
Uitwerkingen Massamedia nieuwe druk 
Verplichte opgaven 

Hoofdstuk 1: Wat zijn massamedia? 

1. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden van onbedoelde communicatie: 

- Een leerling die in de klas in slaap valt. 

- Een leraar die op de fiets naar school komt. 

- Een profvoetballer die een wedstrijd speelt. 

 

2. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden van ruis: 

- Iemand vertelt een mop, niemand lacht.  

Bijvoorbeeld door gebrek aan kennis of culturele bagage. 

- In de kroeg vraagt een man aan een vrouw: “Mag ik deze kruk?” Door de harde muziek 

verstaat de vrouw: “Dag lekker stuk” en mept de man in zijn gezicht. 

 

3. Voorbeelduitwerking: 

Een gesprek kan niet het gewenste effect bereiken doordat een boodschap anders 

geïnterpreteerd wordt. Door een verschil in referentiekader kan de ontvanger een andere 

betekenis aan de boodschap geven dan de zender bedoelt. 

Voorbeeld: een jongen haalt zijn afspraakje op en maakt een complimentje: “Jij heb je best 

gedaan op je kleding!” Het meisje beschouwt dit echter als kritisch commentaar (‘Je hebt je zitten 

uitsloven om er goed uit te zien’) en antwoordt: “Oh dit ouwe ding? Ik heb maar wat uit de kast 

gerukt.” 

 

7 WAT IS DE BOODSCHAP?  blz. 9 

a. Voorbeelduitwerking: 

Interpretatie 1: drie Japanse mannen begroeten elkaar. 

Interpretatie 2: drie heren in pak zoeken naar een contactlens. 

De kijker van interpretatie 1 is bekend met de Japanse gewoonte om elkaar te begroeten 

met een buiging. Bij interpretatie 2 ontbreekt deze kennis in zijn/haar referentiekader. 

b. De feedback in de afgebeelde situatie is dat de heren wederzijds respect tonen. 

c. De dimensie van massacommunicatie wordt bepaald door de foto zelf. De foto is namelijk 

gericht op een groot onbekend lezerspubliek (leerlingen en docenten die dit boek gebruiken). 

11. Bij een gratis popconcert is er sprake van massacommunicatie, omdat: 

- het concert plaatsvindt in een openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk is; 

- het publiek groot en heterogeen is; 

- het concert afhankelijk is van technische hulpmiddelen; 

- het concert afhankelijk is van de concertorganisatie; 

- de muzikanten en het publiek elkaar niet (persoonlijk) kennen; 

- de communicatierichting grotendeels eenzijdig is; 

 Het publiek kan wel roepen om een bepaald nummer, maar kan het verloop van het concert 

niet bepalen. 

- de muzikanten niet (goed) kunnen controleren hoe en óf het publiek de boodschap ontvangt 

of begrijpt; 

 Is het publiek enthousiast vanwege de muziek, de sfeer, de alcohol of het mooie weer? 

- het publiek zelf kan bepalen of het blijft luisteren of wegloopt. 

 



12. Manieren om persoonlijk contact met lezers te bereiken: 

- De naam van de verslaggever of columnist onder een artikel zetten. 

- Ruimte geven voor ingezonden brieven. 

- Interactieve mogelijkheden creëren op de website of via sociale media van een 

krant/tijdschrift. 

 

13. Voorbeelduitwerking: 

- Traditionele massamedia worden gekenmerkt door een uitsluitend eenzijdige communicatie. 

- Nieuwe massamedia bieden mogelijkheden tot meerzijdige communicatie en daardoor kan 

er wederkerig contact bestaan. 

- Nieuwe massamedia maken de traditionele, complexe organisatievormen overbodig. Het is 

namelijk mogelijk om als individu een groot publiek aan te spreken. 

Denk hierbij aan de functionaliteit van internet en sociale media in het bijzonder. 

 

18. Voorbeelduitwerking: 

Redenen om naar het Nederlands elftal te kijken: 

- De uitslag en de doelpuntenmakers te weten komen (informatieve functie). 

- Een mening vormen over wie er goed en slecht speelde en of ‘we’ kampioen worden 

(opiniërende functie). 

- Samen met vrienden een gezellige avond hebben (sociale functie). 

- Ontspanning (recreatieve functie). 

 

19. - Media zorgen ervoor dat het individu geïnformeerd wordt over zaken die voor hem of haar 

belangrijk zijn. En ze zorgen ervoor dat een burger kan meepraten over maatschappelijke en 

politieke vraagstukken en hier een mening over kan vormen. Dit is in het belang van onze 

democratische samenleving. 

- Media zorgen voor kennisoverdracht waardoor wij ons individueel ontwikkelen. Ook dit is in 

het belang van de maatschappij omdat het (zij het in beperkte mate) onze kenniseconomie 

stimuleert. 

 

21. Voorbeelduitwerking: 

De politiek-informatieve functies. 

Door veel publiciteit te genereren kunnen media een maatschappelijk probleem op de politieke en 

publieke agenda zetten. – Agendafunctie. 

Media kunnen kritisch commentaar leveren op overheidsbeleid en daarmee de mening van de 

burger beïnvloeden. – Commentaarfunctie/opiniërende functie. 

Door middel van onderzoeksjournalistiek kunnen media maatschappelijke en politieke 

misstanden signaleren. – Controle- of waakhondfunctie. 

Media kunnen pressiegroepen, minderheden en andere belangengroepen een podium bieden 

waardoor zij eerder politieke aandacht zullen krijgen voor hun situatie. – Spreekbuisfunctie. 

 

23. Controle- of waakhondfunctie: in de uitzending wordt het slecht functioneren van een 

overheidsdienst aangekaart. 

Agendafunctie: door de uitzending kwam de controle van identiteitsbewijzen op de publieke en 

politieke agenda te staan, waarna het probleem werd aangepakt. 

Opiniërende functie (in mindere mate): het programma kijkt kritisch naar het functioneren van 

overheidsdiensten en de politieke controle erop. De conclusies die in het programma getrokken 

worden kunnen een opiniërend effect hebben. 

 

  



Hoofdstuk 2: Het medialandschap 

1. Voorbeelduitwerking: 

Beschrijvende vraag: Welke trend zie je in de oplageontwikkeling van dagbladen? 

Antwoord: Er is sprake van dalende oplages. 

Analysevraag: Bij welk type dagbladen is deze trend het sterkst zichtbaar? 

Antwoord: Bij de gratis dagbladen. 

Verklarende vraag: Wat kan een verklaring zijn voor de sterke terugloop bij de gratis kranten? 

Antwoord: Door de financiële crisis blijven adverteerders weg en dus verdienen de kranten 

minder geld. Dit kan effect hebben op de kwaliteit van de kranten waardoor het aantal lezers ook 

terugloopt. 

 

3. Het zijn vooral abonnementskranten. Voor vrije verkoop zijn avondkranten geschikter. Mensen 

kopen die ’s middags en willen dan een actuele krant. 

 

4. Alle kranten verschillen in opmaak, maar de voornaamste verschillen tussen populaire kranten en 

kaderkranten zijn: 

 

Opmaakelement Populaire krant Kaderkrant 

koppen extreem groot normaal  

kleurgebruik bont subtiel  

foto’s groot, kleurrijk, spectaculair, indringend kleiner, minder kleurrijk, zakelijker/afstandelijker 

lettertype groter kleiner 

witruimte ruime opzet beduidend minder ruim, ‘grijzer’ 

 

Populaire- of massakranten zijn: De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Nederlands Dagblad, Sp!ts, 

de Metro en in mindere mate Het Parool. 

Kader- of kwaliteitskranten zijn: NRC Handelsblad, de Volkskrant, het Financieele Dagblad, 

nrc.next, Trouw, Reformatorisch Dagblad. 

 

5. Verschillen tussen linkse en rechtse kranten zijn vooral af te lezen aan de inhoud. Een linkse 

krant heeft op de voorpagina vaak aandacht voor onderwerpen als maatschappelijk onrecht, 

sociale ongelijkheid, protestacties en derdewereldproblematiek. Een rechtse krant zal eerder 

berichten over politieke dwalingen, normen en waarden, criminaliteitsbestrijding en 

consequenties van overheidsuitgaven. 

 

Linkse kranten: de Volkskrant, Het Parool, Trouw, (NRC Handelsblad links-liberaal) 

Rechtse kranten: De Telegraaf, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Algemeen 

Dagblad 

 

10. Een publieke omroep heet ‘publiek’ omdat hij wordt gefinancierd door de overheid uit de 

belastingen, dus uit ‘publiek’ geld. 

11. Duaal wil zeggen dat binnen een omroepbestel zowel publieke omroepen als commerciële 

zenders actief zijn. 

12. Publieke omroepen vallen onder de Mediawet, ze zijn verantwoording schuldig aan de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De minister eist dat ze een gevarieerd radio- en 

televisieaanbod verzorgen waarin aandacht is voor actualiteiten, informatie, educatie, kunst, 

cultuur en verstrooiing (amusement). 

 



21. Internet is een wereldwijde communicatie-infrastructuur van computernetwerken waarmee 

‘content’ (informatie) verstuurd kan worden. 

Op het moment dat internet (semi)openbare informatie beschikbaar stelt via het WWW, mobiele 

applicaties of crossmediale applicaties, beschouwen we het als massamedium. Hierbij fungeert 

het alleen als technisch middel waarmee de informatie wordt rondgestuurd. 

 

22. De functionaliteit van het internet heeft ervoor gezorgd dat massacommunicatie ook meerzijdig 

kan zijn. Bij traditionele massamedia (analoge televisie, radio en pers) was dit niet mogelijk. 

25. Voorbeelduitwerking: 

- de media zijn te allen tijde en overal beschikbaar; 

- de snelheid waarmee nieuws gebracht wordt gaat omhoog (en nieuws verouderd sneller); 

- crossmediale toepassingen vervangen analoge apparaten; 

- omroepen programmeren niet meer naar tijd omdat alles ‘on-demand’ beschikbaar is; 

- we kijken alleen naar wat we willen zien; 

- we raken afhankelijk van stroom en volle batterijen; 

- interactieve functies bij dagbladen en omroepen nemen toe. 

Hoofdstuk 3: De rol van de overheid 

1. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar dit recht eindigt waar publieke uitingen: 

- aanzetten tot haat; 

- discriminerend zijn; 

- een gevaar opleveren voor de openbare orde of de nationale veiligheid; 

- in strijd zijn met de openbare zeden; 

- staats- of bedrijfsgeheimen bevatten; 

- beledigend of opruiend zijn; 

- smaad bevatten. 

 

2. Aanzetten tot haat zal eerder strafrechtelijk vervolgd worden, omdat dit de verdraagzaamheid en 

cohesie in de samenleving kan bedreigen. Obsceniteiten zijn ‘slechts’ persoonlijk 

aanstootgevend. 

Voorbeelduitwerking: 

- Het aanzetten tot haat kan maatschappelijke gevolgen hebben als het kwetsen van 

minderheden, discrimineren en radicalisering. 

- Van onzedelijkheden op tv hebben mensen individueel last, maar heeft veel minder 

maatschappelijke gevolgen. Als je er last van hebt, zet je de tv uit en dan gebeurt er verder 

niets. 

4. Goed geïnformeerde burgers kunnen beter een weloverwogen mening vormen en zullen eerder 

politiek betrokken zijn. 

Een democratie heeft behoefte aan burgers die willen en kunnen participeren in de politieke 

besluitvorming en de overheid moet daarvoor de voorwaarden scheppen. 

Een goed functionerende democratie staat of valt bij de politieke participatie van de burger. 

Goede informatievoorzieningen dragen bij aan deze participatie. 

5. Pluriformiteit is de verscheidenheid in het aanbod van massamedia als kranten, tijdschriften, 

zenders en websites. Het gaat hierbij om verscheidenheid van maatschappelijke, religieuze en 

politieke stromingen. 

We noemen dit ook wel externe pluriformiteit. Interne pluriformiteit daarentegen staat voor de 

verscheidenheid aan opinies en opvattingen die één medium uitdraagt. 



11 COMBINATIE  blz. 40 

Voorbeeldantwoorden: 

- Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht, maar dat recht mag niet misbruikt worden 

voor opruiing en smaad. 

- In een democratie hebben de massamedia onder andere de functie van waakhond, het 

leveren van betrouwbare informatie en bestaat er geen censuur. 

- Pluriformiteit betekent dat de massamedia verschillen in identiteit; die zou bij 

monopolievorming verloren gaan. 

 

13. De overeenkomst is dat beide de pluriformiteit van het medialandschap nastreven. 

Het verschil is dat de Mediawet ook de kwaliteit van programma’s wil bewaken. 

14. Door samen te werken en de zenders beter te profileren kun je beter concurreren met de 

commerciële zenders. 

15. De bepaling dat publieke omroepen een volledig aanbod moeten brengen (van serieus nieuws tot 

‘plat’ amusement) bepaalt de diversiteit van de programmering. 

16. a. Omroepen met een verzuilde achtergrond: 

AVRO, KRO, NCRV, VARA, VPRO en de later toegetreden EO. 

b. De verzuiling speelt nog een rol bij de: 

- NCRV: in het programma De Rijdende Rechter worden christelijke normen en waarden 

(‘Heb uw naaste lief’) uitgedragen in uitspraken over burenruzies en familievetes; 

- KRO: de binding van de KRO en het katholieke geloof vind je duidelijk terug in het 

samenwerkingsverband KRO-RKK met het radio- en tv-programma Kruispunt; 

- EO: in de programmering van de EO is de religiositeit duidelijk zichtbaar en hoorbaar 

zoals in Nederland Zingt, Korenslag en Het Elfde Uur. 

 

19. a. Een volledig aanbod. 

b. Omdat de pluriformiteit van het medialandschap bij de gedrukte media nooit een werkelijk 

probleem is (geweest). 

Gedrukte producten zijn veel goedkoper te realiseren dan radio- en tv-programma’s. 

c. Financiële bemoeienis van de overheid verstoort de vrije marktwerking. 

 

20. a. Om de digitale snelweg voor iedereen bereikbaar te maken en/of te houden. 

Dat is van belang voor de democratie en de sociale samenhang in de samenleving. 

b. Voorbeelduitwerking:  

- Communicatie via het internet maakt het mogelijk om grote groepen mensen te 

mobiliseren om zich bijvoorbeeld massaal tegen een politieke macht te keren. 

Omdat het internet niet of slecht gecontroleerd kan worden, kan haatdragende 

propaganda relatief gemakkelijk verspreid worden. 

- Door de groeiende afhankelijk van digitale bronnen en kanalen raken we extra 

kwetsbaar voor cyberaanvallen. 

Door de digitalisering van o.a. inlichtingendiensten bestaat het risico dat kwaadwillende 

hackers of terroristen geheime informatie kunnen onderscheppen. 

