
 

 
Toddlers & Television through the Years. 
 

A comparison between the present and the 
period when television was still very new. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Marijke Westerink 3375471 
Taal- en Cultuurstudies,  

hoofdrichting Nieuwe Media en Digitale Cultuur 
Bachelor Eindwerkstuk Media en Educatie 

Begeleidster: Bregt Lameris 
24 juni 2011 



   

  
 

  



Bachelorscriptie Media & Educatie  Marijke Westerink 3375471   

  
 

Inhoudsopgave 
 
Inleiding .............................................................................................................1 
 
 
1. Hoe leren wij van televisie?.........................................................................4 

1.1 De ‘Social Learning Theory’ 4 
1.2 De ‘Simulation Theory’ 6 
1.3 De ‘Theory of Mind’ 6 

 
 
2. Televisie in ontwikkeling .............................................................................8 

2.1 De rol van televisie in de naoorlogse samenleving 8 
2.2 Hoe leerden kinderen van televisie ten tijde van de opkomst van televisie? 9 

 
 
3. Televisie in de postmoderne maatschappij.............................................11 

3.1 De rol van televisie in de ‘digitale’ samenleving 11 
3.2 Hoe leren kinderen van televisie in de hedendaagse, moderne samenleving? 11 

 
 
Conclusie.........................................................................................................14 
 
 
Bibliografie ......................................................................................................15 



Bachelorscriptie Media & Educatie  Marijke Westerink 3375471 

 1 
 
 

Inleiding 
 
Al lange tijd heerst de algemene optiek dat televisiekijken slecht voor je zou zijn. Het 
zou ervoor zorgen dat het collectieve bewustzijn en het individuele karakter van de 
kijker verdwijnt.1 Ook zou televisie kijken ervoor zorgen dat een mens sneller 
agressie toont: dit zou het geweld in de publieke ruimte verergeren. Het probleem 
met deze assumpties is, dat er geen hard bewijs voor is dat ze kan onderbouwen. 
Het kijken van bijvoorbeeld een actiefilm hoeft niet per definitie te zorgen voor 
agressief gedrag bij de kijker; er zijn verschillende psychologische theorieën die deze 
assumpties tegenspreken. Zo betogen sommige wetenschappers juist dat het kijken 
van een actiefilm of een film waar veel agressie in voorkomt geen agressie oproept, 
maar er met name voor zorgt dat de kijker eventuele agressieve gevoelens in de 
fictieve wereld kwijt kan. In het verlengde hiervan ligt de catharsistheorie van de 
filosoof Aristoteles. Al in 335 voor Christus dacht Aristoteles namelijk dat mensen hun 
emoties kwijt zouden kunnen in het theater; de gesimuleerde dialogen en fictionele 
situaties zouden de kijkers de mogelijkheid geven om eventuele heftige emoties te 
uiten in fictionele gebeurtenissen. Ze worden hierdoor ‘opgeschoond’ van slechte 
emoties: catharsis. Op deze manier hoeven heftige emoties niet worden geuit in het 
echte leven.2  
 
Andere wetenschappers, waaronder de psycholoog Keith Oatley, betogen dat fictie 
een simulatie is van een emotionele gebeurtenis die ons kan helpen om op een 
bepaalde manier te reageren in situaties of ons helpt inzicht te krijgen.3 Fictie biedt 
ons ook de mogelijkheid om emoties te uiten in een ‘veilige’, fictionele oefenruimte, 
dit wordt ook wel mimesis genoemd. De ideeën van Oatley bouwen voort op de 
social learning theory van de sociale psycholoog Albert Bandura. Hij voerde in 1962 
een experiment uit waarbij hij keek hoe kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud 
reageerden op en leerden van fictionele situaties. Dit beschreef hij in het artikel 
‘Social learning through imitation’ dat uitkwam in 1962. In dit werk introduceerde hij 
de social learning theory, welke kort gezegd inhoudt dat mensen leren van anderen 
door observatie.4 Het onderzoek werd uitgevoerd in 1962, wat de vraag oproept of de 
uitkomsten nog steeds toepasbaar zijn in het huidige tijdperk. Het onderzoek zette 
me aan het denken: wat leren kinderen eigenlijk van televisie? En, hoe leren kleuters 
in de hedendaagse Nederlandse maatschappij van fictionele situaties op televisie in 
vergelijking met kleuters uit de periode toen televisie pas net in opkomst was? Met 
fictionele situaties doel ik op alle fictionele televisieprogramma’s met een script, dus 
niet op het nieuws of documentaires.  
 

