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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info
is de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag
te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen,
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een
aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven
en worden begrippen uitgelegd.

Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten en extra
bronnenmateriaal onder Bronnen. Deze website kun je bereiken via
www.doelgericht.info.

Het Opdrachtenmagazijn
In het Opdrachtenmagazijn vind je kennisvragen, inzichtopdrachten, opdrachten
waarvoor je in actie moet komen en casussen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding,
kerntaak, boek en hoofdstuk.
Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt
bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je bronnenboek afronden en daarna in het
Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook
beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie
nodig hebt.

Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste
opdrachten gemakkelijk terugvinden – het zoeken, selecteren en filteren van opdrachten.
De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de
opdracht uitprinten of opslaan.
Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met
je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Tip
Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt.



Bronnen
Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het Opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen
nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze
hulpmiddelen staan onder het kopje ‘Bronnen’. Deze kun je door middel van de zoekoptie
aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden.
Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar de websites en links
naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan soms niet direct in verband
met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat
je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.
Ook wordt er vanuit de bronnenboeken naar filmpjes en hyperlinks verwezen.

Inloggen
Bij Doelgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website
www.doelgericht.info. Op deze website vind je opdrachten, filmpjes en hyperlinks. De
licentie moet je eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product

hebt gekregen. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op
www.doelgericht.info. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de
website in. Vervolgens krijg je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen.

Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de licentie twaalf
maanden geldig op www.doelgericht.info.

Veel succes!



1. Wat is communicatie?

1.1 Inleiding

Je wordt communicatiemedewerker, maar wat is communicatie nou eigenlijk precies?
Iedereen communiceert. Jij communiceert met anderen en anderen met jou.
Communicatie is een belangrijke levensbehoefte voor elk mens en ook voor elke
organisatie. Over communicatie is ook nagedacht door mensen die er veel mee te maken
hebben. Zij hebben begrippen en theorieën geformuleerd waar jij, als professioneel
communicatiemedewerker, natuurlijk het een en ander van moet weten. Door je deze
kennis eigen te maken en bewust toe te passen, ben je in staat effectiever te
communiceren.

1.2 Basisbegrippen

Communicatie betekent het overbrengen van informatie. Dat begint bij de zender (Z)
die informatie wil overbrengen. De informatie die je overbrengt, noem je de boodschap
(B). De zender kan rechtstreeks met de ontvanger communiceren, bijvoorbeeld door
tegen hem te praten. Soms heeft hij een medium (M) nodig om de boodschap bij de
ontvanger (O) te krijgen. Dit hele proces van de zender tot aan de ontvanger noem je
in communicatietermen het ZBMO-proces. Als je laat bent voor een afspraak en je wilt
dat per sms laten weten aan je vrienden, dan ben jij de zender van de boodschap ‘Ik
ben te laat’, je telefoon het medium en je vrienden de ontvangers. Organisaties kunnen
voor het versturen van hun boodschap verschillende media inzetten, zo kan het medium
bijvoorbeeld internet (een website of sociale media), radio of televisie zijn.

Communicatie is vaak geen eenrichtingsverkeer. Je verwacht eigenlijk wel dat je vrienden
naar aanleiding van jouw sms’je even een reactie geven zodat jij weet dat je boodschap
overgekomen en begrepen is. Die reactie van de ontvanger noem je feedback. Als jij als
ontvanger van de boodschap daar weer op reageert, geef je een terugkoppeling. Door
de feedback en de terugkoppeling ontstaat er een communicatieproces waarbij de
ontvanger ook informatie zendt en de zender de feedback ontvangt.
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Als je een boodschap zendt, is het goed om na te denken wie de ontvanger is en op
welke manier je ervoor kunt zorgen dat hij de boodschap begrijpt. Stel je maar voor
dat je aan een jong kind iets wilt uitleggen over het ZBMO-proces. Dan pak je dat
natuurlijk anders aan dan als je hetzelfde wilt vertellen aan een familielid dat als
communicatiemedewerker werkt. Je zult rekening houden met het referentiekader van
de ontvanger. Het referentiekader is het geheel van waarden, normen, regels, gewoonten
en ervaringen waarop de ontvanger zijn handelen en denken baseert. Elke keer dat je
als communicatiemedewerker aan een boodschap werkt, is het goed je te verplaatsen
in het referentiekader van je doelgroep. Wie is de doelgroep, wat vinden ze belangrijk
en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn boodschap goed aankomt? Je probeert de
boodschap dus zo te verpakken in beeld en taal dat de ontvanger haar interpreteert
zoals jij wilt. Dat noem je ook wel coderen. De ontvanger probeert op zijn beurt de
informatie te interpreteren, en te begrijpen wat die voor hem betekent. Dat noem je
decoderen.

