttaal 
 lichaamsvorm, kleding, objecttaal 
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Onmiddellijk, continu & natuurlijk 
− Onmiddellijk 
 automatisch, niet uit te stellen door verbondenheid aan lichaam – begeleidt wat je zegt 
 je kan niet niet-communiceren 

− Continu 
 vloeien in elkaar over  
 moeilijk te isoleren – context nodig voor betekenis 

− Natuurlijk 
 minder arbitraire relatie 
 spontaan/intuïtief – uitzondering: vastgelegde conventies per cultuur VB middelvinger 
      ! NVC vaak gezien als eerlijker dan verbale omdat het intuïtief is 

 
Universeel/cultureel 
− Universeel 
 aangeboren – bepaalde gebaren VB wijzen & emoties 
      Ekman & Friesen (1975) – 6 basisemoties (boos, blij, angst, verrast, afkeer & verdriet) 
      Wiertzema & Jansen (2005) – doven/blinden zelfde basis gezichtsuitdrukkingen emoties 

− Cultureel 
 aangeleerd, culturele nuances – ook onderdrukking van aangeboren reacties! 
      Ekman (1972) – US vs Japan studenten > Japan onbeleefd emoties publiek tonen 
 geslachtsverschillen VB mannen huilen niet 
 

Soorten informatie waarvoor non-verbale com belangrijk is 
• Eerste indrukken 

= kenmerken, intenties & attitudes ontdekken 
! afgeleid uit non-verbale kanalen – zelden via rechtstreekse, persoonlijke vragen 
VB beslissen naast wie je gaat zitten op de trein 

 
• Relationele informatie 

= hoe interactie verloopt & wat anderen van ons denken  geeft info over hoe communiceren 
Soorten relationele boodschappen – Mehrabian (1971) 
− Mogen/liking 
 via gezicht, ogen, nabijheid… 
VB veel lachen & oogcontact = ik heb jou graag 

− Status 
 houding, gebaren, aanrakingen, nabijheid, objecten 
VB veel plaats, initiatief, gemak = hogere status dan andere 

− Responsiviteit 
 psychologische betrokkenheid – gebaren, gezicht, gespreksbijdragen 
VB monotoon, recht voor zich uit staren = weinig betrokkenheid 

 
• Emoties uitdrukken 

! makkelijker via non-verbale com – nood aan menselijk contact 
 non-verbale – vaak nodig als boodschap belangrijk is VB knuffel bij angst 
 verbale – voor abstracte dingen & intenties tov omgeving VB filosofie, huis bouwen 
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Non-verbale ↔ verbale com 
Non-verbale com 
− Meestal minder controleerbaar – leakage 

  Paul Ekman – micro expressies om leugens op te sporen 
  kan gecontroleerd & gestuurd worden VB bepaald gedrag, kledij voor imago 

− Historisch gezien kwam het eerst  
 fylogenese & ontogenese – primaten & baby’s com via NVC, ontwikkeling nodig voor verbale 

− Kan verbale com vervangen, herhalen, tegenspreken, aanvullen, accentueren & reguleren !!! 
 kan je niet los van elkaar zien 

 
DEELDOMEINEN 
Kinesics 
= studie van lichaamshouding, - beweging & gestures + gelaatsuitdrukkingen & oogbewegingen 
! gebaren hebben verschillende betekenissen in andere culturen 
 
Categorieën – Ekman & Friesen 
• Emblemen 

= direct equivalent van wat je verbaal zegt 
 gedragingen met gekende betekenis bij alle leden sociale groep – cultureel bepaald ! 
 autonome gebaren, vaak via handen/armen/hoofd – als vervanging voor woorden 
VB op horloge tikken = Hoe laat is het? / ja-knikken 

• Illustratoren 
= uitbeelden wat je zegt – structuur aanbrengen of objecten beschrijven 
 omgang, vorm, beweging uitbeelden – complementair aan discours 
VB zigzagbeweging nadoen / het vloeit – golfbeweging 

• Regulatoren 
= verkeerssignalen tijdens interactie 
 hoofd-, oog-, handbewegingen om gesprek te regelen – automatisch & onbewust 
VB met oogbeweging iemand bij gesprek betrekken 

• Affectvertoners 
= drukken emotionele toestand uit 
 leakage cues = minder controleerbare lichaamsbewegingen VB blozen, nerveuze leugenaars 
 strategic cues = gedragingen om van boodschap te dissociëren VB vaag verhaal 

• Adaptoren 
= repetitief, nerveus gedrag 
 voor aanpassen aan stressoren & vervullen persoonlijke behoeften 
! vaak onbewust dus goede bron informatie over emoties 
VB met been wippen, pen klikken 

 
Lichaamshouding 
− Open 

= ledematen open, asymmetrisch 
 associatie: hogere status, meer zelfvertrouwen & positief 

− Gesloten 
= ledematen over elkaar geslagen, symmetrisch 
 associatie: je niet op je gemak voelen 
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Spiegelen 
∼ imiteren/pacing/interactional synchrony 
= non-verbaal gedrag nadoen 
 bewust of onbewust 
 vaak door ondergeschikten & mensen die elkaar mogen 
 goed voor wederzijds begrip – manier van verbinding 
 
Handen & armen 
Universele gebaren: 
VB vuist = agressie, dominant ↔ open handen = smekend, onderdanig 
VB hoofd aanraken = vaak bij negatieve emoties VB in nek wrijven = woede/frustratie 
 
Gelaatsuitdrukkingen 
− Aangeboren 

= 6 basisemoties 
− Aangeleerd 

= wanneer, waar & hoeveel we emoties tonen – bepaald via leren & imitatie 
! West-Europa vaak als norm om anderen mee te vergelijken – niet zo goed 
− Cultural display rules 

= wat cultuur van ons verwacht VB vrouwen tonen angst, mannen niet 
− Professional display rules 

= regels bepaald door professionele context VB stewardessen lachen altijd 
− Personal display rules 

= bepaald door individuele ervaringen – vaak gedeeld in familie VB kus bij slaapwel 
 
VB onderzoek Szarota (2010) – wel/niet glimlachen op profielfoto – culturele verschillen! 
VB ontgoocheling Luca in K2 zkt K3 op randje van persoonlijk & professioneel acceptabel 
VB Duchenne smile = elektrisch gestimuleerde ‘echte’ glimlach vs geproduceerd/fake 
 
Ooggedrag 
Belangrijke functies 
− Sociale positie verwerven/behouden 
 dominante personen: recht aankijken als ze spreken, minder bij luisteren 

− Indicator van positieve/negatieve emoties 
 kijken naar mooie dingen, pupillen vergroten / wegkijken bij lelijk 

− Monitoren van feedback 
 uit ogen afleiden wat anderen denken 

− Conversatie initiëren/reguleren 
 oogcontact: bewust van aanwezigheid – luisteren: staren / spreken: wegkijken voor gedachten 

− Associatie met specifieke karaktertrekken 
 oogcontact: vriendelijk, natuurlijk, eerlijk 
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Proxemics 
∼ territorialiteit & ruimtegebruik 
 
Territoria 
Soorten 
! overal gelden andere normen – verminderen niet maar veranderen 
• Publieke territoria 

= openbare plaatsen gedeeld met iedereen in gemeenschap   VB shoppingcentra 
 gecontroleerd door overheid & met bepaalde (ongeschreven) regels 
! mensen hebben nood aan persoonlijke plek binnen publieke territoria   VB vaste plek aula 

• Thuis/private territoria 
= eigendom van individuen   VB stamcafé, huis, clubhuis van kindje 
 gecontroleerd door individu – grotere vrijheid 

• Interactieterritoria 
= sociaal gemarkeerd   VB twee mensen in conversatie 
 afgesloten van buitenstaanders 

• Lichaamsterritoria 
= meest private – huis als grens +/- 
 beperkte rechten om anderen aan te raken/bekijken   VB kus geven 

 
Schendingen 
! onderscheid niet zo zwart-wit 
• Contaminatie 

= vervuild, onaanvaardbaar gemaakt   VB vandalisme, vuile moppen, luide muziek in park 
• Overtreding 

= niet-bedoeld gebruik   VB daklozen in station, vreemde komt in conversatie, wassen in fontijn 
• Invasie 

= onrechtmatige inname territorium   VB iem wil niet vertrekken, fysiek ongewenste aanraking 
 
Ruimtegebruik 
∼ zit- & kantoorindeling 
 indeling beïnvloedt hoeveelheid & aard van onze interacties ! 
VB stoelen aan weerszijden tafel vs stoelen aan zelfde hoek – kan boodschap overbrengen 
 
Persoonlijke ruimte 
= draagbaar territorium, bubbel – voorkeur verschilt per persoon & cultuur 
 bij verschillen ervaar je moeite in coördineren van noden 
 
Factoren die beïnvloeden 
− Liking – dicht als je elkaar graag hebt 
− Status – meer ruimte voor mensen met hogere status 
− Gender – meer ruimte voor mannen 
− Aard interactie – meer afstand bij lesgeven dan conversatie met vrienden 
− Fysieke mogelijkheden – meer afstand als er genoeg ruimte is 
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Soorten interactiezones (USA) – Hall (1966) 
• Intieme afstand 

= 0 – 45cm   zeer persoonlijke conversaties VB partner 
• Persoonlijke afstand 

= 45 – 120cm   gewone, vriendelijke interacties VB vrienden die praten 
• Sociale afstand 

= 1,2m – 3,5m   onpersoonlijke, zakelijke interacties VB sollicitatiegesprek, receptie 
• Publieke afstand 

= 3,5m – 5m/∞   publieke communicatie VB les, aan bushalte praten OF geen interactie willen 
 
Crowding – Evans & Wener (2007) 
= schending behoefte aan persoonlijke ruimte VB drukke lift 
! mensen willen afstand houden van vreemden 
 veroorzaakt opwinding, angst, minder cognitief functioneren, meer fysiek/verbaal geweld 
 ongemak verminderen: barrièregedr ag  
      – oogcontact & verbale interactie vermijden  
      – object/lichaam tussen bron van bedreiging plaatsen 
! publieke ruimte ontworpen om dat soort situaties & bijhorende gevolgen te vermijden 
! politieverhoorstrategieën gaan hier soms bewust tegenin 
 
Haptics 
= studie van aanrakingsgedrag  
! sterk gelinkt aan proxemics – aanraking = binnendringen lichaamsterritorium 
!!! contact hoeft NIET intentioneel te zijn om betekenis te hebben 
 
Kenmerken 
− sterk cultureel bepaald 

BE vrij restrictief qua aanrakingen – vreemden vermeden & binnen familie strikte normen 
 contact culturen: Arabië, Latijns-Amerika, Zuid-Europa 
 non-contact culturen: Azië, Noord-Europa, Amerika 

− vertelt veel over relatie tss personen 
 onze mening van anderen, machtsrelaties… VB hogere status neemt initiatief 

− emotionele behoefte 
VB mens heeft nood aan aanraking/contact – afwezigheid ervan heeft gevolgen op ontwikkeling 

− power of touch 
 belang/betekenis van aanrakingsgedrag 
Experiment kleine aanrakingen dienster bij klanten op restaurant > hogere fooi bij aanrakingen 
VB geld vaker teruggegeven bij telefoonhokje na aanraking 

 
Chronemics 
= studie van tijdsoriëntatie 
! verschillen maken communicatie moeilijker VB bij internationale meetings 
 
 
 
 



25 
 

 
Soorten tijdsoriëntaties 
• Psychologische 

= mensen gericht op verleden/heden/toekomst 
• Biologische 

= biologische klok VB jetlags ervaren of niet 
• Culturele 

− Monochromatische culturen – één ding tegelijk, stiptheid – West-Europa 
− Polychromatische culturen – multitasken, niet-bindende tijdsafspraken – Zuid-Amerika 

 
Tijdsgebruik geeft informatie 
− Helpt bij regulering gesprek  VB pauzeren om anderen te laten praten 
− Uitdrukking van intimiteit  VB veel tijd samen doorbrengen 
− Uitdrukking van gevoelens  VB negatief geeft lange stilte 
− Oproepen van emoties  VB boos als first-date te laat is 
− Indicatie van status  VB onderzoek Insel & Lindgren  dominantie = anderen laten  

 wachten, spreken langer, minder onderbroken 
 
SMS-communicatie – Walther & Tidwell (1995) 
 tijdsaanduiding beïnvloedt interpretatie VB nachtelijke sms voelt meer persoonlijk 
 
Fysieke kenmerken 
− Lichaamsbouw 

− Endomorf ∼ dik 
= klein, rond & dik    genereus, gevoelig 

− Mesomorf ∼ slang/spier 
= gemiddeld groot, gespierd, atletisch    ambitieus, energiek, competitief, enthousiast 

− Ectomorf ∼ tall 
= groot, mager, schril    nauwgezet, vreemd, gevoelig, serieus 

! tussencategorieën mogelijk via schaal ‘Somatypische score’ VB 7/1/1 – nooit hoog op alle 3 
− Grootte 
 invloed op succes in liefde & carrière 
VB ideaalbeeld mannen = groot, gespierd / vrouwen = slank 

− Kleding 
 belangrijk voor eerste indruk – vaak aangepast aan situatie VB verzorgd op sollicitatie 
 we reageren beter op mensen met zelfde kledingstijl 
Functies 
− Comfort & bescherming 
− Bescheidenheid/bedekking lichaamsdelen – bij cultureel taboe 
− Cultural display/identiteit – wie we zijn, plaats in hiërarchie 

 
Objecten 
 voorwerpen/architectuur/interieur = publieke symbolen van waarden, status, financieel succes… 
 uitdrukking van identiteit – zo wordt je gepercipieerd door anderen 
VB met dure sportauto rijden, inrichting bedrijf… 
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Paralinguïstiek 
= studie van manier waarop woorden uitgesproken worden 
− Vocale kwaliteiten 

= kenmerken   VB stem, toon, intonatie… 
− Vocalisations 

= speciale geluiden   VB lachen, kreten, schreeuwen… 
− Vocal segregates 

VB pauzes, vulmiddelen… 
 beïnvloeden betekenis van verbale com – geeft info over emoties, persoonlijkheid, status 
     VB dialect = aantrekkelijk, AN = snobistisch, stilte = negeren/ongepast gedrag/respect… 
 
Online context 
CMC = computer mediated communication 
 vaak tekstgebaseerd  
       mist veel non-verbale cues & meer miscommunicatie 
       oplossing: emoticons als indicator ware betekenis, foto’s, videobellen 
           ! impressiemanagement = bepaald beeld geven anderen over jezelf – liefst positief 
 
Hoofdstuk 7 – Massacommunicatie: de mediaorganisatie 
Massacommunicatie: vooral klassieke massamedia 19de eeuw VB dagbladen, film, radio & TV 
 opkomst veroorzaakte morele paniek – negatieve invloed op weerloos publiek 
 
Kenmerken massacommunicatie 
− Institutionele zender 

= complexe mediaorganisatie – vaak met commerciële doelstellingen 
 sturen boodschap vanuit organisatie, die complex is, en ontstond uit complexe samenleving 

− Openbare com – gericht op grote, diverse groep ontvangers 
 je kan niet iedereen echt aanspreken – manier zoeken makkelijk, groot publiek bereiken 

− Smaak van de gemiddelde ontvanger domineert 
= publiek heeft veel diversiteit, moeilijk om erop in te spelen  
 economisch efficiënt = mikken op persona van gemiddelde kijker/lezer 
 heeft publiek verwachtingen van media of projecteert media economische visie? 