                                                
1 MarieWinn, The Plug-in Drug (New York: Viking Press, 1997), 56. 
2 Aristoteles, Poetica (335 v. Christus) 
3 Keith Oatley, “Why fiction may be twice as true as fact: Fiction as cognitive and emotional 
simulation,” Review of General Psychology 3.2 (1999): 114-115. 
4 Albert Bandura, “Social learning through imitation,” in Nebraska Symposium on Motivation, ed. M.R. 
Jones (Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1962). 
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Als onderwerp voor dit onderzoek heb ik voor de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar oud 
gekozen, omdat dit de doelgroep was binnen Bandura’s onderzoek, maar ook omdat 
kinderen vanaf 4 jaar in staat zijn om fictionele beelden te begrijpen binnen de 
representatieve natuur van de televisie.5 Kleuters kunnen uren fantaseren en zelf 
fictieve verhalen uitbeelden met hun speelgoed. Mede hierdoor zijn kinderen al vanaf 
jonge leeftijd in staat om zich te verplaatsen in de ander. Kinderen leren onderscheid 
maken tussen feit en fictie doordat hun ouders hen dit aanleren. Kinderen vanaf vier 
jaar oud zijn er namelijk toe in staat om te begrijpen dat wat op televisie uitgezonden 
wordt, niet echt is. Op jongere leeftijd beheersen zij deze vaardigheid nog niet; zo 
zou een driejarige, wanneer hem of haar gevraagd wordt of het glas water op het 
televisiescherm omvalt als we de televisie draaien, zeggen dat dit waar is.6 Ondanks 
het feit dat ze onderscheid kunnen maken tussen feit en fictie, is het belangrijk om 
een kleuter niet alleen naar programma’s te laten kijken. Kleuters moeten het kijken 
nog leren: ze moeten leren de emoties die televisieprogramma’s oproepen te 
verwerken. Het is daarom belangrijk dat een ouder een kleuter begeleidt door samen 
te kijken, vragen te stellen en uitleg te geven.7 Het onderscheid maken tussen feit en 
fictie op televisie leren ze niet alleen van hun ouders; uit onderzoek blijkt dat 
kinderen realiteit en fictie onderscheiden in het kader van verschillende 
televisiegenres (Wright, 1994). Zo herkennen ze bijvoorbeeld komedies door de 
zogenaamde gag reel (blikkerig lachen dat achter de scène is geplaatst).8 Een 
programmareeks die altijd dezelfde kenmerken vertoont, wordt door een kind in een 
bepaald genre geplaatst en krijgt hierdoor de stempel ‘fictie’ of ‘feit’.  
 
Bandura’s onderzoek heeft een tijd terug mijn aandacht getrokken en heeft me 
gemotiveerd om over dit onderwerp meer te weten te komen. Het onderzoek is van 
belang voor deze scriptie, omdat ik aan de hand ervan kan vaststellen of televisie 
een leerelement heeft. Ik vraag me af of wij anno 2011 op een andere manier leren 
van televisie dan ten tijde van Bandura’s onderzoek. Ik heb gekozen om het heden te 
vergelijken met de beginperiode van de ontwikkeling van televisie, omdat we ons 
tegenwoordig bevinden aan de beginperiode van de ontwikkeling van de digitale 
media. Een andere reden waarom ik heb gekozen voor de beginperiode van de 
ontwikkeling van televisie, is omdat het medium toen nog in opkomst was en erg 
populair begon te worden. Het was de tijd van de wederopbouw na de oorlog en 
steeds meer gezinnen hadden het geld om een televisie aan te schaffen.9 Televisie 
was toentertijd nog relatief nieuw.10 Het was een medium dat gelijk stond aan 
gezinsvermaak; gezinnen met televisie nodigden vaak buren of vrienden uit om bij 
hen thuis televisie te komen kijken. Het was hét apparaat waar mensen zich elke 
avond voor verschansten.11 Tegenwoordig is televisie nog steeds het middelpunt van 
onze huiskamer, maar we verschansen ons niet langer avonden lang met de familie 
voor de beeldbuis. Door de ontwikkelingen van nieuwe media zijn we als het ware 
verdeeld geraakt over verschillende kamers van het huis. 
                                                
5 John C. Wright et al., “Young Children’s Perception of Television Reality: Determinants and 
Developmental Differences,” Developmental Psychology Vol.30 No. 2 (1994), 229-230. 
6 Wright, 230. 
7 Justine Pardoen, “Pientere kleuter heeft eigen tv op kamer,” Trouw, week 24, 1999. 
http://www.ouders.nl/trouw/t1999058.htm 
8 Wright, 230. 
9 Lynn Spigel, Make room for TV: television and the family ideal in postwar America (Chicago: The 
University of Chicago Press, 1992), 36. 
10 Michele Hilmes, The Television History Book (London: British Film Institute, 2003), 11-12. 
11 Spigel, 37. 
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In eerste instantie wil ik aan de hand van verschillende psychologische theorieën 
uitleggen hoe wij van televisie leren. De volgende theorieën zijn hiervoor relevant: de 
social learning theory (Bandura, 1962), de simulation theory (Oatley, 1999) en de 
theory of mind (Giles, 2003). Daarna zal ik uiteenzetten welke rol televisie speelde in 
de jaren ’50 en ’60 aan de hand van de tekst van Spigel (1992) en Maccoby (1951), 
omdat mensen toen nog niet helemaal bekend waren met het fenomeen ‘televisie’ en 
haar invloed. Ik wil kijken of ontwikkelingen in het medialandschap ervoor gezorgd 
hebben dat kleuters tegenwoordig op een andere manier leren van televisie. Ruim 50 
jaar later leven we immers in een periode waarin nieuwe media centraal staan. Ik zal 
dit onderzoeken aan de hand van de teksten van Meltzoff (2002), Alma (2008) en 
Weber en Mitchell (2008).  
 
Ik verwacht dat uit mijn onderzoek zal blijken dat de kleuters uit de beginperiode van 
de ontwikkeling van televisie meer werden beïnvloed door televisie dan de kinderen 
van nu, omdat de hedendaagse kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen 
met verschillende nieuwe media. Ze zijn dus ook al vanaf jonge leeftijd in staat om te 
begrijpen dat deze media fictioneel zijn en worden door hun ouders getraind om een 
onderscheid te maken tussen ‘echt’ en ‘niet echt’. De kinderen in 1962 waren hier 
waarschijnlijk minder goed toe in staat, vooral omdat ouders zich toentertijd nog niet 
bewust waren van de impact die televisie op het dagelijks leven zou kunnen hebben. 
Tegenwoordig zijn we ons hier wel van bewust en weten veel ouders dat ze hun 
kinderen genoeg over het televisiekijken moeten informeren en uitleggen.12 
 

                                                
12 G. Hoevenaars, “Ouders moeten praten over tv,” Spits, februari 7, 2011: 3. 
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1. Hoe leren wij van televisie?  
 