 

29. Gevolgen van een passievere overheid voor de maatschappelijke functies van de media: 

- De socialiserende functie van de media zal onder druk komen te staan, omdat er geen 

echte stimulans is om dure programma’s als Sesamstraat of Het Klokhuis te maken. 

- De amusementsfunctie neemt mogelijk toe, omdat de strijd om de kijkcijfers zal 

overheersen en amusement hoog scoort bij de kijkers. 



- Voor de bindende functie van de media is overheidsbemoeienis niet vereist. 

Ook puur commerciële, Amerikaanse zenders, programma’s en presentatoren blijken 

uitstekend een bindende functie te kunnen vervullen. 

- De politiek-informatieve functie zal minder worden. Dure programma’s als Buitenhof, 

Nieuwsuur en ZEMBLA zullen waarschijnlijk verdwijnen. 

 

30. Nadelen van een sterk regulerende overheid voor de mediaconsument: (Toegevoegde letters, 

zie vraag 34.) 

- De overheid is bevoogdend. (C) (P) 

- De keuzemogelijkheden op het gebied van amusement worden beperkt. (C) (E) 

- Er wordt (zend)tijd en geld besteed aan minderheden; daar zit de meerderheid niet op te 

wachten. (P) (E) (C) 

- Er moet belastinggeld betaald worden voor toezicht en dergelijke. (P) (E) 

- Staat commercialisering en daarmee de keuzemogelijkheden voor consumenten in de weg. 

(C) (E) 

- Dwingt publieke zenders tot samenwerken; zo verdwijnen de identiteiten van de omroepen. 

(C) 

Nadelen voor de commerciële omroepen: 

- Staat liberalisering van de mediamarkt in de weg en houdt hiermee indirect technologische 

ontwikkelingen tegen. (E) (T) 

- Houdt een achterhaalde financieringssystematiek in stand. (E) (P) 

- Geeft concurrentievervalsing. (E) 

- Legt de vrije bedrijfsvoering van commerciële zenders regels op. (P) (E) 

- Overheid stelt zich op als hoeder van de pluriformiteit, maar dat is een idee-fixe; de 

pluriformiteit wordt voldoende gewaarborgd door het onbegrensde media-aanbod. (C) (P) 

 

32. Liberalen willen minder subsidie en meer ruimte voor initiatieven. Vrije concurrentie zorgt voor 

pluriformiteit én afstemming van het aanbod op de behoeften van de kijker. 

De digitale revolutie is een stimulans voor het bedrijfsleven. 

Het stelsel moet duaal blijven, maar minder zwaar gesubsidieerd. 

Sociaaldemocraten willen méér subsidie, méér regulerend optreden van de overheid en waken 

voor persconcentraties en ongewenste vormen van commercialisering. 

Bij technologische ontwikkelingen moet de overheid erop toezien dat iedereen gelijke toegang 

heeft tot de nieuwe media. 

Het duale stelsel moet worden voortgezet, maar met een duidelijke rol voor de publieke 

omroepen. 

Christendemocraten willen een regulerende overheid naast eigen verantwoordelijkheid voor de 

media. Met name de socialiserende functie van de media moet bewaakt worden. 

Het stelsel moet duaal blijven, met een sterke publieke omroep. 

 

Hoofdstuk 4: Ontwikkelingen rondom massamedia 

1. Voorbeelduitwerking: 

Informatietechnologie ontwikkelt de infrastructuur (hardware en software) waarmee wij onze 

digitale informatie ontvangen en versturen. Vooruitgang in de IT betekent doorgaans een 

toename van onze informatieconsumptie. 

Voorbeeld: WhatsApp was bij de lancering één van de eerste instant-messenger applicaties voor 

mobiele telefoons. De berichtenservice is goedkoop omdat het gebruikmaakt van internet en niet 

van het telefoonnetwerk zoals bij sms. Mede door de uitvinding van WhatsApp is communicatie 

via smartphones enorm gestegen. 



WhatsApp bereikte in juni 2013 een nieuw record met 27 miljard berichten op één dag. Normaliter 

worden er ongeveer 20 miljard berichten per dag verzonden. 

2. Voordelen van digitale techniek: 

- Voordelig. 

- Compact. 

- Bijna overal bruikbaar en verkrijgbaar. 

4. Met convergentie bedoelt Terry Flew het slim en vernieuwend samenbrengen van de 

mogelijkheden van content (inhoud), computertechnologie en communicatienetwerken. 

5. Convergentie is een abstracte term voor de samenkomst of verzameling van losse elementen op 

één bepaald punt. In de wereld van de media zijn er door de digitaliseringstrend talloze concrete 

voorbeelden te noemen van deze beweging. 

Voorbeelduitwerking: 

- Bijna alle media beschikken over een digitaal portaal. Met andere woorden: internet is het 

kanaal waarop het gros van de media samenkomen. 

- Een smart-tv combineert digitale televisie, radio en internet. Het apparaat beschikt over vele 

verschillende applicaties waarmee oneindig veel informatie beschikbaar wordt gesteld. 

- De NOS is een multimediale nieuwsorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week 

nieuws brengt via radio, televisie, internet en teletekst. 

Daartoe zijn de verschillende redacties – radio, televisie, teletekst en internet – in elkaar 

geschoven. 

- ‘RSS-feeds’ of ‘news-feeds’ op sociale media brengen blogberichten, filmpjes, advertenties 

en andere weblinks samen in één ‘stream’. 

- De iTunesstore is het centrale punt van waar media (muziek, films, podcasts, games, series, 

etc.) voor Apple-hardware kunnen worden gedownload. 

- De teksten van de Radio Nederland Wereldomroep die worden voorgelezen op de radio, 

verschijnen ook op de website. En spectaculairder: de omroep geeft in de zomer een krant 

uit die via e-mail naar honderden campings wordt verstuurd. 

- De redacties van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio zitten in één grote ruimte. 

Radio, krant en internetredactie werken nauw samen. Zo verschijnen in de online artikelen 

van Het Financieele Dagblad geluidsfragmenten die afkomstig zijn van BNR Nieuwsradio. 

 

10. Digitalisering leidt tot economische groei omdat productieprocessen sneller en efficiënter 

verlopen. Vroeger was bijvoorbeeld het drukken in kleur van een boek met foto’s een 

gecompliceerd en tijdrovend proces. Nu worden complete computerbestanden naar een drukker 

gestuurd. 

Digitalisering leidt tot internationalisering omdat het fysieke dossiers overbodig maakt. Digitale 

dossiers zijn in principe overal (via internet) te raadplegen. 

Een Nederlands bedrijf kan voor haar auto’s een Belgische leasemaatschappij inhuren als dat 

voordeliger is. 

 



11. a. Twee voordelen: 

- Bedrijven kunnen een grotere markt aanboren en daardoor groeien. 

- Er ontstaan (internationale) specialistische bedrijven en servicecentra die voor relatief 

lage prijzen veel kunnen leveren. 

b. Twee nadelen: 

- Globalisering houdt de ongelijke verdeling van welvaart in stand omdat grote landen 

of organisaties als de EU beschermende maatregelen nemen. 

Denk aan de importheffingen en subsidiëring. Afrikaanse landen hebben daar 

bijvoorbeeld veel last van. 

- Milieubelangen worden genegeerd in landen die vanuit een achterstandssituatie een 

economische groei doormaken. Een goed voorbeeld daarvan is China. 

12. Monopolievorming kan er uiteindelijk toe leiden dat het grootste deel van alle populaire media in 

handen komt van enkele reusachtige mediabedrijven. Hierdoor komen de pluriformiteit, diversiteit 

en de kwaliteit van het media-aanbod in gevaar. 

13. Outsourcing is het uitbesteden van taken. 

Als bedrijven bepaalde taken niet met eigen middelen (resources) verrichten, maar met mensen 

of middelen van buiten het bedrijf. 

15. Vier redenen waarom we nu over meer informatie beschikken dan vijftig jaar geleden: 

- Er is meer informatie openbaar. 

- Communicatietechnologie maakt informatie makkelijker bereikbaar. 

- Digitalisering en zoekmachines zorgen dat we de juiste informatie makkelijker kunnen 

vinden. 

- Door de digitalisering kunnen we informatie gemakkelijker bewerken en vernieuwde 

informatie produceren. 

 

16. Voorbeeldantwoorden: 

- De stroom van informatie is groot. Naast boeken wordt gebruikgemaakt van internet (van 

uittreksels tot actuele informatie). 

- Onderwijs is minder gebonden aan het klaslokaal en vindt steeds vaker plaats achter de 

computer, in de bibliotheek, in aparte studieruimtes en/of thuis. 

- De inhoud van sommige schoolvakken is de afgelopen jaren sterk veranderd omdat de 

meest recente informatie (maatschappijleer!) wordt gebruikt. 

- De informatiedragers verschillen sterk: van lesboeken, werkschriften, ‘vaste’ computers en 

cd’s tot laptops en internet. 

19. Voorbeelduitwerking: 

Grote pijlen met de klok mee: 

Technologische innovatie  economische groei en internationalisering 

- De handel in IT-producten stimuleert de economie. 

 De verkoop van computersoftware. 

- Informatietechnologie biedt de middelen voor internationale communicatie. 

 Glasvezel en satellietconnectiviteit. 

  



Economische groei en internationalisering  technologische innovatie 

- Economische groei biedt de financiële middelen om de IT-sector verder uit te bouwen. 

Investeringen in technologische laboratoria van Microsoft. 

- Internationale samenwerking maakt het mogelijk om met verschillende divisies verspreid 

over de wereld een technologisch product te ontwikkelen. 

 Technologiebedrijven hebben vaak divisies in lage lonen landen. Zo wordt een groot deel 

van productie van Apple in China gemaakt. 

Informatie maatschappij  economische groei en internationalisering 

- Informatie is een belangrijk economisch product geworden. De uitbreiding van de informatie- 

maatschappij stimuleert daarmee economische ontwikkelingen. 

 De productie van de informatie- en dienstensector heeft een groeiend aandeel in het bruto 

nationaal product (bpn). 

- Een groot deel van de informatiestroom komt van, of gaat naar, het buitenland. De 

informatiemaatschappij draagt bij aan de internationaliseringstendens. 

 De Nederlandse expertise op het gebied van watermanagement is een belangrijk product 

voor internationale samenwerking. 

Economische groei en internationalisering  informatiemaatschappij 

- Welvaart zorgt ervoor dat wij aan onze informatiebehoefte kunnen voldoen. 

 We hebben de rijkdom om computers, iPads en smartphones aan te kunnen schaffen. 

- Informatie wordt internationaal gedistribueerd. Wij hebben ons in de vraag naar informatie 

afhankelijk gemaakt van het buitenland. 

 Om op de hoogte te blijven hebben we buitenlandse media en buitenlandse kennis nodig. 

Technologische innovatie  informatiemaatschappij 

- Technologische innovatie zorgt ervoor dat we de middelen (hardware en software) hebben 

om beter met de informatiestroom om te kunnen gaan. 

 Overal toegang tot het internet hebben was niet mogelijk geweest zonder wifi, 3G en 4G. 

Informatiemaatschappij  technologische innovatie 

- De informatiemaatschappij produceert de kennis die nodig is om technologisch innovatief te 

kunnen zijn. 

 Denk aan de expertise van de Technische Universiteit van Delft. 

Kleine pijlen met de klok mee: 

Technologische innovatie  massamedia 

- De productie van nieuwe software en hardware om media te faciliteren is toegenomen. 

 De programmatuur achter uitzendinggemist of de ontwikkeling van Blu-Ray televisie. 

- De digitalisering van de media maakt convergentie mogelijk. 

 Het interactieve portaal van nrc next of van 24kitchen. 

Economische groei en internationalisering  massamedia 

- Welvaart leidt tot een toename in mediaconsumptie. 

 Doorsnee huishoudens beschikken over een of meer computers, mobiele telefoons 

(smartphones), meerdere televisies en soms ook nog een tablet. 



- Het huidige media-aanbod wordt grotendeels gevuld met buitenlandse producties. 

 Amerikaanse series op tv, Franse tijdschriften en Japanse games. 

De uitbreiding van de informatiemaatschappij  massamedia 

- Er is een groeiende behoefte aan informatie. 

 Toename in het gebruik van sociale media. 

- De groei van de media heeft gezorgd voor een nieuwe arbeidssector. 

 Er komen steeds meer bedrijven bij waardoor de werkgelegenheid in deze tak toeneemt. 

 

Hoofdstuk 5: Massamedia en commercie 

1. Spits en Metro maken winst omdat ze: 

- lage kosten hebben (bijna al het nieuws is afkomstig van de persbureaus); 

- veel advertentie-inkomsten hebben door relatief veel reclame; 

- hoge advertentietarieven vragen vanwege de hoge oplages. 

Naast normale advertenties bieden Spits en Metro ook veel ruimte voor ‘advertorials’: artikelen 

die gesponsord worden door merken. 

 

2. Gemeenschappelijk belang: beide willen veel lezers, want dat is goed voor de inkomsten van de 

krant én het betekent waardering voor het journalistieke werk. 

Tegenstrijdig belang: veel winst maken staat soms op gespannen voet met een onafhankelijke 

redactionele inhoud. 

Wat te doen met slecht nieuws over een grote adverteerder? 

Wat te doen met belangrijke maatschappelijke informatie die niet de interesse heeft van een 

breed publiek? 

 

3. Een redactiestatuut beschermt de redactie tegen de invloed van de directie. 

Een dergelijk statuut bevat omschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van zowel redactie als directie. 

 

5. Voorbeelduitwerking: 

- De publieke omroep kan door de subsidiëring programma’s maken voor specifieke en dus 

kleine doelgroepen. Commerciële zenders moeten om financiële redenen voor een zo breed 

mogelijk publiek programmeren. 

De publieke omroep kan een programma over bijvoorbeeld experimentele jazz of een 

documentaire over de boeddhistische gemeenschap in Nederland uitzenden, ook al levert dit 

relatief weinig inkomsten op. 

- Overdag programmeren de commerciële zenders vooral goedkope programma’s omdat er 

rond die tijd weinig mensen televisiekijken en er weinig advertentiegeld verdiend wordt. 

Dit verklaart de programmering van oude Amerikaanse series, belprogramma’s en 

herhalingen. De publieke omroep hoeft deze strategie niet te volgen. 

- Commerciële zenders kunnen makkelijker grote producties opzetten, omdat zij meer met 

adverteerders mogen samenwerken. Deze mogelijkheid heeft de publieke omroep niet. 

The Voice of Holland wordt grotendeels mogelijk gemaakt door Vodafone, maar ook Coca-

Cola en Haribo. Dergelijke grote producties zul je bij de publieke omroepen niet snel 

tegenkomen. 