− Gemedieerd contact 
= via gespecialiseerde zend- en ontvangapparatuur 

− Zender/ontvanger ruimtelijk & temporeel gescheiden 
 grotendeels raden hoe iets overkomt op publiek 

− Weinig feedback mogelijk 
− Erg competitieve omgeving 

= machtig want groot publiek maar kwetsbaar door concurrentie – wel monopolie mogelijk +/- 
− Massacommunicatie-onderzoek 
 interesseverschuiving: effecten > inhoud > bronnen & org. oorzaken van inhoud ’60 
 schaars onderzoek: geografisch beperkt tot VS vooral & inhoudelijk door moeilijkheidsgraad 

 
Elementen massacommunicatie 
• Mediaorganisatie – zender 
• Inhoud – boodschap 

• Publiek 
• Effecten 
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Mediaorganisatie 
 
Hiërarchisch model van invloeden op media-inhoud – Shoemaker & Reese (1991) 
 mediaorganisatie ingebed in samenleving/cultuur – vormt kader waarbinnen het functioneert 
 wat wij als media-inhoud zien is beïnvloed door werking & structuur media organisaties 
• Organisatie-interne factoren 

− Individueel niveau – professionele medewerkers VB journalist, acteur… 
− Niveau mediaroutines – groepen mediawerkers 
− Niveau organisatie 

• Organisatie-externe factoren 
= drukkingen vanuit sociale ruimte 
− Economische drukkingen – concurrenten, adverteerders, 

eigenaars, vakbonden, leveranciers 
− Sociale & politieke – overheden, sociale instituties 
− Nieuwe technologieën 
− Publiek 
− Culturele/ideologische invloeden 

 
ORGANISATIONELE BENADERING VAN NIEUWSPRODUCTIE 
 
Inhoud nieuws 
 NIEUWS IS GEEN SPIEGELBEELD VAN WAT ZICH IN SAMENLEVING AFSPEELT – ook nooit geweest 
 
Studie Gans (1979) – Deciding what’s news 
 laatavondnieuws & nieuwsmagazines VS 
 via participerende observatie op nieuwsredactie & inhoudsanalyses 
 
Dominante topics 
• Actoren 

− Vooral individuen ipv groepen/sociale processen 
− Vooral politieke figuren 
− Onbekende individuen – echte/vermeende overtreders van wetten/gebruiken VB stakers 

• Activiteiten 
− Regeringsbenoemingen, beslissingen & onenigheid 
− Protesten, misdaden, schandalen & onderzoeken 
− Rampen 

• Categorieën 
− Traditie & innovatie 
− Nationale ceremonies 
− (internationaal nieuws vaak vanuit nationaal perspectief !) 

 
Verschraling van het nieuws – Boone (1982) 
= achteruitgang in kwaliteit & capaciteit om spiegel te zijn – meer vertekend beeld van realiteit 
 oorzaak: meer competitie – druk om snel te beslissen & produceren 
 PROF denkt geen kwaliteitsverlies – nieuws is weergave actualiteit DUS daarbij horen klemtonen 
op bepaalde thema’s, personen…  niet slechter geworden, wel anders 
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• Thematische verschraling 
= vooral ernstige thema’s – politiek/sociaal/economisch & negatieve gebeurtenissen 

• Geografische verschraling 
= oververtegenwoordiging geïndustrialiseerde landen & nationaal nieuws 

• Personele verschraling 
= vooral politieke/economische/culturele/wetenschappelijke elites 
   + blanke mannen van oudere leeftijd met degelijke socio-economische achtergrond 

• Journalistieke verschraling 
= natuurlijke/technische beperkingen rond productie nieuws 

• Maatschappelijke verschraling – toevoeging Fauconnier (1990) 
= minder aandacht minderheden & alternatieve groepen 

 
Tegengewicht van typische ‘mensen’-verhalen 
 tijdloos – kan altijd als back-up gebruikt worden 
 types interessante verhalen – Gans (1980) 

• Mensen-verhalen 
= gewone mensen in ongewone situaties OF publieke personen in gewone situaties 
VB Julia van K3 gaat naar de markt? 

• Rolomkeringen 
= vaak grappig, soms serieus 
VB man bijt hond, ex-criminelen die sociaal werk doen… 

• Human interest-verhalen 
= gewone mensen met ongewone ervaringen – wekt sympathie, bewondering, medelijden 
VB slachtoffers tragische ziekte, heldhaftig gedrag bij rampen… 

• Schandalen, morele overtredingen van beroemdheden, kleingeestigheid bureaucraten… 
VB weduwe uit huis gedwongen door stadsreglement 

• Heldenverhalen 
= gewone mensen die criminelen aanpakken, avonturiers, excentriekelingen 
VB groep valt regering aan om weduwe te redden van uitzetting 

• Gee Whiz-verhalen 
= verrassend, ongewone gebeurtenissen, buitengewone – maar triviaal 
VB boer met vierkante tomaten 

 
Hard news ↔ tabloids: 
 hard news = kwaliteitsnieuws 
 aangetast door tabloidization = sensatiekrant 

− Meer narratives/persoonlijke verhalen ipv analyses  episodic vs semantic frames 
− Meer human interest stories 
− Meer sensationalism – privélevens, schandalen & popular entertainment 

 visie 1: tabloids als resultaat van winststreven nieuwsmedia – Barnet & McManus 
 visie 2: poging nieuws begrijpelijk/interessant maken voor minder aandachtige burgers  
                  & hun bezorgdheden te laten horen in publieke debat 
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Invloed interne & externe factoren op inhoud 
• Interne factoren 

o Individueel niveau 
− Persoonlijke kenmerken 
− Politiek-ideologisch profiel 
− Rolopvatting 

o Niveau mediaroutines 
− Publiekgeoriënteerde routines 
− Organisatiegeoriënteerde routines 
− Bron georiënteerde routines 

o Niveau organisatie 
− Organisationele rollen 

− Structuur organisatie 
− Beleid & implementatie 
− Oplegging beleid 
− Invloed op inhoud 

• Externe factoren 
o Economische drukkingen 
o Technologische drukkingen 
o Politieke & sociale drukkingen 
o Drukkingen van het publiek 

• Algemeen kader – cultuur/ideologie 
 

 
INTERNE FACTOREN 
Individueel niveau 
Algemeen : persoonlijke kenmerken, waarden & rolopvattingen beïnvloeden inhoud 
 hier: journalisten – vooral diversiteit qua politiek-ideologische profielen & rolopvattingen 
 
• Achtergrond & persoonlijke kenmerken 

Journalistenprofiel – studie Raeymakers (2013) + van Ginneken (1996) 
− 2/3 mannen – vooral in oudere leeftijdscategorieën 
− Gemiddeld 44 jaar 
− Ruime meerderheid Belg 
− 94% hooggeschoold 
+ 
− Middenklasse 
− Opleiding & netwerken belangrijk bij internationale & diplomatieke verslaggeving 
− Engels/andere grote EU taal als moedertaal 
− Angelsaksisch/groot Westers land 

 
Wetenschap niet eens over sterkte invloed 
Weaver & Wilhoit (1986) 
 kleine invloed – door belang routines VB meer vrouwen dus geen grote veranderingen 
Farley (1978) 
 tegendeel VB vrouwen wel degelijk andere berichtgeving 
 

• Politiek-ideologisch profiel 
− België: vooral links – 56-27-17% 
− Buitenland: centrumlinks & progressief 
 
Nuance: 
 door organisationele beperkingen & professionele normen niet merkbaar in output! 
 inhoudsanalyse toonde systeembevestigend karakter van media in VL – Gans 
      kritiek: persoonlijke attitude beïnvloedt verslaggeving over politieke partijen – Shoemaker 
      OF: minder directe invloed – wereldbeeld & percepties kunnen inhoud beïnvloeden 
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• Rolopvatting 
= idee van rechten, verplichtingen, normen & waarden verbonden aan werk 
 ontwikkeld via proces van socialisatie 
 weinig passen strikt binnen één categorie – vooral pluralistische rolopvatting 
     = combinatie kritische rol + noodzaak grote hoeveelheden info verspreiden 
      minder keuze door hogere druk dus minder kritisch 
 
Groepen – Johnstone, Slawski & Bowman (1982) 
− Neutralen – disseminatiefunctie 
 transmissiekanaal – betrouwbare info verschaffen 
= snel info bezorgen aan groot publiek & ongeverifieerde berichten vermijden 

− Participanten – interpretatieve functie 
 analyse & duiding geven bij complexe problemen 
= info uitpluizen voor verhaal maken + claims regering & nationaal beleid onderzoeken + 
analyse complexe problemen + culturele/intellectuele belangstelling opwekken 

− Tegenstandersfunctie – toevoeging Weaver & Wilhoit (1986) 
= tegenstander politici/bedrijfsleiders – kritische bevraging van macht 

 
Starck & Soloski (1977)  
 neutralen schrijven minst eerlijke & begrijpelijke verhalen 
 meest objectieve & accurate – tussen extreem-neutraal & extreem-participant 
 Belgische journalisten identificeren zich vooral met neutrale & participerende rol 

 
Niveau mediaroutines 
= praktisch antwoord op vragen/behoeften gecreëerd door beperkte middelen & massa materiaal 
 werken volgens standaard, niet hoe ze zelf willen – vaak onbewust 
Taak media: meest aanvaardbare product aanbieden op meest efficiënte manier 
Beperkingen verbonden met publiek, organisatie & bronnen 
 
Publiekgeoriënteerde routines 
Assumpties over publiek: 
− Nieuws is waardevol voor hun 
− Mensen vinden nieuwswaarden belangrijk & interessant 
− Nieuws is voorspelbaar door ingeburgerde nieuwswaarden 
− Verwachtingen van publiek worden steeds ingelost 
− + nieuwswaarden maken selectie makkelijker & efficiënter 
 
Routine voor nieuwsselectie: 
Nieuwswaarden/factoren – Galtung & Ruge (1965) 
 helpt selectie inhoud (ten koste van andere) – interpretatie van wat publiek zal appreciëren 
 metafoor oude radio met draaiknop 
1. Frequentie 

= ritme waarin het evolueert – duur gebeurtenis 
 langere termijn minder kans op selectie dan dingen met zelfde ritme als medium VB klimaat 
 vroeger frequentie van 24u, nu blijft nieuws soms maar een paar uur nieuws! 
VB metafoor: we kunnen niet luisteren als zender buiten bereik valt 
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2. Drempelwaarde 
= minimum overschrijden om opgemerkt te worden – omvang gebeurtenis 
 grotere intensiteit > meer kans op selectie  soms gokken hoe groot iets zal zijn (tijdsdruk) 
VB metafoor: hoe sterker signaal, hoe meer we luisteren 

3. Ondubbelzinnigheid 
 minder ambigu > meer kans op selectie 
 ofwel vertellen ze het niet, ofwel halen ze complexiteit er af tot het makkelijk & kort is 
VB metafoor: hoe minder ruis, hoe meer we luisteren 

4. Betekenis 
 cultureel gelijkaardig > meer kans op selectie (cultural proximity = aansluiting bij publiek) 
 passend binnen referentiekader gatekeeper 
VB metafoor: hoe betekenisvoller, hoe meer luisteren – vreemde taal heeft geen betekenis 

5. Consonantie – het verwachte 
= pre-image van gebeurtenis door voorspeld/willen dat het gebeurde > meer kans selectie 
 belang van wat verwacht wordt dat publiek belangrijk vindt 
VB metafoor: hoe meer het is wat we zochten, hoe meer we luisteren 

6. Het onverwachte 
 zeldzaam/onverwacht > meer kans op selectie  (binnen het betekenisvolle & consonante!) 
VB metafoor: hoe verrassender, hoe meer we luisteren – politiefrequentie in achtervolging 

7. Continuïteit 
 hoofdpunt = vertrouwd/gemakkelijk interpreteerbaar > meer kans blijven hangen 
 inertie van het systeem + voortgezette aandacht legitimeert oorspronkelijke selectie 
VB metafoor: als je al eens naar zender luisterde, grotere kans nog eens te luisteren 

8. Compositie 
 passend binnen compositie nieuws > selectie om uitgebalanceerd geheel te creëren 
VB metafoor: hoe meer luisteren naar zender, hoe groter kans beu zijn en iets anders zoeken 

9. + Referentie aan elitelanden 
10. + Referentie aan elitepersonen 
11. + Verwijzing naar iets negatief 
 vaker zelfde ritme als nieuws dan positieve – neg = onderbreking van iets, pos = voortgezet 

12. + Verwijzing naar personen 
= nieuws getoond als handelingen van specifieke personen ipv resultaat van sociale krachten 
 personificatie – meer dan human interest-verhalen! 
Verklaringen: 
− cultural idealism = veel belang aan wat individu kan bereiken 
− identification = beter inleven in nieuws als het personages bevat 
− frequency-factor = kans gebeurtenis groter bij 1 iem dan samenleving 

VB corruptie in politiek is geen nieuws, schandaal rond 1 politicus wel 
− elite-concentration = alle elementen samen 
− beeldcultuur = quotes, foto’s… 

 + = cultuurspecifieke nieuwshypothesen – Westerse samenleving 
 
Update belangrijke nieuwswaarden – Harcup & O’Neil (2001) 
• Machtselite 
• Beroemdheden 
• Entertainment (ook drama) 
• Verrassing 

• Slecht nieuws 
• Goed nieuws 
• Omvang 
• Relevantie 

• Follow-up 
• Nieuwagenda organisatie 
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Aanvulling – Warren (1934)    suspense, seks, emoties, vooruitgang & geweld – vaak in nieuws 
 
Belang nieuwswaarden: 
− selectie = nieuwswaarden als selectiecriteria, gebaseerd op assumpties 
− distortie = als het selectie is, dan is het distortie/vervorming – geen spiegel van de wereld 
− replicatie = vervorming blijft zich herhalen  
 = cumulatief effect op nieuws als waarheid 
 
Maatschappelijk belang: 
 wordt nieuws belangrijk door aandacht media OF geeft media aandacht door belang bij mensen? 
 nieuws stelt dingen soms groter voor dan ze echt zijn & lijkt het maatschappelijk probleem 
     VB meer druggebruik in nieuws terwijl het in realiteit daalde – mismatch door continuïteit 
      kan dus bewust gedaan worden bepaalde groepen in diskrediet te brengen 
 
Routine van objectiviteit: 
 denken dat publiek verwacht dat ze realiteit zo goed mogelijk weergeven/neutraal doorgeefluik  
 helpt negatieve reacties (van publiek/baas) voorkomen via set van procedures: 

− Controleerbare feiten gebruiken 
− Statements tss aanhalingstekens plaatsen 
 uitspraken toekennen aan bronnen – sleutelelement ! 

− Veel namen betrekken in verhaal voor eliminatie persoonlijke visie 
 hierdoor sommigen meer kans – organisaties worden perfecte leveranciers van citaten ! 

− Bijkomend materiaal verzamelen voor feiten 
 
Routine voor structuur verhaal: 
Omgekeerde piramide/lead-structuur  
− Lead 

= beknopt belangrijkste info – samenvatting als inleiding +/-  
 gemakkelijk voor scannen 
 wie, wat, waar, wanneer + hoe, waarom 

− Body 
= uitwerking elementen – relevante info 
 belangrijkste eerst, alinea’s met minder relevante info eronder – van Ginneken (1996) 
 gemakkelijk alinea’s schrappen bij plaatsgebrek zonder boodschap in gevaar te brengen 

− Bottom 
= minst belangrijke info 

 
Organisatiegeoriënteerde routines 
= routines verwerking informatie vergemakkelijken – efficiënt ruw materiaal verzamelen/evalueren 
 als antwoord op noden – gestandaardiseerd & geïnstitutionaliseerd 
 systeem: nieuwswaarde herkennen, sorteren & classificeren 
 
Routine – gatekeeping 
= selectie nieuwsverhalen binnen beperkte tijd/ruimte   VB door journalist & vooral hoofdredacteur 
 aanpassing aan fysische beperkingen organisatie 
 boodschappen gekozen die passen binnen vast nieuwsformaat ! 
 grootste deel haalt nieuws niet 
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Beat-reporters/systeem 
= zoeken info bij bepaald gebied/institutie VB Wetstraat-journalist 
 ook bureaus geplaatst op locaties waar veel nieuws te rapen valt – zijn waar het nieuws is 
 hierdoor blijven sommige dingen buiten beeld – nieuws is waar je naar kijkt ! 
 
