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Scores

Massamedia

maximumscore 4
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties):
− het (h)erkennen van een onderwerp als nieuwswaardig
citaat: “Kees van den Bosch (60) bepaalt als eindredacteur van het
onderzoeksprogramma Argos mede welk verhaal wordt uitgezocht.”
(regels 1-4)
of
“Ik besteed een groot deel van mijn tijd aan het beoordelen van tips.
Negen van de tien keer leidt dat tot niets, maar je bent altijd bang dat
je die ene diamant weggooit.” (regels 12-16)
− de beslissing om wel of niet een verslaggever aandacht aan een
onderwerp te laten besteden
citaat: “We zijn met acht redacteuren, gemiddeld besteedt een
redacteur zo’n zes weken fulltime aan research voor een uitzending.
Maar als het nodig is kan iemand ook een half jaar met een onderwerp
bezig zijn.” (regels 47-52)
− de beschikbaarheid van bronnen
citaat: “Aan onze scoop over ruziënde artsen op de longafdeling van
het VU Medisch Centrum is maandenlang bellen, praten en
koffiedrinken in hotels voorafgegaan. Je moet het vertrouwen van
mensen winnen om ze zover te krijgen dat ze alles vertellen.” (regels
53-60)
− het selectief gebruik van de bronnen door de verslaggever/redacteur
citaat: “Een redacteur raakt daardoor helemaal verwikkeld in zo’n
verhaal. Dan is het mijn taak om te zeggen ‘Ho, ho, waar ben je mee
bezig? Wordt het wel iets?’ Toen we stukken binnenkregen die
bevestigden wat zijn bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu
hebben we groot nieuws.” (regels 60-68)
− de uiteindelijke selectie van de (eind)redactie
citaat: “Dan is het mijn taak om te zeggen ‘Ho, ho, waar ben je mee
bezig? Wordt het wel iets?’ Toen we stukken binnenkregen die
bevestigden wat zijn bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu
hebben we groot nieuws.” (regels 62-68)
per juist filter met bijpassend juist citaat

2

Opmerking
Voor alleen een juist filter of alleen een juist citaat mag geen scorepunt
toegekend worden. Het gaat om een juiste koppeling van filter met citaat.
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a
• gebruikmaken van meerdere informatiebronnen en deze checken
• citaat: “Toen we stukken binnenkregen die bevestigden wat zijn
bronnen hem hadden verteld, wisten we: nu hebben we groot nieuws.”
(regels 64-68)
b
• een van de volgende journalistieke normen:
− hoor en wederhoor toepassen
− het scheiden van feiten en meningen

1

1
1

maximumscore 4
Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende combinaties):
− controle- of waakhondfunctie
citaat: (“Ons doel is simpel: vragen stellen, nieuwsgierig zijn en
ontrafelen.) We controleren de macht, dat is onze taak. (Greenpeace is
ook een macht, de Vogelbescherming ook. We bekijken iedereen
kritisch.”) (regels 28-33)
− agendafunctie
citaat: “Bijna de helft tot een derde van onze verhalen leidt tot
Kamervragen of iets van beweging in de politiek.” (regels 69-71)
− opiniërende functie
citaat (een van de volgende):
– “Op internet is voor elke mening wel ondersteunende informatie te
vinden. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die een soort keurmerk
hebben. Van wie je erop kunt vertrouwen dat ze iets goed uitzoeken en
dat wanneer zij iets vertellen, het ook waar is.” (regels 35-42)
– “Bijna de helft tot een derde van onze verhalen leidt tot Kamervragen
of iets van beweging in de politiek.” (regels 69-71)
per juiste functie
per juist citaat

1
1

Opmerking
Alleen een scorepunt voor een citaat toekennen indien dit citaat bij de
juiste functie gegeven is.
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• Het begrip hype(vorming) is van toepassing
• Voorbeelden van een juiste uitleg zijn (een van de volgende):
− (In de aankondiging staat dat de overval tot 197 krantenberichten heeft
geleid over de buurt Oosterwei en de ‘Marokkaanse reljeugd’. Ook
staat er dat volgens Haagse politici het land in brand staat, Geert
Wilders het leger uit Uruzgan wil terughalen om de orde te herstellen in
wat volgens De Telegraaf een ‘vrijstaat voor tuig’ is. Dit alles naar
aanleiding van een overval op een buschauffeur.) De(ze) aankondiging
wijst erop dat er sprake is van nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat
zich nieuwe feiten voordoen (dus van een hype/hypevorming).
− In de aankondiging staat dat de scoringsdrift van de media en politiek
tot gevolg hebben dat de werkelijkheid het loodje legt. De oriëntatie
van media en journalisten op elkaar (en de onderlinge concurrentie)
leiden regelmatig tot hypes. In dit geval tot 197 krantenberichten en
uitspraken naar aanleiding van de overval op een buschauffeur (die, zo
stelt de aankondiging, niet overeenkomen met de werkelijkheid).

1
1

maximumscore 2
• met de framingtheorie (‘softe rechtersframe’ / ‘zachte heelmeestersframe’)

1

Voorbeeld van een juiste omschrijving:
• Volgens de framingtheorie kan de journalistiek een onderwerp op een
bepaalde manier, vanuit eenzelfde perspectief, belichten
(‘mediaframe’), waardoor de wijze waarop de ontvangers van die
boodschap over het onderwerp gaan nadenken en praten wordt
gestuurd

1

maximumscore 2
• de KRO
• KRO en RKK hebben beide een rooms-katholieke identiteit

1
1

maximumscore 4
• Het uitgangspunt pluriformiteit
• (Volgens Janssens gaat de kennis en expertise van de humanistische
beweging verloren als programma’s van HUMAN worden
ondergebracht bij andere omroepen.) De pluriformiteit zal afnemen
omdat het humanistisch perspectief op ontwikkelingen in de
samenleving / de humanistische visie zal afnemen
•
•

Het uitgangspunt democratie / uitingsvrijheid
Volgens Janssens verliest de overheid het belang van minderheden uit
het oog. Een kenmerk van een democratische samenleving is dat er
rekening wordt gehouden met minderheden. / In een democratische
samenleving moeten minderheden ook een stem hebben in de media
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Commerciële omroepen moeten zich, anders dan HUMAN, sterk
richten op de wensen van het (grote) publiek aangezien het hun doel is
om winst te maken. Hoe hoger de kijkcijfers, hoe hoger de reclameinkomsten en hoe hoger de mogelijke winst
• HUMAN zendt, anders dan commerciële omroepen (in Nederland) uit
vanuit een levensbeschouwelijke/humanistische identiteit /
humanistisch perspectief. (“De missie van HUMAN is gebaseerd op die
van het humanisme. (…) In de radio- en televisie-uitzendingen beoogt
HUMAN mensen behulpzaam te zijn bij hun oriëntatie op de
samenleving. Door vanuit een humanistisch perspectief aandacht te
geven aan belangrijke vraagstukken in politiek, samenleving en
cultuur.” http://www.human.nl/over-human)
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