- In ruil voor subsidie moeten de publieke omroepen voldoen aan de regels van de overheid 

en zijn om die reden beperkt in hun programmering. Dit geldt niet voor de commerciële 

zenders. 

7. Voorbeelduitwerking: 

a. Je ontslaat de journalisten en heft de krant op. 

- Slechte maatregel. 

Je kunt beter proberen te investeren, dan houd je de werkgelegenheid zo lang mogelijk 

overeind. 

- Goede maatregel. 

De verliespost snijd je weg en je concentreert je op de twee ‘gezonde’ kranten. 

b. Je voegt de krant samen met een van de andere, goed draaiende dagbladen uit je eigen 

concern. 

- Slechte maatregel. 

Je moet eerst de problemen analyseren; nu neem je de zwakke punten mee naar een 

bedrijfsonderdeel dat goed draait. 

- Goede maatregel. 

De capaciteit van de goeddraaiende titel wordt vergroot. De extra pagina’s moeten dan 

wél wat toevoegen aan de bestaande krant. Dat is te doen. Je hebt immers al de 

beschikking over gekwalificeerd personeel. 

Deze maatregel zal ook op minder weerstand stuiten binnen het concern, omdat er 

niemand ontslagen wordt. 

c. Je verkoopt advertentieruimte alleen nog per drie. 

- Bedenkelijke maatregel. 

De meeste adverteerders zullen niet blij zijn met deze koppelverkoop en naar de 

concurrent gaan. 

- Goede maatregel. 

Adverteerders krijgen nog steeds voldoende waar voor hun geld. 

d. Je heft de krant op, maar laat de journalisten voortaan schrijven voor de andere twee 

dagbladen. 

- Slechte maatregel. 

Dit verhoogt alleen maar de kosten zonder dat duidelijk is wat de inhoudelijke meerwaarde 

voor de overblijvende twee kranten is. 

- Goede maatregel. 

Je probeert extra capaciteit te ontwikkelen die een toegevoegde waarde heeft voor de 

bestaande kranten. 

 

10. - Spreiding van risico’s en kansen: mochten producties in het ene segment tegenvallen dan 

kan dat gecompenseerd worden door succesvolle producties uit andere segmenten. 

- Kosten drukken: de verschillende bedrijven kunnen ‘resources’ (= werknemers, materieel 

kapitaal, distributie, enzovoort) delen. 

 

11. a. Het voornaamste voordeel is dat het moederbedrijf een groter marktaandeel verkrijgt, 

waardoor de concurrentie afneemt en verzwakt. 

Een ander voordeel is dat de verschillende dochterbedrijven goedkoper kunnen produceren 

omdat ze van dezelfde ‘resources’ gebruik kunnen maken. Het product blijft hetzelfde, maar 

er wordt meer winst op gemaakt. 

b. Verregaande persconcentratie kan leiden tot oligopolisering of zelfs monopolisering. Doordat 

alle uitgaven binnen een markt in handen zijn van één groot mediabedrijf kan er vervlakking 

van het aanbod optreden. Dit bedreigt de pluriformiteit binnen dit mediasegment. 
  



13. Publieke omroepen moeten concurreren met de commerciële zenders omdat ook zij 

reclamegelden nodig hebben als inkomstenbron. 

Bij de aankoop en producties van programma’s en de bepaling van uitzendtijdstippen houden dus 

ook de publieke omroepen rekening met de kijkcijfers. 

 

15. a. De overheid kan pluriformiteit stimuleren door: 

- de concurrentie tussen media te bevorderen; 

- grote persconcentratie en monopolievorming te ontmoedigen. 

Hiertoe heeft de overheid de Nederlandse Mededingingsautoriteit ingesteld als 

toezichthouder op de naleving van de Mededingingswet. 

b. De overheid kan de betrouwbaarheid verhogen door de pluriformiteit van het media-aanbod 

zo goed mogelijk te bewaken. 

Consumenten kunnen dan zelf de informatiebronnen toetsen op hun betrouwbaarheid. 

 

29. Lingo vervult sinds 1989 vooral voor veel oudere mensen een recreatieve functie op de vroege 

avond. 

Mede met de hulp van toenmalig premier Balkenende en presentator Robert Jensen, die het 

programma onder de aandacht bracht van jongere kijkers, werd Lingo behouden. Jensen sloot 

met presentatrice Lucille Werner de weddenschap dat hij een keer zou meedoen aan Lingo als zij 

het programma ‘meer sexy’ zou presenteren met een diep decolleté. Beiden hielden zich aan de 

weddenschap en de desbetreffende aflevering haalde een zeer hoge kijkdichtheid. 

 

30. Voorbeelduitwerking: 

- Ja, maar alleen voor de publieke omroepen. Zij moeten zich aan de richtlijnen van de 

mediawet houden. De overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze zenders omdat 

de burger hiervoor betaalt. 

- Ja, verschraling moet te allen tijde gecontroleerd worden. Ook de commerciële zenders 

zouden naast de reclameregels eveneens inhoudelijke regels moeten krijgen. 

Kwaliteitsprogramma’s zijn van belang voor de ontwikkeling van onze samenleving. 

- Nee, de commerciële zenders moeten kijkcijfers genereren en mogen daarom uitzenden wat 

het meeste publiek trekt. Het zijn tenslotte marktpartijen met een sterk winstoogmerk, daar 

heeft de overheid niks mee te maken. 

- Nee, ook de publieke omroepen moeten niet gestuurd worden. Ze moeten uitgaan van wat 

het beste bekeken wordt; blijkbaar is er veel behoefte aan amusement. Specialistische 

programma’s waar bijna niemand naar kijkt zijn elitair en dienen toch geen algemeen 

maatschappelijk doel. 

 

31. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden april/mei 2013: 

De berichtgeving in mei 2013 rond de vermissing en de dood van de broertjes Ruben en Julian 

vormde een mediahype. Dit onderwerp keerde dagenlang terug in elk journaal en elke krant, 

zonder dat veel nieuwe feiten werden aangedragen. Het verhaal kwam zo vaak terug omdat het 

niet alleen veel emoties opriep, maar ook sensatiezucht. 

De berichtgeving over de processen tegen de Hells Angels werd een mediaframe. De pers ging 

uitsluitend van de invalshoek uit dat de motorclub zich met criminele zaken bezighield en dat het 

Openbaar Ministerie onmachtig was hiervoor voldoende bewijzen te verzamelen. 

Het begrip ‘mediahype’ verwijst alleen naar de enorme hoeveelheid aandacht die er voor een 

nieuwsbericht is en niet naar eventuele manipulatie van de berichtgeving. Het begrip ‘framing’ 

verwijst alleen naar de vertekening van de werkelijkheid door beperkte of eenzijdige 

berichtgeving. Het zegt dus niets over de mate van media-aandacht. 

Bedenk met de leerlingen actuele voorbeelden van beide begrippen. 

 
  



32. Moeilijke programma’s vereisen een wat hoger opleidingsniveau en een actieve houding bij de 

kijker. Deze twee voorwaarden beperken de omvang van de doelgroep. 

Het merendeel van de bevolking heeft mbo of een lagere opleiding (66 procent) en zélfs de 

mensen die de bagage hebben om te kijken, kiezen misschien soms liever een makkelijk 

programma. 

 

33. Wanneer een maatschappelijk probleem of thema stelselmatig vanuit één perspectief wordt 

belicht, kan dit de publieke opinie gaan beheersen. Meningen vormen zich op basis van dit 

eenzijdige beeld en daarmee wordt de opiniërende functie van de media niet goed uitgevoerd. 

34. Voorbeelduitwerking: 

Positieve effecten: 

- Bij commercialisering van de media gaat alles om de aandacht van de consument. Het 

media-aanbod is daardoor enorm gegroeid om aan alle behoeften te voldoen. 

- Doordat media met elkaar moeten concurreren, dalen de prijzen voor mediaconsumptie. 

- Commercialisering van media bevordert technologische innovatie waardoor er steeds meer 

handige toepassingen en ‘gadgets’ op de markt komen die ons mediagebruik ondersteunen 

en stimuleren. 

Negatieve effecten: 

- In ons mediagebruik worden wij van alle kanten gemanipuleerd door reclame-uitingen en 

vaak hebben wij dit zelf niet eens door. 

- De enorme toename van massavermaak door commercialisering zorgt ervoor dat minder 

populaire kwaliteitsmedia weggeconcurreerd worden. De minderheid die zich hiervoor 

interesseert is hier de dupe van. 

Dit geldt met name voor televisie (denk aan kunst en cultuur, informatieve en educatieve 

programma’s, enzovoort), maar ook voor dagbladen en boeken. 

- Nieuwsmedia kunnen vanuit commerciële overwegingen geneigd zijn alleen populair of 

sensationeel nieuws te brengen. Dit geeft de consument een eenzijdig beeld van wat er in 

de wereld speelt. 

 

 

Hoofdstuk 6: Nieuws en beeldvorming 

1. a. Radio, televisie en internet kunnen veel sneller dan kranten nieuws met een hoge actuele 

nieuwswaarde brengen. 

Met name internet en sociale media lopen hierin voorop. Veel journalisten volgen Twitter op 

de voet om het laatste nieuws te kunnen onderscheppen. 

b. Kranten onderscheiden zich door analyses en achtergronden toe te voegen. 

 

3. Berichten afkomstig van individuele personen en van de overheid zullen extra gecontroleerd 

worden op betrouwbaarheid. Zij kunnen er belang bij hebben om bepaalde ‘gekleurde’ berichten 

in de openbaarheid te (laten) brengen. 

Bijvoorbeeld vanwege financieel gewin, rancune of politieke belangen. 

 

5. - Een correspondent is in dienst van een krantenconcern of een omroep. 

- Een freelancejournalist is een vrije ondernemer die nieuws produceert en verkoopt. 

De laatste is dus niet gehouden aan een redactiestatuut of een bepaalde identiteit. 

 
  



6. Voorbeelduitwerking 

Correspondent: introductie van het Jeugdjournaal in Indonesië, in september 2007. 

Freelancejournalist: eland in Canada die de stoep voor een kantoorgebouw had uitgekozen om 

een kalf te krijgen of de vondst van ’s werelds grootste diamant tot dusver in Zuid-Afrika. 

Het RTL4-journaal heeft bijna elke dag één item van dit kaliber in de uitzending: katjes uit 

betonvloer gered, koe in zwembad gevallen, en dergelijke. 

 

7. - Het ANP vervult een intermediairfunctie tussen de Nederlandse journalistiek en de grote 

internationale bureaus. Dat geldt niet voor de meeste internationale persbureaus. 

- Het ANP beoogt ‘neutraal’ te zijn. De internationale persbureaus hebben bijna allemaal een 

duidelijke signatuur. 

 

18. Hij kan zich aan de journalistieke normen houden door: 

- feiten en meningen te scheiden; 

- hoor en wederhoor toe te passen; 

- de feiten te controleren; 

- meerdere informatiebronnen te raadplegen; 

- de feiten op een juiste manier weer te geven. 

 

19. Voorbeelduitwerking: 

Tijdsdruk kan ervoor zorgen dat een journalist zich niet houdt aan de vijf journalistieke normen 

waardoor: 

- bronnen niet goed vergeleken en onderzocht worden; 

- er te weinig tijd is voor hoor en wederhoor; 

- de journalist mogelijk terugvalt op een vertrouwd mediaframe, wat het bericht een eenzijdige 

en subjectieve lading geeft. 

 

20. Het belang van oplagevergroting of hogere kijkcijfers. 

Sensatie verkoopt goed. 

 

21. a. Bij manipulatie laat de zender opzettelijk feiten weg of hij verdraait ze, maar hij laat de 

uiteindelijke conclusies over aan de ontvanger. 

Bij indoctrinatie dringt de zender systematisch (dus herhaaldelijk) meningen en 

denkbeelden op door ze als feiten te presenteren. 

b. In Nederland hebben we meer met manipulatie te maken. Omdat in ons land veel waarde 

wordt gehecht aan vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, is publieke indoctrinatie vrijwel 

onmogelijk. 

Voorbeelden van manipulatie zijn onder meer te vinden bij de Rijksvoorlichtingsdienst. In 

hun taak de reputatie van het koningshuis te beschermen, worden berichten regelmatig 

afgezwakt. 

Verder komt manipulatie veel voor bij reclame-uitingen (denk ook aan sluikreclame), 

campagne-uitingen van politieke partijen en wervingsacties van goede doelen. 

 

  



22. Opmerking: deze vraag verwijst naar de vijf journalistieke normen op pagina 83. De vraagstelling 

kan mogelijk verwarrend zijn. Het is de bedoeling dat de leerling aangeeft welke normen relatief 

makkelijk en welke moeilijk na te leven zijn. 

 

Voorbeelduitwerking: 

Relatief makkelijk: 

- Hoor en wederhoor toepassen. 

Ervan uitgaande dat de betrokkenen goed bereikbaar zijn. 

- Meerdere informatiebronnen raadplegen. 

Ervan uitgaande dat er veel makkelijk bereikbare informatiebronnen zijn. 

- De feiten op een juiste manier weergeven. 

Door alleen te schrijven over wat je hebt onderzocht. 

Relatief moeilijk: 

- De feiten op een juiste manier weergeven. 

Omdat je niet voorbarig conclusies mag trekken en niet mag sturen. 

- Feiten en meningen scheiden. 

Omdat nieuws altijd een subjectieve lading heeft (selectieve perceptie). 

- Controleren van de feiten. 

Omdat je bij controle vaak afhankelijk bent van bronnen die mogelijk onbetrouwbaar zijn. 

 

33 ESSAY: “DIT ZIJN DE VALKUILEN VAN HET VAK”  blz. 88 en 89 

a. Luyendijk geeft aan dat nieuwsmedia in het Midden-Oosten alleen aandacht hebben voor 

situaties die afwijken van het alledaagse, waardoor de context van een gebeurtenis niet 

inzichtelijk wordt. Door slechts een beperkt deel van het geheel te laten zien ontstaat er een 

éénzijdig frame van de werkelijkheid. 

Clichés over Afrikanen en Arabieren zijn voorbeelden van effecten van eenzijdige 

nieuwsvoorziening binnen een frame. 

b. Uit de zinnen “Journalistiek bedient zich (…) tot (…) genoeg doet tegen de bezetting?” 

c. Eigen uitwerking leerling.  

Voorbeelduitwerking: 

Journalistieke normen: controleren van verschillende betrouwbare bronnen en/of meerdere 

(onafhankelijke) bronnen raadplegen. 

Citaat: “Arabische landen zijn politiestaten. (...) de overheid is een soort kolossale maffia.”  

