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Opgave 2 Jongeren en massamedia

tekst 6

Nieuwe wapens in strijd om de lezer

5

Door JACQUELINE VAN GINNEKEN
NIJMEGEN - Een tabloid met alleen
nieuws uit de regio, een krant voor
jongeren en de lezer in de rol van
journalist. Om de krimpende dagbladmarkt op te vijzelen, ontstaan veel
nieuwe initiatieven.
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Peper, zo heet de nieuwe jongerenkrant die half september in Eindhoven
verschijnt. Met veel informatie over
uitgaan, over solliciteren, over de
kamermarkt en andere zaken die

jongeren bezighouden. Eén euro gaat
de weekkrant kosten, goedkoper dan
een colaatje. Daarnaast wordt flink
geïnvesteerd in een internetsite met
onder meer filmpjes. De krant wordt
gemaakt door een nieuw gevormde
redactie van journalisten die tussen de
24 en 35 jaar zijn, net zo oud als de
doelgroep. Een jaar krijgen zij de kans
om het jongere publiek aan zich te
binden. Als het aanslaat, komt er ook
een lokale Peper in Nijmegen.
(...)

bron: de Gelderlander van 4 augustus 2005
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tekst 8a
Uitgetypt gedeelte van tekst 8

Digitale generatie
Papier. Heerlijk. Het knispert, ruikt lekker, je kunt het vastpakken en overal mee
naar toe nemen. In de trein, in bed, of -jawel, iedereen doet het- naar het toilet.
Doordat ik ben opgegroeid in een krantengezin word ik lyrisch bij het zien van
de drukpersen van Peper.
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Maar ik ben ook een kind van de digitale generatie. Wij, die opgegroeid zijn met
alle gemakken van internet en e-mail. En dan is het toch een beetje jammer,
alleen papier. Je kunt niet direct reageren, de letters en plaatjes blijven
hetzelfde en er komt naast het knisperen geen geluid uit. Daarom brengt Peper
nieuws op verschillende manieren. Het is een combinatie van papier en pixels.
Een terugblik en achtergronden in de weekkrant en actualiteit op peperonline.nl.
Zoals onze generatie met nieuws omgaat.
Deze week heeft Peper iets extra’s. De weekkrant, de site, plus het eerste
digitale magazine. Met het leesgemak van een normale uitgave en de voordelen
van online. Je kunt lezen, filmpjes bekijken en muziek luisteren.
Je bepaalt zelf wat je op je scherm ziet. Het magazine verschijnt ieder kwartaal
en is gratis voor alle lezers van de krant en peperonline.nl. Als je de volgende
uitgave automatisch wil ontvangen, kun je dit doorgeven.
Dit keer staat het digitale magazine in het teken van de herfst. Met mode,
boswandelingen, donkere bieren en melancholische muziek. Ideaal voor achter
je scherm met een dampende kop thee terwijl de regen tegen de ruit tikt. Een
moment voor jezelf.
Want onze digitale generatie heeft het druk. Zo druk dat we moeten onthaasten,
is deze week in de papieren Peper te lezen. Het Peperteam voegde afgelopen
week alvast de daad bij het woord en ging vrijdagmiddag al vroeg aan de
caipirinha’s. (...)
Hille van der Kaa,
Manager digitale media

▬ www.havovwo.nl

-4-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I
havovwo.nl

tekst 9

▬ www.havovwo.nl

-5-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen maatschappijleer havo 2007-I
havovwo.nl