Al lange tijd heerst de algemene gedachte dat het kijken van 
televisie je in een couch patato verandert. Een couch potato 
is een lui persoon wiens ontspanning enkel bestaat uit op de 
bank hangen en naar de televisie staren. Het beeld van een 
typische couch potato is een dikke man of vrouw op de bank 
met een zak chips. Maar, waar komt dit beeld vandaan? 
 
Ik ben in verschillende academische databanken op zoek gegaan naar het bewijs of 
de couch potato echt bestaat. Ik zocht naar de bevestiging dat mensen die veel 
televisie kijken ook echt dik, dom en lui zijn. Er is veel onderzoek gedaan, maar het 
blijkt dat er geen academische onderbouwing bestaat van het bestaan van de couch 
potato. Dat de couch potato niet per definitie dik en lui is, blijkt uit het onderzoek “Is 
Television Bad for Your Health?” van de Belgische communicatiewetenschapper Jan 
van den Bulck. Van dan Bulck kon geen relatie vaststellen tussen televisiekijken en 
zwaarlijvigheid, maar wat hij met zijn onderzoek wel heeft aangetoond, is dat 
televisiekijken invloed heeft op verschillende aspecten van het zelfbeeld van de 
adolescenten. Doordat ze dagelijks geconfronteerd worden met het ‘ideale lichaam’, 
houden ze zich juist meer bezig met hun fysieke verschijning en proberen ze fit te 
blijven.13 
 
1.1 De ‘Social Learning Theory’ 

Zoals uit het onderzoek van Van den Bulck blijkt, is een link tussen televisiekijken en 
zwaarlijvigheid eigenlijk niet bestaand. Maar hoe zit het met de tweede helft van de 
algemene optiek over de couch potato, namelijk dat mensen dom worden van 
televisiekijken? Ook hier is veel academisch onderzoek naar gedaan; vooral op het 
gebied van de sociale psychologie. Een pionier op dit gebied is Albert Bandura. Hij 
introduceerde al in 1962 – toen de televisie in Amerika nog relatief nieuw en erg 
populair was – de social learning theory: het houdt in dat mensen leren van anderen 
door hen te observeren. Bandura toont dit aan door middel van een onderzoek, 
waarbij 66 kinderen tussen de 4 en de 6 jaar oud verschillende filmpjes te zien 
krijgen.14 De 66 kinderen werden verdeeld over vijf groepen die allemaal een ander 
filmpje te zien kregen. De eerste en tweede groep zagen een volwassen vrouw 
agressief gedrag uiten tegenover een plastic pop door middel van een 
speelgoedhamer of met haar vuisten. De derde groep zag hetzelfde filmpje, maar dit 
keer was de agressieveling niet menselijk, maar een cartoon. De vierde en vijfde 
groep zagen tot slot een filmpje waarbij de middelen aanwezig waren, maar waarbij 
het menselijke filmpersonage geen agressief gedrag uitte. Na het kijken van de 
filmpjes waren eigenlijk alle kinderen mild gefrustreerd. Ze werden naar een kamer 
gebracht, waar zich dezelfde plastic pop en de speelgoedhamer bevonden. Door 
middel van een two-way mirror waren de onderzoekers in staat om het gedrag van 
de kinderen te observeren. Vooral de kinderen uit de eerste twee groepen 
vertoonden agressief gedrag, het viel op dat ze de bewegingen van de actrice exact 

                                                
13 Jan van den Bulck, “Is Television Bad for Your Health? Behavior and Body Image of 
the Adolescent “Couch Potato,” Journal of Youth and Adolescence, Vol. 29, 3 (2000): 278. 
14 Bandura, 73. 



Bachelorscriptie Media & Educatie  Marijke Westerink 3375471 

 5 
 
 

kopieerden (zie figuur 2.3 op de volgende bladzijde).15 De uitkomst van het 
onderzoek suggereert dat kinderen leren door observaties van het gedrag van 
anderen. Deze aanname is ook toe te passen op televisie; situaties op televisie 
kunnen dienen als leermoment. Dit staaft het idee dat je niet dom wordt van 
televisiekijken, maar het roept wel de volgende vraag op: roepen bepaalde scènes 
op televisie agressief gedrag op bij kijkers?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het jaar 1968 werd door de psycholoog D. Hick een vergelijkbaar experiment 
uitgevoerd.16 De proefpersonen, wederom jonge kinderen, kregen een filmpje te zien 
waarin een volwassene agressief gedrag vertoonde. De kinderen kregen allemaal 
hetzelfde filmpje te zien, maar werden verdeeld over drie groepen. Bij de eerste 
groep was er tijdens het kijken van het filmpje een volwassene aanwezig die 
goedkeurend op het filmpje reageerde, bij de tweede groep reageerde de 
volwassene afkeurend en bij de derde groep was helemaal geen volwassene 
aanwezig.  
 
