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INLEIDING 

Inleiding: wat? 

- Topic: talige keuzes binnen Bedrijfscommunicatie: semiotiek & attitude 

- Multidisciplinair perspectief 

o Psycholinguïstiek 

o Sociolinguïstiek 

o Corpuslinguïstiek 

o Cognitieve wetenschappen 

- Toepassing in case study Autodelen.net 

o Kader: Wetenschapswinkel KUL 

▪ Platform waar je als bedrijf terecht kan om een vraag te stellen ad 

wetenschappen 

o Autodelen.net: verenigt initiatieven auto delen 

o Doel: leesbaarheid en aantrekkelijkheid voor niet-moedertaalsprekers verhogen 

o Methode: reeks van mini-onderzoeken: groepswerk (groep van 3) 

o Beloning: maatschappelijke relevantie, onderzoekscompetenties, 1/20 van eindcijfer 

Inleiding: hoe? 

- Cursus: 

o Powerpoints > eigen notities 

o Literatuur 

o Eigen onderzoek 

DEEL 1: TAAL & COGNITIE: sociocognitieve betekenisleer 

1. Communicatiemodellen 

1.1 Product-driven communicatiemodellen 

Taal is een systeem 

- Combinatie tussen woordenboek en grammatica 

- Taak taalkundigen = fijn ontrafelen wat die regels zijn, welke universeel zijn, wat in het 

woordenboek staat 

Taalvermogen is aangeboren 

- Geïnspireerd door idee van Universele Grammatica (Chomsky) 

- Dieptestructuren omzetten in oppervlakte structuren 

- Je wordt geboren met beperkte set van grammaticale regels (neurologisch 

taalonderdeel) → stelt jou in staat om eindeloze reeks van correcte zinnen te 

produceren 
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- We hebben het vermogen om dieptestructuren (nounphrase + verbphrase) om te zetten in 

oppervlaktestructuren en zo een taal te vormen 

- Universeel: algemeen menselijk > aangeboren bij iedereen 

Parallel met “taal als systeem”: klassieke communicatiemodellen  

- Jakobson, 1960; Shannon & Weaver, 1949 

- Lineair proces: zender en ontvanger werken consecutief (achtereenvolgend) 

- Coderen, overbrengen en decoderen van een boodschap (strikt model dat één-op-één 

relatie tussen vorm en betekenis impliceert) 

- We gebruiken zelfde set van regels om te coderen en decoderen > hierdoor perfecte transfer 

mogelijk 

- Bv. Bert als zender, boodschap coderen → medium: gesproken taal → versturen naar 

ontvangers, boodschap decoderen 

- KRITIEK: taal en communicatie lopen niet op deze manier 

 

Problemen bij klassieke communicatiemodellen / taal als systeem 

- Vanuit onomasiologisch perspectief (naam aan een concept geven): 

o Veel verschillende mogelijke vormen om namen te geven → geen één op één 

verhouding tussen vorm en betekenis 

o Veel verschillende namen voor één concept 

o Hoe kan je zeker zijn dat coderen en decoderen op vlotte manier verloopt? 

o Bv. Poes – kat – kitten 

- Vanuit semasiologisch perspectief (vanuit de betekenis): 

o Voor één talige vorm zijn veel betekenissen → issue voor coderen en decoderen 

o Bv. “Ja” heeft oneindig veel betekenissen > bevestigen, misschien, nee, weet ik veel, 

etc 

o Bv. Laatste trein wordt afgeschaft: “ja” > hele specifieke betekenis: “hier zitten we nu 

mooi” 

o Bv. “Oke” heeft ontzettend veel betekenissen > antwoord, op zichzelf staand, nieuw 

topic, verwarring 

- Wat met niet-correctheid? 

o Bv. Dialect 

o Er is ruis en niet-correctheid op vlak van uitspraken en grammatica 

o Past moeilijker in visie van taal als systeem 

o Argumenten tegen taal als systeem 

o Wat met sociale betekenis? 

▪ Je geeft een signaal als je op een bepaalde manier spreekt → geeft jou een 

bepaalde attitude tov een andere persoon 
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▪ Bv. Bekakt, arrogant, dom 

▪ In communicatie is dit signaal cruciaal, maar dit staat niet in het 

woordenboek (bv. ‘dit woord klinkt dom’) 

- Wat met (abstracte) idiomen (abstracte uitdrukkingen)? 

o Bv. “Dat is een schat van een kind” 

o Bv. “Wat een reus van een vent” 

o Patroon: de X van een Y 

▪ Y heeft kenmerkende eigenschappen van de X 

▪ Vorm van metafoor 

▪ Constructie vind je NIET in een woordenboek > tegenargument van de visie 

dat taal = grammatica + lexicon 

 

1.2 Process-driven communicatiemodellen 

Alternatief voor product-driven communicatiemodellen 

- Taal niet als systeem maar als gecoördineerde actie 

- Geïnspireerd door notie van “joint action” (Clark, 1996) 

o Gemeenschappelijk doel > je zoekt samen naar manier om dat doel te bereiken > taal 

is middel om dit te doen 

o Parallel met bv. tango dansen – zetel verhuizen 

- Taal ontstaat ter plekke (net zoals dat tangodans meer is dan optelsom van pasjes) 

o Je veronderstelt dat je partner wel wat dingen weet, maar betekenis ontstaat ter 

plekke in de joint action 

o Betekenis zit NIET in een woordenboek > dient zich telkens opnieuw aan > 

interactionele visie 

o Gedrag coördineren met elkaar > structuur vinden 

Betekenis is emergent 

- Betekenis hangt niet vast aan de talige vorm 

o Woordenboek is niet primaire plaats waar betekenis ontstaat 

- Betekenis komt tot stand tussen mensen 

- Bv. Bitch! = niet per se negatief 

o In het woordenboek: scheldwoord 

o “Lekker chillen met mijn bitch” > speels, positief 

o “He’s back, bitches” 

- Bv. Reportage van Otto Jan Ham: “Hi, my name is Jonny Polonsky”: hij heeft album 

uitgebracht 

o “De pornoschuif’ 

o “De Polonsky kamer” 

o Specifieke betekenis: dingen die jij begrijpt en misschien een klein groepje mensen, 

maar anderen niet 
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o Betekenis = lokaal en niet iets generiek dat is opgenomen in het woordenboek 

- Ook op vlak van non-verbaal verdrag kunnen betekenissen emergent zijn 

o Bv. Hand geven: expressie van beleefdheid, daad van rebellie (in coronatijden) 

o Bv. Bouwvakker: nafluiten: gewenst onbeleefd (Holmes & Schnurr, 2017) 

▪ Community of practice > tot welk groepje je hoort 

▪ Negatieve betekenis voor degene die nagefloten wordt + positieve betekenis 

voor degene die nafluit 

• Nieuwkomers hadden het moeilijker om mee opgenomen te worden 

in de groep als ze niet mee nafloten 

▪ Betekenis ontstaat tussen mensen 

o Grote culturele verschillen 

Betekenis is multimodaal 

- Betekenis zit niet alleen in de woordenschat of in het verbale 

o Zowel het verbale als het non-verbale dragen bij aan de betekenis van een uiting 

- “Volg mij maar” vs. “Zou u mij alstublieft willen volgen” 

o Afhankelijk van de non-verbale info om te bepalen welk het meest beleefd is 

 

Conclusie 

- Ken uw klassiekers (de communicatiemodellen), maar vergeet ze 

o Volgens hem zijn ze achterhaald 

o Hij gelooft in procesgedreven, niet productgedreven communicatie 

- Zie in dat er kritiek kan worden geuit op klassieke communicatiemodellen WANT 

o Taal ≠ boodschappen coderen en decoderen 

o Taal = gecoördineerde actie 

o Taal = multimodaal 

- Communicatie is niet productgedreven, maar actiegedreven → doe je samen 

2. Gedragsmodellen: Thinking fast & slow 

Kahneman: “Thinking fast and slow” 
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- Duaal model 

o Systeem 1: processen zijn snel en automatisch 

▪ Autopiloot 

▪ Emotioneel, onbewust, snel, altijd werkend 

o Systeem 2: processen zijn traag en bewust 

▪ Piloot 

▪ Rationeel, bewust, traag, heeft moeite nodig 

- Heel veel van ons gedrag wordt bepaald door autopiloot (onbewuste processen) 

o Zelfs bij belangrijke beslissingen, ethische keuzes, etc 

- De Stroop-test: benoem de kleuren 

o Niet in staat om autopiloot uit te schakelen: je wil het lezen 

- Model van Kahneman: vlg. met Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) 

o Slow – centrale route 

o Fast – perifere route 

o Verschil: nadruk op belang van thinking fast bij Kahneman 

▪ Bij ELM evenwaardig fast en slow 

▪ Bij Kahneman focus op fast (perifeer) 

 

3. Van aandacht naar betekenis 

3.1 Aandacht 

Aandacht = beperkt, selectief en verdeeld 

- Voorbeeld: filmpje ‘The monkey business illusion’ 

o Opdracht: tellen hoe vaak de witte mensen de bal naar elkaar spelen 

o Bepaalde zaken gemist in filmpje doordat je aandacht gericht is op de bal 
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▪ Gemist: aap die door filmpje stapt, achtergrond die van kleur verandert, bij 

zwarte team iemand verdwenen 

- Besluit 

o Aandacht is heel beperkt 

o Je kan maar een maximum aantal aandacht uitdelen 

Aandacht: attentief vs. pre-attentief 

- Attentieve aandacht 

o Volle aandacht of minder aandacht 

o Inzoomen op bepaalde aspecten 

- Pre-attentieve aandacht 

o Extreem onbewust 

o Dunste vorm van aandacht die mogelijk is 

▪ Beperkte aandacht kan liggen aan de stimulus 

o Subliminale boodschappen: boodschap is zo beperkt (kan je bijna niet waarnemen) 

dat je er nauwelijks aandacht voor kan hebben 

o Bv. Coca Cola automaat: zitten zaken in die amper waarneembaar zijn 

▪ Ijs dat smelt aan bovenkant blikje (bergen, vrouw) > dunne stimulus > pre-

attentief 

▪ Illustratie zijkant flesje (knie en schoen, vrouw) > dunne stimulus 

o Bv. McDo reclame frame 

o Kan je dit soort aandacht verwachten van je doelpubliek? Het is een heel zwakke 

stimulus, het gaat onbewust verwerkt worden. Je kan je hier de vraag stellen of het 

überhaupt iets betekent en of er een intentie achter zit.  

Effecten van pre-attentieve priming (Gonnissen, 2012) 

Experiment 1 

- Opzet experiment: twee groepen van mensen kregen kaartjes met woorden die ze in 

alfabetische volgorde moesten schikken 

- Stimulus: in ene groep hadden de woorden te maken met ouderen, in de andere groep met 

jongeren 

- Meting: nadat ze deze kaartjes in alfabetische volgorde hadden geschikt, hebben de 

onderzoekers gemeten hoe lang het duurde voor de mensen van het ene naar het andere 

lokaal gingen 

- Mensen die de ‘oudere’ kaartjes hadden gerangschikt, waren significant trager. De woorden 

hadden hun gedrag dus onbewust beïnvloed 

 

 

Experiment 2.1: marketingcontext: kan logo van merk voor priming zorgen t.o.v. naam van het merk? 
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- Opzet experiment: mensen kregen ruis op het scherm te zien, dan heel kort het logo van 

McDo, opnieuw ruis en dan het woord McDonalds. Ze moesten dan heel snel op de knop 

duwen om te zeggen of het merk wel of niet bestaat 

- Stimulus: in een related context krijg je het logo van het merk te zien. In een unrelated 

context krijg je bijvoorbeeld het logo van McDonalds te zien en dan de naam van Torfs. 

Mensen hadden niet door dat ze het logo van McDonalds gezien hadden, maar toch was er 

een effect. 

- Resultaat: mensen zijn sneller in de related context in vergelijking met een unrelated 

context. Het zien van zo een beeld heeft invloed op hoe snel je drukt op een knop – je bent 

op één of andere manier geprimed. → Priming zorgt niet dat je beter antwoord geeft, maar 

een sneller (gemiddeld 9 milliseconden sneller) 

- Volgens de studie heeft priming (subliminale aandacht) wel degelijk een effect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 2.2: marketingcontext: kan naam van merk voor priming zorgen t.o.v. naam van het 

merk? 

- Andere vorm prime: geen logo maar naam als prime 

- Zelfde conclusie 

- Een onbewuste prime kan een effect veroorzaken, maar het is heel klein 
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Pre-attentieve aandacht 

- Effect bewezen in het lab, maar ook daarbuiten? 
o Heeft een prime zin in een natuurlijkere context? 

- Zelfs binnen het lab gecontesteerd (Vicary, 1957) 
o Bioscoopstudie waarbij beschreven wordt dat er bij films in cinema 1 frame is met 

eat popcorn of drink coca cola. Er is geen bewijs dat het effect van subliminale 

boodschappen zo extreem zou zijn → studie is teruggeroepen, was fraude en data 

verzonnen 

- Effect potentieel gebaseerd op mere exposure effect 
o Hoe vaker je iets ziet, hoe leuker je het vindt. Je attitude verhoogt als je iets vaker 

ziet 

- Effect zit dus in reactietijden en niet in gedragsverandering 

3.2 Perceptie 

Perceptie = perceptuele organisatie 

- De input die je krijgt ga je verwerken tegenover de achtergrond van wat je al weet 

- Stimuli niet waargenomen in isolatie 

o Je gaat stimuli niet als aparte dingen waarnemen, maar verbind dat tot één logisch 

geheel 

o Bv. Aula 

- Interpretatie tov context en kennis 

o We stoppen dingen in categorieën 

o Bv. Aanwezigen in aula worden door prof in de categorie ‘studenten’ gestopt 

- Vormen van betekenisvol geheel van categorieën 

- Perceptie = dat wat je waarneemt ga je samennemen tot een betekenisvol geheel 

Perceptie = automatisch en onafwendbaar 

- Weinig  controle over, automatische piloot 

- We zien overal iets betekenisvol in (zelfs in random verdelingen van vlekken) 

- We zijn neurologisch hard wired om betekenissen te zien 

- Bv. Twee afbeeldingen met willekeurige distributie van witte en zwarte vlekken 

o Links zien we hier ruis in, rechts de hemel 

- Bv. Kijken naar punt > zwart witte afbeelding lijkt kleurrijk > cognitieve arbeid 

- Perceptie is onafwendbaar 

- We categoriseren alles en alles is betekenisvol 

- Perceptuele integratie = dingen samennemen en er een betekenisvol geheel van maken 

De-automatisering in kunst en creativiteit 

- Bij kunst ga je automatische processen stopzetten, je staat er letterlijk stil bij 

o Je moet langer kijken om er betekenis aan te geven 
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- Bv. Skelet paard: “stel je nieuwe hobby niet te lang uit” 

o Je moet er actief mee aan de slag gaan om het te verwerken 

o Géén automatische perceptie 

- Je moet nadenken om deze betekenis te lezen – mensen dwingen er aandacht aan te 

spenderen om de volle betekenis te kunnen opbouwen 

Principes uit Gestaltpsychologie en cognitieve taalkunde 

- Figuur (voorgrond)/achtergrond 

o Tools om bepaalde info naar de voor- of achtergrond te brengen 

o Manier om automatisch proces van de voor-/achtergrond te doorbreken 

o Bv. Zwart – wit: kat – muis 

▪ Je kan een omkering doen van wat er in de voor- of achtergrond zit 

o Bv. Carrefour 

▪ Witte C: je publiek een cognitief puzzeltje geven, vinden mensen leuk 

(geeft ons een goed gevoel) 

▪ Rood en blauw = ground, witte C = figure 

▪ Maar witte kan ook onderdeel worden van ground, dan zijn pijltje en 

driehoekje de figure 

o Bv. Grill 

▪ De ‘ill’ kan verschuiven van figure naar ground 

▪ Als je het leest als grill, dan is het figure 

▪ Als het een deel van de spatel is, dan is het ground 

o Bv. Reclame voor verf 

▪ Realiteit benaderen: natuurlijke kleuren 

▪ De-automatiseren van perceptie in dit voorbeeld = dat wat in de achtergrond 

staat wordt naar de voorgrond gehaald 

o Talige voorbeelden in humor 

▪ Activeren van een prototypisch scenario maar je moet dan overstappen naar 

een ander scenario 

▪ Je hebt de macht om verre betekenissen naar de voorgrond te halen 

▪ Bv. “Ik ben de perfecte huisvrouw” 

• Betekenis op voorgrond: kan goed kuisen, koken, … 

• Betekenis op achtergrond: degene die meeste huizen verkocht heeft 

in vastgoedsector 

▪ Bv. “Is de dokter thuis?” 

• Betekenis op voorgrond: een doktersbezoek, omdat je ziek bent 

• Betekenis op achtergrond: vrouw zegt “nee kom maar snel binnen” 

(bedrog/overspel) 

o Talige voorbeelden in dagelijks taalgebruik 

▪ Kitten op de sofa versus sofa met kitten op 

• Figure = kat, maar je kan dit ook omkeren en sofa figure laten zijn 
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- Geslotenheid (closure) 

o Connecting the dots 

o Dingen die onafhankelijk van elkaar voorkomen, samennemen 

o Bv. Witte driehoek tussen 3 zwarte pacman mannetjes 

o Bv. Flick off > fuck off 

o Op puur vormelijke wijze er een betekenisvol geheel van maken 

- Groepering 

o Groepering op vlak van nabijheid 

▪ Dingen die in elkaars buurt komen, horen logischerwijze bij elkaar → lijken 

betekenisvol geheel te vormen 

▪ Basis om sponsoring te laten werken 

• Bv. Redbull zorgt dat ze altijd aanwezig zijn op spectaculaire 

sportevenementen → elementen komen samen voor in elkaars 

buurt DUS Redbull is iets opwindends en spannends  

o Geen functionele band nodig 

▪ Bv. Waarom Messi reclame kan maken voor producten die ver tegenover 

elkaar staan/liggen (zowel gezonde als ongezonde zaken) 

• Verbinding is niet per se omdat hij het gebruikt dat het gezond is 

• Gewoon 2 dingen samenbrengen die je dan als geheel ziet 

▪ Bv. Puur door positie van prijs weet je bij welk object het hoort in 

reclamefolder > dichter bij 

▪ Bv. Zinnen zonder leestekens: moeilijker om betekenis te bepalen aangezien 

je nu alles als één geheel ziet 

o Groepering op vlak van gelijkheid 

▪ Groepering op basis van fysieke kenmerken 

o Studie naar relevantie van gelijk weergeven van grafieken (De Brouwer 2014) 

▪ Hoe snel en accuraat info lezen uit grafieken 

▪ 2) Groeperen op basis van gelijkheid 

▪ 3) Groeperen op basis van nabijheid 

▪ 4) Beide 

▪ Conclusie: zinvol om groeperen op nabijheid maar 

gelijkheid voegt niets toe 

3.3 Betekenis 

Betekenis = conceptualisatie 

- Geen talige, statische-inherente eigenschap 

- Actieve rol van taalgebruiker(s) 

- Dynamisch 

- Georganiseerd volgens prototypiciteit 

- Betekenis 
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o Is subjectief: wat wij denken dat het betekent, hoe wij een stukje van de wereld 

ervaren 

o Is intersubjectief: ontstaat tussen mensen, dus verschilt ook met andere mensen 

o Ligt niet vast in woordenboek 

- Geen één-op-één relatie tussen vorm en betekenis 

o Je kan eenzelfde feit op veel verschillende manieren voorstellen 

o Betekenis hangt van individu af en is onderhandelbaar 

o Betekenis ins inclusief en niet alleen objectief rapporteren maar bieden ook eigen 

perspectief. We kiezen een vorm die best aansluit bij onze eigen mening / ervaring 

o Bv. Binnenkort is het herfst! Maar je kan ook zeggen: de zomer is bijna gedaan → 

omschrijft allemaal hetzelfde objectieve deel van de wereld 

o Op verschillende manieren eenzelfde feit weergeven 

- Eenzelfde object kan op heel veel verschillende manieren visueel vormgegeven worden, ook 

op non-verbaal vlak 

o Bv. Auto die rijdt kan visueel op verschillende manieren voorgesteld worden: 

voorgrond gefocust, achtergrond niet, of andersom 

o Leidt tot risico’s: als je één vorm kiest, weet je dat iemand anders hier verschillende 

dingen in zou kunnen lezen 

▪ Bv. Taart in gezicht na slecht gesprek > kan ook sperma zijn 

▪ Ook al is het vergezocht, wel iets om rekening mee te houden bij het vormen 

van je boodschap! 

▪ Mensen gaan zelf op zoek naar een betekenis, als maker heb je niet alles in 

handen 

- Georganiseerd volgens principes van prototypiciteit 

o Basisidee prototypiciteit: sommige vertegenwoordigers van een categorie zijn 

typischer dan andere. Je hebt een kern waarvan het heel duidelijk is dat het een lid is 

van de categorie, maar hoe verder je naar de rand gaat, hoe waziger het wordt. En 

dat is voor eender welk concept zo. 

▪ Bv. sommige stoelen meer typisch dan andere 

▪ Bv. vogels (merel, kip, pinguïn) 

▪ Bv. fruit (appel, noot, olijf) 

o Basisidee prototypiciteit staat haaks op klassieke categorisatie: 

▪ Noodzakelijke en voldoende voorwaarden 

• Alle voorwaarden waaraan een vogel minstens zeker moet voldoen 

• Dat werkt misschien goed bij erg abstracte concepten zoals 

priemgetallen (je kan daar een lijstje opstellen van eigenschappen 

die je moet hebben om een priemgetal te zijn), maar voor andere 

objecten zoals een stoel is dit mogelijk: je kan geen sluitend lijstje 

vastleggen 

▪ Binaire kenmerken 

▪ Bv. Blauwe pen: sommige betekenissen zijn meer typisch dan anderen 
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• Is blauw en schrijft blauw, is blauw en schrijft groen, pen van Open 

VLD 

Betekenismechanismen 

- Metonymie 

o Focus op saillant (voor de hand liggend), talig makkelijk codeerbaar element 

(‘referentiepunt’) → mentale ‘toegang’ tot ander, minder saillant conceptueel 

element (‘doel’) 

o Eén object benoemen om een ander te bedoelen 

o Een referentiepunt om te verwijzen naar een ander doel 

o Krachtige tool om complexe dingen heel toegankelijk te maken 

o Vaak deel-geheel relaties 

o Talige voorbeelden: 

▪ ‘Niet voor je bord op is!’ 