tekst 9a
Uitgetypt gedeelte van tekst 9

Even rijden voor
après ski in Asten
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We geven toe: het ligt niet direct naast de deur, Asten. En als mens uit de stad
kun je je afvragen of je wel in Asten wil gaan stappen. Onze tip: neem het in
overweging. Want op zaterdag 22 oktober host en schudt Asten tijdens de
Muziekfeesten 2005.
Wie naar de poster kijkt van de zaterdagavond ziet wat wij bedoelen. Want daar
staan twee namen van bands op die garant staan voor feest. Geen
hoogwaardige cultuur met een hoofdletter C, maar ongecompliceerd drinken en
genieten. Met een band die stadions met gemak nog steeds de ijzersterke tekst
‘Laa lala lalaaa lalalala’ kan laten brullen. Precies, de Hermes Houseband van
de immens populaire cover ‘I will Survive’. Op diezelfde avond bieden de
Muziekfeesten ook nog de gebroeders Ko. Bekend vanwege zo’n prachtige
oneliner: ik heb een toe-toe-toeter.
Kortom, in Asten dient de winter zich al een beetje aan in het najaar, met een
muzikaal après-skigevoel. Daar stappen we tóch graag voor in de auto of niet?
Alleen even een muntje opgooien om het lot te laten beslissen wie de Bob is.
Voor meer info over het programma van de Muziekfeesten kun je op de site van
de organisatie kijken. RM

tekst 10

groepsweblog De Nieuwe Reporter
Over deze site:

5

De groepsweblog De Nieuwe Reporter
is een onafhankelijk platform voor het
debat over de toekomst van de Nederlandse journalistiek.

20

Flutnieuws voor jongeren?
Monique van Dusseldorp
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(…)
Willen jongeren echt ander nieuws?
Moet het allemaal vlotter en sensationeler? En vooral, vooral niet te zwaar?
Ik sprak met Tialde Postma, die als
uitgever van Peper druk bezig is het
nieuwe concept in de markt te zetten.
(…)
Zijn er nieuwscategorieën die in hun
geheel als ‘niet interessant’ worden
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beschouwd, en die dus worden weggelaten?
“Nou, al het nieuws is nieuwswaardig,
maar we zijn wel steeds op zoek naar
een lokale invalshoek, en we schrijven
het allemaal ook wat anders op. We
willen nieuws brengen waar mensen
zich in herkennen. Dus niet de raadsvergaderingen: de gemeentepolitiek
heeft geen relevantie voor de doelgroep. Wat wel goed werkt, is lokaal
nieuws, uitgaansinformatie, criminieuws, en veel entertainment/showbizznieuws”.
(…)
Niet alleen Peper is op zoek naar ‘fun’,
ook NOSHeadlines wil met zijn nieuwe
nieuwsdienst vooral jongeren bereiken.
Echte jongeren in dit geval – ‘Snack
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nieuws’ wordt het daar genoemd.
Kan het zijn dat straks een hele
generatie nieuwsconsumenten denkt
dat leuke berichten uit de wereld van

40

sport, showbizz en misdaad, samen
“het nieuws” vormen? Of is dit soort
berichten juist een goed begin om
interesse in de wereld te ontwikkelen?

bron: www.denieuwereporter.nl van 7 december 2005

tekst 11

Jongeren keren zich af van het nieuws...
Warna Oosterbaan
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Mindich heeft me in zijn oude auto
opgehaald. Hij oogt jonger dan de
43 jaar die hij is. Hij kent de wereld
van het nieuws, want voordat hij les
ging geven werkte hij als verslaggever voor CNN. Nu is hij hoogleraar
journalistiek en massacommunicatie
aan Saint Michaels College in
Burlington, Vermont.
Amerikaanse jongeren konden in 2000
meer kandidaten van de Idols-verkiezingen opnoemen dan kandidaten voor
het Amerikaanse presidentschap. Nog
geen twintig procent van de jonge
mensen leest elke dag een krant, op
de televisie volgen ze het nieuws niet.
De gemiddelde leeftijd van de kijkers
naar het avondnieuws op de grote
networks is nu 60. Volgen die jongeren
dan het nieuws op internet? 'Nee', zegt
Mindich. 'Ze gebruiken internet voor
van alles, behalve voor het nieuws.
Het nieuws is voor hen geen gespreksonderwerp.' (…)
Zijn studenten plaatsen hem regelmatig voor verrassingen. 'Ik vroeg eens
aan 23 studenten wie John Ashcroft is.
Hij was toen pas benoemd tot minister
van Justitie. Er was er één die het wist.
Maar als ik had gevraagd wie is
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Jessica Simpson (een Amerikaanse
zangeres - WO), dan had iedereen het
geweten. En als je het niet weet, denkt
iedereen dat je gek bent. Maar dat
denken ze niet als je niet weet wie
John Ashcroft is, of Donald Rumsfeld.'
Helemaal aan de andere kant van dit
werelddeel, in zonnig Californië, vouwt
Daniel Halin, een lange vijftiger, zich
op in zijn kleine werkkamer op de
schitterende campus van de University
California, San Diego. Hij is hoogleraar
communicatie en doet onderzoek naar
het functioneren van de media in verschillende landen. De meeste conclusies van Mindich deelt hij. 'Studenten
weten best wel wat, maar niet zoveel
als eerdere generaties. Daar komt bij
dat ze niet goed weten wat ze met het
nieuws aan moeten, ze weten niet wat
ze ervan moeten vinden.
Ze discussiëren ook nauwelijks over
politiek.' Waarom is dat een probleem?
'Als mensen niet weten wat er aan de
hand is en wat ze ervan moeten
denken, dan hebben ze minder macht.
Dan verschuift de macht naar lobbyisten, naar belangengroepen die
achter de schermen werken.'