De kinderen werden na het kijken van het filmpje wederom naar een kamer gebracht 
waar ze door een two-way mirror werden geobserveerd. Het bleek dat de kinderen uit 
de eerste groep het gedrag van de acteur exact kopieerden, ze hadden immers de 
indruk gekregen dat dit gedrag goed was. De tweede groep bleek geen agressief 
gedrag te vertonen. Verrassend was echter dat de derde groep, de groep zonder 
volwassen begeleiding, eveneens het gedrag van de acteur kopieerde. Hieruit blijkt 
dat het belangrijk is om met kinderen te praten over wat er te zien is op televisie, mits 
er geen lerend element in het televisieprogramma naar voren komt. Dan alsnog is het 
ouders aan te raden om met hun kinderen te praten over het televisieprogramma; 
kinderen zijn namelijk op jonge leeftijd nog niet in staat zelf te beoordelen wat goed 
                                                
15 Bandura, 76. 
16 D.J. Hicks, “Short and long-term retention of affectively varied modeled behavior,” Psychonomic 
Science 11 (1986b): 369-370. 
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of fout is en zullen daarom het gedrag binnen de voorbeeldsituaties kopiëren. Ze 
leren van deze voorbeeldsituaties, maar kunnen zelf nog niet het onderscheid maken 
tussen goed en fout.17 Ze zullen dus agressief gedrag kopiëren als dit gedrag bij hen 
door een filmpje wordt opgeroepen. Dit is in tegenspraak met Aristoteles; hij 
beargumenteerde juist dat mensen hun emoties kwijt zouden kunnen in fictionele 
situaties zoals theater, niet dat deze emoties hierdoor werden versterkt.  
 
1.2 De ‘Simulation Theory’ 

Ondanks het feit dat de theorie van Aristoteles erg oud is, zijn er tegenwoordig nog 
steeds wetenschappers die deze theorie aanhangen. Zo ook de psycholoog Keith 
Oatley, al nuanceert hij Aristoteles’ optiek binnen zijn theorie wel. Hij introduceerde in 
1999 de simulation theory. Deze theorie bouwt zowel voort op de catharsistheorie 
van Aristoteles als op de social learning theory van Bandura; het combineert en 
nuanceert beide theorieën. Volgens Oatley nodigt een fictieve gebeurtenis of een 
simulatie de kijker uit om de imaginaire wereld van het narratief binnen te stappen.18 
Fictie levert context om het elliptische te begrijpen; het biedt een context van de 
doelen en plannen van een personage. Het geeft de kijker de mogelijkheid om iets 
van de emoties die opkomen te ervaren. Fictie kan ook dienen als een persoonlijke 
waarheid en kan inzicht bieden, omdat het de kijker op emotioneel vlak raakt. Niet 
alleen de personages ervaren emoties, maar de toeschouwers van alle leeftijden 
ervaren ze ook. De simulaties die boeken, toneelstukken en televisieseries nu 
eenmaal vormen, kunnen ervoor zorgen dat mensen meer te weten komen over de 
intieme betrokkenheid van emoties. Ze bieden een proefruimte die veilig is; we leren 
van deze ‘fictionele emoties’, omdat ze ons inzicht bieden in ons eigen leven en in 
het leven van anderen. Leren van film of televisie gebeurt op deze manier in een 
soort van oefenruimte, waar we kunnen vallen en weer opstaan. Zo leren we van 
televisie door gedrag en emoties uit fictionele situaties te kopiëren (zoals Bandura 
aantoont met zijn social learning theory), maar oefenen we het uiten hiervan in een 
fictionele, veilige ruimte en kunnen we hierdoor eventueel spanningen en heftige 
emoties uit het dagelijks leven loslaten. 
 
1.3 De ‘Theory of Mind’ 

Inzicht in het leven van anderen, of misschien het voelen van empathie, is erg 
belangrijk in het leven. Dit staat centraal binnen de theory of mind van David Giles, 
een theorie die nauw samenvalt met de simulation theory. Bij de theory of mind gaat 
het er in principe om dat we ons kunnen verplaatsen in iemand anders. Het is het 
menselijk vermogen om een beeld te vormen van het perspectief van een ander en 
indirect ook van zichzelf.19 Men maakt gebruik van de theory of mind wanneer er 
beschreven wordt wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn perspectief. Het 
hebben van deze vaardigheid is noodzakelijk bij het kijken van televisie, aangezien 
we niet mee kunnen voelen met de personages wanneer we het vermogen tot 
inleven niet zouden bezitten. Zo kunnen we leren over onbekende emoties, of het 
brengt emoties naar boven die zich vlak onder het oppervlak bevinden. Het geeft ons 
de mogelijkheid deze emoties te uiten binnen de fictionele ruimte: catharsis. De 

                                                
17 Bandura, 80.  
18 Keith Oatley, “Why fiction may be twice as true as fact: Fiction as cognitive and emotional 
simulation,” Review of General Psychology 3.2 (1999): 113-114. 
19 David Giles, Media Psychology (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003), 134. 
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theory of mind hangt zo nauw samen met de simulation theory dat we zouden 
kunnen concluderen dat het een onderdeel ervan is. Zowel bij de theory of mind als 
de simulation theory is het van belang om te begrijpen dat we door fictie kunnen 
leren van situaties. De kennis die we hiermee opdoen kunnen we op een later tijdstip 
misschien toepassen in het echte leven. Dit geldt voor zowel volwassenen als 
kinderen. Kleuters leren van fictieve situaties bijvoorbeeld hoe ze zich horen te 
gedragen in bepaalde situaties. Het is nu tijd om te kijken naar de ontwikkeling die de 
televisie in de laatste vijftig jaar heeft doorgemaakt, waarbij we kijken naar de 
technologische ontwikkelingen, maar ook de cognitieve en de sociaal-
maatschappelijke ontwikkelingen. 