Uitleg: In een politiestaat is het moeilijk aan betrouwbare bronnen te komen en/of bronnen 

op betrouwbaarheid te controleren, aangezien de overheid via de (geheime) politie de 

bevolking (met inzet van veel machtsmiddelen) ervan weerhoudt kritische, voor de overheid 

negatieve informatie te verstrekken aan onafhankelijke journalisten. Ook is het moeilijk te 

controleren of een bepaalde bron gemanipuleerd is door de overheid of niet. 

d. Het mechanisme partijdigheid. 

Bij dit mechanisme geeft Luyendijk aan dat het nieuws uit het Midden-Oosten bepaald wordt 

door individuele voorkeuren van de journalist. Dit maakt het nieuws subjectief. 

e. Voorbeelduitwerking:  

Alinea: “Nieuws is verder partijdig (...) tot (…) betwiste gebieden.” 

Uit alle mogelijke onderwerpen, invalshoeken en woorden moet de journalist een keuze 

maken. Die keuzes maakt hij op grond van zijn kennis, waarden, normen en ervaring: zijn 

referentiekader. 

f. Voorbeelduitwerking: 

De titel Het zijn net mensen verwijst naar de journalisten en verslaggevers in het Midden-

Oosten. Luyendijk zegt hiermee dat nieuwsverslaggeving nooit helemaal objectief kan zijn 

omdat de makers dezelfde gebreken hebben als iedereen, zoals selectieve perceptie en 

gevoeligheid voor manipulatie. 

Een alternatieve titel met dezelfde strekking, maar zonder ironie zou zijn: Journalistiek is 

gewoon mensenwerk. 



 

34 DE TELEGRAAF EN DE VOLKSKRANT  blz. 89 

a. - De Volkskrant legt in haar bericht de nadruk op de feiten: slachtoffers van wie één 

dodelijk, twee daders, in de tram, met een mes en de aanleiding (opmerkingen over 

gedrag). 

- De Telegraaf benadrukt de meningen en gevoelens eromheen, laat mensen letterlijk 

aan het woord en haalt zelfs een tweede verhaal over een steekpartij aan. 

Er komen ook veel meer details voor over de omstandigheden van de moord, het 

uiterlijk van de tram en de plek waar de moord plaatsvond. 

b. Wel in De Telegraaf, niet in de Volkskrant: de citaten, de details over de tram en de locatie 

en het signalement van de daders. 

Wel in de Volkskrant en niet in De Telegraaf: dat er al aanhoudingen zijn verricht, maar dat 

die ten onrechte waren. 

c. - Objectief referentiekader. 

In De Telegraaf wordt minder neutraal geschreven. Er wordt geschreven over een 

ontwikkeling van toenemende agressie en er worden veel sensatiegevoelige woorden 

gebruikt: ‘discotram’, ‘slachtoffer’, ‘onschuldige’, ‘afschuwelijke’, ‘trieste’, ‘hartstreek’, 

enzovoort. 

Bij de Volkskrant is het referentiekader neutraler. 

- Hoor en wederhoor. 

Bij geen van beide kranten. 

Dat kan ook niet, de daders zijn voortvluchtig. 

- Verschillende bronnen. 

Beide kranten hanteren verschillende bronnen: de politie en getuigen. 

De Telegraaf geeft een wat specifiekere vermelding van de bronnen. 

- Feiten versus meningen. 

De Volkskrant houdt het verhaal feitelijk. 

De Telegraaf vermengt de feiten subtiel met wat meningen (van anderen). 

- Manipulatie van feiten. 

Wat betreft de feiten stemmen de berichten overeen: er is geen manipulatie. 

d. Mogelijke conclusies van Telegraaflezers: 

- In Amsterdam is het in toenemende mate onveilig: je moet elke minuut op je hoede zijn, 

ook in de tram. 

- Messtekers hebben een donkere huidskleur (laatste zin). 

e. Voorbeeldantwoord: 

Beide kranten zijn betrouwbaar. 

De Volkskrant is wat zakelijker en afstandelijker. 

De Telegraaf benadrukt meer de emoties. 

 

 

  



Hoofdstuk 7: Massamedia en cultuur 

1. De betekenis van cultuur is relatief omdat culturen (en de bijbehorende normen en waarden) 

plaats- en tijdgebonden zijn en continu veranderen. 

 

2. Nurture-aanhangers zullen zeggen dat de mens wordt geboren als een ‘tabula rasa’. 

Ze gaan ervan uit dat menselijk gedrag wordt aangeleerd. 

De geboorte is de start van het leerproces. 

 

Voorbeeldantwoord: 

Menselijk gedrag en cultuur zijn een combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen. 

Hierover zijn tweelingstudies bekend. Bij eeneiige tweelingen weet je zeker dat het erfelijke 

materiaal gelijk is. Groeien de tweelingen gescheiden op, dan kun je overeenkomsten en 

verschillen vaststellen en zo aangeboren en aangeleerde dingen scheiden. 

 

4. a. en b. 

In The Voice of Holland zijn kenmerken van onze dominante cultuur te herkennen: 

 

norm waarde 

- veel oefenen; - toewijding; 

- strijden om de eerste plaats; - succes; 

- een originele performance geven; - distinctie (onderscheiden van de rest); 

- tegen je verlies kunnen. - tolerantie/sportiviteit. 

6. Liefde en seks zijn aangeboren en aangeleerd. 

Aangeboren: lust, de drang tot voortplanten, behoefte aan geborgenheid. 

Aangeleerd: seksuele voorlichting, gesprekken over seks met vriend(inn)en, erotiek in de media, 

rekening houden met de wensen van je partner. 

 

7. Verschil: een subcultuur wijkt (deels) af van de dominante cultuur, maar staat daar tolerant 

tegenover. Een tegencultuur strijdt actief tegen aspecten van de dominante cultuur die men 

veroordeelt. 

Overeenkomst: zowel bij een subcultuur als bij een tegencultuur gaat het om een specifieke 

cultuur van een groep binnen de samenleving van de dominante cultuur. 

 

9. Voorbeelden van argumenten: 

- Wel. Tegenculturen zijn nodig want ze zetten je aan het denken of bepaalde regels nog wel 

kloppen, of sommige waarden nog wel de moeite van het nastreven waard zijn. 

- Niet. Tegenculturen zijn niet nodig omdat ze tegenstellingen in de hand werken en dat is 

slecht voor de samenhang in de samenleving. 

 

21. Het socialisatieproces begint bij de geboorte en houdt nooit op. 

 

22. Voorbeelduitwerking: 

In feite kunnen alle genoemde factoren oorzaak zijn voor het gebrek aan normen en waarden. 

Oorzaken voor het gebrek aan normen en waarden, van sterk naar zwak argument: 

- Een gebrek aan sociale controle is een concreet en bewezen oorzaak voor het verdwijnen 

van normen en waarden. Door de individualiseringstendens zijn we minder bezig met de 

mensen om ons heen en zijn wij ook minder geneigd (afwijkend) gedrag van anderen te 

controleren en te corrigeren. 

- Een al dan niet slechte opvoeding is ook een duidelijke oorzaak. Het gezin is namelijk de 

meest primaire socialiserende institutie voor het overdragen van normen en waarden. Er 

bestaat echter geen eenduidig bewijs dat de opvoeding in het algemeen in de afgelopen 

jaren verslechterd is. 



- Gebrekkige socialisatie en internalisatie houden verband met de vorige oorzaak. Het 

hebben van normen en waarden is sterk afhankelijk van de mate waarin een kind of 

volwassene deze kan internaliseren. 

- Een zwak optredende overheid is een gedeeltelijke oorzaak: voorzover de Nederlandse 

overheid zich te weinig bezighoudt met de handhaving van formele regels vermindert de 

sociale controle (oorzaak 1) en worden normen eerder overschreden. 

Voorbeeld: automobilisten rijden gemiddeld harder als er minder snelheidscontroles 

plaatsvinden. 

- Slecht functionerende socialiserende instituties kunnen een oorzaak vormen, maar het 

is een vaag argument: om welke instituties gaat het? En wat mankeert daar precies aan? 

 

23. Twee verschillen tussen socialisatie op school en op het werk. 

- Op school is de beïnvloeding door socialisatie sterker omdat het socialisatieproces nog in de 

beginfase is. 

- Op het werk worden vooral iemands beroepsmatige capaciteiten gevormd; school is 

algemener. 

 

24. Voorbeelden van vormen van sociale controle op het werk: 

- Neemt de collega niet te lange rookpauzes? 

- Komt de collega wel op tijd? 

- Is de collega altijd zwak, ziek, misselijk, of heeft hij voldoende discipline om door te zetten? 

- Is de collega een goede teamspeler, of loopt hij er de kantjes vanaf? 

 

25. Twee vormen van sociale controle die met elkaar in tegenspraak kunnen zijn: 

- Onacceptabel gedrag moet je niet te hard straffen, anders voelt iemand zich nog verder 

afgewezen in de samenleving. 

- Iemand die je hulp wilt bieden moet je niet ‘doodknuffelen’ waardoor hij te afhankelijk wordt. 

 

26. Integratie is een vorm van socialisatie omdat de nieuwkomer kennismaakt met gewoonten, 

regels, kunstuitingen en andere elementen van de nieuwe cultuur. 

 

33. De media tonen: 

- de algemene maatschappelijke normen en waarden van de dominante cultuur; 

- de normen en waarden van minderheden binnen onze samenleving. 

 

35. Individualisering botst met collectieve gedragspatronen, als het eigenbelang niet in 

overeenstemming is met collectief gedrag. 

Op zondagochtend ga je niet de buurt storen door met een kettingzaag bomen in je tuin om te 

zagen. Tegelijkertijd is zondag wel de enige dag waarop je de meeste vrije tijd hebt. 

 

37. De media hebben de verantwoordelijkheid een evenwichtig beeld te tonen van alle subculturen in 

onze samenleving. 

Dit geldt vooral voor de gesubsidieerde media (de publieke omroep). Commerciële media 

schenken vanuit een economische overweging aandacht aan verschillende subculturen. Denk 

aan marktsegmentering en doelgroepenmedia. 

 

38. Gevoed door groeiende welvaart, democratisering en de opkomst van massamedia, raakten 

mensen in de jaren zestig geïnspireerd door nieuwe inzichten en ideeën over zichzelf en de 

maatschappij. Individuele keuzes maakten hen los van de strakke levensbeschouwelijke 

structuren (zuilen) waar zij voor die tijd in leefden. 

Ontzuiling is dus een gevolg geweest van deze eerste individualiseringsslag. 



 

39. Door de ontzuiling: 

- verloren de omroepen hun vaste aanhang; 

- kregen de verzuilde zenders te maken met concurrentie die niet tot een zuil behoorde: 

Veronica en de Tros, en later de commerciële zenders. 

 

41. Het probleem van multiculturalisering is dat diepgewortelde waarden van de dominante cultuur 

kunnen botsen met de normen en waarden van subculturen. 

Zoals de vrijheid en tolerante houding ten aanzien van seks voor het huwelijk, partnerkeuze, 

homoseksualiteit en de scheiding tussen politiek en geloof. 

 

Hoofdstuk 8: Macht van de media 
 
2. - Mensen hebben hun eigen intellect en gevoel dat ze gebruiken bij het denken. 

- Bovendien zijn er digitale media die niet of moeilijk zijn te controleren. 

Denk aan internet, dvd, mobieltjes en satelliet-tv. 

 

3. Selectieve perceptie zorgde voor paniek. Mensen wilden wat ze hoorden laten aansluiten bij 

hun referentiekader. Er kwamen namelijk “hoge militairen en ministers aan het woord” en er 

werden bestaande plaatsnamen gebruikt. 

Gecombineerd met het geloof in buitenaardse wezens en overtuigende acteurs werd het hoorspel 

als een ‘ware gebeurtenis’ geïnterpreteerd. In de huidige informatiemaatschappij zal een 

paniekreactie zoals bij The War of the Worlds, niet snel ontstaan. 

Selectief geloven: het Amerikaanse CBS is een gerenommeerde nieuwszender, dit maakte de 

berichtgeving extra geloofwaardig voor de luisteraars. Als een kleinere, minder toonaangevende 

zender met dit verhaal zou komen, dan zou dit minder snel serieus worden genomen. 

 
6. Dit heeft te maken met selectieve aandacht: de ontvanger kiest er expliciet voor om niet te 

luisteren of te reageren. 

Dit gebeurt in situaties waarin de boodschap iemand niet bevalt, iemand een wat langere 

reactietijd nodig heeft, of omdat op dat moment iets anders meer aandacht vraagt. 

 

7. De referentiekaders komen overeen: dezelfde dingen worden belangrijk gevonden. 

U kunt vrij gemakkelijk de grote verschillen in referentiekaders bij uw leerlingen aantonen. 

Laat leerlingen met één woord eerst op papier reageren op een bepaald begrip, bijvoorbeeld: 

politiek, verdriet, religie, enzovoort. Vraag daarna aan iedereen welk woord ze hebben 

opgeschreven. 

 

8. Voorbeelduitwerking: 

Bij de overdracht van informatie van zender naar ontvanger vindt selectie plaats dat als een 

filter werkt. 

 

9. Klapper zei dat de injectienaaldtheorie niet werkt vanwege intermediërende factoren: 

- selectieve aandacht; 

- selectieve perceptie of interpretatie; 

- selectief geheugen. 

 
  



20. Overeenkomsten tussen de injectienaald- en cultivatietheorie: 

- Veel macht voor de media. 

- Mensen zouden informatie (van tv) als waarheid of werkelijkheid aannemen en geneigd zijn 

om fictie en werkelijkheid te vermengen. 

Verschillen tussen de injectienaald- en cultivatietheorie: 

- De injectienaaldtheorie gaat uit van onmiddellijk (instant) effect; de cultivatietheorie gaat uit 

van een effect dat vooral optreedt bij ‘zware kijkers’. 

- De injectienaaldtheorie schrijft vooral macht toe aan informatie en reclame; de 

cultivatietheorie aan fictie in de vorm van soaps en thrillers. 

 

21. a. Ja, de introductie van het hiv-beertje is bedoeld om te zorgen voor de aanvaarding van een 

nieuwe norm: hiv-kinderen zijn niet minder dan andere kinderen. 

b. Eigen mening leerling. 

 Voorbeeldantwoord: 

In het algemeen geldt dat bewuste overheidsbeïnvloeding gevaarlijk kan zijn. 

Maar in dit geval is het doel sympathiek. 

c. Eigen mening leerling. 

Opmerking: volgens de cultivatietheorie is een dergelijke beïnvloeding wel effectief, volgens 

de agendasettingtheorie veel minder. 

d. - In Goede Tijden, Slechte Tijden komt de Turkse Bilal Demir uit de kast. 

- In Spangas wordt de Sri-Lankese asielzoeker Nola bedreigt met uitzetting. 

