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Is het NOS Journaal toegankelijk voor iedereen?

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• het uitgangspunt van het mediabeleid:
het bieden van kwalitatief hoogwaardige informatie
• Wil de redactie het NOS Journaal aantrekkelijker maken voor jongeren
dan kan dit betekenen dat in de inhoud meer rekening wordt gehouden
met algemene interesses van jongeren: meer idolen, meer human
interest, minder zakelijke informatie over politiek e.d. Deze inhoud
wordt niet beschouwd als het bieden van ‘kwalitatief hoogwaardige
informatie’
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het uitgangspunt van het mediabeleid:
pluriformiteit van informatie / programma’s weerspiegelen de
pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen/
opvattingen/interesses op maatschappelijk, cultureel en
levensbeschouwelijk gebied
Een nieuwsprogramma met inhoud dat vooral jongeren interesseert
voldoet mogelijk niet aan deze eis van pluriformiteit
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voorbeelden van juiste antwoorden:
− Opiniërende functie:
via de berichtgeving in het NOS Achtuurjournaal kan men zich een
mening vormen en/of beïnvloed worden.
− Socialisatiefunctie:
er is sprake van overdracht van waarden, normen en andere
cultuurkenmerken.
− Sociale functie / verbindende functie:
een persoon kan door het volgen van de berichtgeving in het NOS
Achtuurjournaal ‘meepraten’ over dingen die zich in de wereld
afspelen. / een persoon kan door het zien van het Journaal het idee
hebben tot een bepaalde groep te behoren. / een persoon kan het idee
krijgen dat er sprake is van collectieve betekenisverlening.
per juiste functie
met juiste toelichting
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voorbeeld van een juist antwoord:
voor RTL
uitleg:
• RTL is een commerciële zender
• Commerciële zenders hebben reclamegelden als voornaamste
inkomstenbron en hoge kijkcijfers leveren veel inkomsten op
• De NOS is een publieke omroep
• die grotendeels betaald wordt uit belastinginkomsten van het rijk.
(De kijkcijfers zijn daarom voor de NOS minder ‘belangrijk’ dan voor
RTL)
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maximumscore 4
voorbeeld van een juist antwoord:
• De NOS is een onafhankelijke zendgemachtigde en
• biedt daardoor de beste garantie voor een zo objectief mogelijke
nieuwsvoorziening
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Omroepverenigingen vertegenwoordigen een bepaalde
maatschappelijke stroming en
zullen vanuit die identiteit nieuws selecteren en kleuren; (het nieuws
van omroepverenigingen kan daardoor minder objectief zijn)
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voorbeelden van juiste antwoorden:
− Het NOS Journaal levert een bijdrage aan de openbaarheid van
informatie (en daarmee aan de vorming van de publieke opinie).
− De boodschap van het NOS Journaal is bedoeld voor een relatief groot
/ heterogeen publiek.
− De boodschap van het NOS Journaal is bedoeld voor (grotendeels)
onbekend publiek.
− Het ‘zenden’ van het NOS Journaal vindt plaats door een complexe
organisatie. / Er zijn meerdere mensen betrokken bij de bepaling van
inhoud en vorm van de publieke boodschap.
− Bij het uitzenden van het NOS Journaal is in eerste instantie sprake
van eenrichtingsverkeer van zender naar ontvanger. (Feedback is maar ten dele - achteraf mogelijk.)
per juist antwoord
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