Bachelorscriptie Media & Educatie  Marijke Westerink 3375471 

 8 
 
 

2. Televisie in ontwikkeling 
 
Voordat de televisie werd geïntroduceerd, werd het haardvuur als het middelpunt van 
de huiskamer beschouwd. Men verzamelde zich rond het haardvuur; dit versterkte de 
intimiteit van het gezin. Het haardvuur stond hierdoor gelijk aan gezelligheid en het 
doorbrengen van tijd met familie en vrienden.20 Toen de televisie op de markt kwam 
– hier in Nederland rond 1951, maar in Amerika al eerder – verving het vaak de 
centrale plek van het haardvuur in de woonkamer. In 1951 stond het toestel in 
Amerika bij maar liefst 84% van de televisiebezitters in de huiskamer.21 De televisie 
werd in eerste instantie gepromoot als een medium voor de hogere klassen. 
Interessant genoeg werd de televisie niet gepromoot als nieuwe, baanbrekende 
technologie, maar als een elegant meubelstuk voor in de huiskamer.22 Op deze 
manier werden vooral de vrouwen overgehaald om een televisie aan te schaffen. 
Televisie was immers een exclusief meubelstuk dat niet aan de ‘moderne’ huiskamer 
mocht ontbreken.  
 
2.1 De rol van televisie in de naoorlogse samenleving 

In het begin was de televisie voor lagere klassen onbetaalbaar, maar langzamerhand 
werd de televisie minder duur en betaalbaar voor iedereen. Dit gaf het medium de 
mogelijkheid om het haardvuur definitief te vervangen als middelpunt van de 
huiskamer; televisie werd bij uitstek het medium dat geschikt was om bij elkaar te 
komen. Veel mensen zagen de televisie als een ‘window to the world’: een medium 
dat hen de mogelijkheid bood om plekken over de hele wereld te zien.23 Desondanks 
was de heersende opinie dat televisie inferieur was aan ‘echt cultureel vermaak’, 
zoals theater of literatuur. Televisie werd niet gezien als een nieuwe culturele 
bezigheid. Hier werd door Philips in 1956 verandering in gebracht door middel van 
een speciale reclamecampagne: “Televisie is meer dan kijken alleen”. Hierin werd 
betoogd dat televisie mensen zou aanzetten tot het lezen van Shakespeare na het 
kijken van een Midzomernachtsdroom. Televisie zou dus niet minderwaardig zijn aan 
kunst of cultuur: het zou juist de consumptie ervan stimuleren.24 Philips zette mensen 
door deze reclamecampagne aan om de televisie te zien als een uitbreiding van het 
leven en als een cultureel artefact. Hier was niet iedereen het mee eens, sommige 
mensen zagen televisie als een ‘monster’ dat hun huiskamer binnendrong. De 
privésfeer werd aangetast door de televisie; de eigen huiskamer was niet langer een 
‘veilige haven’ waar men zich kon zijn en zich kon onttrekken aan de buitenwereld. 25 
 

                                                
20 Cecilia Tichi, Electronic Hearth. Creating an American Television Culture (Oxford: Oxford University 
Press, 1991), 42. 
21 Eleanor E. Maccoby, “Television: Its Impact on School Children,” The Public Opinion Quarterly Vol. 
15, No. 3, Autumn (1951): 425. 
22 Tichi, 18. 
23 Thomas Hutchinson, Here is television: A Window to the World (New York: The Hastings House, 
1948), xxì. 
24 J. van Dijk, “Televisie in het tijdperk van de digitale manipuleerbaarheid” (PhD diss., Universiteit van 
Amsterdam, 2002), 5-30, 7. 
25 Tichi, 23. 
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Ondanks de negatieve connotaties die door veel mensen aan televisie gekoppeld 
werden, ging het medium een steeds grotere rol spelen binnen de samenleving. 
Televisie kreeg hierdoor het vermogen een groot publiek te manipuleren. Dit baarde 
veel sociologen, psychologen en pedagogen uit de jaren ’60 en ’70 grote zorgen; ze 
maakten zich druk over de mogelijke effecten van het medium. Het was het begin 
van veel wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de televisie op zijn kijkers. 
Wetenschappers waren bang dat televisie zowel het collectieve als het individuele 
bewustzijn van de kijker zou aantasten. Ze zagen televisie als eenrichtingsverkeer: 
de kijker zat passief op de bank en liet de beelden en geluiden over zich heen 
komen.26 Hiermee werd het idee van de couch potato geboren. Echter, zoals al 
eerder aan bod kwam binnen dit onderzoek, is de couch potato een mythe: er werd 
al in de vroege jaren ’60 door Albert Bandura aangetoond, dat de televisie een 
leerelement heeftMensen raken juist niet hun individualiteit kwijt door het kijken naar 
de televisie, omdat het mensen in staat stelt hun eigen mening te vormen. De 
hoeveelheid aan informatie zorgt ervoor dat mensen zich kritisch kunnen verhouden 
tot alledaagse vraagstukken.  
 
Hoewel er tot nu toe erg positief geschreven is over de effecten van televisie,  
kunnen we er niet omheen dat het medium ook wat negatieve effecten teweeg heeft 
gebracht. In het kader van dit onderzoek zal ik deze effecten terugbrengen op de 
invloed die televisie heeft op kinderen tussen de 4 en de 6 jaar. Er is al in 1951 in 
Amerika door de professor en psycholoog Eleanor Maccoby een onderzoek gedaan 
naar de impact van televisie op schoolkinderen.27 Uit dit onderzoek bleek dat, hoewel 
families door televisie meer tijd met elkaar doorbrachten, ze tijdens deze uren niet 
met elkaar communiceerden; er was geen sprake van inter-persoonlijke 
communicatie.28 Er was dus geen sprake van een uitbreiding in de communicatie 
tussen het gezin, de relatie tussen gezinsleden verdiepte zich hierdoor niet, al 
brachten ze wel meer tijd in dezelfde ruimte door.29 Daar komt bij dat kinderen 
binnen een huishouden met een televisie eerder in aanraking werden gebracht met 
onderwerpen voor volwassenen, ze gingen later naar bed en ze gingen eerder tegen 
hun ouders in als ze een programma graag uit wilden kijken.30 Toch waren er ook 
ouders positief over de effecten van televisie op hun kinderen, zo zou televisie de 
kinderen van de straat houden en hadden drukke moeders geen last van zeurende 
kinderen als de televisie aanstond.31  
 