• Je vermeldt enkel een deeltje van de keten 

▪ ‘Ik heb een taxi gebeld’ 

• Je vermeldt enkel een deel: er is veel meer gebeurd dan enkel taxi 

bellen, je bent ook ingestapt etc 

• + je hebt niet naar een taxi gebeld, maar naar de persoon erin 

• Je doet dit om snelheid te creëren 

o Visuele voorbeelden:  

▪ Bv. 2D plaatje maar beweging wordt toch gesuggereerd door aanduidingen 

op tekening → je moet niet hele beweging tonen, enkele referentiepunten 

zijn genoeg 

▪ Bv. Selfie nemen voor trein: niet beeld zelf > minder expliciet 

o In creatief (taal)gebruik: keuze voor niet-saillant referentiepunt 

▪ De vorigen waren duidelijk referentiepunt, hier minder voor de hand liggend 

referentiepunt 

▪ ‘Vergeet na de lezing niet uw gsm weer aan te zetten’ 

• Dus nu gsm uitzetten (= uiteindelijke doelpunt) 

• Meer cognitieve arbeid nodig (maar effectiever: geeft mensen meer 

voldoening) 

▪ Bv. ‘Liquid panty remover’:  

• Alcohol om te verwijzen naar mogelijk doelpunt: vrouwen die sneller 

geneigd zijn om panty’s te verwijderen 

• Je zegt panty verwijderen en bedoelt seks: panty remover is het 

referentiepunt 

• Het is een mogelijk gevolg, maar het staat niet vast → daarom is het 

niet-saillant 

• Het kost mentale effort om de betekenis te zoeken 

▪ Bv. McDonalds wifi teken: 



13 
 
 

 

 

 

• Frietjes heel saillant teken om naar McDo te verwijzen. Kleur is al 

stapje verder.  

• Heel weinig materiaal waar je toch behoorlijk wat betekenis aan 

ophangt (‘er is wifi bij McDo’). Je mag er vanuit gaan dat mensen 

ontzettend goed zijn in het toepassen van metonymie, ze willen hier 

betekenis in zien. 

• Metonymie is heel krachtige tool om complexe dingen makkelijk 

toegankelijk te maken 

▪ Opletten dat het niet te abstract wordt! 

• Bv. Schoenen met rook: ‘the hottest fastfood in town’ > de clown 

van McDonalds gaat smelten van het echt pikante eten van kleinere 

keten 

o Schoenen > clown McDonalds 

o Je moet weten dat het een andere keten is die reclame 

maakt 

o Te onduidelijke referentiepunten, te moeilijke metonymie: 

vergt veel van het doelpubliek 

- Metafoor 

o “The essence of metaphor is understanding one kind of thing in terms of another” 

(Lakoff & Johnson, 1980) 

▪ Metafoor structureert de manier waarop we denken: we begrijpen de 

wereld in termen van metafoor (understanding) 

o Projecties uit brondomein naar doeldomein 

o Analoog met metonymie: eenvoudig concept gebruiken om iets abstracter te 

verklaren 

▪ Metafoor gaat over een heel domein en metonymie gaat over iets minder 

breed 

o Bv. Brondomein [oorlog] → Doeldomein ([ruzie] 

▪ Vechtende partijen → gesprekspartners 

▪ Aanvallen → kritiek geven 

▪ Verdedigen → mening behouden 

▪ Overgeven → mening verlaten 

o Is heel productief en flexibel 

o Sommige van deze metaforen zijn heel sterk gevestigd in onze eigen ervaringen 

o Brondomein [geld] & doeldomein [tijd]: tijd verspillen, tijd besparen, tijd kosten, tijd 

investeren, … 

o Bv. Assen links rechts > sterk verbonden met concept tijd (vroeger, toekomst) 

o Je kan concreet brondomein verbinden met abstract doeldomein 

▪ Bv. Ruimte (centraal idee) > belangrijkheid 

▪ Bv. Kracht (sterke kandidaat) > competitie 

▪ Bv. Manipulatie (argument ombuigen) > argumentatie 

▪ Bv. Zicht (een helder betoog) > logica 
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▪ Bv. Smaak (bittere nederlaag) > emoties 

o Metaforen: 

▪ Structureren denken (vs. ‘literal meaning first’ hypothese van bv. Searle) 

▪ Structureren kennis  

▪ Cruciaal bij abstracte begrippen 

▪ Gebaseerd op embodiment 

• Het gaat over een persoonlijke ervaring: voorwaartse beweging gaat 

over vooruit gaan in de tijd 

▪ Zijn ideologisch 

o Onderzoek fietsen (embodiment) 

▪ Vraag: normaal vergadering op woensdag en de vergadering wordt met 2 

dagen verschoven 

▪ Verwachting: mensen die video zien, zien de fietser vooruitrijden 

• Daardoor zie je tijd als iets dat je naar je toe trekt 

▪ Afhankelijk van manier dat je tijd conceptualiseert, gebruik je andere 

metaforen 

▪ Bedoeling: primen van tijd als pad dat volgt, dat mensen vergadering op 

vrijdag zien 

▪ Embodiment: lijfelijke aanwezigheid in de wereld; gebaseerd op eigen 

ervaring: gegeven dat we in eigen lichaam zitten dat als we ergens naartoe 

gaan, stappen we vooruit: op moment dat je bepaald doel hebt, komt die 

overeen met vooruit gaan in de tijd  

▪ Achteruit is terug gaan in de tijd → verleden 

▪ Je kan onmogelijk nadenken over tijd zonder ruimte te gebruiken 

o Structureren denken vs. ‘literal meaning first’ hypothese van bv. Searle 

▪ Literal meaning first: hier zijn metaforen wel stijlfiguren 

▪ Bv. Wout Van Aert is een krijger → je gaat dat eerst letterlijk interpreteren, 

maar doordat dat niet klopt ga je het figuurlijk bekijken 

▪ !! Echter de reactiesnelheid ontkent het bovenstaande  

→ We zijn even snel in iets letterlijk als in iets metaforisch op te nemen 

o Bv. ‘Get in anywhere’ is reclame voor glijmiddel 

▪ Wat is hier de metaforische mapping?  

▪ Wat is hier de metafoor? En wat is 

brondomein en doeldomein? Ook mapping 

verwoorden op examen 

▪ Brondomein = ongenodigde gasten op een 

high brow feest 

▪ Doeldomein = ongenodigde gasten bij seks 

▪ Metaforische mapping: een letterlijke en 

figuurlijke eikel die ergens binnengeraakt, binnenglippen op een feest zegt 

iets over het gevoelige topic 
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▪ Wenselijke boodschap: ergens gewenst binnengeraken – hij hoort er niet, 

maar wordt er wel blij onthaalt (kan ook fout geïnterpreteerd worden als je 

dat gaat projecteren op seks) 

o Bv. Schoorstenen 

▪ Brondomein (iets wat je gebruikt om ergens iets over te zeggen): 

oorlog, gelijken op kanonnen 

▪ Doeldomein (waarover je iets wil zeggen): vervuiling industrie 

▪ LET OP: moeilijk om domeinen te onderscheiden: want je wil iets 

zeggen over vervuiling maar je toont ook vervuiling (blending: 

met twee domeinen een nieuwe betekenis maken DUS geen 

eenrichtingsverkeer) 

o Bv. “We’re at war, we’re fighting an invisible enemy” 

▪ Brondomein: oorlog 

▪ Doeldomein: ziekte 

▪ Potentiële negatieve effecten van (oorlogs)metafoor: 

• Niet winnen is verliezen? 

• Onwenselijke mappings? 

o Zieken zijn losers → niet hard genoeg gevochten 

• Alternatieven? 

o Ziekten op andere manier in metafoor zetten 

▪ Bv. Schoonmoeder die niet weg wil gaan: uitzitten en 

wachten tot het weg is 

o Onderzoek: “Kanker als vijand” of “Kanker als neutrale metafoor” 

▪ Self-limiting measures (gezonder leven, dingen ontzeggen) worden minder 

snel opgenoemd wanneer mensen tekstje hebben gelezen van “kanker als 

vijand” → dan eerder self-bolstering measures (versterkend) 
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o Figuratieve complexiteit (Studie Sobrino 2017) 

▪ Complexiteit van metafoor 

▪ Metafoor kan je toegankelijk en minder toegankelijk maken 

▪ Welk effect heeft complexiteit op metafoor? 

• Effect op speed of comphrension 

• Perceived: hoe goed vinden mensen dat die metafoor boodschap 

kon weergeven 

• Hoe complex is interactieproces 

▪ Opzet studie 

• Mensen werden gevraagd naar een afbeelding te kijken en op de 

knop te duwen als ze de afbeelding begrepen (speed of 

comprehension) 

• Dan werd gevraagd hoe mensen dachten dat ze zouden werken 

(perceived effectiveness) 

o Hypothese: complexere boodschappen worden beter 

onthaald 

• Wat vinden ze van de boodschap? (complexity of interpretation) 

o Is het moeilijk? Zijn er veel interpretaties? 

• Cross-cultural differences: Spanjaarden, Chinezen en Engelsen 

werden onderzocht 

▪ Resultaat 

• Niet gelinkt aan reactiesnelheid 

• Wel gelinkt aan effectiviteit 

o Links naar rechts: complexiteit boodschap neemt toe 

▪ Chain metynomics: dubbele metonymie:  

bv. de snaren waren vanavond echt wel in vorm 

Viool > snaren 

Speler > in vorm 

▪ Metaphonymie: combinatie metafoor en metonymie 

o DUS: beetje complexiteit is leuk, maar te veel is niet goed 

o LET OP: verwachtingen van mensen (en niet feitelijk wat het 

best werkt) 
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o Zelfde idee als in “optimal innovation”: je moet vernieuwend 

zijn, maar niet te 

▪ Optimale punt in humor onderzoek wordt optimal 

innovation genoemd 

▪ Grap moet innovatief zijn maar ook voldoende 

bekend 

 

o Figuratieve complexiteit: resultaten 

▪ Niet gelinkt aan reactiesnelheid 

• Niet zo dat bij een eenvoudigere metonymie de boodschap sneller 

begrepen wordt 

▪ Wel gelinkt aan effectiviteit (hoe goed vinden mensen de boodschap) 

• Mensen waarderen complexere metaforen sterker tot bepaald punt 

(zie tipping point grafiek) 

▪ Culturele verschillen 

• Grrrreen:  

o Groene energie: groen staat ook in het 

groen 

o Grrrr: autogeluid dat kracht kan 

uitstralen OF groen energie kan ook sexy zijn 

o Cross culturele verschillen 

▪ Spanjaarden: krachtige motor 

▪ Chinezen: klanknabootsing van leeuw en dat staat 

dan voor krachtige motor 

• Snelheidsmeters: vrouwenwimpers 

o Combinatie metaforen en metonymie 

o Metonymie: meter verwijst naar motor of 

kracht van auto 

o Metonymie: wimpers staan voor vrouwen 

o Metafoor: vrouwelijke aantrekkelijkheid staat 

voor aantrekkelijkheid van de wagen 

o Culturele verschillen 
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▪ Chinezen: zij interpreteren het bovenstaande niet. 

Zij lezen: ‘er is geen grens aan de performance van 

de auto’ 

▪ Spanjaarden/Engelsen: 

vrouwelijkheid/aantrekkelijkheid 

Oefening metafoor & metonymie 

Met ‘Verover de Straat’ willen we het aantal auto’s in woonstraten doen dalen door bewoners te 

laten kennismaken met andere vormen van mobiliteit: bus, trein, (elektrische) deelfiets, deelbakfiets 

of deelwagen. Tegelijkertijd willen we testen of we iets leuks kunnen doen met de vrijgemaakte 

parkeerruimte. Samen met bewoners maken we straten groener, gezonder, gezelliger, veiliger en 

kindvriendelijker! 

- Metafoor = brondomein en doeldomein 

o Groener = milieuvriendelijker 

o Gezonder = milieuvriendelijker 

▪ Brondomein = geneeskunde 

▪ Doeldomein = milieuvriendelijk 

o Verover de straat = oorlogsterminologie (brondomein) terwijl je het niet over oorlog 

hebt, het gaat over de abstractere ecologische omslag (doeldomein) 

- Metonymie = deel-geheel relatie: benoemt een deel, maar verwijst naar een geheel 

o Straten … maken = je benoemt een deel, maar bedoelt iets anders: niet de straat zelf 

die groener moet zijn, maar je bedoelt de omgeving 

Tekst 2 

- Metafoor 

o Flexibel: fysiek lenig, buigbaar gebruiken om figuurlijk lenig, meegaand te bedoelen 

o Tijd besparen; tijd verliezen: tijd kan je niet sparen, geld wel; tijd is niet tastbaar 

o Op een rijtje zetten: fysieke dingen op een rij zetten staat voor gedachten ordenen 

- Metonymie 

o Een eigen wagen bezitten is een koninklijke zaak: je benoemt een fysiek object en 

bedoelt iets groters 

o Zonder auto voor de deur: het is niet enkel de deur, er wordt verwezen naar iets 

groter 

o Autodelers rijden minder km: niet autorijder die km maakt, maar de auto zelf 

4. Grounding 

4.1 Joint action (Clark 1996) 

- Voorbeeld 

o William: “Seg, euhm, zijt gij niet goed of wat?” 

o Lea: “Maar nee. Ja. Gewoon.” 
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o Inhoudelijk staat het niet vast wat ‘niet goed’ en ‘gewoon’ betekent. Het heeft geen 

letterlijke betekenis, maar door de context weet je het wel. 

- Model van boodschappen coderen en decoderen, is onvoldoende 

- Model van coördinatie 

o Qua inhoud 

o Qua proces 

- “Kan je mij een koffie halen?” 

o Een vraag stellen is geen vraag stellen 

o Mensen moeten het kunnen horen 

o Je moet die gericht stellen (aan iemand bijvoorbeeld) – er moet een zekere interactie 

(joint action) zijn 

o Mensen moeten begrijpen dat het een vraag is (zie als je het stelt in de context van 

de les, dan weet je dat het niet echt een vraag is) 

- “Ik wil je voorstellen aan mijn nieuwe vriendin.” 

o Iemand voorstellen is niet iemand voorstellen 

o Meer algemeen: woorden uiten is niet hetzelfde als de handeling die je wil verrichten 

met die woorden 

- Action Ladder “Kan je mij een koffie halen?” 

o Spreker 

▪ De spreker produceert vormelijk gedrag (akoestisch/geschreven/digitaal) 

▪ De spreker presenteert een signaal aan de ontvanger 

▪ De spreker vraagt de ontvanger of hij koffie kan halen 

▪ De spreker stelt aan de ontvanger voor dat de ontvanger een koffie gaat 

halen voor de spreker 

o Ontvanger 

▪ De ontvanger registreert dat de spreker gedrag produceert 

▪ De ontvanger identificeert de uiting als een gericht talig signaal 

▪ De ontvanger herkent dat de spreker een vraag stelt 

▪ De ontvanger overweegt om op het verzoek van de spreker in te gaan 

o Het bereiken van een niveau op de ladder veronderstelt het bereiken van de 

onderliggende niveaus 

▪ Communicatie kan mislopen op ieder van de vier niveaus 

1. De spreker produceert vormelijk gedrag (akoestisch/geschreven/digitaal) 

2. De spreker presenteert een signaal aan de ontvanger 

3. De spreker vraagt de ontvanger of hij koffie kan halen 

4. De spreker stelt aan de ontvanger voor dat de ontvanger een koffie gaat 

halen voor de spreker 

 

1. De ontvanger registreert dat de spreker gedrag produceert 

2. De ontvanger identificeert de uiting als een talig signaal 

3. De ontvanger herkent dat de spreker een vraag stelt 

4. De ontvanger overweegt om op het verzoek van de spreker in te gaan 
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▪ Doorhebben dat iemand iets zegt (tekst klein/stille stem) 

▪ Je moet weten dat het naar jou gericht is (generiek, specifiek aan 1 persoon) 

▪ De ontvanger moet doorhebben dat het een vraag is 

▪ Je moet doorhebben dat je dat moet gaan halen 

4.2 Common Ground (Clark 1996) 

- Common ground = “The sum of two people’s mutual, common or joint knowledge, beliefs 

and suppositions” 

- Bv. “Eh” als marker om te laten weten dat er meer info nodig is 

- Kan uit twee delen bestaan 

o Gemeenschappelijke: 

▪ Het is basiskennis dat bij de meesten aanwezig is 

▪ Het kan verschillen van cultuur tot cultuur 

▪ Bv. Als het rood is, steek je niet over 

o Persoonlijk: 

▪ Kennis tussen individuen 

▪ Bv. Je mag niks kwaad zeggen over NVA bij jouw nonkel, want die kan daar 

niet tegen → je gaat je gedrag daarop aanpassen 

- ! Niet werkelijke gemeenschappelijke informatie maar de veronderstelde 

gemeenschappelijke informatie 

o Gedrag afstemmen op wat jij denkt dat er bij de andere aanwezig is van kennis 

Gemeenschappelijke common ground (in sociale groepen) 

- Inside information 

o Je maakt zelf deel uit van de groep waarover je hele set van vooronderstellingen 

hebt 

o Bv. Gewoonte om telkens rondjes te geven ipv elk apart drankjes te gaan halen 

- Outside information 

o Bv. Amerikanen die denken dat Belgen alles over bier weten 

o Bv. Niet door rood licht rijden 

Persoonlijke common ground (meer kleine groepen, tussen individuen) 

- Perceptueel (iets wat zich gemeenschappelijk aanbiedt aan zintuigen) 

o Als jij iets waarneemt dat de andere ook heeft waargenomen 

o Bv. Brandalarm gaat af en wij stappen buiten, prof gaat dit ook gehoord hebben en 

vindt het niet vreemd dat wij weggaan 

- Referentieel (we gebruiken dezelfde manier om naar dingen te verwijzen) 

o Bepaalde concepten benoemen 

o Bv. Bunkeren zeg je tegen die van de chiro, maar mama kent dat niet (je weet welke 

woorden je tegen wie kan gebruiken) 
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- Inferentieel (we zijn goed in staat om betekenis te lezen bij anderen, ook al blijft betekenis 

impliciet) 

o Bv. “Ik wil sebiet koffie” 

▪ Prof weet ondertussen dat zijn vrouw daarmee “nu” bedoelt ipv binnen tien 

minuten = dingen die je leert 

o Bv. “Wil je het raam opendoen?” of “het is hier warm” 

▪ Je wil dat een raam opengaat 

Conclusie 

- Common ground is: 

o Dynamisch: continu ‘under construction’ 

o Noodzakelijk voor efficiënte communicatie 

o Relevant voor bedrijfscommunicatie 

                  

- ! Gaat over beliefs (wederzijdse verwachtingen), niet knowledge (werkelijke kennis) 

- Voorbeeld 1: voorstelling van wederzijdse verwachtingen van elkaar en geen wederzijdse 

kennis 

o Wat ene partij gelooft vs. wat andere partij gelooft + common ground 

- Voorbeeld 2: een dynamisch voorbeeld 

Valse vrienden 

- Vertalingen waarvan het lijkt dat ze overeenkomen in eigen taal maar hoeft niet zo te zijn 

- Bv. “For the reception, please go to the first floor” 

o Andere verdieping in Amerika dan in Vlaanderen 

- Bv. “De receptie zal plaatsvinden in de voormiddag” 

o Nederland: begin middag 

o Vlaanderen: voor 12u 

Problemen met te weinig/teveel common ground 

- Voorbeeld: reclame Telenet 

o Affiches gaan over quotes uit series (Het eiland, In de gloria en Van vlees en bloed) 

o Je steunt sterk op common ground: je gaat er vanuit dat mensen weten dat dit 

quotes uit de series zijn 
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o ‘Herbekijken’: je gaat er vanuit dat mensen het al een keer hebben bekeken 

o Quotes kloppen niet, door elkaar gehaald 

▪ Tijd om series nog eens te herbekijken → want je weet de quotes niet meer 

o Je verwacht héél veel van doelpubliek: programma’s van Woestijnvis, welke 

programma’s, quotes uit programma’s, foute quotes uit programma’s 

▪ Misschien verwacht je onterecht teveel 

- Het parcours van de Tour 2022 is erg gevarieerd, maar toch herkenbaar. Dat vindt ook Tom 

Steels, ploegleider bij Deceuninck Quick Step. "Die eerste week wordt volgens mij heel 

indrukwekkend, te beginnen met de ritten in Denemarken.“ 

De Tour start in Denemarken is vooral voor thuisrijder Kasper Asgreen heel leuk nieuws. De 

winnaar van de Ronde van Vlaanderen en de E3 is nu al heel gemotiveerd om in Kopenhagen 

voor het geel te gaan. "13 kilometer moet hem ook ongelooflijk goed liggen", verwacht 

Steels. “Ook de streek rond Duinkerke kennen we en dan krijgen we een echte kasseienrit 

met 11 stroken. Dat is toch niet min." "Ik denk dat er na 9 ritten al heel veel duidelijk zal zijn. 

Ik vrees dat er al heel wat klassementsmannen van tussen zullen gevallen zijn tegen dan. Er 

zit heel veel gebald in die eerste week en pas daarna gaan we naar het normale ritme. De 

wolfpack zal dus van bij de start hongerig moeten zijn.“ 

o Geel halen 

o Wolfpack 

o 11 stroken 

o Te weinig rekening gehouden met common ground 

Grounding 

- Grounding = elementen toevoegen aan de common ground 

o Bv. “Oekraïense president Colodimir”: info toevoegen 

- In efficiënte communicatie: 

o Niet meer grounden dan nodig 

▪ Dan wordt je interactie heel onaantrekkelijk en saai, misschien zelfs 

neerbuigend 

▪ Bv. Trump: Amerikaanse president Donald Trump > wordt heel saai + je voelt 

je aangefloten in je intellect 

o Zowel informatief (informational imperative) 

▪ = feiten en wereldkennis toevoegen aan CG 

o Als sociaal (affiliational imperative) 

▪ = info over jezelf als communicator toevoegen aan CG om betrokkenheid te 

verhogen 

- ! Verschil tussen directe en indirecte communicatie 

o Bij directe communicatie is grounding super flexibel en snel 

▪ Bv. Les in aula 

▪ Bv. Gesprek 

o Bij indirecte communicatie moet je er meer rekening mee houden want er kan niet 

over onderhandeld worden 
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▪ Bv. Opgenomen weblecture 

▪ Bv. Geschreven tekst 

- Voorbeeld: tekst Autodelen: issues common ground voor niet-moedertaalsprekers 

o Parkeerdruk: niet-moedertaalspreker kan van een landelijke regio komen waar 

parkeerdruk zich niet voordoet, we kunnen drukte mis interpreteren 

o Handige personenwagen: handig kan misschien met handen te maken hebben 

o Autodelen: wordt in dit deel niet echt uitgelegd 

o Containerpark: misschien kennen ze dat in een andere regio niet 

o Camionette: is misschien geen standaardnederlands dat ze leren in de les Nederlands 

5. Framing 

Gain frame vs. loss frame 

- Gain: redden 

- Loss: sterven 

- Framing (redden vs. sterven) maakt een wezenlijk verschil 

- Taalgebruik bepaalt morele keuzes! 

o Waar ze mensen kunnen redden, gaan ze kiezen voor de veilige optie 

o Waar mensen sterven, ben je bereid om een gokje te wagen en voor risk te gaan 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn frames? 