naar: NRC Handelsblad van 11 maart 2006
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Bij deze opgave horen de teksten 6 tot en met 11 uit het bronnenboekje.
Inleiding
Door de televisie en in de laatste jaren de opmars van de nieuwe media, zoals
internet, is de positie van kranten onder druk komen te staan; de oplagecijfers
van veel kranten dalen. Veel jongeren lezen niet of nauwelijks kranten, met
uitzondering van de gratis kranten Metro en Spits. Uitgevers van kranten
proberen op allerlei manieren jongeren te bereiken met nieuwe vormen van
kranten. In deze opgave aandacht voor één van deze initiatieven: de
jongerenkrant Peper van het Eindhovens Dagblad. Overigens is in mei 2006
uitgeverij Wegener gestopt met Peper. Deze krant trok te weinig adverteerders
en ook de verkoopcijfers vielen tegen.
Ook de audiovisuele media zitten niet stil om de jongeren als doelgroep te
bereiken. De NOS heeft een speciale nieuwsdienst voor jongeren opgericht:
NOSHeadlines. Als het aan de voormalige staatssecretaris van Cultuur
Medy van der Laan had gelegen, had Nederland vanaf 2008 een speciaal
jeugdnet gekregen.

2p

3p
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Lees tekst 6.
Leg uit dat de krant Peper een voorbeeld is van marktsegmentering.
Zie regels 17 tot en met 23 van tekst 6.
Leg uit waarom er gekozen is voor een redactie van deze samenstelling.
Gebruik in je antwoord het begrip referentiekader. Maak eerst duidelijk wat
onder referentiekader wordt verstaan.
De vragen 16 tot en met 20 hebben betrekking op de teksten 7 tot en met 9
(enkele pagina’s en artikelen uit jongerenkrant Peper) en tekst 10.