Naast dat je je inleeft in de ontvanger, is het belangrijk om rekening te houden met de
omgeving. Omgevingsfactoren kunnen de communicatie op verschillende manieren
beïnvloeden. Heb je een zakelijk gesprek met een collega in een restaurant waar de
tafeltjes dicht op elkaar staan en mensen makkelijk mee kunnen luisteren? Dan let je
extra op wat je wel en niet zegt. Als je belt met iemand die in de auto zit, kan dat je
gesprek ook beïnvloeden, omdat diegene ook op het verkeer moet letten.

Tijdens een gesprek kan er ruis ontstaan. Onder ruis reken je alle factoren die je afleiden
van de inhoud van de boodschap. Een communicatiestoring die ontstaat door externe
factoren noem je externe ruis. Denk maar aan een slechte telefoonverbinding of een
spreker die niet te verstaan is door bouwwerkzaamheden. Maar ook door factoren
binnen het communicatieproces – de zender, de ontvanger, de boodschap of het medium
– kan er ruis ontstaan. Dit noem je interne ruis. Voorbeelden hiervan zijn:
• een e-mail waarin niet duidelijk is wat de zender wil zeggen
• een spreker die zijn USB-stick met de presentatie erop is vergeten, waardoor hij nu

zonder de ondersteuning van PowerPoint een presentatie houdt
• het luisteren naar een boodschap die je niet begrijpt of waar jij een andere associatie

bij hebt dan de zender bedoelde.

Redundantie
Het woord redundantie betekent: het in overvloed voorkomen van iets, in dit geval dus
van informatie. Redundantie ontstaat door herhaling. Soms verduidelijkt dat de
boodschap, maar soms levert het irritatie op. Je kent vast wel een voorbeeld van iemand
die jou een verhaal vertelde dat in de kern wel een interessante boodschap bevatte,
maar dat door een overvloed aan details ergernis opwekte. Je ontving veel meer
informatie dan waar je interesse voor had. Deze ongewenste en overtollige informatie
veroorzaakte disfunctionele redundantie. Er is ook een vorm van redundantie waarbij
de extra informatie door herhaling wel gewenst is. Dan noem je het functionele
redundantie. Zo is het functioneel om tijdens een gesprek of een presentatie een
samenvatting te geven van wat je net hebt besproken. Dan is het voor de ontvanger
makkelijker om de boodschap te onthouden.
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1.3 Soorten communicatie

Je kunt in gesprek zijn met een groepje mensen of met één persoon, maar je kunt ook
in gesprek zijn met jezelf. Op basis van met wie je communiceert kun je
communicatiesoorten als volgt indelen:
• intrapersoonlijke communicatie
• interpersoonlijke communicatie
• massacommunicatie
• metacommunicatie.

Intrapersoonlijke communicatie
Communicatie die een persoon met zichzelf voert, is intrapersoonlijke communicatie.
Een voorbeeld is in jezelf praten. Als je in de supermarkt staat en in je hoofd bedenkt
wat je wilt eten en welke producten je daarvoor nodig hebt, voer je intrapersoonlijke
communicatie.

Interpersoonlijke communicatie
Het woord ‘inter’ betekent ‘tussen’ en communicatie tussen twee of meer personen
noem je daarom interpersoonlijke communicatie. Een interpersoonlijk gesprek hoeft
geen gesprek te zijn waarbij je elkaar ziet. Je kunt een interpersoonlijk gesprek hebben
via de telefoon of chat. Kenmerkend voor dit soort gesprekken is de mogelijkheid
feedback te geven tijdens het gesprek. En doordat jij feedback geeft, kun je ook weer
een terugkoppeling krijgen. Door de feedback en de terugkoppeling verloopt de
communicatie beter. Logisch, want de ontvanger kan direct reageren als hij de boodschap
niet begrijpt en de zender kan daar de boodschap meteen op aanpassen. Als de
interpersoonlijke communicatie met een groep mensen is, kun je het
‘groepscommunicatie’ noemen.

Bij interpersoonlijke communicatie kun je onderscheiden:
• one-to-onecommunicatie

een gesprek tussen twee personen
• one-to-manycommunicatie

communicatie van één persoon naar meerdere personen
• many-to-manycommunicatie

Meerdere mensen communiceren met meerdere mensen. Bijvoorbeeld via sociale
media. Je communiceert met meerdere mensen, en deze mensen communiceren
vervolgens niet alleen met jou maar ook met vele anderen.
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One-to-manycommunicatie.