 

22. a. De agendasettingtheorie gaat als enige uit van een indirecte werking van de media. 

De aanname is dat de media wel beïnvloeden waaróver mensen spreken en denken, maar 

niet wát ze zeggen en menen. 

b. De agendasettingtheorie gaat uit van een geringe macht en de injectienaaldtheorie van een 

sterke macht van de media. 

 

24. a. De cultivatietheorie, omdat de fans lijken te rouwen om het overlijden van het karakter Tony 

Soprano en niet om de acteur James Gandolfini. 

b. Televisiewerkelijkheid omdat het de werkelijke realiteit lijkt te beheersen. 

28. Twee redenen waarom de overheid nadenkt over de invloed van de media: 

- De overheid is erop gericht om de verdraagzaamheid tussen bevolkingsgroepen te 

vergroten. Daar hebben de media invloed op. 

De overheid zal daarbij de balans moeten zoeken tussen enerzijds het respecteren van de 

meningsvrijheid en anderzijds de maatregelen om de rechtsstaat te beschermen. 

- De regering bewaakt de geldende wettelijke normen. 

Voorbeeld: de regering kon De Grote Donorshow van BNN (juni 2007) niet verbieden, maar 

was er van tevoren niet blij mee. 

  



Uitwerkingen aanbevolen opgaven 
Hoofdstuk 1: 

4. Voorbeelduitwerking: 

Een voorbeeld van non-verbale massacommunicatie: Ashton Brothers, een theaterprogramma 

met klanken, muziek, acrobatische acts, enzovoort, allemaal met een komische inslag. 

Zender: de artiesten. 

Boodschap: grappen, muziek, acrobatische kunsten. 

Medium: de theatershow, televisie (als de show wordt uitgezonden). 

Ontvanger: het theaterpubliek of tv-kijkers. 

Feedback: direct (applaus, enzovoort) en indirect (als het publiek de act waardeert, koopt het 

een dvd of andere merchandise van de voorstelling). 

 

9 DE VOORSPELLINGEN VAN MARSHALL MCLUHAN  blz. 10 

a. - Communicatie in de ‘global village’ verloopt via de massamedia en is niet 

interpersoonlijk zoals in het vroegere dorp. 

- Massamediale communicatie is in vergelijking met het dorp vluchtiger en 

onpersoonlijker. 

- De hoeveelheid ‘nieuwtjes’ (informatie) is vele malen groter dan in het dorp. 

- Nieuwtjes in het dorp hadden een lokaal karakter, in de Global Village is dit zowel lokaal 

als globaal. 

- De massamedia bepalen voor een deel hoe een boodschap ontvangen wordt. In het 

dorp bestond dit probleem niet. 

b. De vorm van het medium bepaalt nog steeds hoe een boodschap ontvangen en begrepen 

wordt. 

Denk aan de verschillen tussen: 

- een verslag van een voetbalwedstrijd op de radio in plaats van op televisie; 

- ‘liken’ op Facebook in plaats van je waardering uitspreken in een persoonlijk gesprek; 

- de introductie van een nieuw bandje bij DWDD in plaats van bij een kleine lokale 

omroep; 

- een nieuws-tweet in 140 leestekens in plaats van een voorpagina-artikel in de krant; 

- een kus van je vriend(in) in plaats van een ‘x’ in een sms’je. 

c. Met ‘The medium is the massage’ zegt McLuhan dat het medium de boodschap ‘inmasseert’ 

bij de ontvanger(s). 

17 WAT HOORT BIJ ELKAAR?  blz. 12 

Vóór het maken van de opdracht dient u de volgende wijzigingen te laten aanbrengen door uw 

leerlingen: 

- Het begrip amusement moet vervangen worden door sociale media. 

- Het begrip verbaal moet vervangen worden door (on)bedoeld. 

 

a. Informatieoverdracht 

Bijbehorende begrippen: 

1. zender 3. medium 

2. boodschap 4. ontvanger 

Motivering: er is sprake van informatieoverdracht als een boodschap via een medium van 

een zender naar een ontvanger gaat. 

 

b. Communicatiestoornis 

Bijbehorende begrippen: 

1. ruis 3. referentiekader 

2. informatieoverdracht 4. communicatie-effect 



Motivering: er is sprake van een communicatiestoornis als ruis de informatieoverdracht 

verstoort of als verschillen in referentiekader de boodschap veranderen. Bij een 

communicatiestoornis wordt het bedoelde communicatie-effect vervormd. 

 

c. Lichaamstaal 

Bijbehorende begrippen: 

1. non-verbale communicatie 3. (on)bedoeld 

2. persoonlijk contact 4. feedback 

Motivering: lichaamstaal is non-verbale communicatie die persoonlijk contact veronderstelt. 

De ontvanger geeft via lichaamstaal bedoelde én onbedoelde feedback. 

 

d. Massacommunicatie 

Bijbehorende begrippen: 

1. heterogeen publiek 3. informatie 

2. massamedia 4. nieuws 

Motivering: massacommunicatie brengt verschillende soorten informatie bij een heterogeen 

publiek, via de massamedia. Massacommunicatie is geschikt voor verspreiding van nieuws. 

 

* e. digitale massamedia 

Bijbehorende begrippen: 

1. internet 3. interactief 

2. meerzijdige communicatie 4. sociale media 

Motivering: digitale massamedia worden gekenmerkt door interactiviteit en dat impliceert 

meerzijdige communicatie. Internet is het kanaal waarlangs digitale communicatie verloopt. 

Een voorbeeld van interactieve digitale massamedia zijn sociale media. 

 

20. Het medium televisie biedt naast informatie vaak entertainment, de vorm van dit medium biedt 

hier eindeloze mogelijkheden voor die kranten niet hebben. 

 

22. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden van een programma met een bindende functie: een belangrijke voetbalwedstrijd van 

het Nederlands elftal, uitzendingen over ontwikkelingen rond het Koninklijk Huis, de uitzending 

van Koningsdag, dodenherdenking op 4 mei, 3FM’s Serious Request vanuit het glazen huis. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 18 en 19 

 

HAVO 1 
a. Het referentiekader is het geheel van kennis, ervaring, normen en waarden van een persoon. 

Het referentiekader van kinderen is anders dan dat van volwassenen. Kinderen hebben minder 

kennis en ervaring dan volwassenen en nog niet die normen en waarden die volwassenen 

hebben. Kinderen weten bijvoorbeeld niet of beseffen onvoldoende dat reclame bedoeld is om de 

verkoop van producten te vergroten en dat snoep ongezond is. Daardoor zijn jonge kinderen 

gevoeliger voor reclameboodschappen dan volwassenen. 

b. De socialiserende functie. Er is sprake van het overdragen van waarden, opvattingen/houdingen. 

Kinderen die meer naar reclame kijken, hebben vaker een materialistische levenshouding. Deze 

kinderen hechten meer waarde aan geld en het kopen van producten (regels 32-37). Dit kan 

worden opgevat als een voorbeeld van de socialiserende functie. 

 

 



HAVO 2 
Door nieuwe media zoals internet, kunnen jongeren(groepen) gemakkelijk contact met elkaar hebben. 

Bijvoorbeeld door te e-mailen, te chatten, Hyves en dergelijke. Hierdoor worden de banden tussen 

jongeren onderling (sociale cohesie) verstevigd. 

De nieuwe media bieden een ontmoetingsplaats waar jongeren met gemeenschappelijke interesses, 

idolen of problemen met elkaar kunnen communiceren, waardoor gevoelens van ‘erbij horen’ versterkt 

worden. 

HAVO 3 
a. Politici hebben journalisten nodig vanwege: 

1. de spreekbuisfunctie; 

2. de opiniërende functie; 

3. de informerende functie; 

b. Journalisten hebben de politici nodig voor de informerende functie, agendafunctie, controle- of 

waakhondfunctie. 

 
Hoofdstuk 2: 

 
2. Doelgroep: een bevolkingsgroep met specifieke kenmerken waar de media, maar ook bedrijven 

en reclame zich op richten. 

Bijvoorbeeld: jongeren, intellectuelen, christenen, Marokkanen, vrouwen van middelbare leeftijd, 

enzovoort. 

Iedereen behoort als persoon tot meer doelgroepen. Je bent bijvoorbeeld een intellectuele 

Marokkaanse vrouw van middelbare leeftijd. Een blad of tv-programma kan zich op een dergelijk 

gecombineerd profiel richten. Je spreekt dan van een nauwe doelgroep. 

 

Identiteit: het ‘eigen gezicht’ of de ‘kleur’ van een medium, gebaseerd op geloofsovertuiging, 

politieke voorkeur, intellectueel niveau en specifieke interessegebieden. 

Bijvoorbeeld: rechts/links, progressief/conservatief, katholiek, protestants, elitair, populistisch, 

enzovoort. 

 

6. Opiniebladen winnen het van opiniepagina’s in kranten op grond van: 

- meer beschikbare ruimte en daardoor vaak meer diepgang; 

- het glossy tijdschriftpapier; 

- een prettiger formaat; 

- de rijkere opmaak van tekst en beeld. 

Voor sommige mensen hebben opiniebladen ook meer gezag dan dagbladen. 

 
9 GEEN PAPIER MEER  blz. 25 

a. Te herkennen ontwikkelingen zijn: 

- terugloop van oplage- en leescijfers bij de dagbladen; 

- digitalisering van de pers; 

- ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen in de media (‘crowdfunding’); 

- personalisering van de media (je kunt je abonneren op je favoriete journalist); 

- meer ‘on-demandmedia’. 

b. Kwaliteitskranten spreken doorgaans een kleinere lezersgroep aan dan populaire kranten, 

waardoor zij minder aantrekkelijk zijn voor adverteerders. Aangezien gratis kranten 

afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten is het dus gedurfd om een gratis kwaliteitskrant op 

de markt te brengen. 

 



13. Voorbeelduitwerkingen: 

Argumenten vóór de stelling: 

- Kijkcijfers bepalen de hoogte van de advertentie-inkomsten. Omdat commerciële zenders 

volledig afhankelijk zijn van reclamegelden zijn kijkcijfers voor hen belangrijker dan voor 

gesubsidieerde publieke omroepen. 

- De programma’s van de publieke omroepen zijn niet altijd gemaakt voor de grote massa, in 

dat geval zijn de kijkcijfers van onderschikt belang. 

Argumenten tegen de stelling: 

- Hoge kijkersaantallen legitimeren de subsidiëring van de publieke omroep uit de 

belastingopbrengsten. Kijkcijfers geven aan of de omroepen hun doel (televisie maken voor 

alle Nederlanders) waarmaken. 

- Gesubsidieerd of niet, alle omroepen concurreren met elkaar om de aandacht van de kijker. 

Kijkcijfers zijn in die strijd zowel voor de commerciële als de publieke omroepen van belang. 

 

14. Kant-en-klare Amerikaanse programma’s zijn voordelig en geven toch goede kijkcijfers. Bij de 

publieke omroep gaat het niet alléén om goede kijkcijfers, maar ook om volledigheid van het 

aanbod. Daarvoor zijn vaker op maat gemaakte, eigen programma’s nodig. 

23. Voorbeelduitwerkingen: 

Eens, want: 

- sociale media fungeren als een platform voor discussie en het uitwisselen van opvattingen; 

- het selecteren en delen van nieuwsberichten is een actieve manier van omgaan met nieuws 

die leidt tot opinievorming; 

- via sociale media kom je meer te weten over opvattingen van vrienden en andere mensen 

die je volgt. 

Oneens, want: 

- op de sociale media vind je naast serieuze ook heel veel niet-serieuze opinies; 

- de meeste opinieleiders zoals deskundigen geven hun mening niet via de sociale media 

maar via meer gevestigde kanalen zoals praatprogramma’s en journaals. 

24. Het merendeel van de populairste websites wordt bedrijfsmatig geëxploiteerd. Ze worden door 

redacties onderhouden en het plaatsen van reclame levert geld op. Met name nieuwssites en 

‘multiauthorblogs’ hebben een eigen ‘kleur’. Zij vervullen een vergelijkbare functie als tijdschriften 

en dagbladen, alleen dan op het web. 

Enkele voorbeelden zijn: 

hardhoofd.com: jong, intellectueel, links; 

geenstijl.nl: progressief-liberaal, populistisch; 

joop.nl: overwegend links, gericht op de oudere lezer. 

De populairste sites die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd zijn sociale media en 

internetdiensten. Deze webdomeinen zijn overwegend neutraal omdat zij zelf geen informatie of 

nieuws publiceren. 

EXAMENVRAGEN  blz. 34 en 35 

HAVO 1 

a. Kaderkranten: de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, nrc.next, het Financieele Dagblad, 

Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. 

Populaire massakranten: AD en De Telegraaf. 



b. • Bewering 1 is onjuist: de oplage van nrc.next is gestegen. 

• Bewering 2 is onjuist: de oplage van het Nederlands Dagblad is gestegen. 

 

HAVO 2 

Omschrijving A past bij de identiteit van de KRO. 

Omschrijving B past bij de identiteit van de TROS. 

Omschrijving C past bij de identiteit van de VPRO. 

 

Hoofdstuk 3: 
 

3. a. Bij censuur oefent de overheid controle uit op de informatievoorziening. Er is geen ruimte 

voor kritiek op het overheidsbeleid. Eskinder publiceerde een artikel over een aantal 

controversiële arrestaties en dat leidde tot zijn eigen arrestatie. In Nederland zou je hiervoor 

nooit gearresteerd kunnen worden. In Nederland houdt de vrijheid van meningsuiting pas op 

als je je niet houdt aan de gestelde beperkingen (zie vraag 1.). 

b. Artikel 7 van de grondwet. 

6. Bij de publieke omroepen moet het aanbod volledig zijn, waarbij kijkcijfers van ondergeschikt 

belang zijn. Bij het streven naar winst zijn kijkcijfers wel van primair belang, zoals bij de 

commerciële zenders het geval is. 

7. Als een bevolkingsgroep bijvoorbeeld door geldgebrek geen toegang heeft tot internet of televisie 

kunnen ze hierdoor maatschappelijk gezien nog verder achterop raken. Zo verloopt het zoeken 

van werk meer en meer via internet. 

Zonder informatie over het publieke debat is het ook lastiger om op te komen voor je eigen 

positie. En de media dragen bij aan je algemene ontwikkeling; als je dat moet missen, kun je 

daardoor een maatschappelijke achterstand oplopen. 

 
17. Netprofilering is het antwoord van de publieke omroep op de concurrentie van commerciële 

omroepen in ons duale bestel. Netprofilering moet het wegzappen naar een commerciële zender 

beperken door per net een programmering te verzorgen die min of meer hoort bij een bepaalde 

doelgroep. 

 

18. Nee, een dergelijk verzoek om steun wordt waarschijnlijk afgewezen omdat LINDA geen 

wezenlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit. 