- Cognitieve schema’s om situaties en gebeurtenissen in de wereld te interpreteren 

- Structureren kennis 

- Ontstaan door herhaalde ervaring 

- Structureren a.d.h.v. een concreet verhaal, narratief 

Frames vs. categorisatie 

- Categorisatie = kennis voorstellen als noodzakelijke en voldoende voorwaarden 

- Checklist van (woord)betekenis 

- Set van semantische features 

- Features zijn noodzakelijk en voldoende 

- Ieder ‘lid’ van de categorie is even representatief 
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Frames vs. categorisatie vs. prototypiciteit 

- Prototypiciteit start nog steeds van (bundels van) features om betekenis te bepalen 

- Prototypische leden van een categorie delen veel features, niet-prototypische leden delen 

weinig features 

o Bv. Vogels: merel, kip, pinguïn 

▪ Pinguïn heeft geen veren maar behoort ook bij vogels 

- Charles Fillmore stelt nog een andere visie voor, viz. Frame semantics 

Frame semantics 

- Woorden halen betekenis uit frames waartoe ze behoren 

- Bv. Korting → commerciële transactie 

o Wat is korting? Reductie van de prijs over een bepaald product 

o Commerciële transactie: verkoper in de winkel, koper geeft geld, krijgt het product 

o Het frame commerciële transactie komt tot stand door herhaalde ervaring 

- Bv. “Nina zal haar cadeau openen als ze de kaarsjes heeft uitgeblazen” → verjaardag 

o Personen hebben een geboortedag 

o Die dag wordt ieder jaar gevierd 

o De persoon krijgt een cadeau 

o De persoon krijgt een taart met kaarsjes 

o De persoon moet de kaarsjes uitblazen 

o Prototypiciteit: kernleden en perifere leden: zoveel jaar t.o.v. geboortedag 

▪ Wanneer je geen kaarsjes hebt, kan je wel nog altijd jarig zijn 

▪ Alternatieve frames zijn mogelijk: bv. kerstmis ipv verjaardag 

- Veel woorden kunnen enkel gedefinieerd worden door hun frame (hoe iets gekaderd wordt, 

belang context) 

o Vrijgezel 

▪ In België: iemand die geen relatie heeft 

▪ Is een priester een vrijgezel? Is een weduwe een vrijgezel? 

▪ Je hebt een groter scenario nodig om de betekenis te pakken te krijgen 

o Sneeuw 

▪ Wij zien het als iets liefs: sneeuwwitje 

▪ Maar in Roemenië zien ze snel een dik pak, dus niet iets schattigs: 

sneeuwmonster 

- Radicalere versie: niet veel, maar ALLE woorden worden gedefinieerd door hun frame 

o Bv. Kaas: Romeense schrijver in Interne Keuken 

▪ In België: op een boterham eten als beleg 

▪ In Roemenië: zij zien het niet met brood, maar met tomaat als iets feestelijks 

- Frames bevatten (vaste) elementen 

o Bv. Restaurant > klant, kelner, eten, drinken 

- Frames bevatten (kern)elementen 

o Smokkelen > smokkelwaar, mensen, smokkelaar, stiekem 

- Frame-elementen roepen het volledige frame op 
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o Bv. “De tunnel was onderdeel van de smokkelroute” 

▪ Je roept aanwezigheid op van frame: smokkelaar, illegaal, stiekem 

- Soms moet je overstappen van ene frame naar andere 

- Frames zorgen voor een perspectief op een gebeurtenis 

- Profiling: bepaalde aspecten in de verf zetten door te kiezen voor een scenario 

o Voorbeeld 1: 

▪ Seppe verkocht het boek aan Roos voor €50 → geven staat in de kijker (de 

transfer) 

▪ Roos kocht het boek van Seppe voor €50 → eindstaat staat in de kijker (geef-

frame) 

o Voorbeeld 2 

▪ Belgische vrouw (27) verkracht na avondje stappen in Madrid → dader 

weggelaten door passief ‘verkracht’, niet zichtbaar in frame 

▪ 25 jaar voor moord en verkrachting op West-Vlaamse Sofie Muylle → dader 

weggelaten door nominalisering 

▪ Dit is typisch bij verkrachting > dader blijft uit beeld 

• Onderzoek toont aan dat dit wel eens problematisch kan zijn: je bent 

strenger voor dader als hij wel in beeld is / expliciet genoemd wordt 

- Agency: je kiest wie een actieve rol speelt 

o Voorbeeld 1: 

▪ Seppe verkocht het boek aan Roos voor 50 euro → Seppe 

▪ Roos kocht het boek van Seppe voor 50 euro → Roos 

- Schematiciteit: mate van abstractie / concreetheid 

o Voorbeeld 1: 

▪ De jongen at een appel → minst abstract 

▪ De jongen deed iets 

▪ Er gebeurde iets → meest abstract 

- Gain versus loss frame 

o Voorbeeld: 

▪ Er zullen 200 mensen overleven → gain 

▪ Er zullen 400 mensen sterven → loss 

- Verschillende frames kunnen gebruikt worden om betekenis te geven aan dezelfde situatie 

o Moreel standpunt 

o Voorbeeld: belastingen zijn lasten 

▪ Protagonist (belastingbetaler) draagt de last 

▪ Politici kunnen de last lichter maken 
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▪ Wie de politici probeert tegen te houden om belastingen te reduceren, 

handelt tegen de protagonist (belastingbetaler) 

Voorbeelden framing 

- “A life cannot be thrown away”  

o Framing: morele standpunt = anti-abortus 

o Mtafoor: baby verwijderen wordt voorgesteld als afvalzak buiten 

zetten 

o Metonymie: bolle buik staat voor zwanger zijn 

o Groepering: je hebt een vuilzak en vrouwenlichaam, door de zak op de juiste positie 

te zetten weten we dat het over abortus gaat 

- “Never again” – kapstok 

o Als abortus illegaal is, gaan mensen andere manieren zoeken om abortus te plegen 

o Metafoor: doeldomein  = abortus 

o Metonymie: je toont een object, maar toont daarmee het gruwelijke 

scenario van abortus plegen met die kapstok is onderdeel van gruwelijke 

geheel van abortus 

o Object werkt metonymisch > rest wordt vanzelf opgevuld 

▪ Frame: als je het terug illigaliseert, dan gaan mensen dat terug doen 

- Via een metafoor of metonymie kan je een frame oproepen. Metafoor en metonymie bieden 

een makkelijk houvast om een geheel voor te stellen op een eenvoudige manier 

Effecten van framing: onderzoek Van Gorp (2018) 

- Veel voorbeelden van het gebruik van frames, minder duidelijkheid over het effect 

 

 

- Welke frames worden gebruikt om issues rond migratie vorm te geven?  

- Mensen komen naar het lab, moeten hun mening over migratie delen → op voorhand 

attitude test 

- Dan een afleidingsopdracht 

- Dan tweets lezen met een frame dat voorafging aan een objectief artikel → terug attitude 

test 
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Eerst neutraal bericht van De Standaard: 

“De Standaard: “Volgens cijfers van het Federaal Migratiecentrum kwamen er 186.768 mensen naar 

Europa in 2017. dlvr.it/Kf3F1G” 

Indringer-tweet: 

“Ons land moet dringend de massale toestroom van migranten indijken door controles op te voeren. 

De stop moet erop. Iets wat massaal en ongecontroleerd gebeurt kan nooit iets goeds voortbrengen. 

Migratie: laten we het tij doen keren. #indijken” 

Slachtoffer-tweet: 

“Ons land moet dringend zijn mededogen tonen met mensen in moeilijkheden door gastvrij te zijn. 

Wij hebben de plicht voor elkaar te zorgen. Bed, bad en brood aanbieden voor nieuwkomers spreekt 

voor zich. Migratie: we zijn allemaal mensen. #helpen” 

De welvaartskloof-tweet: 

“Ons land moet dringend de ongelijkheid i/d wereld wegwerken door onze welvaart anders te 

besteden. Rijkdom heb je nooit alleen aan jezelf te danken. Export, lageloonlanden en migratie 

dragen bij. Migratie: opvang landverhuizers = onze verantwoordelijkheid. #welvaartbenutten” 

Win-win-tweet: 

“Ons land moet dringend de vergrijzing van de bevolking compenseren door migratie te benutten. 

Iedereen kan er wel bij varen. De krapte op de arbeidsmarkt smeekt om dit arbeidspotentieel. 

Migratie: de sleutel tot meer welvaart. #winwin” 

Controle-tweet: 

“Als je nog op zoek bent naar een vrouw die naast #Thiam kan staan als uithangbord voor de 

Belgische sport: wat een atlete, die Nina #Derwael. Trots op onze landgenote! Wat een elegantie, 

wat een concentratie, wat een topper.” 

- Geen effect van tweets op attitude tov migratie 

- Waarom? 

o Misschien heel duidelijk dat deze tweets gewoon iemands anders mening zijn → 

weinig kracht om eigen attitude te veranderen 

o Sociale wenselijkheid > misschien antwoorden mensen wel andere dingen dan ze 

denken: voelen misschien aan dat het beter is om positief te staan tov migranten 

o Als je op voorhand al sterke attitudes hebt over iets, heel moeilijk om deze attitudes 

nog te wijzigen na de framing 

▪ Zeker bij eenmalige blootstelling aan stimulus 

Effecten van framing: onderzoek Keefer et al. (2014) 

- Medicatie voor depressie: over een fictief geneesmiddel 

- Mensen kregen tekst te lezen waarin depressie werd voorgesteld adhv één van de twee 

metaforen: 

o Spatiale metafoor: “depression is down”: je zit in de put, teneergeslagen, je zit diep 

o Visuele metafoor: “depression is dark”: het is duister, je ziet het licht niet meer 
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- Dan geneesmiddel beoordelen op vlak van effectiviteit (hoe je denkt dat het gaat werken) 

o Heet ofwel Effectrix ofwel Liftix 

- Resultaten:  

o Bij medicijn Effectrix nauwelijks verschil tussen de twee metaforen. 

o Bij medicijn Liftix denken mensen die de spatiale metafoor hebben gelezen, dat het 

product beter werkt. Hier is het frame wel aan het werk.  

- Subtiele cue: één tekst die je moet lezen → heeft blijkbaar effect op iets abstracts zoals de 

naam van het medicijn 

- Belangrijk: hier heb je nog geen mening over en dan kan framing wel sterker helpen → 

mensen op bepaalde manier nudgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effecten van framing: misdaad als beest of als virus (Thibodeau & Boroditsky, 2013) 

- Onderzoek waarbij misdaad wordt voorgesteld als beest dat getemd moet worden of als 

virus 

- Mensen tekst geven waarbij er een frame wordt gebruikt 

- Nadat mensen tekst hebben gelezen: wat kan je doen om misdaadcijfers naar beneden te 

halen? 

- Hoeveel maatregelen noemen ze op die met enforcement te maken hebben (handhaving van 

de strafwet, politie, celstraffen, …) 

- Resultaat: mensen die beest frame kregen, noemen meer enforcement strategieën dan 

mensen die virus metafoor kregen 

- Ook gepeild naar politieke voorkeur: democraten, independence of republikeinen 

o Democraten en independence stellen meer enforcement strategieën voor bij beest 

frame 
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o Republikeinen stellen altijd enforcement strategieën voor, ook bij virus frame 

 

 

 

 

 

 

 

Effecten van framing in vraag gesteld 

- Resultaten afhankelijk van onderzoeksmethode, i.c. voor effect van metaforische framing in 

politiek discours (Boeynaems et al., 2017) 

o Clinical discourse analysis 

▪ Kwalitatief: welke frames worden er gebruikt? 

▪ Focus op negatieve effecten van frames (bv. passief verkrachtingsframes) 

o Response … analysis 

▪ Kwantitatief: tekst geven en reactie krijgen → meer experimenteel 

▪ Wisselende resultaten 

o Framing werkt dus niet altijd 

▪ CDA: 

• Altijd een effect 

• Grote effecten 

• Focus op negatieve frames 

▪ REA: 

• Soms geen effect 

• Beperkte effecten 

• Zowel negatieve als positieve frames 

- Nood aan controlecondities en moderatoren (Stee net al., 2014) 

o Replicatiestudie die resultaten van Thibodeau en Boroditsky (2013) aanvecht: 

▪ Onderzoek in Nederlands naast Engels 

▪ Controleconditie zonder metafoor 

▪ Priming (van pre-test vragen) uitsluiten 

▪ Grotere sample size 

▪ Oproep om andere factoren te betrekken: politieke interesse/ervaring, 

complexiteit/creativiteit van een metafoor, abstractheid van concept, etc. 

6. Simplifying models 

Zelfstudie: artikel Jaspaert op Toledo 
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Definitie 

- Bevattelijk 

- Gebaseerd op frames en metaforen 

- Complexe problemen eenvoudig voorstellen 

- Publieke opinie beïnvloeden op een positieve manier 

“Concise and efficient conceptual explanations, structured by frame-based knowledge and specifically 

by metaphorical models, which can quickly enter public debate on complex social issues, and which 

may help to ground and extend public opinion in a positive 

way” (Jaspaert et al. 2011: 463) 

Voorbeeld: ecologische voetafdruk 

- Om deze te berekenen heb je complexe wiskunde 

nodig, het is eigenlijk niet zo simpel, maar door 

framing en metaforen begrijp je waar het over gaat. 

Het wordt begrijpbaar gemaakt. 

 

- Frames als mentale schema’s om acties en 

toestanden te vatten: 

o Iemand/iets doet iets aan iemand/iets in een bepaalde situatie 

▪ Je hebt een subject en een object 

o Iemand/iets bevindt zich in een bepaalde toestand/heeft een bepaalde kwaliteit 

▪ Het zijn simpele scenario’s/handelingsschema’s 

- Metaforen als mentale shortcut om via eenvoudig schema toegang te krijgen tot een 

complex schema 

o Je hebt een brondomein (eenvoudig) en een doeldomein (het abstracte, complexe 

waar je iets over wilt zeggen: bv. haaien – bankwezen) 

o Iets/iemand werkt volgens dezelfde causala logica als iets/iemand anders 

o Iemand/iets is als iemand/iets 

- Simplifying models: ingewikkelde kwesties via metafoor verbinden met kwesties met 

bekend handelingsschema (met een focus op het maatschappelijke voordeel dat je eruit 

haalt) 

Voorbeeld Jaspaert et al. (2011): 

Ecosysteem als: 

                  Runaway train                                        Falling wall                                     Illness 
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Studie naar het effect van het gebruiken van simplifying models. Het thema gaat over de huidige 

landbouw die ons ecosysteem aantast en wat de alternatieven zijn. 

In de studie werden er drie modellen gebruikt: 

- Losgeslagen trein: iets in gang zetten waarvan je niet weet waar het naartoe gaat 

- Ingestorte steunmuur: fundamenten van het ecosysteem worden afgebroken 

- Ziekte: we zijn het ecosysteem aan het verzieken 

Er werden teksten voorgelezen: ofwel volgens deze modellen ofwel een controleparagraaf (neutrale 

versie zonder metaforen) 

Controleparagraaf: 

Milieu-experten vrezen dat het slecht gaat met ons landbouwsysteem. We gebruiken overdreven 

veel sproeistoffen. 

We verspillen veel te veel water. 

Vis wordt gevangen met kilometerslange sleepnetten. Daardoor geraakt de natuur uit evenwicht. 

Er is minder biodiversiteit en meer vergif in de bodem. 

Runaway trein: 

Milieu-experten vrezen dat het bergaf gaat met ons landbouwsysteem. We gebruiken overdreven 

veel sproeistoffen. 

We verspillen veel te veel water. 

Vis wordt gevangen met kilometerslange sleepnetten. Daardoor geraakt de natuur uit evenwicht. 

Er is minder biodiversiteit en meer vergif in de bodem. 

Het gebruik van sproeistoffen zou afgeremd moeten worden. Onze intensieve landbouw is 

eigenlijk een op hol geslagen trein. 

Procedure: 

- Random opbellen van 354 proefpersonen 

- Deelnemers ondervraagd over voorkennis van ecologische problemen (om deze voorkennis 

uit te sluiten) 

- 1 van de vier condities werd voorgelezen 

- Deelnemer moest herhalen wat hij/zij gehoord had 

- Deelnemers werden gevraagd om maatregelen op te noemen om evenwicht te herstellen 
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- Deelnemers werden na een week opnieuw opgebeld met dezelfde vraag (hierdoor wouden 

ze testen hoe lang het effect van zo’n simplifying model werkt) 

Resultaten: 

- Algemeen: 

o Proefpersonen kunnen meer positieve maatregelen bedenken bij de drie modellen 

dan bij de controleparagraaf (onafhankelijk van welk model) 

o Dat effect bleek groter bij de test een week later 

- Modelspecifiek: 

o Opnoemen van oorzaken van het probleem ging beter na het horen van het 

treinmodel en het muurmodel 

o Bedenken van remedies ging het best bij het ziektemodel → mensen zijn al wel eens 

ziek geweest en kunnen beter aan oplossingen denken bij dit model omdat dit 

toegankelijker is, hier zit een aspect van “behandeling” in. Iedereen is wel eens ziek 

geweest en weet wat ze daaraan kunnen doen 

o Bedenken van remedies ging niet beter bij het treinmodel 

- In een breder kader (quasi-identiek Europees onderzoek): 

o Resultaten afhankelijk van timing > milieutop Kopenhangen 

o Resultaten afhankelijk van cultuur > treinmodel werkt wel in USA 

o Resultaten afhankelijk van gender > vrouwelijke enquêteurs in Polen 

- Geobserveerd resultaat ondanks 

o Onnatuurlijke setting 

o Geen beloning voor proefpersonen die plots werden opgebeld (hierdoor hadden 

mensen niet zoveel motivatie want er was geen vorm van beloning, ze werden zelfs 

gestoord) 

o Geen herhaalde blootstelling 

 

Misdaad als beest of als virus (Thibodeau & Boroditsky, 2013) 

Hier werd ook weer een controleparagraaf gebruikt. Men vroeg naar de maatregelen die de 

respondenten zouden gebruiken om misdaad naar beneden te halen. Er werd gekeken naar hoeveel 

procent van de mensen een gewelddadige maatregel voorstelden. Er was meer geweld wanneer 

misdaad werd voorgesteld als dier. Je ziet ook een link met politieke voorkeur: democraten en 

onafhankelijken volgen dit effect (dier – geweld), maar dat is niet zo voor de republikeinen 
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7. Attitudes 

7.1 Impliciete attitudevorming 

Nudging 

- = Gedrag van mensen veranderen door kleine subtiele verandering in omgeving 

- Voorbeeld 1: belastingsbrief 

o Hoe kunnen talige principes voor verandering in attitude (of gedrag) zorgen? Hoe via 

nudging ervoor zorgen dat mensen sneller gaan terugbetalen? 

o Wat helpt? 

▪ Mensen bij naam aanspreken 

▪ Groepsdruk creëren: 92% van de Belgen heeft het al in orde gebracht 

▪ Wijzen op overheidstaken die in gedrang komen als mensen belastingen niet 

betalen > onvoldoende geld om leerkrachten te betalen 

▪ Financiële gevolgen expliciet maken 

• Bv. Boete die je moet betalen als je te laat bent 

▪ Gevolg: 17% meer reacties / 18 miljoen euro meer in eerste 2 weken 

- Voorbeeld 2: nudging op basis van aankijkgedrag (Powell, Roberts & Nettle, 2013) 

o Als je bekeken wordt, ga je socialer gedrag stellen 

o Social desirability bias: doen wat mensen van je verwachten 

o Doosje om bijdragen te leveren voor goede doel aan kassa supermarkt 

o Fase 1: persoon staat naast collectebus → mensen sneller en vaker geneigd om geld 

te doneren 

o Fase 2: persoon van karton 

o Fase 3: afbeelding van menselijke ogen 

o Fase 4: schematische oogjes (linkerafbeelding), abstracte oogjes: 3 puntjes 

(rechterafbeelding) 

▪ 48% meer mensen die iets doneren in linkerconditie dan bij rechterconditie 

- Andere voorbeelden van nudging: looprichtingen, calorieën op trappen, vlieg in urinoir 
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Priming 

- Mechanisme waarbij je een stimulus gebruikt om één onderdeeltje van betekenis te 

activeren, je gaat er vanuit dat het ook andere stimuli zal activeren 

- Voorbeeld 1: onderzoeker vraagt of iemand in lift koffie kan vasthouden, helft warme koffie, 

helft koude koffie 

o Mensen die warme koffie hebben gehouden → beoordelen sollicitant warmer 

o Metafoor:  

▪ Brondomein: fysieke warmte 

▪ Doeldomein: warm persoon 

▪ Mapping vindt hiertussen plaats 

o Priming: mechanisme waarbij je één onderdeel activeert om verwante onderdelen te 

activeren. Je activeert de warmte van de koffie en dan ben je geneigd om verwante 

onderdelen te activeren aka warme persoonlijkheid. 

- Voorbeeld 2: hoe donker denk je dat een nieuw ontwikkeld brood is? (Baxter et al., 2017) 

o Dezelfde broden, maar verschillende namen: white – whyte – strel 

o Bij strel: donkerste beoordeeld 

o Whyte: echt wel als witter gezien dan strel 

- Voorbeeld 3: Froot Loops (Baxter et al., 2017) 

o “Fruit”: auditieve vorm van priming 

o Vanuit gezondheidsperspectief wil je niet dat mensen het zien als iets gezonds 

o Donkere balkjes: condities waarbij mensen onder tijdsdruk stonden (cognitive load) 

o Bekendheid van het merk (brand knowledge) 

o Kan je maken laten denken dat iets gezonder is door het “froot” te noemen? 

