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Antwoorden

Deelscores

Opgave 3 Media in ontwikkeling

12 

13 

Maximumscore 2
Technologische ontwikkelingen
• internet en
• digitale televisie/digitalisering

1
1

Maximumscore 4
twee van de volgende:
• Uitgangspunt pluriformiteit
Voorbeeld van een goed antwoord is:
Nieuwe diensten zoals themakanalen/nieuwszender kunnen de pluriformiteit versterken
indien deze een uitbreiding geven aan de diversiteit in informatie en tot stand komen door
de verschillende omroeporganisaties/zendgemachtigden.
• Uitgangspunt democratie

Voorbeeld van een goed antwoord is:
Een democratische samenleving is gebaat bij massamedia die het publiek goed informeren
over de politieke besluitvorming en kritisch volgen. Een nieuwe dienstverlening als een
continue nieuwszender kan daaraan een bijdrage leveren.
• Uitgangspunt uitingsvrijheid

Voorbeeld van een goed antwoord is:
Voor een goed functionerende democratische samenleving is vrijheid van meningsuiting
essentieel. De overheid wil er voor zorgen dat deze uitingsvrijheid ook gerealiseerd kan
worden. Nieuwe diensten als ‘continue nieuwsformule’ of ‘multimediale nieuwsgaring’
kunnen de mogelijkheden tot uitingsvrijheid vergroten.
per juist antwoord

14 

2

Maximumscore 2
kenmerken van massacommunicatie die ook gelden voor internet (twee van de volgende):
• De boodschap is bedoeld voor een publiek dat in principe onbekend is aan de zender en dat
groot in aantal is.
• draagt bij aan de openbaarheid van informatie / vorming publieke opinie
• geen fysieke nabijheid zender - ontvanger
• Bij de bepaling van inhoud en vorm van de publieke boodschap zijn meerdere mensen
betrokken. / het verzorgen van internet gebeurt door een relatief complexe organisatie
• gebruikmaking van technische hulpmiddelen
per juist kenmerk
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15 

16 

17 

Maximumscore 1
Bij internet bestaat (meer dan bij de traditionele media) de mogelijkheid tot meerzijdige
communicatie / tot mogelijkheden om direct te reageren op boodschappen / feedbackmogelijkheden.
Maximumscore 2
Nederland kent (vanaf 1989) een zogeheten duaal omroepbestel, dat wil zeggen dat er
sprake is van zowel publieke als commerciële omroepen. De netprofilering bij de publieke
omroep moet ervoor zorgen dat de publieke omroeporganisaties in totaal of de netten van de
publieke omroep afzonderlijk meer bekeken worden / hun marktaandeel kunnen vasthouden
(ongeveer 40%) / beter kunnen concurreren met de commerciële zenders.
Maximumscore 2
Via kijk- en luisteronderzoek / de kijk- en luistercijfers, kan worden vastgesteld hoeveel
mensen naar de programma’s kijken / kan worden vastgesteld of het marktaandeel per net
(Nederland 1, 2, en 3) behouden blijft dan wel stijgt.
Maximumscore 2

18  • amusementsfunctie / bieden van ontspanning en verstrooiing

• sociale functie (‘mee kunnen praten’)

1
1

Maximumscore 4
19  • Informatiefunctie / functie voor de democratische besluitvorming

Als jongeren geen interesse hebben voor informatieve / journalistieke programma’s zijn ze
minder goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de democratie

2

• Socialiserende functie / cultuuroverdracht

Jongeren ontwikkelen geen belangstelling en waardering voor ‘journalistiek, cultuur en
kwaliteitsamusement’
20 

Maximumscore 3
- politiek-juridische benaderingswijze
voorbeeld van een goed antwoord:
• Regel 43-45: over de concessiewetgeving;
hierbij komt duidelijk de wetgevende en de uitvoerende rol van de overheid aan bod

1

- sociaal-culturele benaderingswijze
voorbeeld van een goed antwoord:
• Regel 54-58: over de belangstelling van jongeren voor journalistieke programma’s en
cultuur;
het gaat hierbij om betrokkenheid en interesses van jonge kijkers

1

- sociaal-economische benaderingswijze
voorbeeld van een goed antwoord (één van de volgende):
• Regel 1-3: over de investeringen in internet; het gaat om financiële beslissingen van de
publieke omroep in de toekomst
• regel 69-75 over de mediabegroting; het gaat over de financiering van de publieke omroep /
financieel-economische belangen of positie van de omroep
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