Routine – bijhouden nieuwsagenda 
 maakt plannen makkelijker – grote lijnen & grootste deel ligt op voorhand vast 
 vaak ook nieuws opgehangen aan (voorspelbare) gebeurtenissen 
 geen spiegel van samenleving want niet live 
 
Nieuws opgedeeld qua tijd: 
− Pre-scheduled 

= geïdentificeerd voordat het gebeurt VB aangekondigde klimaatmars/première/stemming… 
 hard, continuing news 

− Unexpected 
= niemand had het zien aankomen, moet je direct brengen (kleine categorie) VB grote brand 
 hard, spot, developing, continuing news 

− Non-scheduled 
= maakt niet uit wanneer je het nieuws brengt, staat los van precies tijdstip  
    (kleine categorie maar niet te onderschatten) VB wereldrecord poging 
 soft news 

 
Brongeoriënteerde routines 
Soorten ruw materiaal: zelf observeren, onderzoek verrichten, opiniepeilingen organiseren… 
 MAAR steunen vooral op bronnen voor info 
      reduceert behoefte aan specialisten & onderzoek + meest efficiënte aanpak 
      bronnen graag sterk aanwezig in media – idee dat het impact heeft 
 
Informatiekanalen – Sigal (1973) 
• Routinekanalen 
 meest gebruikt 
− Officiële handelingen VB processen 
− Persberichten 
− Persconferenties 
− Niet-spontane gebeurtenissen VB toespraken 

• Informele kanalen 
 minder gebruikt 
− Informele briefings 
− Lekken 
− Niet-gouvernementele handelingen VB vakbondsbijeenkomsten 
− Verslagen van andere nieuwsorganisaties, interviews met andere journalisten… 

• Ondernemingskanalen 
 zelden gebruikt 
− Interviews op initiatief journalist 
− Spontane gebeurtenissen met journalist als ooggetuige 
− Onafhankelijk onderzoek 
− Eigen analyses & conclusies 
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Nut routinekanalen: 
− Werk plannen 
− Job makkelijker maken 
− Objectiviteit vergroten 
 voor overheden/bedrijven nuttig voor publieke opinie beïnvloeden, volk inlichten… 
      als het lukt heeft weergave van journalistiek invloed op de wereld ! 
 
Kritiek gevestigde relatie tss bronnen & journalisten: 
 geeft gevoel dat journalisten hun kritische positie niet goed uitvoeren als 4de macht 
VB kritiek op Conner Rousseau omdat hij journalist met voornaam aansprak 
VB milieubewegingen geen relatie – politici wel  impact op wat nieuws haalt 
 aanwijzingen dat journalistiek dicht gaat aanleunen bij elites/establishment in samenleving 
      daardoor ander problemen/opinies systematisch negeren – zou groot probleem zijn ! 
 
Soorten bronnen – volgens Vasterman & Aerden (1995) 
• Professionele 

= hebben beroepsmatig met pers te maken – frequent contact 
 zoeken actief toegang tot media OF worden door pers benaderd (grote beschikbaarheid) 
 bezitten knowhow & soms mediatraining 
 komen vaak in nieuws door productiviteit (permanente stroom), betrouwbaarheid, kant-en-
klaar nieuws & sociale en geografische nabijheid !!! 
VB politici, woordvoerders, deskundigen, topmanagement… 

• Niet-professionele 
= niet beroepsmatig contact met media 
 gewone mensen – beschikken niet over macht 
VB ooggetuigen, personen getroffen door overheidsmaatregelen… 

+ informatieverzameling (primaire & secundaire info + observatie/com/documentatie) 
 
Niveau organisatie 
Organigram gebaseerd op: 
− Organisationele rollen 

= functies + verplichtingen, autoriteit – toont specialisatie/differentiatie jobs 
− Structuur organisatie 

= autoriteitsverhoudingen (gecentraliseerd/verspreid) – toont complexiteit 
− Beleid & implementatie 

= prioriteiten, doelstellingen 
− Oplegging beleid 

= uitoefening autoriteit & controle op naleven 
− + Invloed organisationele factoren op inhoud 
 
Organisaties & doelstellingen 
Organisatie: sociale, formele, vaak economische entiteit die media-inhoud produceert 
 strikte grenzen, doelgericht, bureaucratisch gestructureerd & concurreren met anderen 
 doel = winst maken + kwaliteitsproduct maken, publiek dienen, waardering krijgen 
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Veel beperkingen & verplichtingen 
 eisen publiek, adverteerders & aandeelhouders balanceren + productiekosten laag houden 
VB reclame in prime-time betaalt voor vaste kijkers te bereiken > anders verliest media inkomsten 
 
Rollen & structuur 
Niveaus rollen 
− Laagste – schrijvers, reporters, creatieve staf 
 ruw materiaal verzamelen + vormgeving 

− Midden – redacteurs, producenten 
 coördineren + interne com 

− Top – eigenaar, manager, beheersraad 
 beleid, personeelsbeslissingen, externe belangen, werknemers beschermen tegen druk 

 
Departementen: mediaprofessionals, technisch personeel & commercieel personeel 
 
Structuur traditioneel dagbladbedrijf: 
 door digitalisering nu content gemaakt voor verschillende kanalen ipv één medium 
      webvergence = focus op multimedia content produceren voor eigen website 
 

Basisstructuur – Jeffres (1986)     schema zie p.166 
• Departementen: business, mechanical & editorial 
• Eindverantwoordelijke: uitgever 
• Redactie > deelredacties 

+ beat-systeem / news net – Tuchman (1978) 
   = net produceert dagelijks berichten in specifieke plaatsen/topics/organisaties 

 
Structuur traditioneel televisiestation: 
 basisstructuur – Jeffres (1986)     schema zie p.167 
− Gelijkenis met dagblad: product voor publieke consumptie + sales & business/technical/editorial 

departementen 
− Verschil:  

− nieuws bij tv slechts klein onderdeel van alle media-inhoud 
 meer functies op zelfde niveau – strijden om schaarse middelen 

− andere indeling nieuwspersoneel 
 generalisten – verslag over alle gebeurtenissen, slechts enkele gespecialiseerd VB sport 

 
Invloed op inhoud 
 type bedrijf & focus topics genereert andere types van invloeden 
 
Conflict ingebouwd in systeem organisatie 
 reporters gericht naar bronnen   vs   redacteurs gericht naar publiek & doelstellingen 
 deelredacties onderling conflict over middelen & plaatsing verhaal – zeker bij voorpagina ! 
      Sigal (1973) – frontpaginapatroon ontstaan uit bureaucratisch conflict  
                                   = berichten gebalanceerd, ongeacht welk nieuws er is 
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 nieuwsdepartement minder autonoom 

− meer commerciële druk  
VB geen berichten laten verschijnen die adverteerders in slecht daglicht plaatsen 

− toenemende complexiteit organisatiestructuur 
 meer hiërarchie & afstand tov topniveau dat minder gevoelig is voor journalistieke zorgen 
 meer interconnecties tss topniveau & externe instituten 
 hoe groter/complexer > hoe belangrijker organisatiefactoren ipv individuele/routines 

 
Controle – macht uitoefenen 
 controle op toepassing beleid, productie inhoud… 
− Rechtstreeks via beloningssysteem VB loonsverhoging, promotie, degradering, ontslag 
− Subtiel, onbevraagd 
 weinig openlijke conflicten – supervisie nieuwsbeslissingen +/- onmogelijk door hoeveelheid 
 daarom grenzen & richtlijnen + zelfcontrole (willen goed doen) 

 
Social control in the newsroom – studie Breed (1955) 
 starters leren regels via imitatie & afkijken, redactieoverleg, eigen krant lezen, schriftelijke 
correcties, kritiek & opmerkingen én interne roddelcircuit 
 amper echte begeleiding – learning by doing ! 
 redenen om te conformeren met beleid: 

− Conflicten & sancties vermijden 
− Gevoel van verplichting & waardering 
− Mobiliteitsaspiraties 

 
EXTERNE FACTOREN 
• Economische drukkingen 

= druk door nood winst maken – invloed economische logica 
 mediaconcentratie = meer titels in minder handen – behoren tot economische sector dus 
competitie > risico’s spreiden over meer titels 

 
o Private sector: 

Reclame grootste bron van inkomsten (zeker bij tv) 
 eisen adverteerders beïnvloeden inhoud – afgestemd op gewenste doelpubliek 
     VB bewust inhoud structureren om hoge inkomens-lezers te genereren – Fink (1989) 
 adverteerders gebruiken macht tegen onrechtvaardige behandeling door media 
     VB tabaksfabrikanten geslaagd schadelijke gevolgen van roken uit nieuws te weren 

o Publieke sector: 
 subsidies & gereguleerd door staat – werking beoordeeld via commerciële criteria 
VB kijkcijfers 

 
• Technologische drukkingen 

= adoptie nieuwe technologieën VB video, satellietverbindingen, grafische technieken 
 vroeger veel arbeidsintensiever – huidige situatie vrij recent ! 
 
Gevolgen elektronische redactie: minder fouten & gestandaardiseerde nationale editie mogelijk 
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Gevolgen internet – Porteman (1999) 
− computer assisted reporting 

= internet als journalistiek hulpmiddel VB e-mail, info & interactieve diensten, www 
− informatieverzameling vanuit werkplek 
− meer redactiewerk dan verslaggeving – twice-a-day news cycle weg 
− informatiemanagement belangrijker – selectie/(betrouwbaarheid)beoordelen/bewerken 
− meer technische vaardigheden nodig – multimedia omgeving 

− nieuwe nieuwskanalen ontstaan 
 vaak ontwikkeld vanuit klassieke nieuwsmedia  
      MAAR meest progressieve webdesigns/financiering van niet verbonden aan dagbladen! 
 kenmerken: multimedialiteit, interactie, hypertext/-media, aperiodiciteit 

− citizen journalism 
= gewone burger wordt journalist door internet 
 journalistiek zal niet verdwijnen maar zal zich aanpassen 

 
• Politieke & sociale drukkingen 

Druk/persvrijheid– bescherming individu & hoeksteen democratie – media als 4de macht 
 moeten ≠ perspectieven tonen & tegemoetkomen aan smaken/opinies iedereen  
 persvrijheid grotendeels mythe ! 

− privaat – controle via wetten, reguleringen, licenties & taksen 
publiek – controle via “ + financiering 

− grootste controle in Midden-Oosten, Amerika, Azië… 
 
Invloed regering: 
− algemene wetten – objectiviteit, professionalisme, neutraliteit 
− directe invloed in noodsituaties 
− zwijgplicht & staatsgeheimen 
− regeling verslaggeving over rechtszaken 
− wetgeving rond smaad & eerroof 
− … 
 
Corrigerende druk 
= kans om te reageren als ze kritiek krijgen – straf enkel nut bij relatie 
VB journalist kwetsbaar voor kritiek politici – kunnen interviews weigeren, ontslag veroorzaken 
 laatste jaren weer meer druk van politiek – nemen positie in > journalistiek onmogelijk  
      > andere relaties ontstaan  gevaarlijk! 
 polarisatie? – moeilijk te zeggen maar druk politici op journalisten wel bijdrage eraan 
 
Ook druk mogelijk van georganiseerde belangengroepen 
 religieuze, politieke, beroepslichamen – via lobbyen 
 vaak succesvol als commerciële interesses bedreigd worden of negatieve publiciteit 
VB rond politieke vertekening, representatie minderheden, bescherming kwetsbare groepen 
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• Drukkingen van het publiek 
 meestal onzichtbaar – pas te zien bij veel kritiek 
 mediaprofessionals slechts vaag beeld over publiek + kijken neer op incompetente volk 
      doen amper moeite publiek beter te leren kennen 
 
Oorzaken – Vasterman & Aerden (1995)    negatieve visie 
− Houden teugels graag in eigen handen – publiek kan kwaliteit niet inschatten 
− Stereotypering publiek – bescherming tegen mogelijke kritiek 
− Publiek heeft meer info nodig dan het denkt – VB zwaardere politieke onderwerpen 
− Journalistieke publieksvertegenwoordigers maken minder deel uit van eigen publiek 
 
Positieve visie 
− Ferguson (1983) 

= redacteurs vrouwenbladen verantwoordelijkheidsgevoel – willen nuttige dienst geven 
− Gewijzigde verhouding met publiek 
 door technologische veranderingen  nieuws als collectieve inspanning ipv 1-richting 
↔ Williams (2010) – publiek liever niet als co-auteurs, enkel infobron 

 
CULTURELE/IDEOLOGISCHE INVLOEDEN 
= algemeen kader waarin mediaorganisaties opereren 
 media bakenen cultuur af & definiëren wat aanvaardbaar/illegitiem is 
      kapitalisme, waarden, democratie.. worden niet in twijfel getrokken ! 
     VB wel veel aandacht in media aan deviant gedrag! 
 ook invloed op publiek rechtstreeks 
 beter meer diverse perspectieven laten doordringen in hele samenleving & zeker in journalistiek 
 
Kenmerken Westerse maatschappij: 
• Protestantse ethiek & waarde van individuele prestaties 
 daardoor vaak topics in nieuws vanuit interpretatiekader individu 
     VB armoede als gevolg van slechte individuele keuzes 
− Kapitalistisch economisch systeem 
− Private eigendom 
− Winst & vrije markt 

• Liberale democratie 
= iedereen gelijkwaardig 

 
ORGANISATIONELE BENADERING VAN FICTIEPRODUCTIE 
 
Soorten soap opera’s – Chandler (1994) 
• Serials/soaps 

= verhaallijnen overgedragen van ene naar andere aflevering – kan oneindig lang lopen 
 over alledaagse leven VB Familie, Neighbours, Dallas, Home and Away 
− Traditionele / daytime soaps 

= iedere weekdag in namiddag/vroege avond 
− Prime time / evening serials 

= duurder, langer, meer actie, diverse locaties & minder frequent uitgezonden 
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• Series 
= elke aflevering staat op zich – beperkt aantal afleveringen 
 over aparte thema's (met aparte titel) VB The Vampire Diaries, Dora, Midsummer Murders 
 = soaps – Chandler, Kilborn ↔ oneens: ander genre – Mumford, Cantor & Pingree 
 beginnen meer en meer op serials te lijken ! 
     VB Friends – in begin meer afgerond, later meer verspreid over afleveringen 
      puur om commerciële redenen – klanten binden, advertentie inkomsten 

 
Soap opera’s – cursus gaat verder over serials 
 ideaal voorbeeld van gestandaardiseerde inhouden (met conventies & formules) 
 gemaakt door productieafdeling TVmaatsch. OF onafh. productiefirma  bandwerkmodel 
 
Inhoud soap opera’s 
 beperkt aantal personages, thema’s, locaties 
• Thema’s – vooral sociale problemen 

VB familie, ouderschap, romantiek, jaloezie, misdaad, werk, ongeluk, ziekte… 
• Personages 
 archetypes: romantisch, sexy, vroom, aristocratisch & big daddy – Matelski (1988) 

 
Types personages – Rondina, Cassata & Skill (1983) 
Primaire 
− Stijlvol, voorstedelijk – hoogopgeleid, professioneel, zorgeloos & egoïstisch 
− Subtiel alleenstaand – goed opgeleid, carrièregericht, vriendelijk & begaan met anderen 
− Traditionele familiepersoon – vrouw, zorgt voor bijeenhouden familie 
− Succesvolle workaholic – gericht op werk & carrière, intrinsiek goed maar ontaard door werk 
− Elegante socialite – rijk, excentriek, egoïstisch & onbetrouwbaar 
Secundaire 
− Self-made business people 
− Blije adolescenten 
− Ontevreden adolescenten 
− Gelukkige huisvrouwen 

− Ontevreden huisvrouwen 
− Gepensioneerden 
− Gefrustreerde arbeiders 

 
Meest voorkomende kenmerken personages – Dehouck (1995), Cantor & Pingree (1983) 
− Evenveel vrouwen als mannen 
− Tussen 35 en 55 jaar 
− Hogere klassen 
− Minder getrouwde mensen dan werkelijkheid    veel hoger % alleenstaanden/gescheiden 
− Meer tewerkstelling dan werkelijkheid    zeker ‘professionals’ 

VB verpleegster/journalist & dokter/advocaat 
 
Meest voorkomende locaties (vaak sets): 
 thuis, café, restaurant, hospitaal, werk, straat 
 door focus op sociale problemen & individuele beleving – veel binnenshuis 
 ziekenhuis vooral voor thema’s leven & dood / rechtszaal = goed & slecht / café = socializing /  
     eigen huis = persoonlijke obsessies 
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Narratieve kenmerken: 
− Tijd – speelt zich af in heden, op zelfde tempo als buitenwereld 
 verwijzingen naar speciale dagen & belangrijke gebeurtenissen in werkelijkheid 

− Never ending story – oplossing individuele verhalen/conflicten ≠ einde soap  nieuwe gemaakt 
 trage ontwikkeling & nasleep gebeurtenissen – realistisch ! 