▪ JA, maar heeft te maken met verwerkingstijd (zie ELM) en brand knowledge 

▪ Hoe minder tijd, hoe groter het priming effect 

▪ Als mensen het merk kennen en onder cognitive load staan, maken ze foute 

inferentie (fruit loops zijn gezonder) 

Mere exposure 

- Impliciet cognitief principe, puur gebaseerd op frequentie (hoe vaak je aan iets blootgesteld 

bent) 
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- Voorbeeld 1 (Zajonc 1968) 

o Mensen vinden hoogfrequente woorden leuker dan laagfrequente woorden, los van 

de inhoud van die woorden 

o Participanten moesten op een schaal aanduiden hoe leuk ze een adjectief vinden. Hij 

keek hoe vaak die adjectieven voorkwamen in dagelijks taalgebruik, in datasets 

(corpora) zocht hij dit op. 

o In een tweede studie gebruikte hij Chinese en nonsens woorden. Mensen kregen het 

ene na het andere woord te zien in een slideshow. Het ene woord stond er vaker in 

dan het andere. Hoe vaker mensen dit woord zagen, hoe positiever ze het vonden → 

puur door het effect van frequentie 

- Voorbeeld 2 (Speed & Thompson 2008) 

o Testen mere exposure in een commerciële context 

o Logo’s van reclame als achtergrond tijdens een interview 

o Dit heeft een effect op zowel recall als attitude 

o Dit wordt nog versterkt door hoe leuk mensen de sport vinden en de prestige van de 

sport 

o Maar zelfs los van je eigen voorkeur, is er ook nog een effect van mere exposure 

o Dit is impliciet want je kijkt zelden bewust naar dit soort zaken (logo’s op de 

achtergrond) 

- Voorbeeld 3 

o Kapsels van vroeger 

▪ Nu: frequentie is laag → negatief beoordelen 

▪ Vroeger: frequentie is hoog → positief beoordelen 

Eenvoudige vuistregels: aantrekkelijke bron 

- Hoe aantrekkelijker de bron → hoe meer geneigd om boodschap als competent te zien 

- Voorbeeld (Peterson & Palmer, 2017) 

o Er is een positieve correlatie tussen de aantrekkelijkheid en de (gepercipieerde) 

competentie van politici 

o Er werd gevraagd aan de participanten om in te schatten hoe competent een 

politicus is aan de hand van een afbeelding 
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o Andere mensen moesten de aantrekkelijkheid van de politici raten 

o Daaruit bleek een significante correlatie 

o Mensen die zelf aantrekkelijk zijn, geven hogere scores aan aantrekkelijke bronnen 

dan mensen die zelf niet aantrekkelijk zijn 

▪ Als je zelf aantrekkelijk bent, word je ook als competenter beschouwd → dus 

denk je dat dit voor de andere persoon ook het geval is (obv eigen ervaring) 

Eenvoudige vuistregels: waarheidseffect 

- Hoe vaker je boodschap hoort → hoe meer geneigd om deze als waar te beschouwen 

o Heeft met frequentie te maken, maar vooral met polariteit 

- Voorbeeld (Skurnik et al., 2005) 

o In dit onderzoek moesten mensen stellingen beoordelen waarbij telkens stond dat ze 

wel of niet waar waren 

▪ Bv. van maïs eten worden je tanden slecht 

▪ Bv. als je in de tocht zit, dan word je sneller verkouden 

o Stellingen werden aan zowel jongeren als ouderen getoond 

o In de ene conditie werden de stellingen 1x getoond en in de andere 3x 

o Resultaat 1 (3 uur na het experiment): ouderen zijn meer geneigd om iets te geloven 

→ heeft nog niks met waarheidseffect te maken 

o Resultaat 2 (3 dagen na het experiment): waarheidseffect speelt een rol, maar dan 

enkel bij de ouderen 

→ na 3x te zien zijn ze meer geneigd om een foute stelling aan te nemen als waar 

o “Als de mensen de stelling drie keer te zien hebben gekregen, maken ze minder 

fouten.” Dat gaat eigenlijk in tegen het waarheidseffect. 

▪ We zien dat ze na drie dagen meer fouten maken: mensen zijn het dan al 

vergeten. Het waarheidseffect was dan wel aan het werk voor de oudere 

proefpersonen (bij foutieve zaken zeiden ze onterecht toch dat het juist is). 

Degene die drie keer dezelfde claim hadden gezien, maakten meer fouten. 

Ze geloven namelijk wat ze gezien hebben. Voor jongere mensen was die 

beweging er niet.  
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Eenvoudige vuistregels: inferenties (geloofwaardige bron) 

- Gevolgtrekking die je van een interactie zelf maakt 

- Merknamen: DB11 vs. Berlingo  

o Een product lijkt technisch competenter als je er cijfers/codes in opneemt 

- Land van oorsprong: Zweeds design, een Duitse auto is een goede auto, Italiaanse koffie 

o Bepaald land roept bepaalde stereotypes op (bv. Duitse auto’s competenter) 

- Vormkenmerken: lettertype (MA-proef Van der Sar) 

- Toonhoogte (Mayew et al. 2013) 

o Lagere toonhoogte: zelfverzekerder + competenter 

o Mannelijke CEO’s met een lagere toonhoogte verdienen meer 

o Negatieve correlatie tussen stem en loon: hoe lager de stem, hoe hoger het loon 

Framing 

- Rol van framing bij betekenisopbouw, maar ook effect op attitudes: 

o Al veel voorbeelden gezien in sectie 5 over framing (cf. onderzoek Van Gorp) 

o Impliciet: mensen zien/benoemen de metaforen niet (zelfs niet als je ernaar vraagt) 

o ! Verplichte literatuur: Joris, W., d’Haenens, L. & Van Gorp, B. (2019). The effects of 

metaphorical frames on attitudes: The Euro crisis as war or disease?. European 

Journal of Communication Research 44 (4), 447-468. 

Framing & perceived risk (Lu & Schuldt 2018) 

- Ingeschatte risico (heeft eigenlijk met angst te maken) 

- Soms wil je als merk dat je consument denkt dat er een heel groot risico is 

o Bv. Mensen die een verzekering verkopen willen doen uitschijnen dat op reis gaan 

wel risicovol is 

- Onderzoek: in welke mate dat mensen denken dat een virus hen kan treffen 

o Twee voorstellingen: metaforische voorstelling virus (vs voorstellen als een lichaam 

dat ziek was) vs. geen metaforische voorstelling 

o Vragen hoe groot de kans is dat mensen denken dat ze getroffen zouden worden 

o Met metafoor: groter risico wanneer ze het risico als groot voorstelden (als ze het 

risico als laag voorstelden: metafoor geen effect) 
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- Framing werkt maar enkel wanneer mensen het inschatten als hoog risico (high severity 

condition) 

7.2 Expliciete attitudevorming 

Argumentatie 

- Bij attitudevorming via centrale route, rol van type argumentatie: 

o Anekdotische argumentatie 

▪ Bv. Ik ken iemand die… 

o Statistische argumentatie 

▪ Bv. Stijging van 30% in besmettingen 

o Causale argumentatie 

▪ Expliciet verband leggen tussen oorzaak en gevolg 

▪ Bv. Mondmasker dragen → cijfers dalen 

o Autoritatieve argumentatie 

▪ Expert opvoeren 

▪ Bv. Steven van Gucht zegt dat… 

- Onderzoek Lescrauwaet (2013) 

o Claim: ontspanningsruimtes in kantoren leiden tot een sterke daling van het 

ziekteverzuim. 

o 4 types argumenten 

▪ Thomas werkt in een groot kantorenpand in de randstad. Sinds hij gebruik 

maakt van de gezamenlijke relaxruimte, heeft hij zich niet meer ziek gemeld. 

• = anekdotische argumentatie (maar let op: heel onpersoonlijkà 

▪ Van 1990 tot 2000 werd een grootschalig onderzoek gedaan naar de effecten 

van ontspanningsmogelijkheden op het werk. Bij bedrijven die deze 

voorzieningen boden, bleek 24% minder ziekteverzuim voor te komen. 

• = statistische argumentatie 

▪ Door relaxruimtes op het werk te plaatsen, kunnen werknemers een paar 

uur per dag ontspannen tijdens hun drukke werkzaamheden. Daardoor 

vermindert de werkdruk en de stress, wat leidt tot gezondere werknemers. 

• = causale argumentatie 

▪ Prof. De Boer is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van vrije tijd 

en bedrijf. Uit zijn onderzoek blijkt dat het inrichten van 

ontspanningsruimten het aantal zieken vermindert. 

• = autoritatieve argumentatie 

o 20 claims 

o 160 proefpersonen 

o Scoren van begrijpelijkheid en waarschijnlijkheid van de claim 

o Resultaten: 

▪ Anekdotische evidentie werkt niet 
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▪ Tussen de andere drie waren er geen significante verschillen. Ook 

autoritatieve argumentatie werkt net iets minder goed 

 

 

- Onderzoek (Hornikx & Hoeken, 2007) 

o Vergelijkbaar onderzoek met gelijkaardig resultaat 

o ! Hier wel statistische argumentatie significant het sterkst ! 

 

 

 

 

 

 

Issues 

- Wat kan een bewuste, rationele attitudevorming in de weg staan? 

o Te weinig tijd 

o Complexiteit 

- TIJD 

o Tijdsdruk – geen centrale maar perifere route 

▪ Bv. Priming bij Froot Loops 

o Tijdsdruk – meer aandacht voor negatieve informatie  

▪ Hauser et al., 1993 

- COMPLEXITEIT 

o Complexe zinnen zorgen voor lagere recall en attitude (Bradley & Meeds, 2002) 

▪ Passieve constructies > gezien als complexer 

▪ Positie van bijwoorden: bijwoord op einde zin > gezien als complexer 

▪ Voorbeelden uit onderzoek: 

• Dynaflexruggedly conquers the competition 

• Dynaflexconquers the competition ruggedly 

• The competition is ruggedly conquered by Dynaflex 

 Waarschijnlijkheid Gemiddelde 

anekdotisch 0.03 

statistisch 0.39 

causaal 0.24 

autoriteit 0.24 
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• The competition is conquered by Dynaflexruggedly 

• De combinatie van de twee (passiefconstructie en slechte positie van 

bijwoorden) zorgt voor een lagere recall en attitude (Bradley & 

Meeds, 2002) 

• In een passieve zin zorgt de plaats van het bijwoord voor negatief 

effect (in actieve zin maakt het niet uit) 

 

 

 

 

 

 

o Complexitiet: ook figuratief 

▪ Zie eerder besproken onderzoek Sobrino (2017) 

▪ Hoe moeilijk is metafoor die je maakt 

▪ Niet hoe complexer hoe beter, want er is een tipping point! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Taal(&)attitudes 

- Taalattitude = parapluterm voor attitudes tov 

o Concreet talig materiaal (namen, woorden, uitspraak) 

o Een taal(variëteit) 

o De sprekers van een taal(variëteit) 

o Taalverwerving 

o Taalpolitiek 

→ Belang van sociale betekenis 

Effect van taalgebruik op attitudes tov sprekers 

- Negatieve attitudes bij 

o Lage spreeksnelheid 
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o Lage lexicale diversiteit (weinig verschillende woorden gebruiken) 

o Veel parentheses, tag questions, pauzes en « hedges » (uitdrukkingen van 

onzekerheid/voorzichtigheid) 

- Positieve attitudes bij 

o Verbaal en non-verbaal kopiegedrag op verschillende niveaus 

▪ Relatie tussen kopiegedrag en liking 

o Correct en standaardtaalgebruik 

o Niet-standaardtaalgebruik 

o → Register kiezen op een juist moment! 

▪ Creëert afstand bij gebruik van “je” 

▪ “Ge” maakt het dan weer persoonlijker 

- Rol van tussentaal in reclames 

o Onderzoek Van Gijssel et al., 2008: tussentaal vooral gebruikt bij: 

▪ Mini-drama’s 

▪ Radioreclame 

▪ Jongeren als doelpubliek 

o Tussentaal als bewuste keuze 

▪ Je creëert afstand → “ge” of tussentaal maakt het intiemer 

o Bekende effecten van tussentaal in (radio)reclame 

▪ Betere merkattitude bij jongeren 

▪ Sterkere identificatie met personages bij jongeren 

▪ Regio-overschrijdende effecten (onafhankelijk van taalattitude) 

• Hoewel tussentaal Brabants/Antwerps gekleurd is, wilt dit niet 

zeggen dat Limburgers er negatiever tegenover staan → tussentaal 

heeft dus brede dekking 

▪ Merkattitude van ‘diepere’ regiolecten/sociolecten afhankelijk van 

taalattitude tov regiolect/sociolect 

• Van Gents, Limburgs kan er niet verwacht worden dat iedereen er 

positieve attitudes tegenover heeft → hangt af van attitude die ze 

ervoor hebben van taalvariant 

Multimodale stance-taking – in face-to-face interactie 

- Belang van viewpoint in communicatie: 

o Sprekers beschrijven objecten en handelingen vanuit een standpunt 

▪ Standpunt heeft een effect op hoe je iets zegt 

o Stance kan afgelezen worden uit alledaags verbaal en non-verbaal gedrag 

▪ Het regent 

▪ Het regent eindelijk 

▪ Seg, het regent 

▪ Het regent [handpalmen naar boven]: niks aan te doen 

o Afhankelijk van non-verbale vorm kan je eigen attitude duidelijk maken aan publiek 

- Onderzoek (Rekittke, 2017) 
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o Proefpersonen moesten een scenario navertellen 

▪ Ofwel was het ontmoeting, ofwel was het overspel 

o Je kon zien aan het non-verbaal gedrag waarover de proefpersoon aan het praten 

was 

▪ Character viewpoint → je hebt een positieve attitude tov de persoon, dus je 

gaat dat vertellen vanuit het character viewpoint 

▪ Observer viewpoint → je hebt een negatieve attitude tov de persoon, dus je 

gaat dat vertellen vanuit het observer viewpoint 

o Als proefpersoon scene moet navertellen, kan je aan gedrag merken hoe het is 

 
Ontmoeting 

➢ Character viewpoint 
 
 

 
“kussen & knuffelen” 

 
 

 
Overspel 

➢ Observer viewpoint 

 

- Onderzoek (Debras, 2015) 

o Hoe non-verbaal gedrag je attitude weergeeft 

o Deel 1: persoon die iets zegt waar hij het niet mee eens is 

▪ Bij enactment kijkt hij weg van gesprekspartner: aanduiden ‘ik speel een 

rolletje, dit ben ik niet’ 

▪ Expressievere gelaatsuitdrukking wanneer hij re-enact 

▪ Expressievere, grotere gebaren wanneer hij re-enact 

▪ Lagere toonhoogte gebruiken bij re-enact 

▪ Hele set van middelen om aan te tonen, ik ben dit niet EN ik ben het hier niet 

mee eens 

o DUS: negatieve attitude tov (afwezige) persoon = letterlijk ander standpunt 

innemen 

▪ Oogcontact verbreken / blik afwenden 

▪ Uitgesproken gebaren en gelaatsuitdrukkingen 

▪ Verandering van toonhoogteregister 

o Deel 2: persoon die iets zegt waar hij het wel mee eens is 

▪ Minder expressieve gebaren, minder expressieve gelaatsuitdrukkingen en hij 

blijft kijken (is cruciaal) 

▪ Kleiner multimodaal pakket, het is een eerder neutraal gesprek, eerder eens 

zijn met het verhaal 
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o DUS: Positieve attitude tov (afwezige) persoon = niet van standpunt veranderen 

▪ Oogcontact behouden 

▪ Niet-uitgesproken gelaatsuitdrukkingen 

▪ Behoud van toonhoogte register 

 

 

DEEL 2: TAAL IN GEBRUIK 

1. Humor 

1.1 Basisfuncties 

- Cognitief 

o Oefening in abstract denken, puzzels oplossen, creatieve oplossingen zoeken, 

meerdere perspectieven tegelijk 

- Sociaal 

o Pro-sociaal gedrag, ingroup/outgroup versterken, partnerkeuze 

o Helpen om relaties beter te maken 

o Duidelijk maken wie er tot jouw groepjes behoort en wie niet: in group vs out group 

- Communicatief 

o Complexe/moeilijke boodschappen, aandacht verhogen 

o Moeilijke boodschappen of lastige thema’s kan je via humor overbrengen en minder 

hard en moeilijk maken 

o Aandacht verhogen (cognitief): we vinden het leuk om puzzels op te lossen 

- Emotioneel 

o Negatieve emoties vervangen (! Korte vs. lange termijn, correlatie vs. causatie !) 

o Korte vs. lange termijn: humor helpt enkel om negatieve emoties te vervangen op 

korte termijn 

o Correlatie vs. causatie: wat is oorzaak en wat is gevolg? Doe je aan humor omdat je 

je goed voelt of voel je je goed omdat je humor gebruikt? 

- Fysiek 

o Stress-reducerend, hogere pijngrens 

o ! Individuele verantwoordelijkheid: je kan niet van mensen verwachten dat ze maar 

wat meer moeten lachen en dat dit zal zorgen voor geen pijn of een stressloos leven 

1.2 Theoretische benaderingen 

Ontladingstheorie (Freud) 

- Driftenleer: mens als een precair evenwicht van Es, Ich en Über-Ich 

o Es: basale driften / dierlijke instincten (seksueel, kindsheid, domheid, etc) 
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▪ Potje 

o Ich: ventiel op kookpotje dat staat te pruttelen. Op gepaste tijden deksel eraf laten 

om mentale druk van de ketel te laten 

▪ Deksel zelf 

▪ Hier komt humor in beeld = één van de mechanismen om mentale druk eraf 

te halen 

o Über-Ich: supernormen: maatschappij weerhoudt ons ervan om altijd onze driften 

bot te vieren → je wordt sociaal afgestraft als je altijd je driften zou beleven 

▪ Houdt deksel op potje naar beneden 

- Mens heeft verdedigingsmechanismen nodig tegen de psychische druk van de 

onderdrukking 

- Humor (en in het bijzonder lachen) zorgen voor een tijdelijke ontlading van opgebouwde 

psychische druk: plots vrijkomen van opgestapelde mentale energie 

- ‘Het is maar om te lachen’: thema’s die anders niet aan bod kunnen komen 

o Topics die hier goed bij passen: religie, politiek, seks, racisme, culturele stereotypen 

Superioriteitstheorie 

- Focus ligt minder op individuele psychologische, maar meer op interactie 

- Humor als verbaal steekspel met winnaars en verliezers 

o Humor gaat altijd ten koste van iemand of iets 

- Humor = speelse agressie 

- Bewaren en verbeteren van zelfbeeld 

o Niet het doel om psychologische druk te ontladen 

- Sluit sterk aan bij in- en outgroup: 

o Waarmee je lacht = outgroup 

o Waarmee je samen lacht = ingroup 

- Voorbeelden: slapstick, practical joke, stereotypenhumor, satire 

o Stereotypenhumor: vrouw in het huishouden (outgroup), mannen als winnaars 

(ingroup) 

o Slapstick: lachen met een ander zijn miserie / nakende pijn / nakend ongeluk. De 

andere is een dommerik en dat maakt jou superieur 

o Satire: je lacht met figuren die worden opgevoerd 

▪ Soms hebben mensen niet door dat het satire is, dan lachen degenen die het 

wel door hebben met hen (de domheid van degenen die het niet door 

hebben) 

o Parodie: soort van satire, maar heeft sterk te maken met genrekenmerken en die 

uitvergroten 

▪ Muzikaal of literair vlak 

Incongruentie(-resolutie)theorie 

- Gebaseerd op scriptopposities (cf. frames): twee scripten/frames die tegenover elkaar 

gesteld worden 
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o Bv. Doktersbezoek van eerder 

- Een tekst is grappig als: 

o De tekst geheel of gedeeltelijk met twee verschillende, deels overlappende scripts 

compatibel is, EN 

o Deze twee scripts in een specifieke relatie van oppositie tegenover elkaar staan 

- Humor als non-bona-fide vorm van communicatie 

o Je zegt dingen die heel zeker niet juist zijn of niet waar 

o Bv. Maximes van Grice = basisclaims waaraan interactie moet voldoen voordat het 

een geslaagde interactie is → humor voldoet niet aan de basisclaims 

▪ Maximes van kwaliteit: enkel dingen zeggen die waar zijn 

▪ Maximes van kwantiteit: enkel zeggen wat nodig is, niet meer taal gebruiken 

dan nodig is op een bepaald moment 

o Heel bewust mensen op een fout spoor brengen MAAR wel uitgaan van 

coöperativiteitsprincipe 

- Deze theorie is weer individueler. Er zijn twee script die compatibel zijn (bv. man komt met 

schorre stem bij de dokter en vraagt: is de dokter thuis? Nee, kom maar snel binnen…). Bij de 

reveal blijkt dat de scripts tegenover elkaar staan, je moet de interpretatie helemaal 

omgooien 

Cognitieve taalkunde 

- Betekenis = dynamische betekenisconstructie 

o Verschillende betekenissen mogelijk 

o Verschil in prominentie (frequentie, vertrouwdheid, context, …) 

▪ De ene betekenis is vertrouwder dan de andere. We gaan op zoek naar de 

minst gepaste betekenis en dat blijkt meestal grappig. 