Massacommunicatie
Communicatie waarbij je met je boodschap een grote groep mensen bereikt, noem je
massacommunicatie. Je gebruikt daarbij een massamedium, zoals televisie, radio of een
krant. Via een massamedium communiceer je met als doel in één keer zo veel mogelijk
mensen te bereiken met je boodschap.

Metacommunicatie
De term meta betekent dat het over het onderwerp zelf gaat. Metacommunicatie gaat
dan ook over communicatie over de communicatie of het communicatieproces zelf. Dat
klinkt misschien gek, maar het komt toch wel vaak voor. In een gesprek kan je
gesprekspartner bijvoorbeeld zeggen: ‘Heb ik goed begrepen dat je het met mij eens
bent?’ of ‘De opdracht die je mij geeft, lijkt me erg leuk.’ Door dit soort mededelingen
laat je merken dat je de boodschap begrepen hebt en dat er geen misverstanden zijn.
Dit verbetert meestal de communicatie.

1.4 Manier van communiceren

Afhankelijk van de vorm of de middelen kun je op verschillende manieren communiceren.
Zo kun je onderscheid maken tussen:
• verbale communicatie en non-verbale communicatie
• mondelinge communicatie en schriftelijke communicatie
• vocale communicatie en non-vocale communicatie
• intentionele communicatie en niet-intentionele communicatie
• auditieve communicatie en visuele communicatie
• interactieve communicatie.
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Verbale en non-verbale communicatie
Schriftelijke en mondelinge communicatie waarbij je gebruikmaakt van taal noem je
verbale communicatie. Het is communicatie waarbij de zender in spraak of schrift
‘spreekt’. Communicatie waarbij je niet praat of schrijft en waarbij je dus geen gebruik
maakt van taal, noem je non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie is de
communicatie die ontstaat omdat je bepaalde kleding draagt of je haar op een bijzondere
manier hebt waardoor de ander zich een mening over je vormt. Het kan ook zijn dat je
door aan iets te ruiken, te voelen of te proeven een reactie geeft zonder dat je daarbij
praat. Bijvoorbeeld door te knikken of je schouders op te halen. Allemaal vormen van
communicatie waarbij je gebruikmaakt van lichaamstaal.

Gezichtsuitdrukkingen zijn ook een vorm van non-verbale
communicatie.

Mondelinge en schriftelijke communicatie
Als je, zoals bij verbale communicatie, gebruikmaakt van taal kun je praten of schrijven
in die taal. In het eerste geval noem je dat mondelinge communicatie, in het tweede
schriftelijke communicatie.

Vocale en non-vocale communicatie
Het gebruik van je stem in de communicatie noem je vocale communicatie. Als je je
uitdrukt in taal zonder daar je stem bij te gebruiken, zoals de gebarentaal van een
doventolk, noem je dat non-vocale communicatie.

Intentionele en niet-intentionele communicatie
Om een boodschap over te brengen, communiceer je meestal bewust. Dat noem je
intentionele communicatie. Het komt wel eens voor dat je een bericht zendt zonder
dat je de bedoeling had dat te doen. Dan is het niet-intentionele communicatie. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat je een nogal boze uitdrukking op je gezicht hebt als je nadenkt.
De ontvanger kan dan denken dat je boos bent, terwijl dat niet zo is. Het was niet jouw
intentie om die indruk te geven, vandaar dat het ‘niet-intentionele communicatie’ heet.
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Auditieve en visuele communicatie
Communicatie waarbij je gebruikmaakt van geluid en die je dus kunt horen, noem je
auditieve communicatie. Deze communicatie gaat over de klank van je stem. Met je
stem kun je bewust variëren in een presentatie of tijdens een gesprek. Maar soms gaat
het ook onbewust doordat je stemming verandert, zodat je boos, verlegen of verliefd
klinkt. Auditieve communicatie is bijvoorbeeld belangrijk bij radiocommercials. Met
visuele communicatie gebruik je geen woorden maar beelden. Beelden brengen een
boodschap vaak veel krachtiger over dan woorden. Daarom zie je dan ook dat de meeste
vormen van communicatie dankbaar gebruikmaken van beelden.