2.2 Hoe leerden kinderen van televisie ten tijde van de opkomst van televisie? 

Uit het bovenstaande onderzoek van Maccoby blijkt dat kinderen in 1951 ook al 
leerden van de fictionele situaties op tv. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren 
dat maar liefst 5% van de televisiekijkende kinderen een karakter uit een 
televisieserie imiteert.32 Op deze manier leren ze empathie te voelen voor anderen, 
ervaren ze de emoties van de acteurs en kunnen ze leren van fictionele situaties op 
televisie. Door het kijken van televisie komen ze ook in aanraking met onderwerpen 

                                                
26 MarieWinn, 56. 
27 Maccoby. 421. 
28 Maccoby. 425. 
29 Maccoby. 424. 
30 Maccoby. 424-432. 
31 Maccoby. 434. 
32 Maccoby. 428 
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waar ze in het dagelijks leven misschien niet zo snel in aanraking mee zouden 
komen – misschien ook wel onderwerpen die ouders minder geschikt vinden voor 
kinderen – maar deze beelden bereiden de kinderen ook voor op het ‘echte’ leven; 
buiten de veilige huiskamer van de ouders. Het leert kinderen zich kritisch te 
verhouden tegen over de wereld om hen heen. 
 
Ten tijde van dit onderzoek (1951) had televisie zich nog niet zo ver doorontwikkeld; 
het beeld was analoog, zwart-wit en de televisie moest bediend worden via knopjes 
op het apparaat zelf. Er bestond dus alleen de passieve televisie, als kijker kon je 
enkel een stroom van beelden en geluiden over je heen laten komen. Als men het 
kanaal wilde veranderen moest hiervoor worden opgestaan en de keus uit kanalen 
en programma’s was gering. De daaropvolgende jaren heeft televisie zich steeds 
verder ontwikkeld tot een interactief medium, waarbij de kijker gedwongen wordt tot 
actieve participatie. Deze ontwikkeling begon bij het introduceren van de 
videorecorder, de introductie van meerdere (commerciële) televisiezenders, zodat de 
kijker meer keus had, en ging verder met de invoering van de afstandsbediening. 
Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om te communiceren met de televisie: 
programma’s die we hebben gemist, kunnen we terugkijken via onze digitale tv-gids. 
Het beeld is niet langer analoog, maar digitaal en er zijn zelfs al televisies ontwikkeld 
met een 3D-beeld. 
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3. Televisie in de postmoderne maatschappij 
 
Het valt niet te ontkennen dat in de afgelopen decennia veel veranderd is binnen het 
medialandschap. Het lijkt wel alsof elk medium naar hetzelfde eindpunt streeft: totale 
immersie. Elk medium wil de kijker of participant in zoverre opslokken dat hij/zij de 
werkelijkheid om zich heen vergeet en totaal opgaat in het verhaal. 33 Dit gebeurt ook 
bij kinder- en kleuterprogramma’s zoal Dora the Explorer: de kinderen worden binnen 
dit programma uitgedaagd om verschillende vraagstukken op te lossen. Interactie 
speelt hierbij natuurlijk een grote rol, het is één van de vereisten voor immersie; de 
participant moet kunnen participeren binnen de Virtuele Ruimte van het medium, 
anders wordt hij een passieve kijker. 
 
3.1 De rol van televisie in de ‘digitale’ samenleving 

Tegenwoordig is televisie in zoverre interactief dat men keuze heeft uit honderden 
verschillende zenders, men heeft de mogelijkheid om het beeld te bevriezen en kan 
gemiste programma’s via de digitale televisiegids gemakkelijk terugkijken. Het is niet 
langer nodig om op een bepaalde tijd voor de televisie te zitten als we een bepaald 
programma niet willen missen. We zijn niet langer afhankelijk van het tijdschema, 
maar kunnen onze ‘televisietijd’ zelf naar believen indelen. Er zijn inmiddels zoveel 
zenders ontsprongen, dat op elke zender andere soorten programma’s worden 
uitgezonden: zo zijn er kanalen gespecialiseerd in reality shows, maar zijn er ook 
kanalen met speciale, educatieve programma’s voor kinderen, zoals het eerder 
genoemde Dora the Explorer. Tegenwoordig is het voor ouders normaal dat een 
peuter of kleuter in de ochtend achter de televisie wordt geplaatst. Dit geeft veel 
ouders even de tijd voor zichzelf en kinderen leren van deze educatieve 
programma’s.34 Dit is echter niet de enige mediavorm waar kinderen tegenwoordig al 
vanaf jonge leeftijd mee in aanraking komen; het is vrij normaal dat kinderen een 
gameconsole hebben of spelletjes spelen op de smartphone van broers, zussen of 
ouders. Hoe zijn deze kinderen in staat een onderscheid te maken tussen feit en 
fictie? Zeker als media steeds immersiever worden? 
 
