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maximumscore 3
• Een commerciële omroep als RTL heeft als doelstelling het maken van
een zo groot mogelijke winst
• Om een zo groot mogelijk marktaandeel te verkrijgen, houden
commerciële omroepen met hun aanbod rekening met de vraag
(interesse) van het publiek. ‘Ushi en Dushi’ trekt meer dan twee miljoen
kijkers / heeft hoge kijkcijfers
• Reclamezendtijd rondom en in populaire programma’s is duurder /
levert meer geld op

maximumscore 3
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Omschrijving:
• Een referentiekader is het geheel van ervaring, kennis, normen en
waarden (verwachtingen) dat iemand zich heeft eigen gemaakt
Uitleg:
• De maker van het programma werkt voor een commerciële omroep en
bekijkt programma’s vanuit het blikveld of dit een programma is
waarmee hoge kijkcijfers te behalen zijn. Binnen dit referentiekader is
‘Dushi’ geen stereotype van de zwarte vrouw maar een onschuldig,
grappig typetje dat bij de kijker kan ‘scoren’. (De maker weet dat
typetjes het goed doen bij het publiek)
• De Surinaamse schrijver van het artikel ziet het typetje ‘Dushi’ vanuit
zijn historische kennis en ervaring als een karikatuur op de Antilliaanse
vrouw, een racistische stereotypering van de zwarte vrouw / als een
zoveelste bevestiging van het negatieve beeld in een geschiedenis van
negatieve beeldvorming, uitbuiting en discriminatie. / Binnen zijn
referentiekader is ‘Dushi’ geen onschuldig grappig typetje maar
passend in een (eeuwen)oud patroon van onderdrukking
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Kenmerken van stereotypering:
• Stereotypering is beeldvorming van het gedrag en de mentaliteit van
leden van een andere groep
• Het beeld is sterk generaliserend, vereenvoudigd en vertekend / leidt
er vaak toe dat leden van die groep, eigenschappen krijgen toegedicht
die behoren tot dat stereotype

1

Citaat:
• Het verband tussen stereotypering en discriminatie wordt gelegd in de
regels 68-73 / “…, want op basis van de eerder … gecreëerde beelden
over domheid, luiheid en onooglijkheid, zijn de carrières …
gefrustreerd”

1

maximumscore 3
Voorbeeld van een juiste theorie met uitleg:
• Volgens de selectieve perceptietheorie
• nemen mensen selectief waar / staan ze niet open voor boodschappen
die niet bij hen passen. Kijkers met racistische vooroordelen zullen hun
opvattingen bevestigd zien door de racistische stereotyperingen op de
televisie. Kijkers zonder racistische vooroordelen zullen racistische
stereotyperingen (zoals het personage ‘Dushi’) niet als een
waarheidsgetrouw beeld (van de Antilliaanse vrouw) interpreteren
(maar zullen het slechts als een grappig bedoeld typetje zien). Doordat
mensen selectief waarnemen, worden hun opvattingen dus niet door
de berichtgeving in de media veranderd
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pluriformiteit

31

maximumscore 2
• De opiniërende functie:
Het artikel draagt bij aan het publieke debat: het gaat over een
veelbekeken programma dat verschillende reacties oproept en
waarover verschil van mening is ontstaan. / Het artikel over het belang
van beeldvorming roept vier reacties op. / De site Wereldjournalisten
biedt ruimte aan iedereen die dat wil om zijn mening over het
onderwerp van het artikel te verkondigen en van andere meningen
kennis te nemen
• De agendafunctie:
Het artikel kan het onderwerp op de publieke en de politieke agenda
zetten: de schrijver probeert de lezer bewust te maken van het bestaan
van racistische beeldvorming in televisieprogramma’s en zo kan dit
onderwerp ook onder de aandacht komen van ‘Hilversum’ of ‘Den
Haag’

1

1

Opmerking
Alleen voor een juiste functie met bijbehorende uitleg, 1 scorepunt
toekennen.
32

maximumscore 3
• Liberalen pleiten voor meer marktwerking en zijn dus in principe tegen
overheidsbemoeienis en dus tegen overheidssubsidies op het terrein
van de massamedia
• Confessionelen benadrukken het belang van maatschappelijke
organisaties en de aanvullende rol daarbij van de overheid. Waar de
massamedia belangrijke maatschappelijke functies vervullen, kunnen
zij worden gesteund door de overheid
• Sociaaldemocraten vinden vanuit hun gedachtegoed dat de overheid
desgewenst een sturende rol in de economie mag hebben. Subsidies
aan massamedia zijn soms nodig om de pluriformiteit te bewaken als
door marktwerking deze maatschappelijke functie onvoldoende vervuld
wordt
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• Een redactiestatuut is een document waarin de relatie tussen redactie
en directie (in dit geval de uitgeverij) geregeld is

1

Opgenomen in het redactiestatuut zijn:
• een garantie van de onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van
de directie/uitgever en
• een omschrijving van de identiteit van de krant/de site

1
1

maximumscore 3
Voorbeeld van een goede omschrijving is:
• Met sociale cohesie wordt de onderlinge verbondenheid binnen een
(groep of) samenleving bedoeld
Voorbeeld van een juiste uitleg:
• In de tabel wordt weergegeven hoe de verschillende etnische groepen
in de samenleving elkaar waarderen. Als de getallen laag zijn, wil dat
zeggen dat de groepen negatieve gevoelens ten opzichte van elkaar
hebben. De sociale cohesie zal dan kleiner zijn / Als de getallen hoog
zijn, wil dat zeggen dat de groepen positieve gevoelens ten opzichte
van elkaar hebben. De sociale cohesie zal dan groter zijn

1

2

Opmerking
De kandidaat mag de vraag ook met een cijfermatig voorbeeld
beantwoorden.
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