- De-automatiseren van het interpretatieproces 

o Een andere betekenis gaan opdiepen, waar cognitieve arbeid voor nodig is 

- Rol van common ground 

o Niet iedereen vindt hetzelfde grappig. Je moet inschatten wat de andere grappig zal 

vinden, er is een veronderstelde gedeelde kennis 

- Rol van grounding (rol van hoorder/context wordt expliciet) 

o Ook grounding: er wordt sterk ingezoomd op het feit dat jij deelneemt aan de 

communicatie → expliciteren van iets dat heel impliciet aanwezig is 

o Bij humor ga je vaak de context grounden, als hoorder word je heel vaak in de 

ground gezet 

- Voorbeelden: metonymie 

o Reclame voor auto: benadrukt de snelheid van de auto, de performantie van 

de motor 

▪ Metonymie: je toont het gevolg (geplette hond), maar wilt het 

eigenlijk over de oorzaak hebben (snel optrekken, performante motor) 

▪ Humor: want best grote afstand tussen oorzaak en gevolg → weinig 

voor de hand liggende relatie 
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o Vincent van Gogh wordt klaarwakker door koffie te drinken 

▪ Eén referentiepunt: wakkere ogen 

▪ Geheel = dat komt dan doordat je koffie hebt gedronken 

1.3 Effecten van humor 

Reclame 

- Aandacht & kans op elaboration verhogen 

o Humor verhoogt kans op centrale verwerking: je staat langer stil bij stimulans 

- Positieve attitude verhogen 

o Transfer van humor > mood > Aad > Abrand 

▪ Mood = mediërende factor: door gebruik van humor verhoog je mood van 

consument en dat kan zorgen dat attitude t.o.v. merk verhoogt 

▪ Het schip strandt bij attitude tov advertentie: humor heeft niet de kracht om 

attitude tov product te verbeteren 

o Transfer van humor > source > Aad > Abrand 

▪ Likability van source = mediërende factor: je vindt degene die aan het woord 

is of getoond wordt leuk en daardoor ga je het merk ook leuker vinden 

▪ Humor kan ook attitude tov merk verhogen, niet enkel attitude tov 

advertentie 

- Invloed op gedrag: eerder invloed op gedrag vermijden dan activeren 

o Bv. Vergelijkende reclame, anti-rook/drink/plastic-campagnes 

- Doorsturen van marketing stimuli & WOM: sociale voordelen 

o Je stuurt iets door en iemand vindt dit leuk = sociale beloning 

- Onderzoek 1 

o Subtiele associatie volstaat (Strick et al. 2011) 

▪ Onderzoek mbt printadvertentie: humoristische cartoon: heeft invloed op 

attitude tov reclame die op pagina naast cartoon staat 

▪ Mensen met cartoon met humor: betere attitude tegenover het merk 

 

 

 

 

 

 

 

- Onderzoek 2  

o Negatief effect op recall & recognition (Strick et al. 2010) 
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▪ Onderzoek naar visuele aandacht aan stukje reclame naast de grap 

▪ Meer visuele aandacht voor tekst: humor > positief/neutraal 

▪ Minder recall & recognition: positief/neutraal > humor 

▪ Mensen die veel aandacht hebben besteed aan de tekst, zijn minder in staat 

om het merk op te noemen achteraf 

▪ Dus let op: humor trekt soms aandacht weg van het product! 

- Onderzoek 3 

o Creativiteit en complexiteit: optimale innovatie (Van Mulken et al. 2014) 

▪ Positievere Aad bij visuele metafoor dan zonder visuele metafoor 

▪ Aad beïnvloed door complexiteit van de metafoor (cf. Sobrino (2017) in les 1) 

o Opzet onderzoek 

▪ Geen lineaire relatie tussen humor en mood 

▪ Te veel humor voegt niets meer toe, integendeel 

▪ Op creatieve manier in beeld brengen dat bril Optik goede bril is door 

wortels erbij te betrekken 

• Want van wortels krijg je goede ogen 

▪ Associaties opwekken op 4 manieren 

• In d heb je enkel wortels 

• In a geen wortels 

• B en c integratie van beide elementen 

▪ Bij c heb je de hoogte attitude tov advertentie 

▪ Creatieve metaforen helpen en zorgen dat attitude tov ad omhooggaat 

▪ Het moet creatief genoeg zijn, maar mag niet te ver gaan! 

▪ TIPPING POINT: het kan te complex/creatief worden en dan verliest het zijn 

waarde 

▪ C: bron en doeldomein aan elkaar verweven 

▪ D: enkel nog brondomein – te complex 

Wetenschapscommunicatie 

- Complexiteit van de metafoor vs. complexiteit van het doeldomein 

o Eenvoudig doeldomein vereist geen metafoor 

o Hogere appreciatie & impact bij hoog aantal (mogelijke) mappings tussen bron- en 

doeldomein 

(c) 

(b) 

(d) 

(a) 
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- Voorbeelden uit wetenschapscommunicatie: 

o Filmpje 1 

▪ Evaluatie: makkelijke inhoud dus metafoor is niet per se nodig 

▪ Als er kleine afstand is tussen bron en doeldomein is het niet de moeite om 

een metafoor te gebruiken 

o Filmpje 2 

▪ Lichaam (doeldomein) als stad (brondomein) 

• Politie als t-cellen, corrupte flikken: multiple sclerose 

= expliciete metafoor, metafoor wordt uitgelegd 

▪ Evaluatie: veel uitleg waarbij clue kwijt is geraakt, clue zo uitgewerkt dat 

metafoor moeilijk is om te vormen 

▪ Aangezien inhoud heel moeilijk is, is een metafoor wel wenselijk 

 

Humor op de werkvloer 

- Humor als pervasief fenomeen (komt vaak en duidelijk voor) 

o Speelse niet-serieusheid op alle niveaus 

▪ Gesprekken op werkvloer zijn doordrongen door niet-serieuze gesprekken: 

off topic dingen om relatie op te bouwen 

o “Fun” als uitgedragen bedrijfscultuur 

▪ Humor als positieve stempel dat er een fijne sfeer is op het werk 

o Comedy als bedrijfsevent 

- Humor als functioneel fenomeen 

o Overste > ondergeschikte: solidariteit 

▪ Groepsversterkend: als overste makkelijk om solidariteit op te wekken en om 

tot in die ingroup van werknemers te behoren 

o Ondergeschikte > overste: veilige kritiek 

▪ Humor kan helpen om complexe thema’s bespreekbaar te maken, bv. 

loonsverhoging 

o Power relations bouwen, bestendigen, veranderen 

▪ Bepalen wie tot welke groep behoort 

o Bij onderhandelingen: grotere toegeving bij tegenpartij (O’quin & Aronoff 1981) 

▪ Humor gebruiken om een grotere toegeving gedaan te krijgen van 

tegenpartij 

o Bij financieel advies: meer vertrouwen en betere service (Bergeron & Vachon 2008) 

▪ Humor helpt om band op te bouwen en meer vertrouwen te krijgen want je 

beschouwt deze persoon als iemand van je ingroup 

o Via positieve mood: meer kans op overeenkomst, meer en creatievere ideeën 

- Humor als dubbelsnijdend zwaard 

o Met humor is veel mogelijk, vehicle voor positieve dingen maar bevat ook risico’s 

o Vergroot samenhang binnen groep maar creëert ook een onderscheid met de rest 

o Relativiteit: “het is maar om te lachen’ 
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▪ Veilig vs. verplicht: als je verplicht wordt om het aan te nemen wordt het 

gevaarlijk → producent humor is niet de enige die beslist om te kiezen of iets 

is om te lachen of niet 

▪ Humor gebruiken om je achter te verschuilen 

▪ Veiligheid van de context is belangrijk: bv. les vs. satiregroep 

o Doelwit: “butt of the joke” 

▪ Inclusief vs. exclusief 

▪ Superioriteitstheorie: als je nooit uitgekozen wordt als doelwit → geen 

onderdeel van in-group 

▪ Nooit iemand anders als doelwit nemen → jezelf buiten de groep zetten 

o Ingroup vs. outgroup 

o Dynamische normen: wat nu grappig is, hoeft niet per se later nog grappig te zijn 

Grenzen van humor 

- Conflicterende rechten: vrijemeningsuiting vs. beledigd zijn 

o Iedereen mag inderdaad zeggen wat hij wil, maar: 

▪ Mijn vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint 

▪ Er zijn dingen die je niet mag zeggen of doen 

• Bv. Holocaust ontkennen 

o Je mag beledigd zijn 

- (Zelf)censuur: cultuurverraad of dagelijkse kost? 

o We doen voortdurend aan zelfcensuur: onderwerpen vermijden (bv. bij je ouders of 

kinderen) 

- Common ground: humor zit niet in de grap 

o Betekenis zit niet in de talige vorm, de grap zorgt niet voor humor maar de betekenis 

die je samen met je publiek opbouwt zorgt ervoor dat het grappig is 

- Bij gebruik van humor: wie is de “butt”? 

o Butt = pispaal 

o In de gaten houden wat ethisch is 

2. (Tekst)structuur 

2.1 Volgorde bij verzoeken 

- Welk verzoek eerst? 

o Groot naar klein vs. klein naar groot 

Foot in the door (Freedman & Fraser 1966) 

- Van klein naar groot 

- Onderzoek 1 (Freedman & Fraser 1966) 
o Onderzoek doen bij huisvrouwen: mogen we in je huis komen om een inventaris op 

te maken van alle huishoudproducten die in huis waren = zeer groot verzoek (kost 

veel effort van de degene aan wie je het vraagt) 
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o Werkt beter als je al een “ja” hebt op een klein verzoekje (50% meer kans dat je ja 

krijgt op een groter verzoek) 

o Klein verzoek “wil je meedoen met een enquête over huishoudproducten?” 

o = vooral succesvol als je een positief verzoek wil stellen, werkt minder bij negatieve 

verzoeken 

- Onderzoek 2 (Pascual et al. 2013) 
o Wat met negatieve verzoeken? Hoe laat je mensen iets echt tegen hun zin doen? 

o Klein verzoek: wil je me helpen met mijn enquête invullen voor een masterproef? 

o Groot verzoek: ik wil dat verkeersbord heel graag, maar ik kan dat alleen niet 

losmaken 

o Bij negatieve verzoeken werkt foot in the door niet  

- Waarom werkt Foot in de door?  

o Techniek werkt vooral om het zelfbeeld van hulpvaardigheid in stand te houden  

o Zelfbeeld van jezelf als iemand die iemand anders uit de nood helpt  

o Je wilt zelfbeeld niet aantasten  

o Negatief verzoek: zorgt niet voor een beeld van hulpvaardigheid  
 

Door in the face (O’Keefe en Figgé 1999) 

- Eerst groot verzoek waarop je weet dat ze nee gaan zeggen 

- Dan kleiner verzoek vragen waarop ze waarschijnlijk ja zeggen 

- Niet de neiging om zelfbeeld in stand te houden (zoals bij de vorige), maar heeft met 

schuldgevoel te maken: eerst iets afwijzen en dan bij het tweede, kleinere verzoek erop 

ingaan 

- Bv. Groot verzoek om deel te nemen aan een zwaar onderzoek (mensen zeggen nee) en dan 

klein verzoek om enquête in te vullen (mensen zeggen veel meer ja dan) 

Principes van wederkerigheid 

- Mensen willen iets teruggeven wanneer ze iets krijgen 

- Je kan dus een cadeau of een compliment geven om iets terug te krijgen 

Principe van de ja-knikker 

- Hele reeks van vragen stellen waarop mensen ja antwoorden → kans is groter dat ze dan ook 

ja zeggen op het echte verzoek 

Opties aanbieden 

- Als je geen ja/nee-vraag stelt en meteen de opties geeft, dan is het moeilijker om nee te 

zeggen 

- Waar geeft u de voorkeur aan? Maandag, dinsdag of woensdag? 

2.2 Volgorde bij argumenteren 

Volgorde van sterke en minder sterke argumenten 
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- Climaxvolgorde 

o Eerst minder goede argumenten, eindigen met sterkste argument 

- Anti-climaxvolgorde 

o Eerst je sterkste argument, dan minder goede argumenten 

- Piramidevolgorde 

o Sterkste argument in het midden 

o Minst efficiënt 

Volgorde van argumenten pro en argumenten contra 

- Primacy effect: pro-contra 

o Steunt op de verwachting dat wat eerst gezegd wordt, het best wordt onthouden en 

dieper wordt verwerkt 

- Recencyeffect: contra-pro 

o Steunt op de verwachting dat wat laatst wordt gezegd, het best wordt onthouden 

- Beiden werken, maar recencyeffect meer uitgesproken 

- Meer volgorde-effecten bij gesproken dan bij geschreven argumentatie 

o Geschreven teksten kan je altijd terug bekijken, niet zo lineair als gesproken 

Volgorde en slechtnieuwsberichten 

- Direct: eerst slecht nieuws, dan argumenten 

- Indirect: eerst argumenten, dan slecht nieuws 

- Indirecte volgorde als efficiënter op basis van: 

o Corpusonderzoek (Schryer 2000: verzekeringsmaatschappijen) 

o Experimenteel onderzoek (Locker 1999: krediet- en schoolweigeringen) 

o Ervaring uit werkveld (De Jong 2002) 

- Studies Jansen & jansen (2011, 2013):  

o Indirecte methode (argumenten-eerst) efficiënter: 

▪ Voor het Nederlands 

▪ Voor verschillende types boodschappen (ontslag, hoge herstelkosten, slecht 

medisch nieuws, niet aanvaard aan unief, verzekering, …) 

▪ Voor onverwacht slecht nieuws 

▪ Voor verschillende media: brief, e-mail, memo 

▪ MAAR: niet voor voicemailberichten 

• Zijn persoonlijker + makkelijker te verteren 

• DUS: strategie speelde minder een rol omdat gesproken 

boodschappen als makkelijker te aanvaarden gezien worden 

- Redenen voor efficiëntie indirecte methode: 

o Ontvanger is meer voorbereid / minder verrast 

o Ontvanger is actief (deel van beslissingsproces) – positief zelfbeeld 

o Zender is niet autoritair (legt geen beslissing op, maar volgt dezelfde logica als lezer) 

o Zender overweegt argumenten: focus op beslissing en niet op resultaat (interactie 

eerder dan mededeling) 
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2.3 Talige complexiteit 

- Volgens duale modellen: te hoge complexiteit → activeren autopiloot 

o Fluency theorie (Reber et al. 2004): ZIE OPNAME 

o Genuanceerdere visie in Fluency Expectation theorie (Graf & Landwehr 2015) 

▪ Hoe eenvoudiger tekst → hoe makkelijker verwerking → hoe beter attitude 

tov tekst 

▪ Als je tekst te complex is, dan gaan mensen overschakelen naar de 

automatische piloot, dus je attitude gaat steunen op andere features 

(spreker heeft mooie tanden) en niet op de boodschap  

- MAAR: onderzoek van bv. Giora toont omgekeerde U-curve ipv lineair verband 

o Optimal Innovation theorie 

▪ Eenvoudige teksten zijn niet altijd beter: wanneer je niet verwacht dat 

teksten eenvoudig zijn, krijg je mismatch van wat je verwacht en wat de 

werkelijkheid is 

▪ Een beetje complexiteit is beter dan te eenvoudige boodschappen → 

verhoogt aandacht, attitude 

- Ook voor grammatical complexiteit 

o Bij te complexe teksten (lange zin, tangconstructie, passief, inbedding, …): lagere 

evaluatie + autopiloot aan de slag 

o MAAR die evaluatie hangt af van de verwachting over complexiteit 

o EN een beetje complexiteit kan helpen maar teveel kan hinderen 

3. Gastles: corporate narratives – Kim Schoofs 

Bedrijfs- en professionele communicatie: online en op sociale media – mutlimodale 

discoursanalyse 

Overzicht 

- Bedrijfscommunicatie 

o Inleiding 

o (Online) genres 

o Gevalsstudie: founding narratives: Belgische abdijbieren 

- Professionele communicatie 

o Sociale media 

o Gevalsstudie: gezondheidscommunicatie op Instagram tijdens COVID-19 

- Conclusies 

- Focus op taalgebruik, niet op attitude 

DEEL 1. BEDRIJFSCOMMUNICATIE 

3.1 Corporate storytelling 

- Einde 20ste eeuw: narrative turn naar corporate storytelling 
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o Narrative turn: verhalen worden steeds belangrijker in onderzoeksdisciplines, niet 

alleen bij taal en letterkunde, maar ook bij humane wetenschappen, psychologie 

o Evolutie naar meer gebruik van verhalen in bedrijfscontext = corporate storytelling 

- Traditioneel narratologische definities: “in een bedrijfscontext worden narratieven toegepast 

om waarden toe te kennen aan organisaties en hun stakeholders.” 

o In bedrijfscontext zijn verhalen praktischer om waarden toe te kennen aan een 

merk/bedrijf en om relatie tot stand te brengen met consument 

- Stories with a small s → Stories with a capital S 

o Stories with small s = bedrijfscommunicatie 

o Stories with capital S = literaire verhalen met structuur 

3.2 Narrative transportation 

- “Transportation is een convergent proces, waarbij alle mentale systemen en capaciteiten 

gefocust worden op gebeurtenissen die plaatsvinden in het verhaal.” 

- “Narrative transportation vindt daarom plaats wanneer de consument opgaat in het verhaal, 

deel wordt van het verhaal en het verhaal van binnenuit beleeft.” 

o Bv. Reclamespot, serie film → dan ga je mee op in het verhaal 

- Brand-consumer engagement: narrative transportation heeft gunstig effect op brand-

consumer engagement 

o Consumer engagement = niveau van fysieke cognitieve emotionele aanwezigheid van 

een klant in zijn relatie met een organisatie 

o Link met onderzoek naar attitude in het dual process model: centraal versus perifeer 

▪ Transportation → overtuiging 

o Door narrative transportation meer affectieve respons op stimuli en minder 

negatieve gedachten 

o Realistische ervaring 

o Rationele evaluatie is afweziger bij ontvanger 

o Narratieven hebben een langdurig effect op de attitude en intentie 

- Verpakken in boodschap is dus belangrijk voor een bedrijf 

3.3 Golven corporate storytelling  

- Eerste golf: rond 2000 

o Managers controleren en beheren alle communicatieactiviteiten binnen de 

organisatie 

o Communicatie naar stakeholders ligt in lijn met “Who we are and what we stand for” 

o Nadruk op alle elementen die verbonden zijn met bedrijf die samen vervat zitten in 

een eenduidige boodschap over uniekheid, cultuur, identiteit en brand 

▪ Visuele en non-verbale statements: logo’s, productontwerpen, kleuren, 

artefacten, dress codes 

▪ Verbale uitingen: persberichten, slogans, mission statement, Corporate 

Social Responsibility activiteiten, blogs, … 
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▪ Werd allemaal beschouwd als manifestaties van een corporate verhaal over 

uniekheid, cultuur, identiteit en brand 

o Doel: differentiëren van competitie 

- Tweede golf: rond 2010 

o Organisatie wordt niet meer gezien als een uniform en geïntegreerd geheel 

o Sociale media wint aan populariteit 

o Globalisering, diversiteit: belangrijk om verschillende doelgroepen met verschillende 

interesses tegemoet te komen 

o Uniformiteit verzoenen met diversiteit onder doelgroepen in de storytelling 

- Voorbeeld: Our History – Ben&Jerry’s 

o Proberen zich met maatschappelijk relevante waarden te verbinden om zo band 

met consumenten op te bouwen 

o Founding narratives: geschiedenis van het bedrijf 

o Inclusiviteit 

o CSR: maatschappelijk belangrijke thema’s 

3.4 (Online) genres 

- Genres 

o Founding narratives: focus op gevoel van authenticiteit, traditioneel 

o Corporate social responsiblity (CSR): maatschappelijke normen en waarden 

o Daartussen vaak overlap 

o Stijgende vraag door 

▪ Globalisering 

▪ Culturele diversiteit 

▪ Scepticisme door blootstelling aan digitale massamedia: meer moeite om 

geëngageerde identiteit te creëren 

- Founder narratives 

o “Verhalen die de oorsprong van de organisatie mythologiseren.” 

o Raakpunten met middeleeuwse exempels, heiligenleven 

▪ = verhaal dat het levensverhaal brengt van een heilige en zijn nobele acties 

o “De perfecte marketing tool” 

▪ Waarden en acties vertellen die uniekheid en authenticiteit weerspiegelen 

▪ Brand authenticity: consumenten betrekken en overtuigen door 

transportation 

- Authenticiteit 

o Term is ambigue, wordt variërend gebruikt 

o “Doordrenkt het product met een reeks waarden die het onderscheiden van andere, 

meer gecommercialiseerde merken” 

o Bronnen van authenticiteit: productievolume, motieven van de producent en band 

met de consument, link met het verleden, ambachtelijke methoden, respect voor 

traditie en cultuur 

o Regionaliteit: idee dat bier afkomstig is uit België met internationaal belang 
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o Authenticiteit bij Grimbergen bier 

▪ Rijke geschiedenis 

▪ Narrative transportation door de paters die zelf verhaal brengen en 

insinueren dat ze aan origine van het bier zitten 

▪ Gevoel van traditie 

▪ Phoenix en motto in het Latijn: versterkt idee van de rijke geschiedenis 

3.5 Gevalsstudie: founding narratives bij Belgische abdijbieren 

- Belgische abdijbieren 
o “Onderhevig aan debat en conflicten rond authenticiteit” 
o Trappistenbier vs. abdijbier: consumenten zijn niet altijd bewust van verschil 
o Alle trappistenbieren zijn abdijbieren, maar niet alle abdijbieren zijn trappistenbieren 
o Term “abdijbier” = onbeschermd 

- Authentic Trappist Product: regels waaraan voldaan moet worden om van trappist te mogen 

spreken 
o Trappistenabdij: Cisterciënzerorde 
o Het product binnen de muren of in de nabijheid van de abdij worden geproduceerd 
o Het product moet door of onder toezicht van de kloostergemeenschap worden 

geproduceerd 
o De opbrengsten moeten worden gebruikt voor het levensonderhoud van de 

monniken en voor het onderhoud van het klooster. Wat overblijft moet aan sociale 

werken worden besteed. 