2p

16

2p

17

Zie tekst 7 en 8 en lees tekst 8a ‘Digitale generatie’.
Peper brengt nieuws op verschillende manieren. Peper is zowel een gedrukte
als een digitale krant. “Nu met gratis digitaal magazine” (tekst 7). “Het is een
combinatie van papier en pixels.” (regel 9 van tekst 8a).
Door technologische veranderingen is de massacommunicatie veranderd.
Welk belangrijk oorspronkelijk kenmerk van massacommunicatie heeft veel van
zijn betekenis verloren dankzij de mogelijkheden van het internet. Licht je
antwoord toe aan de hand van een citaat uit tekst 8a.
Zie tekst 9 en lees tekst 9a ‘Even rijden voor après ski in Asten’.
Is dit artikel uit Peper een vooral subjectief of objectief verslag te noemen?
Motiveer je keuze.
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Maak gebruik van de teksten 7 tot en met 9.
Kranten zijn op verschillende manieren in te delen. Zo is Peper een lokaal en
geen landelijk blad. Een ander belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen
‘kwaliteitskranten’ en ‘populaire kranten’.
De stelling is dat Peper niet behoort tot de categorie ‘kwaliteitskranten’ zoals
Trouw, NRC Handelsblad en de Volkskrant.
Geef twee argumenten waarom Peper geen ‘kwaliteitskrant’ is. Ga in je
antwoord uit van kenmerken van ‘kwaliteitskranten’ en verwijs per kenmerk naar
een element uit de teksten 7 tot en met 9.
Maak gebruik van de pagina’s en artikelen van Peper: de teksten 7 tot en met 9.
Welke functies vervult Peper als massamedium voor zijn lezers?
Noem er drie en licht elke functie toe door te verwijzen naar de inhoud van
Peper.
Lees tekst 10.
Op de groepsweblog ‘De Nieuwe Reporter’ wordt kritisch ingegaan op het
nieuwsaanbod van media als Peper en NOSHeadlines: “Kan het zijn dat straks
een hele generatie nieuwsconsumenten denkt dat leuke berichten uit de wereld
van sport, showbizz en misdaad, samen ‘het nieuws’ vormen?” (regels 35-39
van tekst 10). Tekst 10 beweert dat de marktgerichte benadering door media als
Peper en NOSHeadlines negatieve gevolgen kan hebben voor het
informatieaanbod van deze media.
Noem één negatief gevolg van deze benadering voor het informatieaanbod.
Lees tekst 11.
In het artikel ‘Jongeren keren zich af van het nieuws’ uit NRC Handelsblad van
11 maart 2006 gaat de journalist Warna Oosterbaan op dezelfde vraag in als die
Monique van Dusseldorp formuleerde in de regels 35-39 van tekst 10.
Oosterbaan verwijst naar de Amerikaanse hoogleraar journalistiek en
massacommunicatie Mindlich, die in zijn boek Tuned Out beschrijft “hoe een
hele generatie het contact met het politieke nieuws heeft verloren”.
Met welk van de onderstaande begrippen kun je de stelling onderbouwen dat
jongeren zich afkeren van het politieke nieuws? Kies uit één van onderstaande
begrippen en licht je keuze toe.
− agendasetting
− cultivatie
− selectiviteit / selectieve perceptie
Maak gebruik van tekst 11.
Op grond van de uitspraken van hoogleraar communicatie Daniel Halin kan men
concluderen dat in Amerika de media vergeleken met vroeger hun functies ten
behoeve van de democratische besluitvorming minder goed kunnen uitoefenen.
Leg uit welke twee functies van de media in het proces van democratische
besluitvorming in het gedrang komen. Verwijs in je uitleg naar een citaat uit
tekst 11.
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Maak gebruik van tekst 11.
Het krantenartikel ‘Jongeren keren zich af van het nieuws’ (tekst 11) is
geschreven door Warna Oosterbaan, journalist bij NRC Handelsblad. Bij het
schrijven van zijn artikel maakt een journalist verschillende keuzes.
Beschrijf twee keuzes die door de journalist Oosterbaan gemaakt zullen zijn bij
het schrijven van zijn artikel.
Oud-staatssecretaris van Cultuur, Medy van der Laan, steunde de bestuurders
van de publieke omroep om te komen tot een speciaal jeugdnet. Hiermee
zouden jongeren binding houden met de publieke omroep. Een jeugdnet bij de
publieke omroep moet jongeren anders aanspreken dan gebeurt bij commerciële
jeugdzenders als MTV of jongerenprogramma’s op commerciële zenders.
Deze benadering past bij twee uitgangspunten van de Mediawet.
Noem deze twee uitgangspunten.
Stel dat een krantenuitgever met een initiatief komt voor een nieuwe krant die
veel politiek nieuws, politieke meningen en maatschappelijke achtergronden
bevat. De overheid heeft wel de zorg voor de publieke omroep, maar bemoeit
zich niet met het uitgeven van kranten. Een dergelijk initiatief zal dan ook niet in
aanmerking komen voor financiële steun van de overheid.
Geef een reden waarom de overheid zich niet bemoeit met krantenuitgevers,
dus geen financiële steun zal geven aan het genoemd initiatief.
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