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Scores

Opgave 5 Massamedia: rechtbankverslaggeving
35

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):
− informatiefunctie
De media (Vrij Nederland, Nova, Het Parool) geven informatie over een
belangrijk strafproces / geven standpunten van Holleeder (regels 4-10).
/ De media berichten over rechtzaken (regels 42-45).
− onderzoeksfunctie
De media gaan op zoek naar informatie vooral als het OM zelf weinig
informatie naar buiten brengt (regels 58-60).
− opiniërende functie
De media geven uitlatingen weer onder andere die van Holleeder
(regels 4-10), de uitlating van de rechtbank (regels 11-14) / de mening
van persadvocaat Otto Volgenant (regels 25-39) of rechtbankverslaggever Taco Slagter (regels 40-60). Hiermee kan het publiek zich
een mening vormen.
− controlerende functie
Door achtergrondinformatie te geven over belangrijke rechtszaken of
door informatie van verdachten/OM/de politie te publiceren, kunnen de
media misstanden in de rechtsgang of tekortkomingen in het
functioneren van OM/rechters aantonen. (regels 4-10 of regels 31-34 of
regels 35-39)
ook goed:
− spreekbuisfunctie
Media als Vrij Nederland, Nova en Het Parool geven informatie door
van Holleeder, aan een ieder die er kennis van wil nemen of waardoor
eisen/wensen op de publieke of politieke agenda kunnen komen.
per juiste functie en toelichting
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Twee van de volgende antwoorden:
− majesteitsschennis
− uitlatingen die aanzetten tot discriminatie
− uitlatingen die aanzetten tot haat
− uitlatingen die beledigend zijn
− uitlatingen die een gevaar opleveren voor de openbare orde
− uitlatingen die een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid
− uitlatingen die in strijd zijn met de openbare zeden
− uitlatingen die staats- of bedrijfsgeheimen bevatten
− uitlatingen die aanzetten tot het plegen van een misdrijf
per juist antwoord
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Voorbeelden van juiste journalistieke normen/regels zijn (twee van de
volgende):
− bewust zijn van keuze van onderwerp, woordgebruik, beeld / zoveel
mogelijk onbevooroordeeld te werk gaan
− hoor en wederhoor toepassen / belichting van verschillende kanten
− meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen gebruiken / eenzijdigheid
voorkomen
− scheiden van feiten en meningen
per juiste journalistieke norm/regel
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