- Doel casestudy: inzicht krijgen in de narratieve strategieën die organisaties gebruiken om 

authentieke founding narratives en bijgevolg een online global brand identity te construeren 
o Trappistenbier = Westmalle / Orval 
o Commercieel bier = Affligem (Alken Maes – Heneiken) / Grimbergen (Alken Maes – 

Carlsberg & Heineken) 

- Methode: discoursanalyse 
o °1952: Zellig Harris 

o Focust op taal boven het woord- en zinsniveau 
o Kijkt naar taalpatronen in teksten en bestudeert de relatie tussen taal en de sociale 

en culturele context 
o Kijkt naar hoe wereldvisies en identiteiten worden geconstrueerd door middel van 

discours 
o Onderzoekt zowel gesproken als geschreven teksten 
o Multimodaliteit: niet enkel rekening houden met gesproken en geschreven taal, 

maar ook met andere modi zoals gebaren en blik en visuele elementen: foto’s 

video’s, emoticons 
- Analyse: trappistenbier Westmalle 

o Evenwicht waarbij innovatie heel belangrijk is wanneer die naar kwaliteit leidt 

o Traditie belangrijk maar niet boven innovatie en kwaliteit 
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o Woorden gelinkt aan ‘Striving for quality’ en ‘Respect for tradition’: quality, remains 

the first objective, 1956 – 1968, the brewery set up, the monks, purest ingredients, 

100% barley malts, genuine hop cones, higher quality, for over 180 years, own water, 

own culture, in defiance of any trends 

- Analyse: commercieel abdijbier Affligem 

o Visueel: veel minder saai dan bij Westmalle 

o Focus op lange geschiedenis: almost 1000 years 

of Brewing Expertise 

o Monastieke oorsprong 

o Waarden 

o Volharding, doorzettingsvermogen (niet 

opgeven): ‘over the years’ 

o Voornaamwoorden: eerst “we”, dan “they” 

o Niet altijd duidelijk waar ze naar verwijzen 

- Conclusie 

o Trappistenbier: 

▪ Inherente authenticiteit (Authentic Trappist Product label) 

▪ Maken geen gebruik van vaak voorkomende strategieën, zoals: 

• Wetenschappelijke en commerciële aspecten naar achtergrond 

schuiven 

• Nadruk leggen op traditie, cultuur en aandacht 

▪ Consumentenbeoordeling: niet authentiek want ze benadrukken 

modernisering 

o Commercieel abdijbier: 

▪ Authenticiteit: historisch, religieus, traditioneel en regionaal 

• Nationaal merk 

• Taal-territorium link 

▪ Fact construction 

• = Commercieel eigenbelang afzwakken (‘we’) 

• = Category entitlement van monniken als woordvoerders 

• = Bepaalde strategieën om zo objectief mogelijk over te komen in 

argumentatie 

• Zelf geen eigenbelang bij boodschap waardoor het authentieker lijkt 

• Verstoppen van commercieel bedrijf dat achter abdijbier zit 

▪ Category entitlement 

• Bepaalde groep van mensen heeft recht om over een bepaald ding te 

praten, wordt aanvaard wat ze zeggen 

o Bv. Viroloog over coronacrisis → hier: paters 

▪ Cross-fictional 

• = Waarden van doorzettingsvermogen en gastvrijheid 

• = Verhalen waar je fictieve en non fictieve elementen naar boven 

komen 
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o In hun founding narratives gebruiken bedrijven zeer verschillende narratieve 

strategieën, in overeenstemming met de bijbehorende niveaus van inherente 

authenticiteit, om een online global brand identity op te bouwen 

DEEL 2. PROFESSIONELE COMMUNICATIE 

3.6 Sociale media 

- Corporate storytelling: derde golf 

o Uniformiteit “Who we are and what we stand for” 

o Naar verschillende noden van de doelgroepen: breder doelpubliek 

o Sociale media: belang binnen bedrijfscommunicatie? 

- Sociale media vs traditionele media 

o Traditionele media: one to many manier van communicatie: vanuit 1 bron wordt 

boodschap naar grote groep mensen gecommuniceerd (golf 1) 

o Verschil met sociale media: daar kan je groot publiek mee bereiken maar groep 

auteurs is ook groter geworden 

o Iedereen kan content creëren om groot publiek te bereiken 

- Consumer generated brand stories 

o Stakeholders zijn ook mede-vertellers en vertellers die bedrijfsverhalen produceren 

en verwerken tegen de achtergrond van hun individuele, pragmatische en extra-

narratieve belangen 

o Brand managers verliezen controle over narratieve output 

o Connecties tussen consumenten en organisaties zichtbaarder en meer impactvol 

(mbv influencers) 

o Verhalen op sociale media creëren een wederzijdse dialoog met stakeholders 

o Inzicht in stakeholders’ perceptie over de organisatie 

o Uitdaging: consumentenverhalen en sociale media integreren in de 

bedrijfscommunicatie 

o Consumenten kunnen grote impact hebben op bedrijfsverhalen! 

o Netwerk van merken die aanwezig zijn op sociale media en via kanalen narratieven 

vertellen 

o Andere kant: netwerk van consumenten die hun content creëren en reacties posten 
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o Studie over campagne die gevoerd is voor Toms 

▪ Omtrek figuur: campagne without shoes 

▪ Toms deelde foto’s op eigen pagina 

▪ Relatie tss merk en consumenten 

▪ Middelste stuk: brand community → mensen uitnodigen om deel te nemen 

▪ Informatieve posts want doel campagne was dat als iemand foto postte, ze 

schoenen zouden geven aan kinderen in nood 

▪ Soms informatieve post over die kinderen in nood → opgepikt door mensen 

die Toms volgden 

▪ Brand community in het midden werd opgebouwd: samen content maken 

▪ Meer over merk gesproken 
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3.7 Gevalsstudie: gezondheidscommunicatie op Instagram tijdens COVID-19 

- COVID-19: Overheden en autoriteiten worstelen om het publiek te informeren 

o Onzekerheid en verwarring rond de pandemie 

o Verminderde geloofwaardigheid van traditionele informatiebronnen 

o Sociale impact van “social media influencers” werd veel duidelijker dan die ervoor 

was 

- Social media influencers (SMIs) 

o Positioneren zichzelf als betrouwbare bronnen van medische informatie 

▪ ‘Disaster Capitalism’: persoonlijk voordeel halen uit de sfeer van 

destabilisatie = volgers halen 

o Verdelers van COVID-19 mis- en desinformatie 

- Ongekende inspanningen om sociale media in te zetten door overheden en 

gezondheidsautoriteiten 

o WHO: Instagram influencers 

▪ Virtuele influencer ingezet om informatie bij mensen te krijgen 

o UN: Verified campagne & Pause campagne 

▪ Stilstaan bij info die ze te zien krijgen op sociale media 

- Artsen op sociale media 

o Artsen spelen een cruciale rol bij de verspreiding van correcte medische informatie 

o Voor COVID-19: toename online aanwezigheid artsen 

o Uitdagende omgeving: 

▪ Patiënten gedragen zich niet als “passieve ontvangers van informatie” 

▪ Sociale mediagebruikers geven vaak voorkeur aan SMIs 
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• Toegankelijker, authentieker en geloofwaardiger dan traditionele 

bronnen 

• Parasociale relaties: “illusie van intimiteit en vriendschap” 

▪ Strikte richtlijnen om professionaliteit en de “traditionele waarden van het 

beroep” te behouden 

• Professionele versus persoonlijke identiteiten 

- Artsen willen afwijken van het traditionele, autoritaire imago en willen “op een toegankelijke 

en zichtbare manier wetenschappelijke kennis aanleveren” 

o Hybride online identiteiten: wetenschappelijke, professionele discoursen 

combineren met internettaal 

o Hybride identiteit kan de geloofwaardigheid en expert identiteit van artsen 

bedreigen 

▪ Uitdagende evenwichtsoefening 

- Data: 

o Dr Mike – Mikhail Varshavski 

o Amerikaanse huisarts 

o Top 10: populairste en invloedrijkste online artsen 

▪ 4 miljoen op Instagram 

▪ 6 miljoen op YouTube 

▪ 300 000 op Twitter 

▪ 2 miljoen op Facebook 

o Juni 2020: Official Information Ambassador – UN ‘Pause’ campagne 

o Bestrijden van desinformatie door “fake experts” (Dr Mike’s TEDx Talk) 

o Data set: Dr Mike’s Instagram posts en comments 

▪ Eerste 6 maanden van de pandemie: 30 januari-juli 2020 

- Doel: inzicht krijgen in de discursieve processen waarmee Dr Mike’s hybride identiteit van 

dokter-influencer wordt geconstrueerd in zijn eigen berichten en de comments 

- Identiteit 

o Multimodale discoursanalyse 

o Sociaal constructionisme beschouwt identiteiten als ‘veelzijdig’ en het individu als 

door en door sociaal. Identiteiten zijn nooit enkelvoudig, ze veranderen continu 

o Vs. essentialisme: afgelijnd feit dat je heel je leven meedraagt 

- Analyse van Dr Mike’s posts 

o COVID-19-posts 

▪ Desinformatie tegengaan 

▪ Educatieve inhoud 

▪ Dankbaarheid voor zorgpersoneel 

▪ Arts ID benadrukken 

- Niet-COVID-19-posts 

o Reclame, varia 
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▪ Bv. Reclame 

gezichtscreme 

o Aantrekkelijke ID 

benadrukken 

o Arts ID afzwakken 

- Hybride profiel op Instagram als 

resultaat 

- Tekstje: “we”: affilieert zichzelf met groep van artsen die bezig is met covid 

o Stelt deze groep ook tegenover het bredere publiek dat geen medische kennis heeft 

- Analyse: positieve commentaren op Dr Mike’s COVID-19-posts 

o Variatie onder commentaren 

o Focus arts ID versus focus op aantrekkelijkheid ID 

- Analyse: negatieve commentaren op Dr Mike’s COVID-19-posts 

o Tastbaarder wat problematisch is aan dubbele identiteit 

o Bv. Geen link tussen foto en caption: medische gemeenschap vs. aantrekkelijkheid 

o → intersectionele ID 

o Hybride identiteit doet af aan expertise 

- Observaties over tegenstrijdige ID-vereisten in negatieve comments 

o Mondmaskers → interface van intersectionele ID 

o Contrast tussen tekst en foto’s, maar ook in de tekst 

o Resulteert in kritiek 

- Conclusie 

o Intersectionele ID: Arts & aantrekkelijke/persoonlijke influencer 

o Hybriditeit: heteroglossia of voices: spreken elkaar tegen 

o Instagram: uitdagende omgeving 

o Persoonlijke ID: aantrekkelijkheid- zorgt voor followability 

o Expert is omgekeerd evenredig met followability 

o Doel: balans vinden 

 

- Maatschappelijke veranderingen: globalisering, diversiteit, digitalisering, … 

- Vraag naar 

o Authenticiteit 

o Maatschappelijk engagement en verantwoordelijkheid 

- Consument wordt medeauteur van bedrijfs- en professionele discoursen 
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- Professionele communicatie op online en sociale mediaplatformen 

o Concurrentie SMIs 

o Normen traditionele media 

o Complexe evenwichtsoefening 

4. Inzichten uit eye-trackingonderzoek 

4.1 Inleiding:  

- Oogcontact 

o Twee aspecten van kijken: 

▪ Kijken om iets te zien 

▪ Kijken omdat je iets wil communiceren 

- Dubbele functie van kijkgedrag 

o Niet kijken heeft ook een betekenis 

- Kijkgedrag inschatten 

o Je hebt vaak door wanneer je bekeken wordt en wanneer niet 

o Goed inschatten waar iemand naar kijkt (ook van ver weg) 

o Kijken = info opnemen en info geven = communiceren 

o Anatomie van het menselijke oog 

▪ Witte oogbol vs gekleurde iris 

▪ Zo kan je goed inschatten waar iemand naar kijkt 

▪ Evolutionair voordeel: kijkgedrag helpt bij het samenwerken 

- Bekeken worden 

o Onderzoek naar effect van gezien worden (Nettle, Nott & Bateson 2012) 

▪ Onderzoek is een soort van nudging 

▪ Je stelt ander gedrag wanneer je bekeken wordt vs wanneer je niet bekeken 

wordt 

▪ Ogen op affiche in de fietsenstalling hebben een functie 

▪ Sociaal wenselijker gedrag stellen wanneer mensen het gevoel hebben dat ze 

bekeken worden 

▪ Fiets stelen = sociaal onwenselijk gedrag 

▪ Voor- en nameting op dezelfde plek → om dalende of stijgende trend te 

meten 
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▪ Controle: geen affiche, experimental: wel een affiche 

 

 

- Hoe oogbewegingen bestuderen? 

o Staafjes: donker en licht, beweging 

o Kegeltjes: kleur 

o Fovea: zitten veel staafjes en kegeltjes, is het 

enige deel dat hoge resolutie kan creëren  

▪ Alles wat hieronder valt is heel scherp, al de rest meer onscherp beeld 

▪ Dat kleine plekje schuif je van de ene plek naar de andere 

▪ Je hersenen maken er een geheel van, alsof je alles in H D zijt 

o Vragen of meten? 

▪ Je herinnert je niet zomaar wat je gezien hebt → vragen is heel moeilijk 

o Hoe meten? 

▪ Meten met een remote systeem 

• Systeem van eyetracking met een klein zwart bakje onder het 

scherm dat meet waar op het scherm naar gekeken wordt (en 

nergens anders dus) 

• Heel accuraat, nauwkeurig 

• Als het hyperconcreet wordt, wordt het hoofd vastgebonden 

• Probleem: je moet blijven kijken naar computer + onnatuurlijke 

setting 

▪ Meten met een mobiel systeem 

• Eye tracking bril die de ogen registeren en filmen 

• Voordeel: dynamischer: je kan mensen natuurlijkere taken geven 

• Nadeel: minder accuraat: je kan mensen moeilijk een leestaak laten 

uitvoeren 

o De Lingo: analyse achteraf 

▪ Fixatie: moment in de tijd waarbij er geen beweging is 

• Bolletjes 

• Dat in het blikveld van de fovea blijft onveranderd → ogen staan stil 

op 1 object 

• Hoe groter de bol > hoe langer de fixatie 

▪ Saccade: beweging tussen 2 fixaties 
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• Hoe groter afstand > hoe langer de saccade > hoe meer cognitieve 

arbeid geleverd 

▪ The area of interest = stuk van stimulus waarvan je wil weten hoe lang het 

duurt en hoe vaak het wordt bekeken 

• Bv. Windmill 

• First fixation (4): 

o Hoe lang duurt het tot er voor een eerste keer naar area of 

interest wordt gekeken? 

o Hoe lang duurt eerste fixatie? 

• Total fixation time: alle fixaties optellen → hoe makkelijk te 

verwerken is interest area 

• Regression path: verwachte richting waarin er gekeken wordt → van 

rechts naar links kijken (meestal in leesscenes) 

 

- Typische eye-tracking maten: 

o Fixation count: 

▪ Hoe vaak iets wordt bekeken 

o Fixation duration 

▪ Hoe lang iets wordt bekeken 

o First fixation duration: 

▪ Hoe lang eerste fixatie duurt (binnen regio van interesse) 

▪ Onbewuste en vroege mate van aandacht 

o First pass reading time: 

▪ Hoe lang er naar zo’n area of interest is gekeken voor deze voor een eerste 

keer verlaten wordt 

▪ In geval hierboven: 4 + 5  

o Regression path duration: 

▪ Hoe lang duurt de regressie vanuit area of interest in tegengestelde richting 

o Re-reading time 

▪ In geval hierboven: 7 

▪ Na de first pass wordt er nog eens op terug gekomen 
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o Skipping rate:  

▪ Welke area’s worden geskipt / niet bekeken? 

4.2 Theorie: nuancering Dual Coding Hypothese 

 

Uitleg theorie  

- Als je wilt dat mensen boodschap goed verwerken, gebruik je best een afbeelding en tekst 

- Tekst en beeld op andere manier verwerkt en oproepbaar (Paivio 1990): informatie die op 

beide manieren is gerepresenteerd, wordt dieper verwerkt en is makkelijker op te roepen 

- Komt doordat er twee aparte cognitieve systemen zijn → opereren los van elkaar 

o Talig systeem: verbaal 

o Niet-talig systeem: non-verbaal 

- Bv. Telefoon: woord of afbeelding 

o Woord: activeert betekenissen die met het woord telefoon te maken hebben 

o Afbeelding: visuele features van telefoon worden geactiveerd 

- Als je een diepere verwerking wil en meer kans op recall: dan moeten concepten zowel 

verbaal als non-verbaal weergegeven worden 

Afbreken theorie 

- ↔ Recent neurologisch onderzoek: zelfde patronen en regio’s van hersenactiviteit bij 

nadenken over concrete objecten die werden aangeboden als woord of als beeld 

- ↔ Gesture studies: woorden en gebaren hebben dezelfde conceptuele basis 

o “De bal rolt van de helling” 

o In handgebaren heb je dezelfde structuur 

o Schematisch dezelfde uitdrukking op papier 
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o Verbonden aan talige structuur (sommige mensen zeggen “de bal gaat naar 

beneden, al rollend” – wordt in hun verbale elementen zo uitgedrukt) 

- ↔ Eye-tracking onderzoek 

SYNTACTISCHE PROCESSING: autonoom of niet? (Tanenghaus et al. 1995) 

 

- Er is een 2x2 design in dit onderzoek. Aan de ene kant zie je een one reference en een two-

reference context 

o One reference = 1 appel 

o Two reference = 2 appels 

- Je hebt ook nog het verschil tussen ambigu en niet-ambigu. Gaat over de woordgroep “on 

the towel” 

o Put the apple on the towel in the box = ambigu – terwijl je dat aan het lezen bent en 

in the box nog niet gelezen hebt (dus enkel put the apple on the towel) weet je nog 

niet hoe je die wel moet interpreteren.  

▪ Je weet niet of die apple en towel al samen horen of dat dat de 

eindbestemming is 

- Die ambiguïteit heb je niet in de tweede zin: put the apple that’s on the towel in the box 

o Duidelijk dat de apple en towel complementen zijn van elkaar 

o Werkelijke eindbestemming is in the box 

- Eerste afbeelding (one reference)  

o Links onderaan in one reference conditie: binnen die conditie heb je ambigu en niet 

ambigu 

o Niet ambigu: kijkpatroon is met accenten aangeduid. Je hebt een heel eenvoudig 

kijkpatroon. 

o Als je proefpersonen deze zin laat horen en je meet waar ernaar gekeken wordt in de 

afbeelding 

o Ambigu: kijkpatroon is veel complexer.   

o Links bovenste tijdlijn: je ziet veel meer kijkgedrag en in verschillende richtingen, wat 

je zou verwachten in die situatie 
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o De luisteraar/kijker weet niet goed hoe die on the towel moet interpreteren, hij kijkt 

naar en verkeerde eindbestemming 

o Hieruit leren we enkel dat ambigu en niet-ambigu ander kijkgedrag oplevert 

- Tweede afbeelding (two reference) 

o Er zijn 2 appels in beeld. Je krijgt net hetzelfde 

o Ofwel ambigue zin ofwel niet-ambigue zin 

o Als er 2 appels zijn, zie je identiek hetzelfde kijkgedrag, zowel bij ambigu als niet 

ambigu, de syntactische rol van on the towel is geen probleem in het geval hier 

o Eerst wordt gekeken naar de appel links onderaan, dan wordt er naar de juiste appel 

gekeken (die op de handdoek ligt) en dan wordt er naar de eindbestemming gekeken 

o The on the towel is onproblematisch in de two-reference conditie.  

o De syntactische processing die gebeurt terwijl je aan het lezen bent, de manier 

waarop je die on the towel interpreteert, verloopt anders naargelang welk beeld je 

te zien krijgt. Onproblematisch rechts, problematisch links bij ambiguïteit. 

- DUS 

o Die 2 systemen blijken hier toch niet zo gescheiden te zijn. Als de Dual Coding Theory 

zou opgaan, zou je verwachten dat het beluisteren van de zinnen, de onderliggende 

syntactische processing dat die in beide gevallen onafhankelijk van beeld hetzelfde 

zou zijn.  

o Dus verbale processing zou volgens die hypothese loslopen van non-verbale 

processing.  

o Dit is tegenargumentatie 

o Een ander beeld zorgt ervoor dat je op een andere manier aan syntactische 

processing gaat doen.  

- CONCLUSIE: verband tussen talige informatie en visuele informatie 

LEXICO-SEMANTISCHE PROCESSEN: autonoom of niet? 

- Ook op andere domeinen, niet grammaticaal, kan je op een vergelijkbare manieren 

argumenten geven tegen de DCH 

- “Rector Lucy Sels liep van de koffiekamer naar haar bureau” 

o Als je dit zou tekenen (die zin) dan kan je dat in termen van die frame semantiek een 

aantal kernelementen uit het frame ‘lopen’ kunnen halen 

o Richting, snelheid, manier 

o Deel van de betekenis van de zin hangt af van het frame dat je opzet, wat is het 

frame dat bij lopen hoort. 

o Beweging lopen gebeurt typisch van links naar rechts of van achter naar voren (is 

omdat we zo lezen, of omdat we echt zo lopen van achter naar voren) 

- Onderzoek (Wassenburg & Zwaan 2010) 

o Manier waarop frame tot stand is gekomen (verbaal vs. non-verbaal) 

o Twee zinnen: 

▪ “Tante Karen vond eindelijk de tandenborstel in de wastafel van de 

badkamer” 
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▪ “Tante Karen vond eindelijk de tandenborstel in de beker naast de spiegel” 

o Kregen foto’s te zien op voorhand (ook tandenborstel) 

▪ Condities: ofwel stond tandenborstel rechtop ofwel niet 

o Je hebt dus ofwel een match ofwel een mismatch met het beeld van tandenborstel 

en de zin 

o Bevindingen 

 
 

▪ Figuur 1: first pass reading time: eerste onafgebroken fixaties in area of 

interest 

▪ Area of interest: toothbrush in the sink 

▪ Mismatch = stippellijn 

▪ In mismatch is first pass reading time significant lager: als die rechtstaande 

tandenborstel doet die er langer over om liggend in de sink te lezen 

▪ Total reading time voor in the sink is bij mismatch als ze de rechtstaande 

tandenborstel hadden gezien 

o Conclusie 

▪ Als verbale en non-verbale processen onafhankelijk van elkaar zouden lopen, 

zou hier geen vertraging op zitten 

▪ Dus er is interactie tussen visuele en talige processen 

Zelfde type bewijs bij studies rond metaforen (Casanto 2008) 

- Vragen aan proefpersonen: in welke mate betekenen 

de woorden “ongeduldig” en “mysterieus” hetzelfde? 

- Aanduiden op een schaal 

- Condities: verschil in afstand tussen de woorden 

o Als woorden dichter bij elkaar staan, is kans 

groter dat mensen zeggen dat ze hetzelfde 

betekenen 

- Iets grafisch (fysieke afstand) en iets puur verbaal 

(betekenisrelatie) 

- TOCH beïnvloedde het elkaar 
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Zelfde type bewijs bij studies rond metaforen (Guerra & Knoeferle 2014) 

 

 

- Twee kaarten tonen aan proefpersonen waarbij op achterkant concepten stonden (bv. 

oorlog en strijd) 

o Variëren op afstand tussen twee kaarten 

- Vervolgens stellingen: “oorlog en strijd zijn helemaal hetzelfde” 

- Meten op welke mate ze hetzelfde werden geacht: als ze te ver uit elkaar stonden: langer 

lezen (dan wanneer ze dicht bij elkaar stonden) 

Kijkgedrag en perceptie 

- Het McGurk-effect 

o Twee keer dezelfde geluidsopname maar met andere mond (fa versus ba- 

o Klanken die we horen zijn afhankelijk van de mondvorm die we zien, ook daar de 

akoestische of fonetische verwerking van zo’n klank niet onafhankelijk loopt van de 

visuele verwerking 

- Visuele verwerking loopt NIET gescheiden van auditieve verwerking. 