− Illusie unrecorded existence = lijkt dat personages leven leiden tussen afleveringen 
− Climax opbouwen over afleveringen heen ↔ prime time = meerdere in één aflevering 
 cliffhanger – spannende gebeurtenis voor pauze/einde  vaak close-up op emoties 
 doel: blijven kijken tot einde & volgende aflevering kijken 

− Verstrengelde verhaallijnen rond personages – komen afwisselend aan bod 
 manier om breed publiek aan te spreken – voor ieder wat wils 

− Groot aantal personages VB meer dan 25 regelmatige – snel/scherp gekarakteriseerd 
 variatie in samenleving weerspiegelen in personages 

 
Subgenres: 
− dynastic = gaat over familie, dynastiek   VB Familie 
− community = over mensen in bepaalde locatie die gemeenschap vormen   VB Thuis, Neighbours 
− dyadic model = over koppels/relaties die steeds wisselen/veranderen 
 lopen wat in elkaar over 
 
Invloed interne & externe factoren op inhoud 
• Interne factoren 

o Individueel niveau 
− Producers 
− Acteurs 
− Regisseurs 

o Niveau mediaroutines 
− Publiekgeoriënteerde routines 
− Organisatiegeoriënteerde routines 

o Niveau organisatie 
• Externe factoren 

o Economische drukkingen 
o Technologische drukkingen 
o Politieke & sociale drukkingen 
o Drukkingen van het publiek 

• Algemeen kader – cultuur/ideologie 

 
INTERNE FACTOREN 
Individueel niveau 
• Schrijvers 
 hoofdschrijver meeste macht – verhaal belangrijker dan productiekwaliteit ! 
 kunnen wel vervangen worden door managers 

 
• Producers 
 2de belangrijkste ↔ bij series belangrijkste & schrijvers 2de 
− Zorgt voor goed verloop productie – eindverantwoordelijke  
− Persrelaties VB selectieve lekken creëren om echte te voorkomen 
− Slechts beperkte invloed inhoud 

 
Types tv-producers – Cantor (1971) 
o Filmmakers 

= jong, goed opgeleid – ambitie om filmregisseur te worden 
 accepteren management voor ervaring & geld verdienen 
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o Schrijvers-producers 
= wil verhaal met waardevolle boodschap brengen 
 meeste conflicten want management wil niet te vernieuwend zodat het aanslaat 

o Carrière-producers 
= ouder, minder goed opgeleid – focus op carrière 
 minder conflicten met management 

 
• Acteurs 
 weinig macht – makkelijk uit soap geschreven zonder grote veranderingen 

 
• Regisseurs 
 taak: scripts vertalen in afleveringen & beste halen uit acteurs/personeel  
 individuele aspiraties/creatieve stempel beknot – soap moet zelfde toon/stijl houden 

 
Niveau mediaroutines 
Organisatiegeoriënteerde routines 
Efficiëntiedruk > routinewerk: continuïteit verzekeren & kosten minimaliseren > lagere kwaliteit 
 gestandaardiseerde formules als oplossing voor beperkt budget & tijd – winstgevend 
     VB beperkt aantal decors, weinig creativiteit, bepaalde thema’s… 
 
Gevolgen efficiëntiedruk: 
− Arbeidsverdeling binnen schrijversteam 
 hoofdschrijver = verhaal/plots & personages, dialoogschrijvers = uitwerking ideeën 
 oorzaken: veel tekst op korte termijn & complexiteit verhaal 

− Routinematige opnames 
 door tijdsdruk slechts kort scènes doornemen, repeteren > dan direct opnames 1x idealiter 

− Beperkt aantal decors 
 steeds opnieuw gebruikt, mits kleine aanpassingen 
 weinig buitenopnames want dan moet verhaal aangepast worden aan decors 

 
Publiekgeoriënteerde routines 
Soaps bedoeld voor zo groot mogelijk publiek zo lang mogelijk aan zender binden – habitual viewing 
− Traag verloop – vermijden dat wie iets mist niet meer kan volgen & afhaakt 
− Verstrengelde verhaallijn – variëteit om verder kijken aan te moedigen 
− Personages kennen – via snelle karakterisering + mee identificeren dankzij alledaagse situaties 
− Cliffhanger – nieuwsgierigheid opwekken 
 
Niveau organisatie 
Grootste invloed – soaps belangrijk in programmatie door groot, vast publiek ! 
 deel van kijkcijferstrategie & imago zender 
 meest winstgevend – kleiner publiek maar wel goedkoper 
 producenten vaak betrokken bij interne onderhandelingen & gewaardeerd door managers 
      toch ook beperkte middelen & rivaliteit met prime-time series 
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EXTERNE FACTOREN 
• Economische drukkingen 

Zeer sterke band tss inhoud & adverteerders – ontstaan vanuit sponsoring zeepproducten ! 
 soaps goed voor loyale kijkers op voorspelbare basis te bereiken 
 enkel onrechtstreekse invloed ! 
 
Gewenste publiek: 
 belangrijk in productie: reduceren van onzekerheid – maakt mogelijk publiek te leveren 
 kans op mislukkingen verlagen door bewezen formules/rituelen/personeel gebruiken 
      daarom alle fictie uit zelfde periode gelijkaardig! 
      goede strategie op korte termijn – op lange termijn contraproductief 
 
Gewenste context: 
 thema’s/personages/settings moeten goed zijn voor verkoop producten – mainstream! 
 invloed op narratieve context – soap constant onderbroken voor reclame  verhaal opdelen 
 ook bij publieke omroepen door concurrentie met commerciële 
 

• Technologische drukkingen 
Sinds ’70 opnames op video – meer flexibiliteit & langere uitzendingen mogelijk 
+ digitalisering – goedkoper & sneller nieuwe opnames maken 
 

• Politieke & sociale drukkingen 
Soaps als ontspanningsprogramma’s tijdens familie-kijkuren  
 druk seks/geweld weren door bezorgdheid negatieve effecten op jonge kijkers 
 daarom indirecte verwijzingen ipv expliciet – om geen kritiek te krijgen 
       nationale verschillen VB Brits gebrek romantiek, US constant thema, Australië humoristisch 
 vooral verbaal geweld tss familieleden ↔ fysiek geweld door vreemden in andere fictie 
      soaps realistischer daardoor – ook logisch want weinig vreemden in soaps 
 keerzijde: ook moeilijke thema’s aan bod VB transgender  
      maatschappelijke verantwoordelijkheid (antwoord op vraag om meer in beeld te brengen) 
 

• Drukkingen van publiek 
 grens tss interessant & relevant, realistisch, herkenbaar (niet te veel drama) 
 
Traditioneel publiek 
− Vrouwen 18-49 
− Consumenten huishoudproducten, schoonheid & verzorgingsmiddelen 
 vaak vrouwelijke thema’s in soaps VB liefde, familie.. 
 werkelijk publiek varieert – inhoud aangepast aan doelgroep 
 
Hedendaags publiek  veel breder ! 
− Vrouwen minder centraal – ook werklozen, gepensioneerden & studenten 
 soap kijkers vooral overdag/vroege avond thuis 

− Algemene daling kijkcijfers – oa door mogelijkheid opnemen 
 indicatie voor succes – aantal & soort kijkers  evaluatiemiddel 
 slechte kijkcijfers > kritiek (oa kijkersbrieven), aanpassingen, stopzetting 
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CULTURELE/IDEOLOGISCHE INVLOEDEN 
= algemeen kader waarin mediaorganisaties opereren 
 soaps zijn weerspiegeling van normen & waarden – je zou ze er deels uit kunnen destilleren 
 
Morele waarden – Sutherland & Siniawsky (1982) 
 vaak conventioneel behandeld: overtredingen worden bestraft  nu wel meer geduld 
− Slecht: buitenhuwelijkse seks, bigamie, abortus, incest, verkrachting, kinderen verwaarlozen, 

alcoholgebruik, druggebruik, bedriegen, chantage, moord… 
− Goed: kinderen binnen huwelijk geboren, echtscheiding goed overwegen, ouders gehoorzamen… 
 
Kenmerken soaps: 
• Tijdsgebonden 

− Vrij conservatief rond sekserollen – lopen achter op maatschappelijke evoluties 
VB familie positiever getoond dan carrièrevrouwen 

− Inhoudsanalyses tonen evolutie in beroepen & emancipatie – vrouwen werken meer 
 toch familie & relaties centraal MAAR werkplaats even belangrijk geworden als huis 

− Meer overspel & voorhuwelijkse seks maar minder bestraffingen 
− Kledij volgt trends +/- maar niet voor alle personages 

• Gebruikt om waarden over te brengen/gedrag beïnvloeden 
VB Mexico: alfabetisme, geboortecontrole, seksuele opvoeding, vrouwenrechten… 

 
Hoofdstuk 8 – Massacommunicatie: de inhoud 
 klemtonen op relevante dingen bij effecten – vooral belangrijk wat media doet met publiek maar 
toch nog redenen om bij inhoud stil te staan 
 McQuail (2005) & Van den Bulck (2000) 
 
Waarom media-inhoud bestuderen – McQuail (2005) 
− Beschrijven & vergelijken mediaoutput VB kwaliteit vs populair 
 door maatschappelijk belang media vragen we ons af wat het met ons doet 
 (on)belangrijke inhoud afwegen met wat in media aan bod komt 

− Studie van media bias 
 media geeft bepaalde werkelijkheid weer – in hoeverre komt het overeen met realiteit 
VB geneeskunde in fictie anders – effect: verkeerde verwachtingen bij start opleiding 

− Sociale & culturele waarden ontdekken 
 wat samenleving als producten maakt, zegt iets over de samenleving 
 visies: media veranderen door samenleving ↔ media zijn poging samenleving te veranderen 
VB transgenders in Thuis / stereotypen bevestigd in schoolboeken VB mama & papa 

− Hypothesen formuleren over functies & effecten 
 inhoud van media leidt tot vragen rond invloed ervan > hypothesen maken over effect 

− Mediaperformance evalueren VB voldoen aan beheersovereenkomst 
 hoe doet media het – kwaliteitsstandaarden, objectiviteit, criteria beheersovereenkomst… 
VB vrt opdracht diversiteit te omarmen – kritiek LGBTQ op programma: soort humor past niet 

− Formats 
 inhoud bestuderen – met diepgang serieuze uitspraken over doen (alsof het kunst is) 
 hoewel het triviaal lijkt, toch nog belangrijk om te onderzoeken 

 



44 
 

 
MEDIATEKST 
Betekenis 
Boodschap krijgt pas betekenis na interpretatie ontvanger – actief publiek 
• Tekst 

= alles wat je op een of andere manier media kan noemen VB film, website, artikel, muziek… 
− Boodschap / concreet mediaproduct  
 in praktijk dit meestal bedoeld  
 Fiske noemt dit programma – geproduceerd door maker 

− Betekenisvolle uitkomst van ontmoeting tss inhoud & lezer 
 Fiske noemt dit tekst – geproduceerd door lezer – dus verschillende teksten mogelijk ! 

• Lezer 
= bepaalde interpretatie aan geven – ontvanger die tekst opmerkt, interpreteert & verwerkt 
 complexiteit ontstaat bij ontvanger – geeft andere betekenis aan & doet er iets anders mee 

 deel van context – oa kennis andere mediateksten gebruikt voor betekenis geven 
 
Open vs gesloten teksten – Umberto Eco (1979) 
• Open 

= verschillende interpretaties mogelijk – associatie met hoogcultuur VB Beethoven 
• Gesloten 

= niet veel interpretaties toegelaten – associatie met populaire cultuur VB K3-liedje 
 onderscheid is achterhaald – VB onderzoek Ien Ang (1985) Watching Dallas weerlegde het ! 
      mediateksten +/- altijd open 
      PROF zegt onderscheid nutteloos maar wel aanvaard in onze samenleving 
 
Beter teksten als polysemisch zien = open voor meerdere interpretaties 
 wel niet eender welke interpretatie – sommigen meer waarschijnlijk 
 noodzakelijk kenmerk van populaire mediacultuur volgens Fiske  verschillende publieken 
 Newcomb (1991) – verschillende interpretatie gevolg van verschillende codes  
 onderzoek: in oneindig aantal interpretaties patronen zoeken – soorten lezingen ! 
 
Soorten lezingen/decoderingen – Hall (1974) 
• Voorkeurslezing – preferred reading 

= in verlengde met wat maker bedoelde – dominante/hegemonische zienswijze 
VB Harry Potter – Heilman (2003)  weinig in twijfel trekken / nieuws bedoeld voor info 

• Genegotieerde lezing – onderhandelende interpretatie 
= je ziet intentie makers wel maar staat kritisch ertegenover 
 bedoelde betekenis deels aanvaard + sommige wijzigingen die eigen ervaringen reflecteren 
VB HP kostschool, rivaliteit, materialisme minder herkenbaar voor andere culturen 

• Oppositionele lezing 
= individuele interpretatie – soms tegengesteld aan voorkeurslezing 
 niet per se foute interpretatie ! 
VB HP volwassenen gaan racisme & seksisme opmerken / porno gezien als vrouwenmisbruik 

 
DUS wel gemeenschappelijke interpretaties maar je mag dominante wel in vraag stellen 
 anders blijft samenleving stereotypen ondersteunen   VB Assepoester slide 10 
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Realisme van mediateksten 
 moeilijker van voorkeurslezing afwijken als tekst realistisch is > meer gesloten VB nieuws 
 komt NIET overeen met onderscheid (non)fictie – beiden wel degelijk effect of zelfs fictie meer ! 
       vaak discussie bij non-fictie VB was het wel een goede voorstelling van feiten? 
 
