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Antwoorden

Deelscores

Opgave 2 Publieke omroep onderzocht
Maximumscore 2
10  ŷ Omroepverenigingen, drie van de volgende:

• AVRO / VARA / KRO / NCRV / EO / VPRO / BNN / TROS / LLiNK (was De Nieuwe

Omroep en Nútopia) / ouderenomroep Max
zendgemachtigden, twee van de volgende:
• NOS / NPS / STER / TELEAC / NOT (of andere educatieve instellingen) / een voorbeeld
van een kerkelijke (religieuze, levensbeschouwelijke) instelling zoals IKON / RKK / een
voorbeeld van een regionale omroep zoals Omroep Gelderland

1

ŷ Andere

1

Opmerking
Eén punt toekennen als alle drie de genoemde omroepverenigingen juist zijn en één punt
toekennen als de twee zendgemachtigden juist zijn.
11 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste wettelijke eisen zijn (twee van de volgende):
• De omroepvereniging moet een maatschappelijke stroming representeren. / De
omroepvereniging moet een eigen identiteit hebben.
• De omroepvereniging moet een minimaal aantal / 300.000 leden hebben.
• De omroepvereniging moet een bijdrage leveren aan een ‘kwalitatief hoogstaand aanbod’
van programma’s voor de algemene omroep op het gebied van informatie, cultuur, educatie
en verstrooiing.
per juiste wettelijke eis

12 

13 

1

Maximumscore 1
pluriformiteit (van informatievoorziening)
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn (twee van de volgende):
• omdat het (aanbod) een bijdrage levert aan een veelzijdige publieke agendavorming / het
ervoor zorgt dat problemen en wensen uit de samenleving op de politieke agenda komen
• omdat het een bijdrage levert aan het publieke debat en de openbare meningsvorming
• omdat het begrip tussen groepen kan bevorderen, door kennis te kunnen nemen van
andermans standpunten
• omdat het ervoor zorgt dat burgers op grond van veelzijdige en betrouwbare informatie
meer overwogen maatschappelijke of politieke keuzes kunnen maken
• omdat het kan bevorderen dat maatschappelijke groepen in voorkomende gevallen hun
geluid kunnen laten horen
per juist argument

1

Maximumscore 2
14  Voorbeelden van juiste gevolgen zijn (twee van de volgende):

• minder kijkers en luisteraars voor de publieke omroep, omdat een groot deel afstemt op de

commerciële tv- en radiozenders
• minder inkomsten uit reclame (STER), omdat veel bedrijven en ondernemingen op de

commerciële kanalen adverteren
• druk op de omroepverenigingen om beter samen te werken
• netprofilering van de publieke omroep om de concurrentie het hoofd te bieden
• tendens bij de omroepverenigingen om meer amusementsprogramma’s uit te zenden
• goede medewerkers van de publieke omroep vertrekken (met hun programma’s) naar de

commerciële omroepen
per juist gevolg
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