Het heeft geen uniek, herkenbaar eigen ‘gezicht’ of een duidelijke politieke of kerkelijke kleur. 

Ja, want LINDA besteedt aandacht aan onder meer homoseksualiteit en multiculturalisme. Het 

tijdschrift gaat weinig onderwerpen uit de weg en heeft daarmee een kenmerkend eigen gezicht 

en draagt bij aan de pluriformiteit. 

Het blad biedt een platform voor maatschappelijke discussie. 

 

27 LEG DE VERBANDEN  blz. 44 

Deze opdracht is deels gericht op de associaties die leerlingen bij bepaalde begrippen hebben. 

Het onderstaande antwoordmodel omvat dan ook voorbeelden van antwoorden. 

 

A. pluriformiteit – publieke omroepen 

Publieke omroepen maken programma’s vanuit hun eigen identiteit en zorgen daardoor voor 

een grote pluriformiteit in het medialandschap. 



 

B. publieke omroepen – identiteit 

Volgens de Mediawet moeten publieke omroepen werken vanuit een eigen, herkenbare 

identiteit. 

 

C. pluriformiteit – Stimuleringsfonds voor de Pers 

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft tot doel de pluriformiteit in het aanbod aan 

gedrukte media te bewaken. 

 

D. publieke omroepen – Mediawet 

De Mediawet bevat met name bepalingen over de publieke omroepen. 

De programmering van de publieke omroepen en de grenzen daarvan worden sterk bepaald 

door de Mediawet. 

 

E. identiteit – Commissariaat voor de Media 

Het Commissariaat voor de Media toetst of de publieke omroepen zich vanuit hun eigen 

identiteit richten op een breed publiek en op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen. 

 

F. Stimuleringsfonds voor de Pers – Mediawet 

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft als ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) een 

wettelijke basis in de Mediawet. 

 

G. Mediawet – Commissariaat voor de Media 

Het Commissariaat voor de Media toetst of de voorschriften uit de Mediawet worden 

nageleefd. 

 

H. Stimuleringsfonds voor de Pers – krantenuitgeverijen 

Het Stimuleringsfonds voor de Pers kan noodlijdende krantenuitgeverijen tijdelijke financiële 

steun bieden. 

 

I. Mediawet – commerciële zenders 

De Mediawet bevat ook regels voor de commerciële zenders. 

 

J. Commissariaat voor de Media – uitzendvergunning 

Het Commissariaat voor de Media is de instantie die uitzendvergunningen verstrekt. 

 

K. krantenuitgeverijen – commerciële zenders 

Krantenuitgeverijen zijn vergelijkbaar met commerciële zenders: het zijn onafhankelijke, 

zakelijke ondernemingen. 

 

L. commerciële zenders – uitzendvergunning 

Commerciële zenders hebben geen uitzendvergunning nodig. 

Commerciële zenders zijn dus niet gebonden aan eisen als een minimum aantal leden of 

een eigen identiteit. 

 

31. a. In het duale bestel: 

- is er oneerlijke concurrentie tussen publieke en commerciële zenders; 

- zijn commerciële zenders niet volledig vrij omdat zij zich moeten schikken naar de 

Mediawet. 

b. In een publiek bestel: 

- wordt de consument commerciële programma’s onthouden; 

Het marktmechanisme tussen vraag en aanbod werkt dan alleen via de profielen van de 

verschillende publieke omroepen. 



- wordt verondersteld dat het verplichte totaalaanbod van de zenders een bindende 

maatschappelijke factor vormt. De vraag is of dat ook zo is. 

 

33. a. Het CDA heeft als christendemocratische partij duidelijke normen en waarden wat betreft de 

socialiserende functie van de media. Ze gaan langs deze normen en waarden na of de 

media niet over de schreef gaan. 

b. Voorbeeldantwoorden: 

- De Kijkwijzer is niet afdoende om de schadelijke invloed van de media op kinderen te 

beperken omdat niet alle media door de Kijkwijzer worden geïndexeerd. Bovendien is 

de Kijkwijzer summier en voorkomt niet dat schadelijke programma’s uitgezonden 

worden. 

- De Kijkwijzer is wel afdoende. De Kijkwijzer moet niet op de stoel van de opvoeders 

gaan zitten. Ouders moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen en de Kijkwijzer biedt 

daarbij enig houvast. 

c.

 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 50 en 51 

 

HAVO 1 
 
1. Uitingsvrijheid/garanderen van vrijheid van meningsuiting. 

Eén van de volgende citaten uit de tekst: 

- “Media bepalen grotendeels zelf wat ze aanbieden.” 

- “Media zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze uitzenden.” 

- “De overheid moedigt zelfregulering door de media aan.” 

2. Pluriformiteit. 

“De landelijke publieke omroep is wettelijk verplicht om de verschillende leeftijdsgroepen binnen 

de bevolking te bedienen via diverse media.” 

HAVO 2 
 

Het Commissariaat voor de Media. 

 

HAVO 3 
 

Twee van de volgende wettelijke verboden: 

- Het aanzetten tot haat, geweld. 

- Discriminatie. 

- Belediging. 

- Opruiing. 

- Aantasting van iemands eer of goede naam (smaad). 

- Strijdig met de goede zeden. 

- Gevaar opleveren voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 

- Het in gevaar brengen van staats- of bedrijfsgeheimen. 

Discrimi-

natie 

Niet scha-

delijk, alle 

leeftijden 

Pas op met 
kinderen tot 
zes jaar * 

Geweld Angst  Seks Drugs Grof taal-

gebruik 



 

 

HAVO 4 
 

- Garanderen dat iedere politieke partij haar ideeën kan laten horen (uitgangspunt van het 

mediabeleid is pluriformiteit). 

- Optimale keuzevrijheid voor de burger creëren. Dit is een voorwaarde voor een democratische 

samenleving (uitgangspunt van het mediabeleid is het bevorderen/laten functioneren van een 

democratie). 

 
Hoofdstuk 4: 

 
3. De indeling oude/nieuwe media is achterhaald, omdat steeds meer oude media tevens nieuwe 

media inzetten om hun doelgroep te bereiken. 

Een programma als ‘Pauw en Witteman’ gaat op internet verder als de tv-uitzending stopt. 

Bij sommige shows kun je stemmen via ‘second screen’ op je tablet. 

6. a. Voorbeelduitwerking: 

Na het barsten van de internetzeepbel eind jaren negentig, werd er nagedacht over nieuw 

gebruik van het world wide web. Vanwege de economische tegenslag moest de nieuwe 

vorm nieuwe commerciële mogelijkheden bieden (nieuwe verdienmodellen, 

advertentiemogelijkheden). Daarnaast moest het aansluiten op de behoeftes van de 

moderne consument (individualistisch, behoefte aan informatie en veel keuzes). De IT-sector 

ontwikkelde user generated content waar sociale media gebruik van maken. 

Deze nieuwe werking van het internet werd Web 2.0 genoemd. 

Andere factoren die samenhangen met de maatschappelijke context: 

De populariteit van de sociale media is te verklaren door: 

- de groeiende dienstensector (meer mensen achter de computer); 

- het spanningsveld tussen individualisering en sociaal contact; 

- het spanningsveld tussen een druk leven en sociaal contact; 

- de opkomst van de smartphone en andere mobiele hardware (altijd bereikbaar); 

- de groeiende mondigheid van mensen (iedereen heeft wel iets te vertellen); 

- de groeiende behoefte aan informatie en nieuws; 

- het sociale ‘sneeuwbaleffect’ (geen gebruik van sociale media is sociale uitsluiting); 

- convergentie van reguliere media naar sociale media; 

- het marktpotentieel van sociale media (meer investeerders leidt tot uitbreiding van 

sociale media); 

- toenemend voyeurisme (= nieuwsgierigheid naar privézaken van anderen). 

b. - De opiniërende functie: 

Door berichtgeving via sociale media worden burgers geïnformeerd over 

maatschappelijke en politieke onderwerpen. Zij kunnen ook zelf content plaatsen en zo 

hun opinie delen met de rest van de wereld. 

- De spreekbuisfunctie / de commentaarfunctie: 

Via de sociale media kunnen gebruikers zelf onderwerpen aandragen, discussie 

beginnen over maatschappelijke vraagstukken en kritiek uiten op overheidsbeleid. 

  



- De controle- of waakhondfunctie: 

Net als in kranten en op televisie kunnen journalisten en burgers via de sociale media, 

bijvoorbeeld op blogs, kritisch reageren op het functioneren van de overheid en andere 

publieke organisaties. 

- De agendafunctie: 

Via de sociale media kunnen burgers maatschappelijke problemen signaleren en 

andere burgers of journalisten hierop attent maken. 

* c. Web 2.0 staat voor een nieuwe, verbeterde versie van internet waar iedere internetgebruiker 

zelf informatie kan uploaden en delen. Het is een symbolische naam omdat er nooit een 

Web 1.0 is geweest en omdat de vernieuwing niet zo zeer in de techniek ligt (zoals bij een 

update van een programma), maar in de manier waarop mensen het internet zijn gaan 

gebruiken. 

14. Niet van alle sociale netwerken is de mate van connectiviteit zo hoog als bij Facebook. 

17. a. Vroeger had de baas vaak als enige kennis van en inzicht in het gehele productieproces. Nu 

beschikken specialistische medewerkers vaak over kennis en informatie(kanalen) die de 

baas niet meer heeft. De baas is meer manager geworden die het proces in goede banen 

leidt. Voor de productie zelf is hij afhankelijker geworden van specialisten. 

Ouderen hadden vroeger een voorsprong in kennis op jongeren. Nu hebben jongeren een 

voorsprong in het verwerven en verwerken van informatie: ze zijn beter in staat met nieuwe 

technologieën om te gaan. 

b. Voorbeeldantwoorden: 

- Ja. De informatiemaatschappij verandert de samenleving: er is meer individualisering 

en specialisatie ontstaan waardoor de cohesie afneemt. 

Het belang van goede netwerken voor een maatschappelijke carrière wordt steeds 

groter. 

- Nee. De samenleving zal niet drastisch veranderen. De maatschappelijke rollen als 

leidinggevenden, werknemers, werkgevers, theoretische specialisten en mensen die 

uitvoerend werk doen, blijven bestaan. 

 

18. Zoals we in dit hoofdstuk hebben kunnen lezen staan ontwikkelingen op het gebied van innovatie 

en media nooit op zichzelf. Het is de combinatie van een goede uitvinding en de gunstige 

omstandigheden die Google tot een succes maakte. 

Voorbeelduitwerking: 

- Ideale omstandigheden: 

Google vond op het juiste moment aansluiting op digitale innovatie, de groeiende behoefte 

aan informatie, de uitdijing van het internet en de groeiende economische kracht van het 

web. 

- Goede uitvinding: 

Het concept van een goede, complete zoekmachine was een originele uitvinding. 

  



22 WELKE COMBINATIE?  blz. 59 

1. ‘Global Village’ d. Informatie krijgt meer en meer een grenzeloos karakter. 

2. Convergentie b. De groei van ICT is niet los te zien van een groeiend media-

aanbod via nieuwe communicatienetwerken. 

3. Digitalisering a. Door de groei van de opslagcapaciteit is meer informatie 

beschikbaar. 

4. Informatiemaatschappij e. Informatie is het belangrijkste economische product. 

5. Informatienetwerken f. Via satelliet en internet communiceren steeds meer mensen 

over steeds grotere afstanden. 

6. Interactiviteit c. De macht van de ontvanger van informatie is gegroeid. 

EXAMENOPGAVEN  blz. 63 

HAVO 1 

a. Nieuwswaarde. 

Omdat internet altijd sneller is, is de nieuwswaarde van gedrukte media lager. 

b. Uit het citaat “Een terugblik en achtergronden in de weekkrant en actualiteit op peperonline.nl. 

Zoals onze generatie met nieuws omgaat” blijkt dat er een scheiding wordt gemaakt, de actualiteit 

staat op internet. 

c. Drie ontwikkelingen die berichten over wereldactualiteit sneller maakten: 

1. Wereldwijde nieuwsnetwerken. 

Door het werk van persbureaus is een snellere verspreiding mogelijk. 

2. Digitalisering. 

Dit maakt sneller transport van nieuws mogelijk, maar ook een snellere productie en 

bewerking. 

3. Samenwerkingsverbanden. 

Door samenwerkingsverbanden tussen de verschillende redacties hebben veel media een 

reporter ‘ter plaatse’ tot hun beschikking die kennis van zaken heeft. 

 
Hoofdstuk 5: 

 
4. Door de wijze van financiering van de publieke omroepen is er sprake van oneerlijke concurrentie 

want publieke omroepen: 

- krijgen geld van de overheid, commerciële zenders niet; 

- ontvangen geld uit lidmaatschappen; ook dat hebben commerciële zenders niet. 

 
  



6. Voorbeelduitwerking: 

- Vanwege de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting mag een journalist niet alles 

schrijven. 

Zie: ‘Verboden uitingen’ op pagina 37 van het lesboek. 

- Journalisten moeten rekening houden met de identiteit van het blad, de redactionele formule 

en de algemeen geldende fatsoensnormen. 

Het Reformatorisch Dagblad zal vanwege zijn religieuze grondslag geen artikel publiceren 

waarin vrije opvattingen over seksualiteit worden gepropageerd. Hetzelfde geldt voor een 

lovend verhaal over de Socialistische Partij in opinieblad HP/De Tijd. Dit is namelijk niet in 

lijn met de rechts-liberale identiteit van het blad. 

- Journalisten moeten rekening houden met de economische belangen van het blad waar ze 

voor schrijven. 

Een klein maar kritisch artikel over de belangrijkste adverteerder van een krant kan worden 

afgewezen door de directie omdat het een risico is voor de samenwerking tussen de krant 

en de adverteerder. 

12. Marktsegmentatie heeft een groot potentieel op de tijdschriftenmarkt omdat er veel verschillende 

doelgroepen te onderscheiden zijn met behoefte aan eigen, gespecialiseerde informatie. 

 

14. Door het aanspreken van zeer specifieke doelgroepen specialiseren media zich op een segment 

van de markt waar relatief weinig concurrentie heerst (nichemarkt). 

Een ander commercieel voordeel is dat adverteerders hun boodschap op deze manier zeer 

doeltreffend kunnen overbrengen. 

Denk aan Axe-reclame op een typische mannenzender of een Intertoys-advertentie in de Donald 

Duck. 

 

16. a. De overheid kan de hoeveelheid reclame verminderen door in de Mediawet wettelijke 

maxima (lengte, aantal en momenten van de reclameblokken) op te nemen. 