4.3 Toepassingen 

Gaze cueing 

- Mensen kijken graag naar waar andere mensen ook kijken 

- Goed samenwerken omdat we als mensen sterk zijn in joint attention (samen aandacht 

vestigen op 1 object in de ruimte en dat weten we van elkaar) 

- Als iemand ergens naar kijkt zal het wel relevant zijn 

o Bv. Baby kijkt ergens heen → wij kijken daar ook naar = gaze cueing 
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- Onweerstaanbaar voor mensen om een gezicht te zien 

 

F-vorm 

- Mensen volgen vaak een kijkpatroon in F-vorm 

o Van links naar rechts en van boven naar 

onder 

- Mensen zijn lui: naarmate we verder naar beneden 

gaan, hoe slapper onze aandacht wordt 

- Handvaten geven aan lezer om chunks behapbaar te 

maken (clevere opmaak) 

o Minder tekst 

o Compartimenteren (tussentitels en structuurelementen) 

o Snel de kern van de info geven 

Tekst vs. beeld 

INVLOED VAN GELETTERDHEID (Meppelink & Bol 2015) 

  

- Heeft het zin om beeld en tekst tegelijk te gebruiken? 

- Visuele informatie en non-visuele info op een andere manier gebruiken 

o Experts vs. niet-experts (geletterden of niet) 

o Hoe goed zijn mensen in staat om hun weg daarin te vinden? Hoe goed kunnen ze 

info onthouden? 

- Twee condities: met of zonder afbeelding 

o Heeft het zin om afbeeldingen te gebruiken? Hangt af van geletterdheid 

o Afbeelding gebruiken bij ongeletterd publiek → halen kennis uit afbeeldingen 
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o Bij hoog geletterd publiek heb je omgekeerd effect → averechts effect op kennisquiz 

die achteraf gehouden werd 

- Resultaat 

o Mensen die weinig achtergrond hadden: afbeeldingen werken goed 

o Mensen die veel achtergrond hadden: zonder afbeeldingen werkt beter 

- Kijkgedrag bevestigt dit 

o Mensen die hoog medisch geletterd zijn, kijken niet eens naar die afbeeldingen 

Natuurscènes 

INVLOED OP RECALL EN KIJKPATROON (Hartman et al. 2013) 

   

- De middelste afbeelding (natuurscenes als achtergrond) wordt als sterker ervaren dan de 

andere twee 

- Ogen en gezichten gaan met het gros van de visuele aandacht lopen → duwen tekst naar 

achtergrond 

- Bij landschappen kan je wel vermoeden dat die in de achtergrond zitten en het stukje tekst 

op de voorgrond staat. Dan krijgt tekst meer visuele aandacht + beter onthouden 

Toepassing: medium 

INVLOED OP RECALL EN KIJKPATROON (Kruikemeier et al. 2018) 

- Op welke manier gaan mensen verschillende media verwerken 

- Lezen van kranten op website via tablet, smartphone of papier 

- Geen rechtstreeks effect van medium op kennistest 

- Mediërend effect van leestijd 

o Papieren krant en tablet worden langer gelezen 

o Website: verschil in leestijd voor artikels waar mensen zelf op klikken 

o Browserversie van de krant worden helemaal gelezen en daar scoren ze dan beter op 

o Bij smartphone zorgt dat niet voor veel leestijd 

- Website: aanklikeffect → als je het aanklikt, ga je verder lezen 

o Niet het geval bij smartphone of tablet: als je aanklikt betekent dit niet dat je per se 

het hele artikel gaat lezen 
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Product placement 

INVLOED VAN DISCLOSURE OP RECOGNITION EN KIJKPATROON (Guo et al. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Links: herkennen merk 

- Rechts: attitude ten opzichte van merk 

- Als adverteerder of als zender moet je duidelijk maken dat er product placement gebeurt 

- Wat doet zo’n bericht met kijkers? 

→ andere attitudes of beoordeling voor mensen die aan productplacement doen? 

o Disclosure (zeggen dat je aan productplacement doet) zorgt voor meer fixation time 

o Meer visuele aandacht wanneer je zegt wat je gaat doen (0,40) en meer brand 

recognition (0,25) 

o MAAR als je op voorhand disclosure doet: negatief effect op attitude tov dat merk → 

je hebt het gevoel dat je om de tuin wordt geleid 

- Disclosure wanneer je zegt: “we gaan aan product placement doen” – mensen hebben meer 

aandacht voor het product en het herkennen ervan MAAR negatievere aandacht 

Kijkgedrag tijdens toespraken/presentaties 

- Aanbevelingen uit stijlgidsen en literatuur: 

o Grootte van de groep: klein > individueel; groot > ruimte 

▪ In kleine groep goed om iedereen apart visuele aandacht te geven 

▪ In groet groep: grote groepen visuele aandacht schenken of w patroon 

o Distributie over de ruimte: kwadranten, W-patroon 

o Duur van oogcontact: 4-6 seconden 

o Oogcontact verbreken (pos.): gaze cueing of responstijd als je een vraag stelt 

▪ Responstijd: terwijl mensen nadenken kan het heel contraproductief zijn om 

in de zaal te blijven kijken 

▪ Gaze cueing: kracht kan je gebruiken door zelf naar relevant onderdeel te 

kijken om aandacht van anderen daarop te vestigen 

o Oogcontact verbreken (neg.): ongeloofwaardig, onzekerheid - spreker 
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4.4 Kijkgedrag in face-to-face interactie 

- Wat kan eye-tracking ons leren over interactionele processen? 

o Sprekersrollen 

o Interactiemanagement 

o Interculturele communicatie 

- Basisregels 

o Basic observatie: luisteraars kijken meer naar sprekers dan omgekeerd (Kendon 

1967, Argyle & Cook 1976, Rossano 2012) 

▪ Wanneer hier tegenin wordt gegaan, heeft dat invloed op de interpretatie 

o Als spreker kijkt, wordt luisteraar ook verwacht te kijken 

o Sprekers kijken naar luisteraars om te vragen om feedback (Goodwin & Goodwin 

1986, Bavelas et al. 2002, Thompson & Suzui 2014) 

▪ Verbaal en non-verbaal: belang non-verbaal zoals bv. knikken 

o Spreker en luisteraar kijken weg om het einde van een topic te markeren (Rossano  

2013) 

o Holding the floor: sprekers kijken weg op transition relevance places, vaak samen 

met (gevulde) pauzes (Auer 2018, Jehoul 2019) 

▪ Transition relevant place: moment in de conversatie waarbij je een switch in 

de spreker zou verwachten 

▪ Bv. “hoe laat ben je nog op café gebleven?” 

▪ Als je nog iets wil toevoegen: kijk je weg op dat moment (moeilijker wanneer 

je iemand aankijkt WANT transitie gebeurt meestal tijdens oogcontact) 

▪ Kan je heel bewust inzetten om langer aan de beurt te blijven 

o Taking the floor: sprekers kijken weg vlak nadat ze het woord hebben genomen 

(Duncan 1975, Holler & Kendrick 2015) 

▪ Om aan te geven dat ze een sprekersbeurt hebben genomen 

▪ En om te vermijden dat het terug tot een onderhandeling van de floor kan 

komen 

o Giving the floor: sprekers kijken vlak voor het einde van hun beurt naar de volgende 

spreker (Auer 2018, Holler & Kendrick 2015) 

▪ Transitie van beurt loopt door oogcontact 

- Mensen zijn er ontzettend goed in om in te schatten wie de volgende zal zijn die het woord 

neemt (ook bewezen a.d.h.v. eye-tracking: mensen die een gesprek volgen, kijken al naar de 

volgende spreker, nog voor die aan het woord is) 

Kijkgedrag afhankelijk van activity type 

- Verhalen vertellen = aanhoudend kijken door luisteraar 

- Vragen stellen = aanhoudend kijken door spreker (Rossano, 2012) 

o Spreker mag niet wegkijken wanneer er een vraag wordt gesteld 

- Humor = toename van aantal gaze shifts zowel tussen spreker en luisteraars als tussen 

luisteraars onderling (Oben & Brone 2018) 

o Veel meer naar elkaar kijken, proces van aftoetsen: is iedereen wel mee?  



74 
 
 

 

 

 

▪ Veel meer in humor dan in andere conversaties 

4.5 Leesbaarheid van teksten 

Overtuigend bewijs dat leesbaarheid afhankelijk is van: 

1. Lexicale/morfologische complexiteit: 

- Frequentie: kortere leestijden bij meer frequente woorden (Pynte et al. 2004, Rayner et al. 

20014, Yang et al. 2012) 

- Complexiteit: langere leestijden bij meer complexe woorden (Chafin et al. 2001, Kleijn 2018, 

William & Morris 2004) 

- Plausibiliteit: kortere leestijden bij meer plausibele woorden (Inhoff & Topolski 1994, 

Kaakinen & Hyona 2010, Pynte et al. 2004, Schotter et al. 2014, White & Liversedge 2006) 

o Voorbeeld: hoe lang deden mensen erover om “the large carrots for dinner” te 

lezen? 

▪ Bij minder plausibele zin → langere leestijden 

 

 

2. Syntactische complexiteit: 

 

- Zinslengte: lange zinnen zijn moeilijker te verwerken (Bailin & Grafstein 2016) → lezen langer 

- MAAR: 

o 1a: The man the woman the boy saw knew died (Kemper & Kemtes 2002) 

= korte zin die heel complex is vanuit een syntactisch perspectief (grote afstand 

tussen subject, object en werkwoord) 

- Complexiteit: non-locale dependenties zijn moeilijker te verwerken (Kleijn 2018) 

o 1b: The boy saw the woman who knew the man who died 

o 1c: The boy saw the woman. This woman knew the man who died. 

o = langer maar veel duidelijker, minder complex, makkelijk te verwerken 

Vragen bij/naast voorgaand psycholinguïstisch onderzoek 

- Wat met context? 

o Effect van lexicale frequentie kleiner in natuurlijke leestaken (Radach, Huestegge and 

Reilly 2008, Stahl 2003) 
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▪ De studies die hij daarnet toonde zijn heel gecontroleerde experimentele 

setups. 

▪ Bij natuurlijker leesgedrag zie je dat  

o Effect van syntactische complexiteit kleiner (tot afwezig) in natuurlijke leestaken 

(Grodner, Gibson & Watson, 2005; Kaiser & Trueswell, 2004; Levy et al., 2012) 

- Wat met correctheid? 

o Een reden waarom teksten minder leesbaar zouden kunnen zijn, kan te maken 

hebben met fouten die erin zitten 

o Onderzoek (Oben, Tummers & Arron 2019)  

▪ 2 condities: verbeterde tekst en tekst met fouten 

▪ Fouten in teksten in een zo natuurlijk mogelijke leestaak, teksten van 

studenten 

▪ Eerder korte teksten, maximum 250 woorden 

▪ Een tekst met fouten en een verbeterde tekst die ze liet lezen door 85 lezers 

 
▪ Classificatie van het type van fouten gemaakt ,spellingsfouten, fouten tegen 

de punctuatie, lexicale zaken en syntactische fouten 
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▪ Verbetering van fouten: 

• Correctie fout per fout (geen herschrijving van de tekst) 

• Als gevolg: parallelle Regions of Interest (ROI- 

 

 

 

 

 

▪ Resultaten 

• Regressie: je hebt een pad en gaat ineens terug (vanuit de region of 

interest) 

• Versie met fout (blauw) & verbeterde versie (oranje) 

• Grammaticale en spellingsfouten een duidelijk verschil tussen 

verbeterd vs niet-verbeterd 

• Meer regressies in niet verbeterde versies 

• Op lexicaal en leestekens vlak geen verschil tss condities 

 

 

 

 

 

 

• Totale leesduur binnen ROI 

• Vooral bij spelling en grammatica een verschil; 

mensen doen langer om fouten te lezen ivm verbeterde 

tegenhangers → moeite loont om juist te spellen 

 

 

 

 

 

o Grootste daling in leestijd bij deze voorbeelden 

▪ (Oplossen foute woordvolgorde) Bekende bands kunnen … 

• … via MySpace dan weer meedelen waar ze optreden (cor.) 

• … dan via myspace weer meedelen waar ze optreden (incor.) 

▪ (Oplossen typo’s) Ik vind het ook leuk … 

• … om eens rond te neuzen (cor.) 

• … om een rond te neuzen (incor.) 

▪ (Oplossen van incongruentie) Sociale netwerksites … 
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• … zijn interessant (cor.) 

• … is interessant (incor.) 

▪ (Oplossen van typfouten) Wat mij vooral interesseert aan sites zoals… 

• … Facebook (cor.) 

• … Faceboek (incor.) 

DEEL 3: TAAL & CULTUUR 

1. Turn-taking 

- 2 basisprincipes bij een spontaan gesprek tussen mensen: 
o Minimale stilte 

▪ Pauzes worden als ongemakkelijk ervaren 
▪ Gemiddeld zit er 200 milliseconden tussen twee mensen 
▪ Je gaat dus einde van sprekersbeurt andere moeten plannen: want je moet 

je eigen bijdrage nog voorbereiden en bedenken (duurt ook even) 
o Minimale overlap 

- Basisprincipes kunnen geschonden worden: politici trekken zich in verhitte debatten vaak 

minder aan van overlap 

- Digitale interacties:  
o Minder makkelijk vol te houden 
o Loopt vaak minder vlot (meer overlap + meer langere pauzes) 

▪ Vertraging op verbinding 
▪ Mute nen unmuten 
▪ Je deelt niet dezelfde referentiële common ground: als er iets in jouw ruimte 

gebeurt, weet de andere persoon dit niet altijd 

• Bv. Vrachtwagen die veel lawaai maakt 
▪ Minder visuele info 

• Ook over waar de anderen naar kijken → kijkgedrag speelt ook rol 

• Kan geen beurtwissel doen via oogcontact 
▪ Afscheid nemen op Zoom = nog steeds zoeken 

• Je kan minder (non-verbale) signalen geven dat je afscheid neemt 

• Duurt langer 

Culturele verschillen in turn-taking 

- Spaanse backchannels (feedback die je geeft als luisteraar: ja, uhu, knikken – tonen aan de 

spreker dat je nog mee bent / het eens bent- duren langer dan Engelse (Berry, 1994) 
o In het Spaans meer info gecodeerd: kortere zinnetjes gebruikt als backchannels 

(Inderdaad, ik ben het met je eens) 
o In Engels zijn dat 1-woord uitingen 

- Meer onderbrekingen in Spaans dan Engels (Martinez 2018) 

- Minder onderbrekingen in Japans dan Engels (Murata 1994) 
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- Erg lange stiltes na verzoeken in Finland & Zweden (Lehtonen 1985) 
o Bv. Mag ik een fles bruis? → duurt langer voor ober acknowledgement toont op 

verzoek 

- Erg lange stiltes bij Apaches (native-americans) en niet bij Amerikanen (Basso 2011) 

Onderzoek Stivers et al. (2009): meer gelijkenissen dan verschillen? 

- Vergelijkende studie tussen 10 talen (van 5 continenten) 

- Van kleine gemeenschappen tot wereldtaal Engels 

- Focus op polaire vraag-antwoord sequenties 
o Tijd tussen 1 spreker en andere spreker 

- Bestudeerde elementen: 
o Gemiddelde tijd tussen vraag en antwoord 
o Antwoorden vs. niet-antwoorden 
o Bevestigen vs. niet-bevestigen 
o Verbale vs. non-verbale antwoorden 
o Aangekeken vs. niet-aangekeken 

- Resultaten 
o Verschillen: 

▪ Japanners reageren het snelst (av. 7 ms); Denen het traagst (av. 469 ms) 

• Gemiddelde: 50, 60 a 200 ms voor einde van de vraag 
▪ Dencity plot: punt in grafiek toont aan in hoeveel gevallen je een overlap 

hebt in ms. 
▪ Rechts: hoeveel gaps? 
▪ Bijna nooit langer dan 1000ms pauze tussen twee sprekers 

• Bij Denen gebeurt dit nog wel bij japanners nooit 

• Denen waaien uit naar rechts: antwoorden laat → gemiddelde hoger 
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o Gelijkenissen: 
▪ Sneller antwoord als reactie op een vraag dan een niet-antwoord 

• Vereist meer cognitieve antwoord om op een andere manier te 

antwoorden op een vraag dan met het gewone antwoord 

• Zwart = niet-antwoorden (ander topic, andere vraag) 

• Grijs = antwoorden 

 

▪ Bevestigen sneller dan niet-bevestigen 

• Ja sneller dan nee 

• Zwart = niet-bevestigend: langere balk 

• Grijs = bevestiging 

 

 

 

 

 

▪ Visuele antwoorden (non-verbale feedback) sneller dan verbale antwoorden 

• Antwoorden door te knikken sneller 

• Zwart = verbale antwoorden 

• Grijs = visuele antwoorden 

 

 

 

 

 



80 
 
 

 

 

 

▪ Sneller antwoord bij aangekeken worden dan bij niet aangekeken worden 

• Zwart = niet aangekeken 

• Grijs = aangekeken 

 

- DUS: turn-taking is vooral universeel 

2. Aankijken, aanraken en afstand 

- Oogcontact positiever in westerse context (betrokkenheid, interesse) 

- Oosterse contexten, indianenculturen is niet aankijken net respectvol 

Richting van wegkijken (Itakura et al. 2006) 

- Naar boven kijken = nadenken volgens Amerikanen/Europeanen 

- Naar beneden kijken = gebrek aan kennis of zelfverzekerdheid volgens 

Amerikanen/Europeanen 

- Naar beneden kijken = respect voor Indianen, Japanners, Ethiopiërs 

- Studie richting van wegkijken (Itakura et al. 2006): 

o Know questions: vragen die je meteen weet of niet (bv. hoofdstuk Frankrijk) 

o Think questions: mini vraagstukjes waar je even over moet nadenken 

o Resultaten 

▪ Japan: tout court weinig oogcontact  

▪ Japan: veel sneller wegkijken als het gaat om respect tonen 

▪ Amerika/Europa: wegkijken als je het niet weet (nadenken) 

▪ Richting: 

• Wegkijken bij Japanners meer naar beneden (nederigheid) 

• Amerikanen en Europeanen doen dit minder want dan valt op dat ze 

het niet weten 

▪ Als het moeilijker wordt, wordt het effect nog groter 

• Japanners meer naar beneden, meer uitgesproken 
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- Effect van wegkijken (Akechi et al. 2013) 
o Inschatten van emotie en manier waarop mensen uit verschillende culturen hiermee 

omgaan 
o Proefpersonen die tegenover een confederate worden gezet: er was een scherm, op 

sommige punten werd dat weggehaald 
o Confederate keek ofwel recht naar proefpersoon, ofwel 30 graden weg 
o Mate waarin ze expressie lezen bij personage in filmpje: 

▪ Direct: kijkt in camera 
▪ Averted: kijkt niet naar ons 

o Dan aan proefpersoon vragen wat ze van de andere vroegen 
▪ Bij boosheid en droefheid was er een verschil bij Japanners, maar niet bij 

Finnen 
▪ Bij Finnen maakte het niet uit hoe ze die persoon gingen inschatten op 

niveau van boosheid of droefheid 
▪ Wanneer Japanners werden aangekeken, schatten ze de emotie van de 

andere sterker in (droeviger of bozer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Uitzonderingen: 

▪ Aangenaamheid: 

• Als mensen uit Japan aangekeken worden vinden ze hen minder 

aangenaam 
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• Als ze niet aangekeken worden vinden ze hen even aangenaam als 

de Finnen 
▪ Benaderbaarheid:  

• Als Finnen aangekeken worden maakt dit iemand benaderbaarder 

volgens hen: > heeft te maken met empathie, vertrouwen, 

betrokkenheid die je kan generen in Europa door iemand aan te 

kijken 

• Japanners vinden niet aangekeken worden net meer benaderbaar 
▪ Dominantie:  

• Geen verschil in intensiteit: beide vinden dat iemand dominanter is 

als de persoon je aankijkt (in camera kijkt) 

• Japanners hebben overall wel meer het gevoel dat als er naar hen 

wordt gekeken de persoon dominanter is 

 

 

- Afstand (Hall, 1963) 
o Onderverdeling van de ruimtes 

▪ Intieme sfeer: ouders, partner → knuffelen, 

fluisteren, kussen 
▪ Persoonlijke sfeer: vrienden 
▪ Sociale sfeer: praatje met prof 

• Geen hele sterke vertrouwensband 
▪ Publieke sfeer: lesgeven 

o Onderzoek met 42 landen: wat gebeurt met groepjes 

wanneer ze spreken? → hoe dicht gaan mensen in 

verschillende contexten bij elkaar staan? 
▪ Behoorlijk verschil bij social distance: 

• 70 cm Argentinië vs. 130 cm Roemenië (en Hongarije) 
▪ Intieme afstand: 

• Bij Noren heel close, bij Saoudi grotere afstand van 90 cm 
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• Hongkong, Zwitersland, Canada ook grote afstand 

 

- Culturele verschillen in relatie tot (Sussman & Rosenfeld 1982) 
o Geslacht 

▪ Vrouwen gaan dichter bij conversationele partner staan dan mannen 
▪ Culturele effect ook nog wel aanwezig: Japan grootste afstand 
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o Taal 
▪ Als mensen Engels spreken passen ze de afstand aan  
▪ Zeker mensen vanuit Venezuela: als ze Engels spreken gaan ze grotere 

afstand aannemen tov conversationele partner, ook al kennen ze in beide 

gevallen de gesprekspartner niet 
▪ Japanners passen zich nauwelijks aan: afstand blijft hetzelfde bij moedertaal 

en Engels 

 

3. Linguïstische relativiteit 

- Mogelijke relaties tussen taal en cultuur: 
o Cultuur bepaalt talige structuur 
o Talige structuur bepaalt cultuur 
o Cultuur en talige structuur beïnvloeden elkaar wederzijds 
o Talige structuur en cultuur zijn onafhankelijk 

3.1 Sapir-Whorf-hypothese 

- Talige structuur bepaalt hoe we de wereld zien/ervaren 

- Je gedachten hangen af van de taal die je spreekt 

- “The linguistic system (in other words, the grammar) of each language is not merely a 

reproducing instrument for voicing ideas but rather is itself the shaper of ideas, the program 

and guide for the individual’s mental activity, for his analysis of impressions” (Whorf) 

- Talige vormen geven ideeën zelf vorm: taal niet gebruikt om een idee in je hoofd te 

communiceren, maar omgekeerd: de ideeën die je hebt zijn talig vormgegeven → je denkt in 

taal (gedachten hangen af van de taal die je spreekt), taal die je spreekt heeft sterke invloed 

op de manier waarop jij dingen ziet 
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- Als sprekers van taal A woorden hebben voor een concept en sprekers van taal B niet, 

kunnen sprekers van taal A makkelijker over die concepten reflecteren/spreken dan sprekers 

van taal B 
o Als je geen woord hebt voor een concept, kun je het concept ook niet kennen 
o Als sprekers van taal A een talig onderscheid maken tussen concept X en concept Y 

en sprekers van taal B niet, kunnen sprekers van taal A concepten X en Y makkelijker 

van elkaar onderscheiden. 
o Bv. Als je geen woord hebt voor groen, is het moeilijker om groene dingen te 

onderscheiden van niet-groene dingen 

→ Sprekers van taal A zien de wereld anders dan sprekers van taal B 

→ Taal bepaalt hoe je de wereld ziet: als je iets niet benoemt, bestaat het niet 

- Opletten dat je hierdoor geen hiërarchie creëert onder sprekers 

- Hypothese over sneeuw staat op losse schroeven: 
o Voorbeeld: Eskimo’s hebben heel veel verschillende woorden voor sneeuw (en 

kunnen soorten heel goed van elkaar onderscheiden) als je geen woord hebt voor 

een subtype kan je het niet benoemen en dus niet kennen → je bent minder goed 

om over dat topic na te denken en erover te spreken 

▪ Achterhaald: er is een verschil in de structuur van de taal (synthetisch: veel 

info toevoegen aan een woord en dat is het geval bij die sneeuwtypes, 

waardoor ze zoveel woorden lijken te hebben voor sneeuw, maar is eigenlijk 

niet veel anders) 

▪ Eskimo’s voegen gewoon oneindige morfeeën toe 

- Hoe kwam hypothese tot stand?  
o Hij was brandingenieur 
o Kwamen nog veel branden tot stand omdat mensen stonden te roken bij lege vaten 

olie 
▪ Zitten nog vol brandbaar gas 

o Arbeiders zien vaten op een andere manier dan hij zou willen dat mensen ze zien 

(namelijk lege vaten, maar ze zijn nog vol op een manier) 

- Verschillen tussen talen: 
o Mieren, rijst, manden 

▪ In SAE vs. India 
▪ In India heel veel mogelijke opties: relevant in hun context 
▪ Houdt dat verband met onze cognitieve vermogens? 

o Voornaamwoorden 
▪ In SAE vs. Japans 
▪ In Japan heel veel voornaamwoorden: respect en hiërarchie 
▪ Zorgt dat er niet voor dat we onze maatschappij op een andere manier zien? 

o Gemütlich (onvertaalbare woorden) 
▪ Hoe pak je het aan buiten Duitsland  
▪ Je kan het proberen te vertalen, maar is het dan wel de juiste vertaling? 