Dimensies realisme: 
 zeer complex – alles gericht op mensen in verhaal mee trekken 
− Niveau afbeelding – lijkt wat je ziet op realiteit?   VB foto vs tekening, film vs strip 
− Niveau inhoud – waar naar verwezen wordt   VB politie realistischer dan aliens 

− Non-fictie VB schema tekening echte overval minder realistisch dan film overval 
− Fictie – innerlijk/emotioneel realisme  niveau van waarschijnlijkheid van verhaal 

VB relatiebreuk in soap – niet echt maar voelt wel zo & zou echt kunnen gebeuren 
 suspention of disbelief = tijdelijk knop afzetten van dingen als niet-geloofwaardig te zien 

 
Dimensies volgens Hall (2003)    plausibility, perceptual persuasiveness, typicality, factuality, 
emotional involvement, narrative consistency  verschillende genres vragen verschillend realisme 
 
Hoe komt realisme tot stand: 
− Schrijf- & filmtechnieken VB accurate beschrijvingen, echte settings, shot-reverse shot… 
 bewust gebruikt om kijker deel te laten voelen van dialoog 

− Intertekstualiteit VB acteur die echte politie schaduwde voor rol 
= mediateksten verwijzen heel de tijd naar elkaar 
 techniek snel realistisch verhalen vertellen – gemakkelijker bouwen op wat al gekend is 
VB gevangenisleven of Amerikaanse high school in films  kort beeld schetst situatie snel ! 
 UITZONDERING:  
     origineel zijn kan enkel door terug te vallen op basis VB eerst jock tonen, dan hobby poëzie 
      stereotypen nodig om verhalen te vertellen (om ze te doorbreken moet je ze eerst tonen) 

− Repetitieve voorstelling  
 we kennen (audiovisuele) taal – geleerd door voortdurend contact & betekenis afleiden 
VB iemand steekt hand op naar gele auto > shot in auto – je weet wat er gebeurd is 

 
Effecten van realisme: 
 realisme in fictie zorgt voor meer beïnvloeding 
      kenmerk van tekst – krijgt pas betekenis bij publiek  
      combinatie tekst & publiek maakt het zinnig om effect te onderzoeken 
 
Analyse mediateksten 
(Klassieke kwantitatieve) inhoudsanalyse – grondlegger Berelson (1952) 
= content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of 
the manifest content of communication 
 
Kenmerken: 
− Objectiviteit – nauwkeurig gedefinieerd categorieënsysteem 
 resultaten afhankelijk van procedure, niet onderzoeker 

− Systematiek – vaste regels voor selectie & coderen 
− Kwantitatief – kenmerken geteld 
− Manifeste inhoud – enkel wat duidelijk te lezen is, geen latente dingen 
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Kritiek: 
− Objectiviteit is misleidend  opvattingen onderzoeker spelen altijd rol dus subjectief 
 beter benoemen als repliceerbaarheid/betrouwbaarheid 

− Kwantitatief  veel elementen kunnen niet geteld worden & toch belangrijk voor betekenis 
+ frequentie niet altijd veelzeggend 
VB effectstudies kijken naar of het positief/negatief is ipv hoe vaak het voorkomt 

− Manifeste inhoud  oppervlakkig want veel betekenis is latent > ≠ interpretaties mogelijk 
 
Kwalitatieve aanpak 
= betekenis hangt af van context – focus op relaties tss eenheden VB discours, conventies, codes 
 nadruk op tekstuele relaties, opposities & context > latente inhoud 
 
Semiotiek = studie van hoe betekenis gecreëerd wordt via tekensystemen & codes 
VB natuurlijke taal, beeldtaal als (combinaties van) tekens 
 
• Narratieve analyse 

= tekst gezien als verhaal met bepaalde structuur 
 meestvoorkomend: narratieve tekst/mainstream narrative 

= imiteert natuurlijk gevoel van tijd, verbondenheid & nood aan dingen oplossen 
 onzichtbaar doordat het zo vertrouwd is 
VB films maken vaak sprongen naar ander tijdstip/locatie; voetbal getoond als oorlog… 

• Genreanalyse 
= verband met andere teksten 

 
Overeenkomsten – McQuail (2005) 
− Betrouwbaarheidsclaim  beiden repliceerbaar 
− Onderzoeken regelmaat & herhaling in culturele artefacten 
− Vermijden morele/esthetische waarden 
− Bedoeld als middel met andere doeleinden 
 
MEDIAGENRES 
= +/- categorie – type cultureel product – samenhang tussen verschillende mediaproducten 
 
Kenmerken 
• Collectieve identiteit – erkend door producenten & publiek 

− Kijker: invloed op klasseren, selecteren & begrijpen 
− Producent: beschrijving product 
− Academici: mogelijkheid medium opdelen 

 
• Identiteit gebaseerd op doelstellingen, vorm & betekenis 
 doelstellingen – entertainment, info… 
 vorm – lengte, snelheid, structuur, taal 
 betekenis – verwijzing naar realiteit 
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Onderdelen genres – Lacey (2000)   VB tv-gameshow 
− Soorten personages   VB studiopubliek, gewone mensen, gastheer 
− Setting   VB tv-studio 
− Iconografie   VB high tech, glitzy set 
− Narrative   VB vragen/taken voor prijs winnen 
− Stijl   VB basic live television 

 
Soorten tv-genres – Berger (1992) 

 Objectiviteit 

Emotionaliteit 
 Hoog Laag 
Sterk Wedstrijden Drama 
Zwak Actualiteit Persuasie 

− Wedstrijden – competitie met echte spelers VB quiz, sportprogramma 
− Actualiteit – objectief & niet emotioneel VB docus, reality programma’s 
− Persuasieve genres – ontvanger overtuigen VB reclame, propaganda 
− Drama – fictie VB soap opera 
 kritiek: nieuwe genres gaan over grenzen heen VB infotainment 

 
• Identiteit uitgegroeid tot conventies 

VB Westernfilms – goede personages met witte hoed, slechte met zwarte 
 

• Subgenres & hybride genres 
 vaak gebaseerd op omkering elementen van originele code 
VB comedy western, parody western, psychologische western… 
 

• Toegepast binnen medium & over verschillende media heen 
VB western series, films, strips… 

 
Voorbeeld genre – reality TV 
Kenmerken 
− Vrij recent – ontstaan eind ’80 in VS – tijd van nieuwe omroeporde 
− Oorspronkelijk over interventies VB politie, hulpdiensten 
 
Elementen reality-tv – Kilborn (1994) 
• Recording on the wing 

= fly on the wall  als bij toeval alledaagse leven registreren 
 kritiek: mensen stellen ander gedrag als ze geobserveerd worden 

• Simulatie van echte leven 
 dramatisering & cliffhangers voor nabootsen 
 geen lineaire structuur – mist duiding, inkadering & ontknoping – Leurdijk (1999) 

• Reality credentials 
= realiteitsclaim  authenticiteit centraal (of toch zo gepromoot) 
 vaak hybride mix van genres over ervaringen 
 geloof in kracht van medium 
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Subgenres – Bondebjerg (2002) 
• Reality-magazine = journalistiek magazine presenteert cases uit echte leven   VB rescue 911 
• Docu-soap = echte plaatsen & mensen + speciale locatie/instelling/interesse  VB kinderziekenhuis 
• Reality show = spelprogramma met gewone mensen in buitengewonde situaties VB big brother 
 
Hoofdstuk 9 – Massacommunicatie: het publiek 
Publiek = ontvangers van communicatie – publiek van programma, serie, zender, medium, tijdstip… 
 
Conceptualisering 
Visies over publiek: 
• Massapubliek – Blumer + Williams 

= homogeen, anoniem, verspreid, geen interactie, geen leiderschap, passief, beïnvloedbaar, 
wispelturig & geen verfijnde smaak 
 kritiek – media is juist persoonlijk, kleinschalig & sociaal geïntegreerd in cultuur 
 
Publiek gemakkelijk te manipuleren – hoe komt dat? 
 heel negatief – angstaanjagend fenomeen omdat je het kan bespelen 
 samenleving mss niet meer te begrijpen zonder media (verbindende factor) 
 
Aggregeren = individuele achterwege laten en naar hoger niveau kijken  
VB klas als groep zien ook al weet je dat er onderling verschillen zijn 
 gebruikt als het over ‘de’ media & samenleving gaat 
 gevaar er te ver in te gaan > belangrijke verschillen op lager niveau missen 
      ook wel durven kijken voorbij individuele & geheel analyseren 
 

• Publiek als groep 
= maakt eigen mediakeuzes, niet gemanipuleerd VB gezin, sportclubs 
 we hebben vooral contact met mensen die op een of andere manier link hebben met ons  
      – uit zich in welke media we consumeren VB temptation island als sociale activiteit 
 kenmerken: persoonlijk, kleinschalig, geïntegreerd in sociale leven 
 

• Publiek als markt 
= consumenten met bekend socio-economisch profiel 
 focus op consumptie: winst & economische aspecten ipv receptie: effectieve com & kwaliteit 
      doelen: groot (juist) publiek bereiken & vasthouden 
 kijkcijfers belangrijk oa voor verantwoording – zenders afhankelijk van reclame inkomsten 
 

• Prosumers – Giurgiu & Barsan (2008) 
= publiek consumeert én produceert content – veel interactiever VB sociale media, Wikipedia… 
 door nieuwe technologieën & Web 2.0 
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Publieksonderzoek 
Doelstellingen 
Mediagecentreerd 
= beslissingen genomen op basis van beperkt aantal cijfers (thema’s, veiligere keuze…)  
 biedt gerustheid van wat (niet) werkt 
 veel onderzoek komt vanuit mediasector zelf voor: 
− Feitelijk & potentieel bereik meten 
 feitelijk = wie media echt consumeert 
 potentieel = op wie makers van media mikken 

− Nieuwe marktmogelijkheden onderzoeken 
− Producten testen 
− Effectiviteit verbeteren 
 
Publieksgecentreerd 
= hoe komt het over, wat doet het met publiek, vinden ze het geloofwaardig… 
− Verantwoordelijkheid nemen voor tegemoet komen aan noden publiek 
− Evaluatie performance vanuit perspectief publiek 
− Motieven in kaart brengen 
− Betekenisgeving ontdekken 
− Context mediagebruik bestuderen 
 

Kijk- & luisteronderzoek: 
 ontstaan in vooroorlogse VS-mediamarkt, dan na WO2 in Europa 
 meetinstrumenten & onderzoek steeds verfijnder 
 problemen: 

− Representativiteit VB ondervertegenwoordiging subculturen 
− Nauwkeurigheid instrumenten VB meten juiste? Gebruiken consumenten ze juist? 
− Invloed meting op gedrag 
− Kwalitatieve aspecten VB waardering, voldoening 
− Verwerking- & softwareproblemen 

 gericht op behoeften commerciële sector – gevolgen voor organisatie, inhoud, vorm & klimaat 
      aandacht consument trekken – ook meer kwaliteitscriterium voor publieke media ! 

 
Onderzoekstradities 
 manieren van onderzoek naar mediapubliek 
 
• Structurele traditie 

= mediagecentreerd – noden van media-industrie 
 kwantitatief (surveys) – bereik & samenstelling publiek in kaart brengen – ratingperspectief 
      onderzoek om zo advertentieruimte te verkopen 
 vroeger: vooral exposure-based – kwantitatieve methodes 
 nu: analyse big data – door interactieve media veel data niet meer verborgen – Napoli (2013) 
      inzicht gewoontes, voorkeuren & betrokkenheid 
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• Gedragstraditie 
= mediagebruik + gedrag erdoor veroorzaakt (effecten) 
 vooral kwantitatieve methoden – kan je deels linken aan processchool 
 veel complexer dan causaliteit maar komt er wel op neer (zien we bepaalde patronen?) 
 vroeger: directe-effecten model = focus op effecten – zien publiek als passief/weerloos 
 reactie: uses & gratifications theorie = focus op mediagebruik – zien publiek als actief 
 

• Culturele traditie & receptie-analyse 
= mediagebruik als reflectie van socio-culturele context 
 onderzoekt populaire cultuur – mediateksten + lezer als interpretatieve gemeenschap 
      interpretatieve gem. = in bepaalde groep bepaalde interpretatie gegeven aan boodschap 
 vooral kwalitatief (etnografisch): vertrekt vanuit inhoud > hoe interpreteren mensen het 
 deels linken aan betekeniscreatieschool 

 
Zowel kwantitatief als kwalitatief nodig !  
 kwantitatief om aan te tonen dat mediaeffecten wel degelijk bestaan 
 kwalitatief om alle lagen van onderzoek te verklaren +/- 
 
Onderzoeksmethoden 
Kritiek op onderzoekstradities – Van den Bulck (2000) 
− Zelfrapportering onbetrouwbaar 
 gebruikt geen uniform gedefinieerde & geoperationaliseerde concepten 
 mensen weinig bewust van gedrag & niet altijd eerlijk (sociaal wenselijk) 

− Verwarrende literatuur 
 onnauwkeurige terminologie & operationalisering begrippen – meten niet hetzelfde ! 

− Cross-sectioneel onderzoek 
 link tss mediagebruik en VB angstgevoelens is niet per se effect 

− Uitdagingen technologische evoluties 
 vergemakkelijken dataverzameling 
 definiëring van VB tv-kijken niet meer hetzelfde – VB tv-toestel, real-time, online…? 

 
Totstandkoming publiek 
Benaderingen – Van den Bulck (2000) + Webster, Phalen & Lichty (2000) 
• Publiek als gevolg van externe processen  

= publiek als verzameling individuen waarop media effect hebben – passief 
 onderzoek naar wat ervoor zorgt dat mensen zich blootstellen aan media 
      structurele verklaringen & omgevingsfactoren 

• Publiek als actor 
= publiek als vrije individuen die zelf media uitkiezen – actief 
 onderzoek naar wat mensen met media doen – eigen interpretatie eraan geven 
      uses & gratifications-theorie    reactie op passieve benadering 

 
Structurele verklaringen voor tv-kijken 
= factoren voor in formule – voorspellen hoeveel mensen gaan kijken (sommige wegen zwaarder) 
 kenmerken zender & programmeringstrategieën + kenmerken publiek + omgevingsfactoren 
 
Visie: publiek is fenomeen dat ontstaat op een bepaald moment met bepaalde context  
 keuze niet proberen verklaren op individueel niveau, enkel structurele verklaringen nodig 
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Dupliciteitswetten: 
= wetmatigheden op niveau van cumulatief gedrag 
1. Programmaloyauteit 

= wie één aflevering keek, kijkt ook naar volgende 
2. Kanaalloyauteit 

= wie één programma kijkt, kijkt ook naar andere programma’s op zender 
3. Inheritance / lead-in effect 

= wie één programma kijkt, kijkt ook naar volgende op zender ipv iets anders zoeken 
 lead-in effect = tweede programma erft deel van publiek eerste 
↔ lead-out effect = kijken naar programma dat op zender is voor gekozen programma 

 
Kenmerken zender: 
− Horizontale programmeringsstrategieën = zelfde programma telkens op zelfde tijdstip 
− Verticale programmeringsstrategieën = aanmoedigen verder te kijken 
− Non-coterminale programmering / bridging = rekening houden met concurrentie 

VB programma’s niet op zelfe moment laten eindigen om zappen voorkomen door stuk gemist 
 
Basis peilers voor goede programmeerstrategie: 
− Start op juiste moment (prime-time) met aantrekkelijk programma 
− Jaag mensen niet weg (ergeren)  verticale & non-coterminale programmering 
− Creëer routine  horizontale programmering 
 mensen zijn gewoontebeesten & inert (veranderen niet snel van zender) 

 
Technieken: 
• Stacking/blocking – niet-storend  = programma’s in zelfde genre achter elkaar 
• Hammocking – hangmat  = nieuw/zwakker programma tussen 2 succesvolle 
• Tent poling – pieken  = één programma met grote aantrekkingskracht 
• Stretching  = oprekken van populaire programma’s 
• Counterprogramming  = aanvullend programmeren VB voetbal & vrouwenfilm 
• Blunting  = hard tegen hard – zelfde doelpubliek 
• Stunting  = eenmalig iets bijzonders doen VB Oscars 
 
Kenmerken kijker: 
 kijkgedrag grotendeels willekeurig ! 
− Beschikbaarheid = thuis zijn & willen/kunnen kijken 
− Kennis van alternatieven = weten welke programma’s uitgezonden worden 
− Kijkvolume = wie veel kijkt, kijkt veel verschillende dingen 

+ enheritance effect = wie blijft zitten na één programma, kijkt wss ook volgende 
− Zoekrepertorium = vaste zenders waaruit ze kiezen 
 
Omgevingsfactoren: 
− Het weer/de maan VB meer kijken bij slecht weer/volle maan 
− Sociale kalender   VB overlegcomité in journaal voor Thuis, films in kerstvakantie 
− Fysiologische processen VB migraine verergert bij tv-kijken 
− Groepsprocessen   VB wedstrijd Rode Duivels, gezinslid kiest wat iedereen kijkt 
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Uses & gratifications theorie – Katz (1974) 
= nuttigheidstheorie – mediagebruik als doelbewuste behoeftebevrediging 
 reactie op klassieke effectenonderzoek 
 
Voorgaande onderzoeken: 
− Herzog (1944) – radio: Audiences for daytime radio serials 
 waarom kiezen mensen voor dagelijkse radio serie? 
 behoeften: emotional release, wishful thinking, advice 

− Berelson (1949) – krant: What missing the newspaper means 
 behoeften: public affairs, hulpmiddel dagelijks leven, ontspanning, prestige, sociaal contact 
 deed gelijkaardige studie over internet! 