3.2 Hoe leren kinderen van televisie in de hedendaagse, moderne samenleving? 

Dat de media die ons omringen steeds immersiever worden heeft tot gevolg dat het 
steeds lastiger is om een onderscheid te maken tussen feit en fictie, en tussen de 
werkelijkheid en de virtuele realiteit. Kinderen – en hierbij richt ik me vooral op 
kleuters – zijn in staat onderscheid te maken tussen feit en fictie, doordat ze dit al op 
jonge leeftijd door hun ouders aangeleerd krijgen. Een ander handvat dat kinderen – 
en volwassenen – kan helpen om onderscheid te maken tussen feit en fictie, is 
verbeeldingskracht. Het geeft kinderen de mogelijkheid om zich in te leven in 
fictionele situaties, waardoor dromen en idealen geprikkeld worden en ze voor korte 
tijd uit de realiteit kunnen vluchten.35 Deze prikkeling zorgt voor een bewustwording 
                                                
33 Joost Raessens, “Cinema and beyond. Film en het proces van digitalisering,” in Filosofie in 
cyberspace, ed. Jos de Mul (Kampen: Klement, 2002), 132. 
34 Justine Pardoen, “Pientere kleuter heeft eigen tv op kamer,” Trouw, week 24, 1999. 
http://www.ouders.nl/trouw/t1999058.htm 
35 Hans Alma, “De Virtuele Wereld als uitdaging voor de verbeelding” (paper presented at the 
voorjaarssymposium HVO, Utrecht, Nederland, Maart 21, 2008), 1. 



Bachelorscriptie Media & Educatie  Marijke Westerink 3375471 

 12 
 
 

van het ‘echte’ leven in de realiteit en leert kinderen empathie te voelen voor hun 
zelfbedachte karakters. Dit gevoel van empathie kunnen ze dan later toepassen in 
het echte leven om zo te begrijpen wat andere mensen bedoelen en voelen. 
Verbeeldingskracht maakt mensen echter ook creatief. Het kan ons aanzetten om te 
streven naar het bereiken van doelen; dit kan zo simpel zijn als het hele alfabet leren 
voor een kind, maar het kan ons ook bijvoorbeeld aanzetten om de wereld om ons 
heen te verbeteren. Kinderen zijn dus al vanaf jonge leeftijd in staat om een 
onderscheid te maken tussen feit en fictie door middel van verbeeldingskracht, 
genres en met behulp van hun ouders. 
 
Kinderen hebben een grote verbeeldingskracht, misschien wel een grotere dan 
volwassenen. Ze kunnen uren fantaseren en zelf fictieve verhalen uitbeelden met 
hun speelgoed. Ze zijn al vanaf jonge leeftijd in staat om zich te verplaatsen in de 
ander; al in de kleutertijd zijn kinderen in staat om empathie te voelen, de theory of 
mind.36 Een kind is in staat om naar een televisieprogramma te kijken en de 
percepties, emoties en wensen die daar worden afgebeeld, te begrijpen. Zo leren 
kinderen dagelijks van de situaties om zich heen. In de hedendaagse maatschappij 
komen kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking met nieuwe media; of het nou 
televisie of internet is, deze virtuele wereld is een niet weg te denken onderdeel van 
ons ‘echte’ leven in de werkelijkheid.37 Fictie levert de context om het leven om ons 
heen te begrijpen, het biedt ons een veilige proefruimte waar we leren van ‘fictionele 
emoties’ en ons inzicht biedt in ons eigen leven en in het leven van anderen. Echter, 
de ‘virtuele ruimte’ is in de hedendaagse maatschappij door recente ontwikkelingen 
altijd aanwezig. We zouden dus kunnen betogen dat kinderen dus enkel van 
fictionele situaties leren en niet langer van hun fysieke omgeving. Dit zouden we als 
een negatieve ontwikkeling kunnen zien: nieuwe media nemen de werkelijkheid over.  
 
Deze technologisch deterministische visie is echter ook om te draaien: nieuwe media 
voegen ontzettend veel toe aan de werkelijkheid. Het heeft ons in staat gesteld om 
de wereld op een andere manier te zien, het heeft ervoor gezorgd dat communicatie 
tussen mensen versimpelt en directer is geworden en het leert ons spelenderwijs 
veel over de wereld om ons heen. Zoals in dit paper is aangetoond, hebben nieuwe 
media, in de vorm van televisie, een grote educatieve waarde. Zo rond 1960, ten tijde 
van de opkomst van de televisie, was televisie hét medium dat iedereen in zijn 
huiskamer moest hebben staan, en tegenwoordig is het nog steeds niet weg te 
denken uit onze huiskamer. De televisie is nog steeds even invloedrijk als toen, de 
enige twee verschillen met de naoorlogse periode zijn dat de televisie zich verder 
heeft ontwikkeld op technologisch gebied en dat het niet langer het enige 
audiovisuele medium in huis is. De televisie is niet langer bij uitstek het medium waar 
het gezin zich omheen verzamelt, al is het vaak nog wel het middelpunt van de 
huiskamer. Tegenwoordig heeft een gemiddeld huishouden meerdere computers, 
laptops en smartphones in huis, waardoor familieleden vaak over verschillende 
kamers, en media, verdeeld zijn. De televisie heeft een minder prominente plaats in 

                                                
36 Andrew N. Meltzoff. “Imitation as a mechanism of social cognition: Origins of empathy, theory of 
mind, and the representation of action,” in Handbook of childhood cognitive development, ed. Usha 
Goswami (Oxford: Blackwell Publishers, 2002), 8. 
37 Sandra Weber and Claudia Mitchell, “Imagining, Keyboarding, and Posting Identities: Young People 
and NewMedia Technologies," in Youth, Identity, and Digital Media, ed. David Buckingham, The John 
D. and Catherine T. MacArthur (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008), 25. 
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het huishouden, maar ook de mens heeft zich verder ontwikkeld. Wij zijn ons bewust 
van de mogelijke invloed van televisie op de samenleving en de mogelijkheden tot 
grootschalige manipulatie. Wij kiezen er bewust voor om ons niet te laten vormen 
door bepaalde televisieprogramma’s, maar hebben ons, mede dankzij televisie, 
ontwikkeld tot een kritisch en rationeel denkend subject, dat niet zomaar iets 
aanneemt zonder het eerst zelf onderzocht te hebben.  
 