86 
 
 

 

 

 

o Poten vs. benen: bij dieren 
▪ In Engels vs. Nederlands/Spaans 
▪ Zorgt dit voor onderscheid bij dieren? Hoe we dieren zien hangt af van de 

manier waarop we over hen spreken 

- Systematiek voor het vertalen van kleuren  
o Zit duidelijke systematiek in kleurensysteem = de volgorde waarin culturen kleuren 

verwerven 
▪ Als er maar twee kleuren zijn: ALTIJD wit of zwart 
▪ Als er verder onderscheid gemaakt wordt, altijd rood 
▪ Dan altijd geel en groen 
▪ Dan blauw, bruin 
▪ Dan grijs, paars, oranje 

o Kleur: fysiek kenmerk of sociaal construct? 
▪ Een kleur kan je objectief benoemen, MAAR toch zien we verschillen: niet 

iedere cultuur heeft dezelfde basiskleuren, niet alle culturen hebben een 

naam voor de kleur blauw bv. → moeilijk voor deze mensen om het 

onderscheid te maken tussen blauw en niet-blauw 

o Hiermee kan je aanduiden dat taal wel degelijk je blik op de wereld stuurt 
▪ Als je er een woord voor hebt, zie je het, anders zie je het niet 

- Studie: aantal factoren die meebepalen of er een woord is voor een bepaalde kleur 
o Relatieve afstand tot een zee of meer 

▪ Hoe dichter bij zee, hoe meer kans woord voor blauw 

o Hoe dichter bij evenaar, hoe minder je een woord voor blauw hebt 

▪ Hoe meer direct zonlicht > hoe meer schade je oploopt aan je oog > zien 

blauw minder goed (vooral ouderen, als jongeling zien ze het nog) 

o Complexiteit van de maatschappij 

▪ Blauw is een kleur die zelden voorkomt in de natuur 

▪ Culturen die complexer zijn zijn in staat om meer blauwe artefacten te 

maken 

- In de praktijk 

o Genderneutrale voornaamwoorden 

▪ Risico dat mensen teveel hierop vertrouwen 

▪ Maar je moet al heel sterk in Sapir-Whorf hypothese vertrouwen om te 

geloven dat ze er ook echt anders over nadenken door gebruik van 

opgelegde voornaamwoorden 

▪ Opletten met normatieve en descriptieve functie van woorden! 

• Niet dat woord niet bestaat omdat het niet in het woordenboek 

staat 

o Roetveegpiet 

▪ Leg niet al je eieren in dit mandje: als je denkt dat roetveegpiet ervoor zal 

zorgen dat racisme uit de wereld verdwijnt, ben je fout 

- Relativiteit houdt vooral rekening met relatie tussen taal en wereld 
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o Strikte toepassing bevindt zich hier vooral 

o Taal heeft sterke invloed op hoe jij de wereld ziet 

o Zwakkere versie laat meer ruimte in model: plaatst hier cognitie → bepaalt mee de 

cognitieve processen die los van taal staan 

o Complexere relatie tussen de drie dan gedacht 

 

3.2 Sapir-Whorf hypothese vs. De Saussure 

 

- De Saussure: taalteken bestaat uit signifiant en signifié 

o Signe = taalteken 

▪ Bv. Staat signaal voor echte boom – stukje van de werkelijkheid 

o Signifiant = talige vorm van teken = letterlijke vorm 

▪ Bv. Uitspraak van de boom – de vorm van de letters die ‘boom’ vormen 

o Signifié = concept dat hiermee overeenstemt = mentale concept 

▪ Bv. Ik wil naar de boom verwijzen door een bepaalde vorm en betekenis te 

krijgen – die zo naar echte boom verwijst 

o Cruciaal: relatie tussen beide = volledig arbitrair / willekeurig 

▪ Waarom noemen we een boom een boom? → afspraak 

- Toenemend bewijs dat er wel symbolische links zijn 

o Bv. Kukulu klinkt als haan 

- Relatie tussen taal en werkelijkheid is niet arbitrair volgens Sapir-Whorf 

- Ook andere vormen van non-arbitraire relaties, los van Sapir-Whorf, bv. onderzoek naar 

universele klanksymboliek: 
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o Bouba-kiki: ronde klinkers (ou, a) verwijzen vaker naar ronde vormen en minder 

scherpe objecten 

o Klinkergrootte – referentgrootte: open klinkers waarbij je mond meer open is woren 

vaker gebruikt bij grotere objecten 

o Iconische klanknabootsing: mensen zijn goed in het herkennen van 

klanknabootsingen 

▪ Woord slang vormgeven in geluid: je zou ssss doen 

▪ Mensen goed in staat om geluiden te linken aan concepten 

Kritiek op Sapir-Whorf-hypothese 

- Meer gelijkenissen dan verschillen tussen talen 

- Bewijs voor theorie is enkel anekdotisch 

o Bv. 40 woorden voor sneeuw: eskimo’s hebben er helemaal niet zoveel 

- Sprekers van talen die compleet verschillen, hebben toch dezelfde cultuur 

o Bv. Sprekers van het Hongaars en het Duits 

- Sprekers van talen die sterk op elkaar lijken, verschillen sterk in cultuur 

o Bv. Sprekers van het Hongaars, Fins, Syberisch 

- Gevaar voor overinterpreteren: 

o Hiërarchie in talen – hiërarchie in culturen 

▪ Zijn talen die maar voor drie kleuren een woord hebben wel volwaardige 

talen? 

▪ Verleidelijk om hiërarchie in aan te brengen, maar niet doen! 

o Beschermen & promoten van talen/variëteiten 

▪ Koloniale visie om talen op te dringen 

▪ OF: we moeten talen willen behouden zodat we het culturele denkbeeld van 

die taal kunnen behouden 

o Determinisme 

▪ Taal bepaalt het gedachtengoed, je kan er niet omheen, gevangen in eigen 

taal 

- Theorie ligt onder vuur 

Sapir-Whorf hypothese revisited 

- Tijd is ruimte 

- Voorbeelden: 

o De les duurde veel te lang 

o Kerstmis komt nu wel heel dichtbij 

- Hoe universeel is dit? 

o Niet zo universeel → ruimte is heel concreet, tijd minder 

o In het Grieks/Hindi gaat het om een ander soort van ruimte: 3D-ruimte 

▪ Bv. De les duurde veel/weinig (ipv lang/kort) 

▪ Bv. Het was een groot/klein feest (ipv lang/kort) 

- Metaforen zijn taalafhankelijk 
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Voorbeelden Cassanto 

- Tijd als lopende lijn vs. tijd als vullende container → tijd inschatten 

o Resultaat: 

▪ Engelsen zijn beter bij de lijn dan Grieken 

▪ Grieken zijn beter bij de container dan Engelsen 

▪ Taal/cultuur (en de metaforen daarin) bepalen onze cognitie → als je de 

metafoor ziet die bij jouw cultuur hoort, kan je de tijd beter inschatten 

- Wat met taalsystemen zonder numeriek systeem zoals het onze? 

o “1, 2, 3, tiental en veel” 

o Deze mensen zijn ook minder goed in staat om te zeggen of deze twee afbeeldingen 

van elkaar verschillen of niet 

o Is een andere manier, daarom niet inferieur! 

 

- Rechtshandig: grotere kans dat je je rechterhand gebruikt wanneer je het over positieve 

zaken hebt 

o Zie onderzoek: 

▪ Rood positieve concepten 

▪ Blauw negatieve concepten 

▪ Rechtshandigen stellen goede dingen voor aan rechterkant, dingen waarmee 

ze het niet eens zijn aan linkerkant 

• Zelfde geldt voor linkshandigen 

▪ Politiek spectrum doet er niet toe, met welke hand je schrijft doet er wel toe 
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o Nieuw onderzoek: 

▪ Rechtshandigen gaan zebra als hij goed is rechts zetten 

▪ Linkshandigen gaan zebra als hij goed is links zetten (daar is zwart balkje 

langer) 

▪ Boven is altijd goed, ongeacht links- of rechtshandig 

 

o Nieuw onderzoek: met skihandschoen dominoparcours bouwen 

▪ Voorkeurshandigheid kan je op korte tijd manipuleren 

▪ Mensen moesten dominoparcours bouwen waarbij één van de handen in 

een skihandschoen zat: zorgt voor negatieve ervaring → vrije hand krijgt 

positievere lading 

▪ Voorkeurshand heel snel omkeren: als je mensen opnieuw vraagt het goede 

dier te tekenen, als mensen met goede hand (bv. rechts) in handschoen 

zaten: goede dier links zetten 

▪ Ervaringen met de wereld zijn kneedbaar 

• Als je mensen verplicht om een bepaalde taal te gebruiken, kan dit 

dan effect hebben op het 

wereldbeeld van die 

mensen? 

 

 

 

 

 

 



91 
 
 

 

 

 

4. Gebaren 

- Paul Ekman: FACS – Facial Action Coding System 
o Systeem om gelaatsuitdrukkingen objectief te meten 
o Nauwgezet systeem om gelaatsuitdrukkingen kwantificeerbaar te maken 
o Een onderzoek over heel veel verschillende culturen heen 
o Ontzettend veel overeenkomsten > nauwelijks culturele verschillen 

4.1 Gebaren: universeel of cultuurgebonden? 

- Emblemen: vaste vorm-betekenis-verhouding 
o Kleine aanpassing aan vorm levert een andere betekenis op 
o Gebaren zijn veel minder universeel (hoewel er dingen overeenkomen) 
o Vooral gelijkenissen in aantallen en types van gebaren die we gebruiken 
o We denken dat bv. Italianen meer gebaren gebruiken → geen bewijs voor 

▪ Wél meer gebaren die hoger in de ruimte worden geproduceerd waardoor 

dat zo lijkt 
- Gebaren: taalgebonden (Goldin-Meadow) 

o Emblemen = sterk genormeerde types van gebaren 

▪ Veel sterkere betekenis 

o Satellite-framed vs. verb-framed talen 

o Blinden vs. geblindeerden vs. zienden 

▪ Gebaseerd op talen: ze maken dezelfde gebaren 

o Structuur van gebaren geleerd via taal, niet via zicht 

▪ Onderzoek: afhankelijk van de structuur van de gesproken taal maken 

mensen een gebaar: blinden doen het op structureel dezelfde manier als hun 

ziende taalgenoten 

5. Argumentatie 

- Remember Sofie Appels 

o Blijft dit cross-cultureel overeind? 

 

- Op basis van cultureel model van Hofstede (2010) 

o Grote vs. kleine machtsafstand 
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o Veel vs. weinig onzekerheidsvermijding 

o Collectivisme vs. individualisme 

- 2 hypotheses op basis van ELM (Pornpitakpan & Francis 2000): 

o H1: mensen uit culturen die collectivistisch zijn, grote onzekerheidsvermijding 

hebben en grote machtsafstanden zullen sterker overtuigd worden door de expertise 

van de bron 

o H2: mensen uit culturen die individualistisch zijn, kleine onzekerheidsvermijding 

hebben en kleine machtsafstanden zullen sterker overtuigd worden door sterke 

argumenten in de communicatie 

o Test bij Canadese en Thaise proefpersonen (volgens Hofstede twee uitersten) 

- Experiment (Pornpitakpan & Francis 2000): 

o Design 

▪ 76 Canadese en 185 Thaise proefpersonen 

▪ 3 verschillende bronnen 

• Dermatoloog (hoge expertise) 

• Kapper (matige expertise) 

• Muzikant (lage expertise) 

▪ 2 types argumentatie 

• Sterk (kwaliteitslabels, testresultaten) 

• Zwak (lekkere geur, overal beschikbaar) 

o Welke types evidentie gebruiken proefpersonen om de kwaliteit van de shampoo in 

te schatten. Inschatting gebaseerd op: 

▪ Brand attitude 

▪ Aankoopintentie 

o Resultaten 

▪ Sterkte van argumenten relevant voor zowel Thaise als Canadese 

proefpersonen, maar het effect bij de Canadezen is groter 

▪ Expertise van de bron speelt geen rol bij de Canadezen maar wel bij de 

Thaise proefpersonen 

▪ Beide hypotheses bevestigd 

- Evidentietypes in een West-Europese context (Hornikx & Hoeken, 2007) 

o Vergelijking tussen Frankrijk en Nederland 

o Stelling voorgelegd 

o 4 types van evidentie getest: 

▪ Statisch 

▪ Autoriteit 

▪ Causaal 

▪ Anekdotisch 

o Hypothese niet bevestigd dus je kan wel zeggen dat vorige studie cherry picking is 



93 
 
 

 

 

 

 

 

DEEL 4: ONDERZOEK AUTODELEN 

1. Kwalitatief 

1.1 Inleiding 

- Enkel onderzoek met niet-moedertaalsprekers 

- Grote variatie in afkomst en taalvaardigheid 

- Twee stappen per proefpersoon: 

o Tekst zin per zin lezen: moeilijkheden markeren 

▪ Heat maps 

o Tekst paragraaf per paragraaf: in eigen woorden herformuleren 

▪ Blauw: te moeilijk om samen te vatten 

- In totaal 49 proefpersonen 

- Enkel gewerkt met tekst, geen lay-out 

1.2 Teksten 

Tekst 1 

- Zin per zin moeilijk 

o Voor elk wat wils 

o In je buurt 

- Drie delen met blauwe balken: moeilijk om te reproduceren 

Tekst 2 

- Zin per zin moeilijk 
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o De stap zetten 

o Herwonnen vrijheid 

o Speed pedelec  

o Steentje bij dragen 

o Slooppremie 

- Geen blauwe balken: reproduceren lukte goed 

Tekst 3 

- Zin per zin moeilijk 

o Autodeelland 

o CNG 

o LPG 

o Gebaat zijn bij 

- Blauwe balken 

o Zin met audodeelland 

o Hypothetische maximale gebruik van auto 

Tekst 4 

- Zin per zin moeilijk 

o Hanteer 

o Al stappend 

o Soelaas brengen 

o Geval in nood 

- Blauwe balken 

o Tweede paragraaf 

Tekst 5 

- Zin per zin 

o Autobezit 

o Autodeler 

o OV 

o Openbare invulling 

o Burgerinitiatief 

- Blauwe balken: geen 

Tekst 6 

- Zin per zin 

o Ontginning 

o Emissievrije voertuigen 

o In aanschaf 

- Laatste twee alinea’s blauwe balken 
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Tekst 7 

- Zin per zin 

o Hapert 

o Met het oog op 

- Blauwe balken 

o Derde alinea 

Tekst 8 

- Zin per zin 

o Niet 

o Structureel 

- Blauwe balken 

o Twee blauwe balken 

1.3 Kwalitatief – samengevat 

Begrip loopt vast op verschillende vlakken:  

- Jargon 

o Slooppremie 

o Emissievrij 

o Speed pedelec 

o CNG 

o OV 

o Vloot 

o Burgerinitiatief 

o Opsommingen van “moeilijke” woorden (bv. types / klimaatverandering, 

energieverbruik, luchtvervuiling, …) 

- Uitdrukkingen 

o Voor elk wat wils 

o Soelaas brengen 

o Een steentje bijdragen 

o Het niet zo breed hebben 

o Gebaat zijn bij 

o In dienst staan van 

o Met het oog op 

o Behoefte hebben aan 

- Bijwoorden & bijwoordelijke bepalingen 

o Wellicht 

o Algauw 

o Gewoonweg 

o Vanzelfsprekend 

o Dan ook 
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o Veelal 

o In orde 

o Nochtans 

2. Kwantitatief 

2.1 Dataset 

- Gebaseerd op online enquête 

- Zowel bij moedertaalsprekers als niet-moedertaalsprekers 

- 509 ingediende enquêtes, waarvan 382 bruikbaar 

- Stimuli gemaakt op basis van aangereikte lay-out 

2.2 Onderzochte effecten 

- Metonymie 

- Metafoor 

- Argumentatietype (anekdotisch – statistisch – autoritair – causaal) 

- Complexiteit (grammaticaal) 

- Nudging (aantrekkelijkheid – kosten/baten) 

- Framing (gain vs. loss frame) 

Metafoor 

- Geen significant (hoofd)effect voor metafoor 

- Afwezigheid van metafoor scoort beter dan 

aanwezigheid van metafoor 

- Geen verschil tussen native en non-native 

Metonymie 

- Geen significant (hoofd)effect voor metonymie 

- Geen significant verschil tussen de aanwezigheid of 

afwezigheid van metonymie (maakt niet uit of je het 

toevoegt of weglaat) 

Argumentatietype 

- Geen significant (hoofd)effect voor argumentatietype 

- Geen verschil tussen natives en non-natives 

- Bij natives aansluiting bij wat we in de les zagen: 

trend dat anekdotes minder goed scoren dan 

overige argumentatietypes 
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Framing 

- Geen significant (hoofd)effect voor framing 

 

!! Nudging 

- Overtuigend significant effect voor nudging 

- Nudging maakt iets uit voor non-natives, maar niet voor natives 

- Kan aansluiten bij ELB: non-natives sprekers gaan op zoek naar heuristieken en andere 

manieren om een attitude te vellen over een tekst dan de tekstinhoud alleen, omdat deze 

tekstinhoud voor hen moeilijker is 

o Als het een mooie tekst is, vinden ze het ook een goede tekst 

 

- Nudging: zowel voor aantrekkelijkheid als voor kosten/baten 

- Non-natives groot verschil: als tekst lelijk is vormgegeven veel lagere score dan wanneer hij 

mooi is vormgegeven 

- Je kan het veilig doen want het heeft geen invloed op natives: je kan alleen maar winnen 
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Complexiteit 

- Geen significant (hoofd)effect voor complexiteit 

 

 

 

 

- Trend voor hoofdeffect (geen interactie met conditie!) van FT-friendly aanpassingen: geen 

complexe metafoor & metonymie + geen complexe grammatica voor iedereen 

 

2.3 Kwantitatief – samengevat 

- Een aantrekkelijk verpakte boodschap werk voor non-natives veel beter dan voor natives (cf. 

ELM-model) 

- Negatieve gevolgen tonen van autogebruik én positieve gevolgen van autodelen werkt bij 

non-natives beter dan bij natives 

- Beperkt gunstig effect van verwijderen van creatieve en grammaticale complexiteit (los van 

conditie) 

- Net te weinig data voor gefundeerde aanbevelingen 
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EXAMEN 

1. Leerstof examen 

- Enkel wat er in de les is besproken 

- Inclusief resultaten van eigen onderzoek 

o ! 

- Inclusief gastles 

o ! 

- Ook verplichte literatuur (3 teksten) 

o Details moet je niet kennen 

o Kan zijn dat je resultaten in verband moet brengen met theorie les 

2. Doel examen 

- Ik wil toetsen of je: 

o Talige, culturele en cognitieve processen van betekenisvorming kan herkennen, 

begrijpen en verwoorden 

o Kan inschatten welke verbale en non-verbale processen kunnen leiden tot een 

verhoogde aandacht, een gewenste perceptie en een positieve attitude 

o Onderzoeksresultaten kan interpreteren 

o Inzicht hebt in (voor- en nadelen van) methodes om talig gedrag en hun effect te 

meten en analyseren 

- Toon terminologie en inzicht in concepten 

3. Structuur examen 

- Kort gesloten vragen: 6 punten 

- Open vraag 1: 7 punten 

- Open vraag 2: 7 punten 

4. Voorbeeldvragen 

4.1 Gesloten vragen 

- Wat is de ‘foot in the door’-techniek? 

- Peterson & Palmer (2017) merkten in hun onderzoek dat politici die als aantrekkelijker 

worden beschouwd ook als competenter ingeschat worden. Welk type van attitudevorming 

is dat? 

- Wat zijn simplifying models? Welke drie concrete simplifying models werden er getest in de 

studie van Jaspaert et al. (2011; i.e. de zelfstudietekst)? 

- Wat is het McGurk effect? Op welke manier kan je dat effect in verband brengen met de Dual 

Coding Hypothese? 
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4.2 Open vragen 

 

 