− Schramm (1958/60) – tv: Television in the lives of our children 
 betekenis van tv-kijken bij kinderen – motieven 
 behoeften: entertainment, informatie, sociaal nut 

 
Uitgangspunten: 
− Actief publiek – doelgerichte mediakeuzes & -gebruik 
− Media kan wijd spectrum aan behoeften bevredigen 
 omgaan met bepaalde situaties VB moe, gezinstijd… 
      kunnen op ≠ manieren vervuld worden maar kiezen vaak media VB ipv gezelschappsspel 
 McQuail (1983) – informatie, persoonlijke ID, integratie & sociale interactie, entertainment 

 
Voldoening kan voortvloeien uit: 
− Media-inhoud VB quiz omdat je wil ontspannen en toch iets bijleren 
− Blootstelling aan media op zich (onafhankelijk van inhoud) VB tv kijken als ontspanning 
− Context mediagebruik VB voetbalwedstrijd eerder voor het sociale samenzijn 
 
(extra info vanaf p.211 – visies andere auteurs) 
Displacement theory = tv neemt tijd af van andere ontspanningsactiviteiten zoals VB lezen 
 
Opmerkingen: 
− Via media inhoud geen nauwkeurige schatting van het behoeftenpatroon 
 niet naar media-inhoud kijken maar naar het publiek  
 publiek & hun situaties verklaren waarom ze naar bepaalde media-inhouden kijken 
     ↔ Umberto Eco doet het omgekeerd: doet uitspraken over publiek obv mediateksten 

− De media concurreren met andere bronnen van behoeftebevrediging 
 
Kritiek op U&G: 
− Gebrek aan definitie ‘behoeften’ – veel auteurs gaan uit van andere behoeften 
 best vertrekken van biologische & psychologische basisbehoeften – Rosengren  

− Erg individualistisch – geen rekening met sociale context VB soms mediagebruik opgelegd 
− Gebaseerd op zelfrapportering – geen geweldige methode 
− Relatief weinig aandacht voor inhoud 
 
Integratie beide perspectieven – Van den Bulck (2000)     niet kennen ! 
Selectiviteitsniveaus: 
 betrokkenheid als basiscriterium voor selectiviteit ipv activiteit/gedrag  
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 Betrokkenheid 
 Hoog Laag 
Selectieproces U&G Structurele factoren 
Geselecteerde inhoud Gemotiveerde 

behoeftebevrediging 
Tijdverdrijf 

Niet-geselecteerde inhoud Gemotiveerde ontwijking/ 
ontwijkingsgedrag 

Onvrijwillige ontwijking 

− Gem.behoeftebevrediging VB comedy kijken omdat je daar graag naar kijkt 
− Tijdverdrijf = laten leiden door structurele factoren VB kijken zonder voorkeur 
− Gem.ontwijking VB geen comedy kijken want kijk je niet graag 
− Ontwijking VB nooit gekeken dus geen idee wat mening erover is 
 
Televisie 2.0 
Evolutie tv-kijken 
− Lineair kijken – keuze: al dan niet kijken 
− Videorecorders – mogelijkheid programma’s opnemen 
− Digitale TV – mogelijkheid opnemen & opvragen 
− Online – keuze medium komt erbij 
 nieuwe strategieën ontwikkeld  

− Programma’s waarbij hier-en-nu-kijken belangrijk is 
− Online discussies deel van concept maken 
− Geld vragen voor uitgesteld kijken 

 
Hoofdstuk 10 – Massacommunicatie: effecten 
Overzicht periodes/paradigma’s in media-effect onderzoek 
 slingerbeweging van ene naar andere kant door telkens kritiek op vorige 
• Almacht van de media-paradigma 
• Beperkte effecten-paradigma 
• Paradigma van de actieve gebruiker 
• Terugkeer naar de almacht van de media-paradigma 
 
ALMACHT VAN DE MEDIA-PARADIGMA 
Eind 19de eeuw – 1930 
 cinema boomt, radio populair, reclame ontstond 
+ ook WO (media werden politieke factor) 
 
Uitgangspunten 
− Geloof in sterke media-effecten 
 media overal dus moet wel invloed hebben 

− Directe, uniforme invloed op publiek 
− Publiek als weerloze massa 
− Stimulus-respons 

= publiek op bepaald tijdstip blootgesteld aan media > meer in lijn met boodschap 
− Korte-termijn effect 
− (vooral) persuasieve inhoud 

= duidelijk doel iets te veranderen bij publiek  werd algemene visie over media 
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Theorieën/metaforen 
= magic bullet / hypodermic needle / lont-in-kruidvat/ one-step-flow theorie 
 meer ontstaan vanuit geloofsovertuiging dan empirisch 
 
Studies 
Propaganda – Lasswell (1927) 
∼ tijdens WO strategisch ingezet om publieke opinie te beïnvloeden  
Oprichting Institute for Propaganda Analysis – McClung Lee 
 technieken: 

• Name-calling / zwart maken  
= negatieve labels aan vijanden geven VB illegalen, Turteltax… 

• Glittering generality / mooi maken  
= eigen ideeën positief/mooi voorstellen VB idealisering toekomst als je bepaalde kant kiest 

• Transfer / prestige verlenen  
= autoriteit & prestige van iets dat we respecteren, overdragen op iets dat we volgens hun 
moeten accepteren  positieve associatie via symbolen VB Obama speech bij vrijheidsbeeld 

• Testimonial / getuigenis  
= bekend persoon aan jou binden  hopen overdracht van positieve attitude  
VB George Clooney in reclame Nespresso 

• Plain folks / burger bereiken 
= vertrouwen winnen door te tonen dat ze gewone mensen zijn VB politici gaan naar markt 

• Card stacking / slim selecteren 
= over & onder benadrukken van aspecten, feiten vervormen… 
 negatieve neveneffecten groter voorstellen VB cartoon neveneffecten Obamacare 

• Band wagon / samenhorigheid veinzen 
= “iedereen-doet-het”-argument VB reclame McDo “we verkopen er jaarlijks miljoenen” 

 
Payne Fund studies 
= grootschalig onderzoeksprogramma naar effecten van films op kinderen  
 13 studies naar effecten (attitude, kennis, morele standaard, gezondheid…), inhoud & publiek 
 verschillende methoden (kwan&kwal): statistiek, biografische technieken… 
 later veel kritiek op methodologische tekorten 
 
Enkele studies: 
− Invloed op attitudes tov sociale issues – Peterson & Thurstone 
 resultaat: pas 2/3x blootstelling zorgt voor significante veranderingen, voor langere periode 

− Invloed op dagelijkse gedrag – Blumer 
 resultaat: imiteren manier van spreken/doen/stijl van sterren, spelen scenes na… 
      aspecten van modeling & betekenisgeving 

 
War of the worlds – Orson Wells (1938) 
= radio hoorspel over alieninvasie > gezien als echt door deel van publiek > veroorzaakte paniek 
 gezien als bewijs voor mass society theory – effect van propaganda dan nog veel meer schade ! 
 
Studie naar collectief (paniek)gedrag – omvang, waarom paniek, waarom sommigen wel/niet 
 diepte-interviews, surveys, krantenartikels, luisteraarsbrieven 
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− Omvang 
 cijfers verschillen VB 28% dacht dat het echt was & 70% ervan angstig 

− Oorzaken 
− Geloofwaardigheid programma – dramatisch verhaal leek heel realistisch 
− Geloofwaardigheid medium – radio toen als betrouwbare bron van informatie 
− Gebruik van experten 
− Gebruik van echte plaatsen 
− Aankondiging gemist 

− Profiel – Cantril 
− Onderzochten uitzending kritisch voor waarheidsgehalte 
− Externe check VB andere radiozenders 
− Externe check maar bleven geloven VB slechte check of gewoon bang 
− Geen check VB velen stopen met luisteren & panikeerden  

 
Conclusie: enkel bepaald psychologisch profiel was kwetsbaar voor media-invloeden 
 startte verschuiving naar volgend paradigma 
      media niet meer instrument voor onderdrukking maar instituut met weinig macht over publiek 
 
BEPERKTE EFFECTEN-PARADIGMA 
1940 – 1960 
 onderzoek focus op maatschappelijk niveau voor gedrag verklaren ipv individu  
     MAAR erkent wel differentiatie (mensen die van elkaar verschillen)  indirecte effecten 
 
Uitgangspunten 
− Twijfel aan almacht media 
 experimentele resultaten niet altijd te zien in realiteit 

− Individu als deel van gemeenschap – sociale inbedding 
− Directe & indirecte effecten 
− Nog steeds focus op persuasieve inhoud VB minder interesse in entertainment 
− Nog steeds focus op korte termijn 
 direct na blootstelling denkt men in lijn met wat ze zagen 

 
Studies 
The People’s Choice – Lazarsfeld, Berelson & Gaudet (1940) 
∼ Amerikaanse presidentsverkiezingen 
 keken naar individuen in maatschappij ipv samenleving als ongedifferentieerde massa 
 doel: invloed media op stemgedrag aantonen volgens hypodermic needle theory 
 test: via paneldesign respondenten maandelijks interviewen naar vorming kiesintenties 
 conclusie: meesten kozen al aan begin campagne & volgden erna selectief media 
                        + invloed van anderen – opinieleiders als belangrijkste bron van info 
 two-step-flow-hypothese 
     = media heeft directe (op opinieleiders) & indirecte (op publiek) effecten 
      opinieleiders = gewone mensen die meer weten van politiek & aandacht geven aan media 
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Resultaten studie: 

• Relatie tss sociodemografische kenmerken & kiesintenties 
 via kenmerken grotere kans kiesintenties voorspellen 

• Soorten kiezers 
− Early deciders = kiezen in begin & blijven erbij 
− Crystallizers = kiezen tegen einde campagne – hebben voorkeur maar tijd nodig 
− Waverers = kiezen > veranderen/onbeslist > terug bij eerste keuze 
− Converts = kiezen maar gaan uiteindelijk toch voor opponent 
• Effecten 
 afwezigheid van verandering – media om gedachten te bevestigen 
 slechts beperkte media-aandacht voor campagne & door publiek ! 

− Activatie 
= com activeert latente predisposities via argumenten  
     selectief opgenomen want consistent met predisposities 
     interesse > meer blootstelling > stemkeuze wordt bepaald 
 vindt plaats als kiezers al sterke voorkeur hebben – beperkte groep (14%) – waverers 

− Bevestiging 
= com zorgt voor argumenten die hun keuze bevestigen 
 vindt plaats bij kiezers die al gekozen hadden – meer dan helft kiezers – crystal & early 

− Conversie 
= com overtuigt kiezers via technieken om voor andere kandidaat te kiezen 
 vindt uitzonderlijk plaats (8%) – converts 

 
Opmerkingen: 
− Niet genoeg aandacht besteed aan alternatieve beïnvloedingsbronnen 
 face-to-face discussies met anderen waren belangrijker dan massamedia !!! 

− Beperkingen onderzoek: 
− Via zelfrapportering – niet altijd goede resultaten 
− Weinig aandacht voor media-inhoud 
− Klemtoon op klassieke sociodemografische variabelen 

 
Aanvullingen: 
1. Flow-hypotheses – Lazarsfeld & Katz (1954) 

Two-step-flow 
= opinieleiders met horizontale invloed 
 sociaal actief & mediagericht + kennis op specifiek terrein  
      + positie in sociaal netwerk 
 vormen schakel tss massamedia & sociale netwerken 
 onderzoek via sneeuwbalsteekproef bij huisvrouwen naar  
     wie hun modekeuzes beïnvloedt 
 
Multi-step-flow 
 verbetering – vorig was te vereenvoudigd 
= informatiestromen & invloedstromen  
   + horizontale (onderling), verticale (tss niveaus) & directe stromen (media > publiek) 
   + terugkoppeling (publiek > opinieleiders) 



57 
 

 
 
2. Opinieleiders 
= informele leiders door hun expertise over een bepaald thema 
 lijken op diegenen die ze beïnvloeden 
 zoeken & geven actief informatie aan 4 à 5 followers + meer op vernieuwing gericht 
 detectie: zelfidentificatie, via sleutelinformanten, via sociometrische technieken 

 
3. Kennisklooftheorie – Tichenor, Donohue & Olien (1970) 
= hogere sociale status > sneller informatie opnemen  
   > grotere kloof met lage SES 
 mensen informeren zal problemen niet oplossen voor iedereen 
 nog steeds actueel !  