Voor de gedrukte media en voor internet heeft de overheid geen wettelijke mogelijkheden tot 

ingrijpen. 

b. De overheid kan de tv-aandacht voor culturele minderheden vergroten door afspraken te 

maken met de publieke zenders over het programma-aanbod en via sponsoring en 

infotainment zelf boodschappen over culturele minderheden uit te zenden. 

 

17. a. - TMG wint een enorm aandeel op de dagbladenmarkt wanneer het bedrijf fuseert met 

Wegener. 

- Er kunnen meer segmenten van de markt worden beheerst (de landelijke kranten van 

TMG en de regionale dagbladen van Wegener). 

- Het delen van ‘resources’ kan worden uitgebreid tot op redactioneel niveau. Dit werkt 

kostenbesparend. 

b. Doelgroepenmedia, mediaconcentratie, mediaconglomeraten. 

Er is geen sprake van persconcentratie omdat het verschillende mediavormen betreft en er 

is geen sprake van marktsegmentering omdat de genoemde dochterondernemingen op 

andere markten actief zijn. 

* c. Botman zegt: “Beide krantenbedrijven kunnen nu al voldoende kostenvoordelen 

bewerkstelligen door samen te werken in de verspreiding en druk van hun kranten.” Deze 

samenwerking is een vorm van aanbiedersconcentratie. 

* d. Goede aansluiting: 

- De redacties van TMG brengen net als het FD relatief veel financieel nieuws. 

- Beide kranten hebben verschillende redactionele en journalistieke expertises die elkaar 

kunnen ondersteunen en aanvullen. 

Geen goede aansluiting: 

- TMG produceert massakranten, het FD is een kaderkrant. De selectie en beschrijving 

van nieuws is anders. 



- Het FD heeft geen politieke kleur, De Telegraaf (de belangrijkste krant van TMG) heeft 

wel een duidelijke politieke identiteit. Dit zou de samenwerking kunnen belemmeren. 

26 WAT HOORT BIJ ELKAAR?  blz. 72 

Voorbeelduitwerking: 

Kernwoord: Persconcentratie 

Bijbehorende begrippen: 

1. mediaconcentratie 2. concurrentie 

3. monopolievorming 4. Pluriformiteit 

 

Motivering: 

Persconcentratie kun je vergelijken met mediaconcentratie. Beide zijn het gevolg van 

toenemende concurrentie. Persconcentratie leidt gemakkelijk tot monopolievorming en kan de 

pluriformiteit van het nieuwsaanbod bedreigen. 

 

Kernwoord: Vervlakking 

Bijbehorende begrippen: 

1. commerciële tv-zenders 2. publieke omroepen 

3. kijkcijfers 4. netprofilering 

Motivering: 

Commerciële tv-zenders en publieke omroepen ijveren met elkaar om de beste kijkcijfers. Het 

percentage amusement binnen het aanbod stijgt. Het idee van netprofilering, waarbij het 

amusement goeddeels wordt geconcentreerd op Nederland 1, kon niet voorkomen dat er 

vervlakking is opgetreden binnen het totale tv-aanbod. 

 

Kernwoord: Neerwaartse oplagespiraal 

Bijbehorende begrippen: 

1. concurrentie 2. abonnees 

3. advertentiemarkt 4. krantenuitgeverijen 

Motivering: 

Als gevolg van toegenomen concurrentie zagen sommige dagbladen het aantal abonnees 

teruglopen. Hierdoor werd de krant minder aantrekkelijk voor de advertentiemarkt en daalden de 

inkomsten, wat weer leidde tot minder mogelijkheden om een goed product te maken. Sommige 

krantenuitgeverijen zijn op deze manier al in de problemen geraakt. Dit domino-effect van op 

elkaar volgende consequenties wordt aangeduid met ‘neerwaartse oplagespiraal’. 

 

* Kernwoord: Nederlandse Mededingingsautoriteit 

Bijbehorende begrippen: 

1. horizontale concentratie 2. diagonale concentratie 

3. concurrentie 4. Mededingingswet 

Motivering: 

Horizontale concentratie en diagonale concentratie zijn slecht voor de concurrentie. Om 

voldoende concurrentie te blijven waarborgen is er de Mededingingswet. De NMa ziet erop toe 

dat deze wet wordt nageleefd. 

 
  



27 VERBETER DE FOUT  blz. 72 

a. Door de toenemende concurrentie werden de commerciële zenders publieke zenders 

gedwongen tot netprofilering. 

b. De kijkdichtheid is niet echt erg interessant voor doelgroepenmedia, evenals de waardering 

van het publiek wel. 

c. Een neerwaartse oplagespiraal is vooral een gevolg van concurrentie binnen een segment 

van het totale media-aanbod. 

d. Marktsegmentering zien we vooral bij commerciële tv-zenders en bij landelijke dagbladen 

tijdschriften. 

e. Concurrentie op de advertentiemarkt in het medialandschap heeft pers- en 

mediaconcentratie tot gevolg. 

 

28. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden juli 2013: 

- Het NOS Journaal rapporteert over de breuk tussen Sylvie en Raphael van der Vaart. 

- Eyeworks produceert Sterren Springen op Zaterdag voor SBS 6. 

- De sterrenshow ‘Ranking the Stars’ van BNN. 

Vertrossing verwijst naar de toename van oppervlakkig amusement in de media in het algemeen 

en heeft dus niet alleen betrekking op de commerciële omroepen.  

Deze trend wordt gevoed door de strijd om kijkcijfers. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 76 en 77 

 

 

HAVO 1 
 

Voorbeelden van een goed argument voor de stelling (één van de volgende): 

- Commercialisering kan leiden tot minder betrouwbare en minder veelzijdige informatie door een 

‘gemakkelijke’ marktgerichtheid (informatiefunctie). 

- Er komt vanwege een grote marktgerichtheid meer ruimte voor verstrooiing en reclame ten koste 

van informatie en opinie (informatiefunctie). 

- Door markt- en publieksgerichtheid kunnen problemen van kleinere maatschappelijke groepen 

minder aandacht van de media krijgen.  

Hierdoor wordt de maatschappij en/of de betreffende groep minder goed geïnformeerd 

(informatiefunctie). Of: 

Hierdoor kan overdracht van normen en waarden van deze groepen minder goed plaatsvinden 

(socialiserende functie). Of: 

Dit gaat ten koste van de integratie in de samenleving of binnen de groep zelf (verbindende 

functie). 

 

Voorbeelden van een goed argument tegen de stelling (één van de volgende): 

- Door toegenomen financiële (en technologische) mogelijkheden kan het media-aanbod worden 

vergroot en neemt juist het aanbod van informatie toe (informatieve functie) of kan een grotere 

bijdrage geleverd worden aan het publieke debat omdat meer opinies aangedragen worden 

(opiniërende functie). 

- Door toegenomen financiële (en technologische) mogelijkheden kan het media-aanbod worden 

vergroot en worden specifieke doelgroepen geconfronteerd met de waarden en normen van de 

dominante cultuur (socialiserende functie). 

 

  



HAVO 2 
 

a. Als er meer kijkers zijn, kan de zender meer geld vragen voor de reclamezendtijd bij het 

programma. 

b. Marktsegmentering is het opdelen van de markt in doelgroepen. Als een programma zo gemaakt 

is dat het voldoende kijkers trekt die een koopkrachtige doelgroep vormen van een voldoende 

groot aantal adverteerders, dan kan een duur programma met weinig kijkers toch commercieel 

aantrekkelijk zijn voor een commerciële zender. Er kunnen dan namelijk genoeg adverteerders bij 

dat programma gevonden worden om winst te maken. 

 

HAVO 3 
 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 

a. Vertrossing is de tendens om meer programma’s uit te zenden die een groot publiek zullen 

aanspreken en die met dat doel vooral bestaan uit oppervlakkig amusement en verstrooiing. 

b. De verandering in de cultuur is de ontzuiling. 

Door de beschikbaarheid van televisie kwamen mensen meer in contact met andere opvattingen 

en dat had grote invloed op het proces van ontzuiling. Mensen voelden zich minder verbonden 

met een zuil en de daarbij horende omroep en veranderden vervolgens makkelijker van 

omroepvereniging. Bij de keus voor een andere omroepvereniging bleek de hoeveelheid 

amusement en verstrooiing, zoals de TROS die bracht, belangrijk. 

De TROS groeide zeer snel en de andere omroepverenigingen zagen hun ledenaantal slinken. 

Door de formule van de TROS te kopiëren kon leegloop worden tegengegaan. 

Ontzuiling hangt aldus samen met toegenomen concurrentie tussen de omroepverenigingen 

waardoor er meer amusement en verstrooiing op de tv kwam. En dat is vertrossing. 

 

Hoofdstuk 6: 
 

2. Voorbeelduitwerking: 

- Een journalist met een pacifistische inslag zal anders schrijven over de uitzending van 

troepen naar probleemgebieden dan een journalist die strategisch en pragmatisch denkt 

over internationale veiligheid. 

- Een heteroseksuele, conservatieve journalist zal een andere reportage maken over de Canal 

Parade dan een homoseksuele journalist die in Amsterdam woonachtig is. 

4. Bronnen voor als de Amerikaanse president overlijdt: 

Kwaliteitskranten als NRC en Trouw sturen hun eigen correspondenten en fotografen naar het 

Witte Huis om verslag te doen. 

Voor dergelijke grote gebeurtenissen hebben deze kranten eigen mankracht. 

Een gratis krant als Metro zal vanwege de kosten berichten en foto’s van persbureaus gebruiken. 

In dit geval werkt de selectie bij Metro als een drietrapsraket: 

1. Het gepresenteerde nieuws is een eigen selectie uit het ANP-nieuws. 

2. Het ANP-nieuws is een selectie uit nieuws dat door internationale persbureaus wordt 

aangeboden. 

3. Internationale persbureaus presenteren nieuws dat door hun journalisten is geselecteerd. 

Gratis kranten gebruiken ook sneller gratis beeldmateriaal van de site van het Witte Huis: de 

obligate portretfoto’s van de president. 

 
  



8. Voorbeelduitwerking: 

Een Amerikaanse B1-bommenwerper is maandag 19 augustus 2013 (wanneer) tijdens een 

trainingsvlucht neergestort (wat) in een afgelegen gebied bij Broadus in de Amerikaanse staat 

Montana (waar). De vier bemanningsleden, twee piloten en twee officieren voor de 

wapensystemen (wie) konden tijdig uit het vliegtuig springen. Ze kwamen ervan af met lichte 

verwondingen. De oorzaak van de crash wordt onderzocht (waarom). 

 

17. Voorbeelduitwerking: 

Links: ‘Overheid pakt milieu én vervoersproblemen aan.’ 

Rechts: ‘Automobilist draait op voor falend openbaar vervoer.’ 

 
23. Voorbeelduitwerking: 

In de berichtgeving over de financiële crisis werden ‘de bankiers’ stelselmatig als schuldigen 

aangewezen die handelden in onbetrouwbare financiële producten. Door deze framing ontstond 

het beeld dat de gehele bancaire sector corrupt is. 

In dit voorbeeld is een conflictframe, een economische-gevolgenframe en een moraliteitsframe te 

herkennen. 

 

24. a. - De Telegraaf: het interview met Ruben werd geplaatst vanwege de primeur en het 

sterke ‘human-interestaspect’. De Telegraaf hield echter geen rekening met ethische 

bezwaren van het publiek. 

Volgens velen mag je een jongetje dat net zijn familie heeft verloren niet lastigvallen 

voor een sensatiebelust artikel. 

- Het NRC Handelsblad: het bericht over Friso werd ook geplaatst vanwege de primeur 

en de nieuwswaarde. De journalist in kwestie liet zich echter leiden door één enkele 

bron en heeft daarom niet voldaan aan de journalistieke normen. Achteraf bleek de 

informatie over de medische conditie van de prins niet te kloppen. 

Geen hoor en wederhoor, geen gebruik van meerdere informatiebronnen, geen controle 

van de feiten en geen juiste weergave van de feiten. 

b. Het bericht paste niet bij het imago van NRC omdat het bericht sensationeel en emotioneel 

getint was. Vooral het geven van een onjuiste prognose werd het dagblad, dat bekend staat 

om z’n nauwkeurige berichtgeving, door de lezers zeer kwalijk genomen. 

30 OPRUIING  blz. 86 

a. Omdat opruiing voorbijgaat aan het recht op vrijheid van meningsuiting. 

Zie het kader ‘Verboden uitingen’ op pagina 37 van het lesboek. 

* b. Voorbeelduitwerking: 

Ja, er is sprake van framing: 

- De column heeft een conflictframe, omdat het een spanningsveld tussen het Turkse 

gezin en een bestuurder suggereert. 

- De column heeft een moraliteitsframe, omdat de ruitengooiers als laf worden 

bestempeld. 

- De column heeft een ‘human-impactframe’, omdat het benadrukt dat het vandalisme op 

specifieke personen is of moet worden gericht. 

- Het artikel heeft een moraliteitsframe, omdat het ingaat op wat een columnist niet mag 

schrijven. 

 

  



EXAMENOPGAVEN  blz. 90 en 91 

 

HAVO 1 
 

a. Vier selectiecriteria voor onderwerpen bij de NOS Journaalredactie: 

1. Het is actueel. 

2. Het is gerelateerd aan politieke, sociaaleconomische, financiële en/of culturele ontwikkelingen 

en kwesties. 

3. Het is cultureel of geografisch dichtbij. 

4. Er is bruikbaar beeldmateriaal voorhanden. 

b. Ja, het NOS Journaal is redelijk objectief, omdat bij het nieuws geen commentaar wordt gegeven 

en bijvoorbeeld de nieuwslezer zijn of haar eigen mening niet laat merken. Bovendien noemt het 

NOS Journaal vaak de bron van het nieuws en komen vaak deskundigen, getuigen of 

woordvoerders (met naam en functie) aan het woord. 

Nee, het NOS Journaal is niet objectief. Dat kán gewoonweg niet, omdat alleen al de keuze van 

de onderwerpen en de volgorde waarin ze worden gepresenteerd subjectief zijn. 

c. Kranten zijn vaak net iets subjectiever dan het NOS Journaal. Ze werken immers vanuit hun 

eigen identiteit en hebben een eigen doelgroep die zij willen bedienen. De NOS doet haar best 

om elke zweem van identiteit te vermijden. 

 

HAVO 2 
 

Internationale persbureaus brengen geen uitgebreid inhoudelijk nieuws over Afrika omdat er heel 

weinig vraag naar is. Het voldoet doorgaans niet aan een groot aantal nieuwscriteria. Het is 

bijvoorbeeld niet geografisch of cultureel dichtbij en er is vaak geen geschikt beeldmateriaal bij. 

 

HAVO 3 
 

a. Drie fasen in het selectieproces van het nieuws: 

1. Selectie bij het aanbieden van nieuws: welke nieuwsfeiten worden aangedragen en welke 

niet? 