Interactieve communicatie
Als de ontvanger in staat is te reageren op de boodschap, spreek je van interactieve
communicatie. Bijvoorbeeld: in een gesprek met een klant kan die klant meteen iets
terugzeggen. Je komt het begrip ‘interactieve communicatie’ vooral tegen in de
onlinecommunicatie. De ontvanger kan dan niet zozeer iets terugzeggen, maar wel
reageren door ergens op te klikken. Het begrip is ook bekend van de televisie. Je kunt
bijvoorbeeld via een sms’je stemmen op je favoriete kandidaat of tijdens de uitzending
je mening kenbaar maken op een tweede scherm, bijvoorbeeld je tablet.

Wanneer is er nu sprake van geslaagde communicatie? Als zender bepaal je dat door
te onderzoeken of de boodschap zo overgekomen is als je had bedoeld. Dat kun je
bijvoorbeeld afleiden uit de feedback van de ontvanger. Als het om
eenrichtingscommunicatie gaat, zoals met een advertentie in een tijdschrift, beoordeel
je dat door communicatieonderzoek.

1.5 Beïnvloedingstheorieën

Via de massamedia zoals televisie of radio ontvang je boodschappen die je op een
bepaalde manier beïnvloeden. Over de manier waarop de massamedia ontvangers
beïnvloeden, bestaan verschillende theorieën:
• stimulus-responstheorie
• two-step-flowtheorie
• multi-step-flowtheorie
• uses-and-gratificationstheorie
• agenda-settingtheorie
• kennisklooftheorie
• selectieve-perceptietheorie.

Stimulus-responstheorie
Een stimulus is een prikkel en de respons een reactie op die prikkel. Dit werd al vroeg
onderzocht door Ivan Pavlov. Hij ontdekte dat als je een hond te eten gaf en tegelijkertijd
een bel liet rinkelen, de hond na verloop van tijd vanzelf begon te kwijlen als hij de bel
hoorde rinkelen, ook zonder dat hij wat kreeg. In het begin dacht men dat de
massamedia ook wel zo zouden werken en dat je een grote massa makkelijk zou kunnen
beïnvloeden via de massamedia. Volgens dit idee is de ontvanger dus passief en hoort
hij de boodschap klakkeloos aan om zich daar vervolgens ook naar te gedragen. Vandaar
dat deze stimulus-responstheorie ook wel de injectienaaldtheorie heet. Alsof je met
een grote injectienaald de boodschap inbrengt bij de passieve massa om deze op die
manier te hersenspoelen.
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Two-step-flowtheorie
Naarmate de kennis over het verzenden van een boodschap via de massamedia groter
werd, kwam het inzicht dat de ontvangers van de boodschap helemaal geen passieve
ontvangers zijn. Mensen laten zich bij berichten eerder leiden door de mening van een
opinieleider dan door de berichten die ze rechtstreeks via massamedia krijgen. Deze
opinieleiders vormen een actieve groep die een uitgesproken mening heeft over een
onderwerp. Via hen laat een meer passieve groep zich makkelijker beïnvloeden. In de
two-step-flowtheorie verloopt de communicatie dus als een soort tweetrapsraket. Eerst
beïnvloedt een bericht een opinieleider die vervolgens deze kennis weer uitdraagt naar
de uiteindelijke doelgroep. Bij weblogs is dat heel duidelijk te zien. Een populaire
blogger ontvangt van een producent een product en schrijft daar vervolgens een positieve
recensie over. De volgers ontvangen de productinformatie vervolgens via de blogger,
in de hoop dat ze zijn mening overnemen.

Multi-step-flowtheorie
Deze theorie gaat ervan uit dat het beïnvloeden van de bevolking of de doelgroep niet
via twee, maar via meerdere stappen gaat. Volgens de multi-step-flowtheorie is er eerst
een kleine groep mensen die een nieuwe trend oppikt, dit zijn de vernieuwers of
innovators. Daarna volgen na verloop van tijd de mensen die ook gevoelig zijn voor
nieuwe trends, de early adopters, en zo verloopt de beïnvloeding van een merk via de
verschillende soorten groepen tot uiteindelijk alle mensen uit de doelgroep zijn bereikt.
Verderop in dit hoofdstuk lees je meer over deze zogenoemde adoptiecurve.

Uses-and-gratificationstheorie
Deze theorie gaat ervan uit dat mensen een bepaalde informatiebehoefte hebben en
zelf heel goed kunnen bepalen welke media ze gebruiken (use) om in deze behoefte
te voorzien (gratification). In de uses-and-gratificationstheorie heeft de ontvanger dus
een actieve rol waarbij hij zelf beslist welke informatie hij via welke media en op welk
moment tot zich neemt. Omdat er tegenwoordig veel meer informatiebronnen zijn dan
vroeger, valt er veel meer te kiezen en kunnen mensen kijken welke van deze bronnen
het beste aan hun wensen en behoeften kunnen voldoen.
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Mensen bepalen tegenwoordig zelf wel waar ze hun informatie vandaan halen.