 
Iowa-studie – Ryan & Gross (1943) 
= adoptie van hybride granen (beter bestand tegen ziekten, kan niet voortplanten) door boeren 
 studie: invloed economische vooruitzichten, media, patroon van verspreiding innovatie… 
 resultaat: vooral gehoord via verkopers maar buren meer invloed & belangrijke als bron info 
     + lange tijd tss leren kennen & zelf gebruiken  
 conclusie: verband tussen awareness & actie/adoptie  
       hoe mensen beslissingen maken via info uit massamedia  
 
Aanvulling – innovatietheorie, diffusietheorie of flow studies – Rogers (1962) 
 innovatie = iets dat als nieuw gezien wordt door individu/adoptie-eenheid 
 diffusie = proces van communiceren over innovatie via kanalen bij leden van een sociaal systeem 
      beperkte rol van media  creëren vooral bewustzijn over nieuwe innovatie 
 
Adoptieproces: 
 trage start, dan plots een versnelling, en dan vlakt het weer af – plafond 
1. Awareness  = op de hoogte worden van het bestaan van de innovatie (door massamedia) 
2. Interest  = belangstelling wekken 
3. Evaluation  = voor- & nadelen bekijken 
4. Trial  = innovatie uitproberen 
5. Adoption  = aankoop & +/- permanent gebruik 
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Type mensen: 
 nieuwe technologie zal ongelijk samenleving beïnvloeden 
1. Innovators   = als eersten – willen nieuwste hebben, kosmopolitisch 
2. Early adopters  = als het nog relatief onbekend & duur is – opinieleiders 
3. Early majority  = eerste grote groep – sterke sociale contacten 
4. Late majority  = als het wijdverspreid is & sociale leven veranderd – laat gemerkt/pessimistisch 

                              aanvaarden uit economische noodzaak of sociale druk 
5. Laggards   = weigeren adoptie – geïsoleerd 
 

         
 
Toepassing – nieuws:  
− Technologische evoluties hebben invloed op nieuwsdiffusie 

VB vooral tv, dan kranten voor details & soms interpersoonlijke com 
− Nieuws met emotionele waarde verspreid snel 
− Word-of-mouth (door iedereen) initieel belangrijk bij belangrijke gebeurtenissen 
− Tijdstip waarop nieuws vrijkomt is belangrijk voor verspreiding 
 ochtend: krant / overdag: radio & WOM / avond: tv 

 
Experiments with film + communication & persuasion – Carl Hovland (WO2 & 1950) 
Experiments with film – persuading American soldiers in WW2 
= studie over effecten van Why we fight-films (snelle opleiding voor soldaten) 
 doel films: kennis vergroten over oorzaken oorlog + invloed opinies 
 resultaten studie:  

− effect gevonden op kennis & specifieke attitudes 
− geen effect op algemene houding tov oorlog & moraal 

 conclusie: attitude & motivatie NIET beïnvloed door films/kennis 
     daarom op zoek naar wat mensen overtuigt – magic keys 
 
Communication & persuasion – search for the magic keys 
= studie naar effect van boodschapformulering bij persuasieve com 
 effect van zender/inhoud/vorm/ontvangerskenmerken op effectiviteit com 
 stond stil bij vele kenmerken van communicatie – alles moet goed zitten om geslaagd te zijn 
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Experimenten: 
• Geloofwaardigheid – zenderkenmerk 
 gemanipuleerd in artikels 
 geloofwaardige bron > positiever beoordeeld & meer invloed in richting argumenten 
      effect na tijdje weg = sleeper-effect = mensen dissociëren boodschap 
VB reclame tandpasta met ‘echte’ tandarts/wetenschapper 

• Fear appeal – inhoudskenmerk 
= nadruk op negatieve gevolgen van niet accepteren van conclusie 
 gemanipuleerd in uitleg over slechte tandhygiëne (sterke appeal/moderate/minst) 
 fear appeal veroorzaakte verschillen in graad van angst – werkt nooit zelfde bij iedereen ! 
     + kleinste fear appeal > meest effectief !!! 
VB mondinfecties om te zorgen dat ze goede mondhygiëne onderhouden 
− Facilitating effects = angst helpt om boodschap te accepteren 
− Inhibiting effect = leidt juist tot het tegenovergestelde, laten hun er niet door beïnvloeden 
− Resultant nonmonotonic curve = helpt boodschap accepteren, maar kan afzwakken of 

omkeren als er te hoog niveau van angst is 
• Conclusie & argumentatie – vormkenmerk 
 expliciete conclusie > meer attitudeverandering in gewenste richting 
 eenzijdige & tweezijdige argumentatie werken even goed 
 bij tegenargumenten: tweezijdige beter bestand tegen opinieverandering = inoculatie 
      nadeel: mss iets vermeld waar ze zelf niet aan gedacht hadden 
VB iemand overtuigen met voor en tegenargumenten 

• Groeplidmaatschap & persoonlijkheid – ontvangerskenmerk 
 sterke betrokkenheid > moeilijker overtuigd van opinie die tegen groepsnorm in gaat 

 
Effects of mass communication – Klapper (1960) 
= compilatie belangrijkste media-effecten-resultaten  +/- conclusie beperkte-effecten-theorie 
 
Conclusie: 
− bestaande meningen worden versterkt 
− radicale veranderingen zijn zeldzaam 
− meer invloed bij nieuwe gegevens 
− meer effecten bij twijfelaars 
 
Eigen toevoeging: phenomenistic theory ∼ reinforcement theory 
= media hebben zelden directe effecten & relatief machteloos 
 media versterkt aanwezige gedragingen/attitudes 
 te veel barrières voor ingrijpende invloed 
 
Filters/mediating factors: 
 beperken media-effecten 
• Selectieve blootstelling = staan open voor beperkt # media 
• Selectief waarnemen & onthouden = nemen klein deel waar & deel ervan blijft bij 
• Groepen & groepsnormen = boodschap vergeleken met heersende normen 
• Selectieve verspreiding = impact oorspr.inhoud zwakt af door kleuring interpers. uitwisseling 
• Selectie door opinieleiders = geven selectie boodschappen door 
• Selectie door commercie = invloed publiek > media doordat zender behoefte markt beantwoordt 
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Conclusie beperkte-effecten-paradigma 
Voordelen: 
− Verminderde overdreven angst voor massamedia-effecten 
− Geen overdreven speculatieve theorievorming 
− Maximale benutting van krachtige kwantitatieve technieken 
Nadelen: 
− Enkel kwantitatieve methoden (surveys & experimenten)  daardoor dingen gemist 
− Beperkte theorievorming – slechts geabstraheerd empiricisme 
 
PARADIGMA VAN DE ACTIEVE GEBRUIKER 
Zie Uses & gratifications theorie  wat mensen doen met media ipv omgekeerd 
 verste dat je in visie kan gaan van zwakke effecten van media is zeggen dat: 
      “het gaat niet over effecten maar over actief publiek dat keuzes maakt” 
 
Zelf redeneren: uitgangspunten, studies, theorieën, auteurs 
 
TERUGKEER NAAR DE ALMACHT VAN DE MEDIA-PARADIGMA / Lange-termijn-effecten 
1960-1970 
 
Uitgangspunten 
− Mogelijk machtige media  opnieuw onderzoeken 
− Nadruk op lange-termijn effecten ipv korte 
 stalagmieten-theorieën = neemt veel tijd om zich te ontwikkelen VB cultivatietheorie 

− Focus op effecten van informatie (nieuws) & fictie ipv strategische/persuasieve com 
 door dagelijkse blootstelling aan tv 

 
Studies & theorieën 
Agendasetting – McCombs & Shaw (1968) 
Studie rond presidentiële campagnes  lijst nieuwstopics & belangrijke topics bij publiek overlapten 
 sterke correlatie tss media-aandacht voor topics & belang bij kiezers 
 conclusie: media bepalen waarover mensen nadenken (niet wat ze ervan moeten denken) 
 
Kritiek: richting verband 
 bepalen media publieke agenda of bepaalt 
publiek media-agenda? 
 onderzoek – Iyengar & Kinder (1987) 
 effect in beide richtingen maar veel sterker 
effect van nieuws naar publiek 
 gevaar: processen kunnen bepaalde 
maatschappelijke problemen systematisch uit 
publieke agenda weren ! 

 
Relevante begrippen: 
• First level agenda setting 

= onderwerp waarover mensen denken VB klimaatverandering als thema op publieke agenda 
• Second level agenda setting 

= hoe mensen over onderwerp denken VB mentale gezondheid van Donald Trump & Clinton 
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• Priming 
 verklaring voor 2de niveau agendasetting 
= gedachten blijven nazinderen & beïnvloeden cognitieve activiteit ook nadien nog 
= beoordelingsmaatstaven veranderen waarmee publiek dingen evalueert – perspectief +/- 
 aandacht voor bepaald aspect activeert geheugen & beïnvloedt infoverwerking & mening 
 beoordeling meestal via meest toegankelijke info 
     VB na spelen gewelddadige games duw in druk café interpreteren als agressie 

• Framing 
= manier waarop iets gekaderd wordt, heeft invloed op hoe publiek het begrijpt 
 via selectie, benadrukken, uitsluiten & uitweiden 
VB obesitas als biologische oorsprong vs gedragskeuzes vs maatschappelijk fenomeen – in 
nieuws vooral gedrag terwijl het wetenschappelijk gezien vooral andere twee zijn! 
Onderzoek Iyengar: 
− Thematic 

= algemene trends – sociale problemen herleiden tot externe oorzaken 
VB hét asielprobleem 

− Episodic event 
= individuele gebeurtenissen – sociale problemen herleiden tot interne oorzaken 
VB manifestatie voor asielzoekers 

− Episodic exemplar 
= human interest perspectief – sociale problemen herleiden tot individueel voorbeeld 
VB een dag in de schoenen van een vluchteling  zelden bij dit thema! 

  
Zwijgspiraaltheorie – Neumann (1974) 
Mensen bang voor sociale isolatie & statisch gevoel tov publieke opinieklimaat 
 gevoel minderheidsopvatting te hebben > bang voor publiek maken > zwijgen 
      dynamische theorie: zwijgen > versterkt heersende opinie > nog minder afwijking 
VB vluchtelingencrisis als choquerend in begin en nu vooral rechtse opinies 
 
Terugkeer machtige media – werking nieuws beperkt selectie standpunten die getoond worden 
 door alomtegenwoordigheid media, cumulativiteit boodschappen & consonantie van waarden 
 gevolg: weinig divers beeld van opinieklimaat > minderheidsgroepen laten hun stem minder horen  
                    > dominante opvatting wordt dominanter 
 
Kritiek: 
− Heel moeilijk empirisch te bewijzen 
− Gebruik als macro-theorie 
 doet alsof er maar één dominante opvatting is 
 beter: elk thema kan een zwijgspiraal worden & kan andere kant op gaan dan andere spiralen 

− Contextafhankelijk 
 niet in alle situaties krijg je het gevoel van een zwijgspiraal 
VB student die soap kijkt praat er graag met vrienden over maar op school niet durven 

− Psychologische theorie 
 hypothese voor gedrag in bepaalde context 
 sociaal isolement wss persoonlijkheidskenmerk 
      onvoldoende rekening mee gehouden in onderzoek 
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− Veronderstellingen op niveau van groep 
 dan wel angst sociaal isolement – mag je dat zomaar veralgemenen naar maatschappij? 

− Verkeerde interpretaties 
 juist: wie denkt een minderheidsopvatting te hebben, gaat meer zwijgen 
      gaan NIET van mening veranderen, enkel verbergen ! 
VB nazisme is écht verdwenen uit maatschappij vs gewoon mening voor jezelf houden 

 
MAAR wel concept dat aanzet tot nadenken! 
VB samenleving is door de jaren heen meer naar rechts opgeschoven – kan je linken aan zwijgspiraal 
 
Cultivatietheorie – Gerbner (1970) 
Uitgangspunten: 
− TV = storyteller – bron van socialisatie 
 storytelling = cultuuroverdracht & basis socialisatie 
 vroeger mythes verteld door ouders & leraren – over waarden/normen & realiteitsdefinities 
 nu massamedia die mainstream beeld schetsen van assumpties over realiteit 
      TV toont dominante ideologie – staan we voortdurend mee in contact ! 
 

− Homogeen beeld van (schijn)wereld 
 je kan samenleving niet echt begrijpen, het is te groot en complex 
TV schetst beeld van schijnwereld met normen > invloed op gedrag van kijkers = cultivering 
 heeft effect door homogeen beeld 
 beperkte selectie aangeboden + kijkers kunnen er niet aan ontsnappen 
 zelfs onderscheid tss nieuws/entertainment/reclame wordt geminimaliseerd ! 
 we leven in symbolische realiteit zonder het te beseffen 
 

− Niet-selectieve kijkers 
 TV kijken als dagelijks ritueel – programma niet zo veel belang & verhalen veel hetzelfde 
 tijdsgeest: tv-aanbod beperkter dus je keek wat er aangeboden werd op dat moment ! 
 we worden als samenleving +/- aan hetzelfde blootgesteld 
 

− Incidenteel leren 
= de wereld leren kennen op basis van indrukken – informele kennis opbouwen 
 vooral bij zware kijkers (4u+/dag) 
 onbewust leren via TV wat reëel is & hoe wereld in elkaar zit 
      niet-expliciete dingen ∼ achterliggende wetten afleiden 
      doordat het homogeen beeld is & realistisch lijkt door vele herhaling – overtuigend 
 

Culturele Indicatoren-project – Annenberg School of Communication 
 periode van veel aandacht voor geweld in samenleving & media (later meer onderwerpen) 
 onderzoeksluiken: 

• Institutional process analysis – communicator 
= factoren die productie van mediaboodschappen beïnvloeden 
 klein groepje mensen in machtige instituten waar grootste deel verhalen worden gemaakt 
      waarom die mensen & waarom vertellen ze die verhalen? 
      doel: samenleving rustig houden > huidige sociale orde niet in vraag stellen 
 financiers, managers, leveranciers, collega’s, concurrenten, experts, maatschappelijke 
belangengroepen & publiek 
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• Message system analysis – inhoud 
= analyse boodschap via criteria/culturele indicatoren 
 systematiek in boodschappen schept beeld van realiteit 
 aandacht (hoe vaak), nadruk (belang), tendens (waardeoordeel), structuur (verbanden) 
     VB geweld om snel machtsverhoudingen in verhaal te tonen 
 inhoudsanalyse Gerbner – onderzoek niet even gelaagd als boodschap – herleidde iets 
heel complex naar iets heel oppervlakkig 
 “TV-antwoord” (wat je op tv ziet) vs “reële antwoord” (hoe het irl zit) 

• Cultivation analysis – effecten 
= cultiverende effect van boodschappen bij publiek 
 TV houdt bestaande waarden/normen in stand (conservatief) 
 verschillen in wereldbeeld tss zware & lichte kijkers door TV = cultivatiedifferentiaal 
 ook hier complexe redenering herleid tot 2 variabelen – kloof tss theorie & empirie ! 

 
Cultivatie-analyse – methode: 
− Doel: verschillen in attitude/opinie/gedrag linken aan kijkpatronen 
− Methode: patronen identificeren in tv-inhouden 
 wat wij als realiteit zien hangt samen met tv-realiteit – zware kijkers > meer overeenstemming 
 invloed op realiteitspercepties: 

− First order measures = schatting van hoe vaak iets voorkomt VB #politie, zwembad… 
 heavy viewers zullen hoger antwoord geven dan mensen die weinig tv kijken 

− Second order measures = algemene opvattingen over realiteit VB wereld gevaarlijk vinden 
 heavy viewers meer eens met die stelling dan wie weinig tv kijkt 

− Resultaten: discrepantie tss echte wereld & tv-wereld 
 zware kijkers meer consistent met tv-werkelijkheid 

− Begrippen: 
− Mainstreaming = homogeniserend effect van tv-kijken – vlakt verschillen af ! 
 zware kijkers met verschillende achtergrond hebben kleinere verschillen in percepties 
VB meer tv > heel zwakjes grotere angst + lager inkomen > groot effect  
 algemeen wel meer angst door tv – natuurlijke verschillen verdwijnen door invloed tv 

− Resonance = alledaagse ervaringen van kijker zijn congruent met tv-realiteit 
 double dose-effect  veel sterker cultivatie-effect door bevestiging 
VB mate van onveilig voelen  stad scoort hoger dan suburbs  heavy viewers nog hogere 
score in beide categorieën & veel groter verschil bij wie in stad woont (dubbele dosis) – zien 
onveiligheid zowel in eigen omgeving als op tv – wederzijdse bevestiging (echo) 

 
Cultivatie-analyse & TV-geweld: 
− Hoeveelheid TV-geweld overtreft realiteit heel erg 

VB TV: geweld afkomstig van vreemden ↔ realiteit: geweld door bekenden 
− Indexen – violence index, anomie index, mean world index, perception of danger index… 
 risk ratio’s = welke groepen meeste kans lopen slachtoffer te worden van geweld 

− Resultaten: 
− Sterke blootstelling > overdreven percepties over geweld 
− Gevaarlijk want tv als bron van waarden, ideologieën, opvattingen & perspectieven ! 