2. Selectie bij het beslissen welke berichten worden opgenomen: welke aangeboden 

nieuwsfeiten voldoen aan de nieuwscriteria en in welke volgorde gaan we ze presenteren? 

3. Selectie bij de presentatie van nieuws: in welke vorm wordt het bericht aangeboden? 

b. 1. De eerste selectie vindt plaats door nieuwsproducenten: personen of instellingen, 

overheden, correspondenten, freelancejournalisten of persbureaus die nieuws aanbieden. 

2. Bij de tweede selectie gaat het om de redactie van kranten, tv-journaals. 

3. De eindredactie bepaalt uiteindelijk welke artikelen geplaatst worden en welke niet, wat de 

kopregel wordt, welke foto’s er op de voorpagina’s komen, enzovoort. 

Bij elke stap in het selectieproces speelt het persoonlijke referentiekader van de betrokkene 

een grote rol. 

 

Hoofdstuk 7: 
 

3. Een nurture-aanhanger zal benadrukken dat de media een voorbeeldgedrag geven en de 

normen en waarden weerspiegelen van de maatschappij. 

Televisiekijkers nemen de normen en waarden over en gaan gedrag vertonen volgens het 

voorbeeld. 

Een nature-aanhanger zal benadrukken dat menselijke gedragingen vooral worden bepaald 

door instincten, chemische prikkels en driften, zoals agressie. De invloed van de media stimuleert 

het ontwikkelen of het gebruik van dit soort aangeboren eigenschappen. 

Deze twee meningen staan vaak tegenover elkaar als het gaat om geweld op tv. 



 

5. Voorbeelduitwerking: 

Waarden in tv-programma’s: 

a. Trouw: Grenzeloos verliefd, Overspel in de liefde. 

b. Rechtvaardigheid: De Rijdende Rechter, Opgelicht?!. 

c. Uitdaging: Expeditie Robinson, Wie is de mol?. 

d. Respect: Over de streep, Je zal het maar hebben. 

8. Voorbeelduitwerking: 

Drie tv-voorbeelden van overdracht van de dominante cultuur: 

- Wekelijks gesprek met de minister-president. 

- NOS-uitzending van de intocht van Sinterklaas. 

- Opsporing verzocht. 

Drie tv-voorbeelden van overdracht van een subcultuur: 

- Raymann is laat (allochtonen). 

- Verslag EO-jongerendag (christelijke jongeren). 

- Vrije geluiden (hogere segment cultuurliefhebbers). 

 

27. Bespreek met de leerlingen enkele voorbeelden hoe socialiserende instituties invloed hebben op 

onze identiteit. 

34. a. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeelden van stereotypering en vooroordelen in de media: 

- In The Big Bang Theory zijn meerdere stereotypes uitgewerkt: jongens met een hoog IQ 

zijn nerds; blonde meisjes zijn dom(mer); Indiase immigranten zijn onhandig en kunnen 

sociaal niet goed meekomen. 

- In de televisieserie en de film Shouf Shouf Habibi! speelt Mimoun Oaïssa, een 

stereotiep Marokkaans branieschoppertje. 

- Jörgen Raymanns typetje tante Es is een voorbeeld van de stereotiepe dominante 

zwarte vrouw, die haar Rudy onder de duim heeft. 

“Set melluk op het fuur, ik kom so!” 

- In de Dino Show imiteert en stereotypeert Jandino Asporaat verschillende 

maatschappelijke groepen. 

b. Voorbeelden hoe de media stereotypen en vooroordelen kunnen tegengaan: 

- De VARA zendt de theatervoorstellingen van Najib Amhali uit. Hij houdt ons een spiegel 

voor door typisch ‘Amsterdamse’ humor te mengen met vooroordelen over de 

Marokkaanse cultuur en allochtonen in het algemeen. 

- Discussieprogramma’s om begrip te kweken, zoals het al jarenlang bestaande 

programma Rondom 10 van de NCRV. 

- In het VPRO-programma de Hokjesman doet Michael Schaap antropologisch 

onderzoek naar de verschillende (sub)culturen in Nederland. 

 

36. Voorbeeldantwoorden: 

De maatschappelijke behoefte aan collectieve gedragspatronen neemt: 

- toe, omdat het benadrukken van gezamenlijke waarden en ‘rituelen’ tegenwicht geeft aan de 

gevolgen van individualisering en globalisering. 

Veel mensen zijn angstig voor globalisering en zullen zich om die reden sterker vasthouden 

aan bestaande identiteiten en collectieve gedragspatronen. 

- af, doordat de markt en maatschappij steeds meer worden ingericht op individuele 

ontplooiing en individuele behoeften. Daarbij zijn wij door onze hoge welvaart minder 

afhankelijk geworden van anderen. Collectieve gedragspatronen kunnen zich alleen 

ontwikkelen in een samenleving met veel sociale cohesie en daar is steeds minder sprake 

van. 

 



40. Voorbeelden (augustus 2013): 

a. Een stereotiepe man: 

- De mannen in het programma Voetbal International. 

- Kevin James als vader Doug in King of Queens. 

- De dominante vader Teutel in de serie American Chopper. 

b. Een roldoorbrekende man: 

- Siemon de Jong bakt met kinderen taarten en luistert naar hun verhalen in het 

programma Taarten van Abel. 

- Alfred van den Heuvel, als huisman in de serie Kinderen geen bezwaar, van de VARA. 

c. Een stereotiepe vrouw: 

- Vrouw (Tatjana Simic) met onzekerheid over haar uiterlijk in de Basic Fit-reclames. 

- Veel vrouwen uit series als Gooische vrouwen, Sex and the City, Desperate 

Housewives. 

d. Een roldoorbrekende vrouw: 

- Ellen DeGeneres, lesbische talkshowhost, die een eigen sit-com heeft gehad. 

- De extravagante tatoeëerder Kat von D. van LA ink. 

- ‘Nikkelen’ Neelie Kroes vanwege haar harde optreden als eurocommissaris. 

e. Een stereotiepe allochtoon: 

- Urbanus als de domme Belg. 

- Jürgen Raymann in Raymann is laat o.a. als tante Es. 

f. Een roldoorbrekende allochtoon: 

- Ali B als knuffelmarokkaan. 

- Kleine Viezerik in Sterren Springen op Zaterdag en het klassieke muziekprogramma 

Maestro. 

- Meiden van Halal. 

42. Voorbeelden van argumenten: 

- De etnische subculturen in Nederland hebben nog nauwelijks een plek gevonden in de 

massamedia omdat beroemde schrijvers, (film)producenten en mediamagnaten allemaal 

blanke, westerse mannen zijn. 

- De etnische subculturen in Nederland krijgen een steeds volwaardigere plaats in 

Nederland: er zijn succesvolle allochtone cabaretiers, een schrijver als Khaled Housseini 

wordt hoog gewaardeerd, er zijn allochtone nieuwslezers en Nederland wordt heel vaak door 

allochtone zangeressen vertegenwoordigd op het Songfestival. 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 103 t/m 105 

 

HAVO 1 
 

a. Gevolgen van ontzuiling voor de inhoud van de media: 

- Ze werden minder de spreekbuis van ‘hun’ groep. 

- Ze konden onafhankelijker over het nieuws berichten. 

- Er kwam meer ruimte voor vrije meningsuiting. 

- Zij konden meer programma’s zonder specifieke boodschap maken, ook al bleven ze 

gebonden aan de eis van een volledig aanbod. 

b. Gevolgen van ontzuiling voor het publieke bestel: 

- Het werd lastiger om andere omroepen buiten het bestel te houden. 

- De eis dat men een unieke stroming moest vertegenwoordigen verviel. Daarvoor in de plaats 

kwam de eis van voldoende leden. 

 

  



HAVO 2 
 

Stereotypering is beeldvorming van het gedrag (of de mentaliteit) van leden van een andere groep die 

sterk generaliserend, en (daardoor) vereenvoudigend en vertekenend is / een star (moeilijk voor 

verandering vatbaar) generaliserend beeld van een groep. 

Uit de tekst kun je afleiden dat er door de negatieve berichtgeving (die niet hoeft te kloppen) mensen 

gaan denken dat er eigenlijk bijna geen leuke Marokkanen of allochtonen bestaan. Hierdoor kan het 

stereotiepe beeld ontstaan dat bijvoorbeeld ‘alle allochtonen slecht / niet leuk zijn’. 

 

HAVO 3 
 

a. Socialisatie is het proces waarbij mensen in een samenleving cultuurelementen aan elkaar 

overdragen. Dat gebeurt binnen het gezin, op school, op het werk, vanuit maatschappelijke 

groeperingen, de overheid maar ook door de media. 

b. Libelle laat vrouwen zien ‘hoe het hoort’, bijvoorbeeld via de ingezonden brieven en het 

commentaar of het advies wat daarbij wordt of werd gegeven. 

 

Hoofdstuk 8: 
 

1. De ontvanger van de boodschap speelt een actievere rol dan in de injectienaaldtheorie wordt 

beweerd: slechts in uitzonderlijke gevallen nemen ontvangers informatie klakkeloos over. 

Anders zou Albert Heijn zijn voorraadbeheer bij wijze van spreken kunnen afstemmen op het 

reclameblok. 

  
4. Voorbeelduitwerking: 

Voorbeeld van manipulatie in reclame: bijvoorbeeld de commercials van banken. In de reclames 

zijn ze bereidwillig en wordt de klant als een koning behandeld. Weggelaten wordt dat je niet zo 

maar een lening kan krijgen en dat je veel rente moet betalen als je er eenmaal een hebt. 

Om die reden is er ook de toevoeging ‘Geld lenen kost geld’ bij de commercials. 

 

5. Voorbeelduitwerking: 

OVERHEIDSCAMPAGNE hoort er niet bij, omdat de overheid vooral voorlichting geeft. 

Bij de drie andere begrippen gaat het om een veel directere beïnvloeding van het gedrag. 

Voorlichters willen informatie aanreiken opdat mensen zelfstandig en overeenkomstig hun eigen 

belang een mening kunnen vormen. 

 

10. a. Het begrip selectieve perceptie. Het publiek interpreteert selectief, omdat bij gelijke inhoud 

de kenmerken van de zender voor het interpretatieverschil zorgen. 

Selectieve perceptie wordt vooral bepaald door het eigen referentiekader (waarden, normen, 

voorkeuren, ervaringen, enzovoort). 

b. Marshall McLuhan stelde in zijn boek The Medium is the Message dat de vorm van het 

medium bepalend is voor hoe een boodschap wordt ontvangen. Wiegel en Van Thijn worden 

ondanks hun faliekant andere standpunten dan normaal toch gesteund door hun achterban. 

Dit sluit aan op McLuhan: het gaat er niet zo zeer om wat er wordt gezegd, maar wie het 

zegt. 

 
25. Een voorbeeld van een mediaframe is de berichtgeving over Afghanistan. Altijd als we daarover 

iets horen, heeft het te maken met bloedige aanslagen waarbij tientallen doden vallen. Dat het 

land veel doet aan wederopbouw wordt maar zelden benadrukt. 

 
  



26. Voorbeelduitwerking: 

Ja. Bij een computerspel ben je zelf actiever betrokken doordat je speler bent, bij de tv ben je 

slechts toeschouwer. 

 

27. a. De cultivatietheorie. Tegenstanders zullen beargumenteren dat juist het steeds maar weer 

ondergaan en uitdelen van geweld in de fictieve wereld kan gaan overlopen in het werkelijke 

gedrag van iemand. 

Dat beweert uiteraard ook de minder recente injectienaaldtheorie. 

b. Voorbeelden van argumenten: 

- Ja, ze beïnvloeden het gedrag van de spelers, met name dat van jonge kinderen. 

- Nee, mensen zijn geen passieve, willoze slachtoffers van hetgeen dergelijke spellen 

bieden. Ze kiezen er bewust voor om ze te spelen, met als doel ontspanning of 

competitie. 

 
35 COMBINEER  blz. 115 

A. televisiewerkelijkheid 2. cultivatietheorie 

B. Politiek 7. media-afhankelijkheidstheorie 

C. “U vraagt, wij draaien.” 3. agendasettingtheorie 

D. behoefte 6. ‘uses and gratificationstheorie’ 

E. raamwerk 4. ‘framing’ 

F. propaganda 1. injectienaaldtheorie 

G. publieke opinie 5. theorie van de zwijgspiraal 

 

EXAMENOPGAVEN  blz. 117 t/m 119 

HAVO 1 
 

a. De cultivatietheorie: volgens deze theorie is de aandacht vooral gericht op effecten die zich 

voordoen als men vaak naar dezelfde soort van beelden/programma’s kijkt. Het beeld dat de 

televisieprogramma’s weergeven komt niet overeen met de werkelijkheid. De kijkers ontwikkelen 

als het ware een ‘vervormd’ beeld van de werkelijkheid. / Kijkers die veel kijken naar reclame met 

rolbevestigende beelden zullen het idee krijgen dat deze rolpatronen zo horen. De kijkers 

ontwikkelen een verkeerd beeld van de werkelijkheid. De werkelijkheid is echter 

anders/gedifferentieerder dan de reclame laat zien. 

b. Wat kinderen oppikken van de reclame en hoe zij reclameboodschappen interpreteren 

(selectieve perceptie), hangt af van de waarden, normen, opvattingen en kennis (referentiekader) 

die de kinderen hebben overgenomen van hun ouders en/of sociale omgeving. Als die 

stereotiepe beelden van mannen en vrouwen in de reclame niet overeenkomen met de waarden, 

normen en ervaring van de kinderen die naar reclame kijken dan hebben die 

boodschappen/beelden weinig of geen waarde of betekenis voor deze kinderen. 

HAVO 2 
 

De agendasettingtheorie is een beïnvloedingstheorie die macht aan de media toeschrijft. De theorie 

zegt dat de media niet zozeer bepalen wát mensen denken, maar wel waaróver mensen praten. 

Deze theorie kan de acceptatie van het pilgebruik verklaren. Vrouwen gingen door de vrouwenbladen 

over de pil praten. Zo werd het taboe rondom het pilgebruik doorbroken en kon het geaccepteerd 

worden. 

  



HAVO 3 
 

Als de pers louter negatieve berichten over minderheden publiceert, kan dat discriminatie veroorzaken 

volgens: 

1. de framingtheorie, omdat mediaconsumenten berichten over minderheden vanuit dezelfde 

negatieve invalshoek bezien en interpreteren. Er worden dan ook negatieve conclusies getrokken 

die ook gevolgen hebben voor het gedrag. 

2. de injectienaaldtheorie, omdat deze theorie ervan uitgaat dat mensen (bijna) alles geloven wat de 

media publiceren. En negatieve berichtgeving kan in dit geval leiden tot discriminatie. 

 