Agenda-settingtheorie
Deze theorie gaat ervan uit dat massamedia niet kunnen bepalen wat we denken, maar
dat ze wel kunnen beïnvloeden waar we over denken. De agenda-settingtheorie leert
dat als er een onderwerp is dat in veel magazines en op de televisie aan bod komt, dit
vaak als gevolg heeft dat je er met je familie, vrienden en collega’s over aan de praat
raakt. Je vormt je eigen mening, maar bent wel beïnvloed door de massamedia doordat
je anders waarschijnlijk niet met elkaar over dat onderwerp had gesproken. Uit alle
informatie die bij je binnenkomt, maak je een keuze. Je selecteert met welke informatie
je wel iets doet en met welke niet. Jij maakt zelf je keuze, maar het nieuws heeft jou
wel bereikt via de massamedia.

Kennisklooftheorie
Deze theorie gaat ervan uit dat zelfs als mensen gelijke toegang hebben tot de
massamedia, er toch verschillen ontstaan doordat mensen verschillend met die informatie
omgaan en er niet allemaal hetzelfde of evenveel van onthouden. Een persoon die
openstaat voor kennis ontwikkelt zich tot iemand met veel kennis. Iemand die geen
interesse heeft in de aangeboden informatie blijft kennisarm. In de kennisklooftheorie
ontstaat de kloof dus omdat de een meer interesse heeft zich te ontwikkelen dan de
ander. Maar de kloof kan ook ontstaan doordat mensen met een lagere opleiding de
informatie te ingewikkeld vinden en daardoor minder goed in staat zijn er hun voordeel
mee te doen.

Selectieve-perceptietheorie
Zoals je hierboven gezien hebt, gaan de moderne beïnvloedingstheorieën ervan uit dat
mensen zelf keuzes maken over welke informatie ze willen ontvangen en over wat ze
ermee doen. In de communicatietheorie is ‘selectief’ daarom een belangrijk woord. Het
woord ‘selectief’ kun je ook lezen als ‘uitkiezen’. Je wilt als zender van een boodschap
graag dat de ontvanger jouw boodschap uitkiest om naar te luisteren.
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Daarbij kun je de volgende begrippen tegenkomen:
• selectieve perceptie
• selectieve blootstelling
• selectieve retentie
• selectieve acceptatie.

Selectieve perceptie
‘Perceptie’ betekent ‘waarneming’. Als je iets hoort, ziet, ruikt of voelt, neem je
informatie waar en verwerk je die vervolgens op basis van je eigen ervaringen. Jouw
ervaringen bepalen dus hoe je de informatie interpreteert en welk beeld je je daar
vervolgens van vormt. Dat noem je selectieve perceptie. Je kiest dus min of meer bewust
wat je wilt waarnemen. Hoewel de waarneming dus voor iedereen gelijk is, verwerkt
iedereen die informatie daarna subjectief. Dat zijn dus persoonlijke interpretaties en
daarom spreek je ook wel van selectieve interpretatie.

Selectieve blootstelling
Als je radio luistert en tegelijk in gesprek bent, hoor je niet alles en daarbij staat de
radio ook niet 24 uur per dag aan. Je ontvangt dus wel informatie via de radio, maar
alleen op die momenten dat je er zelf voor kiest. De eigen keuze voor het ontvangen
van informatie heet selectieve blootstelling.

Selectieve retentie
Van alle informatie die je tot je neemt, vergeet je ook al snel weer een deel. Je vindt
nu eenmaal niet alles even interessant en dus sla je ook niet alles even goed op in je
hersenen. Het vasthouden van informatie of onthouden ervan heet ‘retentie’. Dat je
sommige informatie wel onthoudt en andere niet, heet selectieve retentie.

Selectieve acceptatie
Niet alles wat je aan informatie kunt opnemen, neem je ook echt op. Als je bijvoorbeeld
een artikel in een tijdschrift leest, maak je zelf een keuze wat je wel leest en wat niet.
Het kan zijn dat je stukken overslaat. Je ‘accepteert’ dan dus maar een deel van een
artikel. Dat noem je daarom selectieve acceptatie.

Een duidelijk voorbeeld van selectieve perceptie!
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