− VB fear of crime & mean world syndrome  tonen mainstreaming & resonance aan 
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Kritiek cultivatietheorie: 
1. Operationalisering variabelen & vergelijkbaarheid resultaten 
 empirische uitwerking is vaak té eenvoudig 
      VB cultivation differential vaak slechts via één item bepaald – voldoende of niet? 
 resultaten niet met elkaar te vergelijken 
      kijkgedrag zowel gebruikt als zware/lichte kijkers (mediaan) en als driedeling (+medium) 
 
Oplossing Hirsch: niet-kijkers, lichte kijkers, gem kijkers, zware kijkers & extreem zware kijkers 
 resultaat: niet-kijkers meer angstig & gealiëneerd dan rest !!! 
 

2. Kleine, beperkte effecten 
 kritiek Hirsch: minimaal effect (0.01) als je soorten kijkers apart gaat analyseren 
 tegenkritiek Gerbner: geaccumuleerde blootstelling aan media heeft op (bijna) iedereen effect 
      daardoor klein effect – kan niet vergelijken met mensen zonder invloed (bestaat niet) 
      MAAR is indicatie voor iets heel groot dat onzichtbaar is ! 
 

3. Causaliteit 
 correlatie tss mate van blootstelling & opvattingen  GEEN bewijs voor causaliteit 
      kan schijnrelatie zijn door 3de variabele, omgekeerde richting… 
 experimenteel onderzoek nodig maar is heel moeilijk 
      gaat over langdurige blootstelling in natuurlijke, alledaagse setting 
 meer aanwijzingen voor causaliteit zoals Gerbner het stelt 
 

4. Homogene blootstelling & niet-selectieve publiek 
 kritiek Pingree & Hawkins: meer gedetailleerde meting kijkgedrag nodig 
      invloed van verschillende soorten programma’s > mss sterkere correlaties 
 iedereen ziet soortgelijke dingen & reageert grotendeels hetzelfde  
     MAAR als je er op andere manier naar kijkt dan zie je ook wel veel verschillen 
 

5. Kwantitatieve analyse 
 gaat uit van duidelijke betekenis die in media vervat zit 
      genoeg om zo voorspellingen te doen? 
 kritiek: kwalitatief nodig met focus op rol van ontvanger & context 
      tellen volstaat niet om boodschap zichtbaar te maken 
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Mediatheorie – McLuhan (1964) 
= channel theory, media formalism 
 het gaat niet om de inhoud maar het kanaal – heeft invloed op +/- alles ! 
      veranderingen in samenleving vaak wanneer ander medium dominant werd (boek, tv, internet) 
           VB boekdrukkunst > kennis werd veel formeler > ontstaan universiteiten, intellectuele klasse… 
           VB gele & roze trui gesponsord door sportbladen die op die kleuren papier gedrukt werden 
 
McLuhan – popcultuurgoeroe > optimistisch over veranderingen & nieuwe technologieën 
Innis – wantrouwen tov nieuwe media > centralisatie macht 
Umberto Eco – pessimist > steeds meer gesloten/oppervlakkige teksten – culturele verarming 
 
Kernideeën Understanding Media (boek): 
• The medium is the message 

= nieuwe mediavormen transformeren/masseren de ervaring van onszelf & onze samenleving 
 non-lineair, eclectisch denken ipv lineair & op taal gebaseerd 
 nadeel theorie: moeilijk aantonen want overal in samenleving > pas jaren later zie je impact ! 

• Global village 
= elektronische media brengen wereld geleidelijk in één sociaal systeem samen 
   + impact media op zintuigen – media als verlangstuk van mens & middel overal tegelijk zijn 
 visie: maatschappelijke vooruitgang wordt in belangrijke mate aangedreven door media 
↔ Innis – vrees voor elitaire controle & uitbuiting 

• Hot/cool media 
 overgang van hot naar cool 
− Hot = gedrukte media – vragen weinig activiteit van lezer, volledig uitgewerkt 
− Cool = tv – vage beelden die persoonlijke invulling vragen van kijker 
 arbitraire, inconsistente theorie MAAR toch gebruikt als argument voor uitbreiden industrie ! 
      geen aandacht voor negatieve gevolgen media & overheidsregulering overbodig 

• The content of a new medium is an old medium 
= nieuwe media eerst gebruikt op zelfde manier als oude  
 nieuwe mogelijkheden niet direct gezien/benut   VB tv als radio met plaatjes 

 
Kritiek: 
− Uiteenlopende & inconsistente ideeën 
− Grand theory met overdreven speculatie  enkel verifieerbaar in toekomst 
− Gezien als technologisch determinist = menselijke ervaring gedetermineerd door technologie 
− Self-fulfilling prophecy = afwachten tot technologie global village creëert 
 mogelijk schadelijke gevolgen ! 

− Desinformatie, bewust ontworpen om publiek te misleiden 
 PROF zegt dat theorie zijn plaats wel verdient in wetenschap – waardevol om over na te denken   
      cultivatie gelijkaardig (grote gedachte & brede invloed waardoor je het eigenlijk niet kan zien) 
 
Kritische cultural studies & media 
Neomarxisten 
= Europese sociale theoretici    veel kritiek op naoorlogse empirische wetenschap 
 geloof media helpen dominante sociale elites aan macht houden (wereldbeelden uitdragen) 
 gingen ervan uit dat publiek passief was en zich koest hield door media 
 massamedia als publieke arena voor culturele oorlogen  status-quo domineert 
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Onderzoek – kwalitatief ! 
 oprichting school: Britisch cultural studies 
 focus op studie van media-instituties & interpretatie media-inhouden 
 hoe subgroepen media gebruiken & ideeën vormen 
+   vonden onverwacht tegengestelde van hun verwachtingen 
       dat ze ook vaak weerstand bieden & alternatieve interpretaties hebben !!! 
 
Tweedeling in media 
• Believers – kwantitatief, empirisch  processchool 
• Non-believers – geen effect – betekenis, interpretaties  betekeniscreatie 
 
Conclusie prof: 
Er zijn dus wel wat individuele verschillen – MAAR als iedereen compleet andere interpretatie heeft 
dan stopt de wetenschap want dat is gericht op enige mate van patronen ontdekken 
 
Media-effecten in nieuwe(re) media omgeving – Valkenburg, Peter & Walther (2016) 
 hoe komst nieuwe media het denken over media-effecten veranderde 
 
Evolutie theorieën: 

• Computer-mediated-communication CMC (1990-2000) 
− Focus op tekstuele communicatie   VB anonieme chatrooms 
− Gebruik van theorieën over interpersoonlijke & groepscom ipv massacom 
− Onderzoek naar invloed mediumkenmerken op com & impressievorming tss mensen 
− Theorieën: 

− Media richness theory – Daft & Lengel 
− Social presence theory – Short 
− Lack of social context cues hypothese – Sproull & Kiesler 
 anonimiteit leidt tot disinhibitie & negatief gedrag 

− Social information processing theory – Walther 
 minder restrictieve visie op CMC 
 gebrek aan non-verbale cues gecompenseerd door verbale cues & strategieën 

 
• CMC bij introductie Web 2.0 (2000-2010) 

− Multidirectionele verspreiding informatie 
− Variërend publiek – iedereen kan zender zijn 
 mass self communication = informatie op SoMe gaat vooral over jezelf – Castells 

− Aandacht voor zender (prosumers) 
 effect van inhoud gemaakt door zender op zender ! 
 expression effect = onze eigen ideeën & gedrag hebben invloed op ons – Pingree 
       kan verklaard worden door consistentie-theorie 
           VB studie toonde dat wie zichzelf als introvert/extravert omschrijft op publieke post 
                 > percipiëren zichzelf nadien ook zo 
       ook link tss expressie & sociale effecten VB studie: positieve feedback > groter effect 

 
 
 
 



67 
 

Extra les – Is this the real me? Idealized & true selves on social media 
 psychologie van sociale media is een groot domein geworden nu 
 
Hoe wij ons online presenteren – ligt het dicht of ver van onszelf? 
 antwoord ligt op continuüm 

− Links – idealized virtual-identity hypothesis  
= creëren een geïdealiseerde virtuele identiteit 
 mensen tonen zich op best mogelijke manier, helemaal niet hoe ze echt zijn 

− Midden – extended real-life hypothesis 
= zelfde (on)echtheid irl & online  wie in het echt een beetje fake doet, doet dat online ook 

− Rechts – true self hypothesis 
= online authentieker tonen dan irl – SoMe biedt mogelijkheid onszelf echt uit te drukken 
 mensen tonen zich heel authentiek 

 
True self hypothesis 
• Historische achtergrond: 

Computer gemedieerde com eigenlijk al vrij oud (vroeger veel primitiever) 
 idee: wie het irl moeilijk heeft met com maakt dankbaar gebruik van online context 
                 brengt daar diepgang in – comfortabele plek voor sociaal angstige personen 
 verklaring: veel non-visuele communicatie & veel snellere reacties verwacht IRL 
                          zijn geen onderdeel van primitieve online communicatie 
VB lange treinrit > vreemden starten gesprek – kan diepgaand & open zijn 
       biedt veiligheid – zie je wss nooit meer terug – mensen tonen hun authentieker 
VB MSN – heel primitief, veel elementen van face-to-face com niet aanwezig 

• Vandaag: 
Minder relevant in sociale media context 
 online & offline persoonlijkheid veel meer verbonden VB profiel met foto’s 
 je kan zeggen dat anonieme online bubbel (grotendeels) verdwenen is 

 
Extended real-life hypothesis 
We hebben sterke neiging om coherent te zijn – loopt in elkaar over 

− Je gedraagt jou wel een beetje anders in andere contexten 
− Maar het zou veel inspanning vragen om heel de tijd anders voor te stellen 
− Onze identiteit heeft nood aan zelf verificatie 

 altijd constante stevige basis in beide werelden – ook nood aan voorspelbaarheid  
     + controleerbaarheid van hoe we ons presenteren 
 
Idealised virtual-identity hypothesis 
Vroeger complete anonimiteit – over jezelf zeggen wat je wou, geen controle 
 menselijk reflex om onzekerheden weg te duwen & situatie creëren waar je waardering krijgt 
 kan soms problematisch zijn maar eerder uitzondering 
 
Nuance: jezelf anders voorstellen is niet altijd bedrog  +/- wel normaal gegeven 
VB kledij op school is wat je verwacht dat acceptabel is & anderen jou zo beter inschatten  
 manier van omgaan met heel de tijd bekeken worden door anderen 
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Sociale media: 
VB filter gebruiken om jezelf beter te tonen – waarom niet gebruiken als het er is? 
 geeft kans om je goed voor te stellen – vreemd als je het niet doet ! 
 het vraagt moeite om juist authentiek te blijven 
 publiek ook veel groter/gevarieerder – je denkt er over na & reactie 
       via sociale media kan je zorgvuldig/doordacht aan (strategische) zelfpresentatie doen 
 BELANGRIJK: je negeert psychologisch gegeven als je zegt dat enkel het authentieke goed is 
      je moet het niet problematiseren als mensen zich beter voorstellen, het is normaal 
 soms kritiek dat jeugd narcistischer is > daardoor veel op sociale media (of omgekeerd) 
      PROF zegt dat er helemaal geen bewijs voor is 
 
Multiple self-presentation framework 
= combinatie van vanalles – strategieën van zelfpresentatie 
 het is niet één van de 3 hypotheses, het hangt af van de context welke mensen kiezen 

 
 

− Gevoelens & zelfbeeld = hoe je jou voelt  
− Identity state = waar we staan in ontwikkeling van onze identiteit 
− False self = vaak gezien als bedrog maar kan ook exploratie zijn (zoeken naar identiteit) 

Toepassingen: 
 jezelf anders voorstellen om iemand te bedriegen = deception 
 eigen identiteit verbergen achter mooiere versie = exploration 
      = jongeren kunnen in veilige omstandigheden hun identiteit ontdekken  
 vergelijking – verhouding tov anderen op allerlei vlakken 
       impress > zorgen dat je er niet negatief uit komt 

 leidt tot gebruik van bepaalde strategieën 
 
Hyperpersonal model of communication theorie – Joseph Walter 
 
Perspectieven op CMC: 
1. Nuttig maar onpersoonlijk 
2. Persoonlijk maar duurt langer 
 social cues van IRL communicatie zijn er niet 
 kan wel persoonlijk zijn maar relaties ontwikkelen zich veel trager 

3. Hyperpersoonlijk 
 veel sneller relaties ontwikkelen dan irl & diepgaand  dit is wat Joseph Walter denkt 
     + mensen kunnen zich beter/spontaner voordoen dan irl 
 VB mensen met zeldzame ziekte konden met elkaar in contact komen (IRL onmogelijk) 
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Gevolgen: 
− Diepere interpretatie 
 je kan enkel lezen wat er staat – alle betekenis haal je daaruit 
VB bericht sturen na even nadenken (editability)  geen social cues > vaak dieper 
geïnterpreteerd dan IRL 

− Kans op overattributie/overinterpretatie    niet altijd ! 
= causaliteit toeschrijven die er niet per se is 
 meer betekenis leggen in boodschap dan bedoeld – omdat je er te hard over nadenkt 
VB grapje met hartje interpreteren als flirten 

− Ook online dramaturgische coöperatie 
= we zijn acteurs in een toneel & werken samen  situatie voor elkaar aangenaam maken 
VB iemand spreekt jou aan om na te praten na les > negeren = dramaturgisch niet coöperatief ! 
 je zegt ja en speelt even mee +/- 
 intensification loop 

− Relaties 
 vandaag heel ander ontstaansproces 
 jarenlang gedacht dat hyperpersoonlijke relaties (online verliefd worden) onmogelijk waren 
 com context die echt aanvoelt + alle elementen aanwezig voor band opbouwen 

 
Belangrijk dat je niet denkt over media als doorgeefluik van irl wereld  het is al lang niet meer zo 
 het zijn brillen als perspectieven om naar processen te kijken 
 
 
EXTRA LEERSTOF: 
Video Emma Watson – UN women global goodwill ambassador speech 
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk&t=70s  
EXAMENVRAAG: probeer te zien welke propagandatechnieken gebruikt worden in deze video 
Antwoord dat anderen denken: Testimonial (margot)? Glittering (margot)? Plain folks (Justine)? 
 
Samenvatting video: 
− Campaign He for She – end gender inequality – everyone needs to be involved – gather 

advocates for change  make it tangible 
− Feminism too often synonym for man hating – has to stop! 
− Definition: equality of sexes!!! 
− GIVES examples of her own experiences 
− Feminism became unpopular word – why? 
− I THINK IT IS RIGHT… personal applications! 
− No country has achieved gender equality – she considers it human rights 
− Shout out to the feminists that change the world – it’s about the ambitions 
− Many men don’t feel welcome in feminism 
− Fathers role less valued, fear asking for mental help  
− Men are imprisoned by gender stereotypes – free them and things will change for women as well 
− He for she is about freedom 
− Freedom from prejudice – be more true to yourself 
− If we do nothing, it will take 100 years to close the paygap, child marriages will stay, African girl 

secondary education won’t be possible… 

https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk&t=70s