Er is in de afgelopen jaren geen nieuwe manier geïntroduceerd om een onderscheid 
te maken tussen feit en fictie. Kinderen van nu maken het onderscheid nog steeds op 
dezelfde manier als kinderen uit de periode van de opkomst van televisie. Dit doen 
ze nog steeds door middel van verbeeldingskracht en het plaatsen van 
televisieprogramma’s in genres. Het is inmiddels echter duidelijk geworden dat 
televisie een grote invloed kan hebben op de maatschappij. Daarnaast is het duidelijk 
geworden dat de mens de manipulatieve kant van televisie begrijpt en niet alles 
klakkeloos wil aannemen van de televisie. Dit is volgens mij het grootste verschil op 
het gebied van hoe kinderen leren van televisie nu in vergelijking met kinderen uit de 
naoorlogse periode. Doordat wij dagelijks in aanraking komen met nieuwe media 
worden wij door onze ouders al vanaf jonge leeftijd getraind om niet alles te geloven 
wat op televisie verschijnt. Tegenwoordig vinden wij het belangrijk dat onze kinderen 
in staat zijn om onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en de Virtuele 
Realiteit, vooral omdat een groot deel van ons leven nu en in de toekomst hier zal 
gaan plaatsvinden.  
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Conclusie 
 
In deze bachelorscriptie heb ik aangetoond dat kinderen en volwassenen wel degelijk 
leren van televisie aan de hand van drie verschillende psychologische theorieën: de 
social learning theory, de theory of mind en de simulation theory. De meeste 
complete theorie hiervan is Oatley’s simulation theory, omdat hij de theory of mind 
behelst en zowel het catharsis als het mimesis element terugkomt binnen de theorie. 
Zo betoogt Oatley dat mensen hun emoties kwijt kunnen in fictionele situaties. Door 
emoties te uiten in de veilige ruimte, vallen bepaalde spanningen in het echte leven 
weg (catharsis). Aan de andere kant biedt fictie de mens ook een oefenruimte om te 
leren van bepaalde situaties: we leren van en kopiëren het gedrag van de acteurs 
(mimesis). Fictie kan ook een bepaald inzicht bieden in ons eigen leven en in dat van 
anderen. Vooral kinderen leren veel van fictieve situaties; ze leren hierdoor wat 
empathie is, maar kunnen er ook bepaalde dromen of emoties in kwijt. 
 
Voordat ik dit onderzoek uitvoerde, verwachtte ik dat zou blijken dat de kinderen uit 
de periode van de opkomst van de televisie meer beïnvloed zouden worden door 
televisie dan de kinderen van nu. Dit omdat kinderen van nu al vanaf jonge leeftijd in 
aanraking komen met verschillende nieuwe media. Dit klopt wel, omdat televisie 
vroeger het enige audiovisuele medium in huis was. Tegenwoordig is niet niet meer 
zo, daarom is de invloed van televisie relatief gezien kleiner, het is immers niet langer 
het enige audiovisuele medium waarmee kinderen dagelijks in contact komen. Ik 
verwachtte dat kinderen uit de naoorlogse periode op een andere manier leerden van 
televisie dan nu, omdat er toen minder bekend was over het medium en omdat het 
medium nog erg nieuw en indrukwekkend was. Dit blijkt niet zo te zijn, op cognitief 
gebied leren kinderen nog steeds op dezelfde manier van televisie. Het komt nog 
steeds neer op de cognitieve ontwikkeling en de verbeeldingskracht van het kind. 
Zelfs de manier waarop kinderen onderscheid maken tussen feit en fictie is in de 
afgelopen jaren niet veranderd, dit blijkt uit recent onderzoek (Konijn, 2008). Ook de 
theorie van Bandura (1962) is tegenwoordig nog steeds toe te passen; kinderen 
leren nog steeds op dezelfde manier van televisie: door het gedrag uit fictionele 
situaties te kopiëren. 
 
Op sociaal-maatschappelijk gebied is er wel het één en ander veranderd: de televisie 
is bijvoorbeeld niet langer dé ontmoetingsplaats binnenshuis, ondanks de relatief 
grote rol die het nog steeds speelt in de postmoderne samenleving. Het gezin is 
tegenwoordig verdeeld geraakt over het huis; gezinsleden bevinden zich niet langer 
in één ruimte om naar de televisie te kijken. Dit wordt veroorzaakt door de 
ontwikkeling van nieuwe technische middelen, zoals de computer of de smartphone.  
 
In de postmoderne maatschappij zijn nieuwe media alomtegenwoordig, kinderen 
komen er dagelijks mee in aanraking. Als ouders kun je dit niet controleren, want 
zelfs op straat wordt het kind geconfronteerd met digitale media. Het is daarom 
belangrijk om als ouder te blijven praten over nieuwe media. Het beste zou zijn als 
kinderen op school leren over fictie en nieuwe media. Scholen zouden het 
mediawijsheidonderwijs moeten opnemen in het curriculum. Wanneer kinderen al 
vanaf jonge leeftijd les zouden krijgen over media en de gevolgen, zouden ze zich 
kritisch leren te verhouden tot fictionele en virtuele situaties. 
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