maatschappijwetenschappen havo 2015-II

Vraag

Antwoord

Opgave 4
17

Scores

De moderne burger als een actieve internetgebruiker

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• De moderne burger heeft zowel de rol van ontvanger: hij bevraagt
informatie van andere burgers en andere bronnen kritisch (regels 7-9)
• als de rol van zender: hij twittert of blogt en levert nieuws (regels 9-14)

18

maximumscore 1
voorbeeld van een juist antwoord:
Door individualisering kiest de moderne burger zelf welke informatie hij/zij
tot zich neemt, of welke informatie hij/zij op internet plaatst. / Door de
individualisering laat de moderne burger zich bij het consumeren en
produceren van nieuws leiden door eigen behoeften.

19

maximumscore 2
• ontzuiling
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Vanaf de tweede helft van de jaren zestig is er sprake van ontzuiling.
Dit had voor de (geschreven) pers tot gevolg dat de verschillen in
politieke kleur en/of identiteit kleiner zijn geworden of dat de kranten
geen spreekbuis meer waren van bepaalde maatschappelijke en
politieke organisaties (“geen fractievoorzitter meer als hoofdredacteur”
(regels 52-53))
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Opmerking
Antwoord ‘ontkerkelijking’ is fout.
20

maximumscore 1
het redactiestatuut

21

maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• belang: streven naar winst
• Het streven naar winst kan de onafhankelijkheid van het journalistieke
product in gevaar brengen, bijvoorbeeld wanneer een kritisch stuk over
een (belangrijke) adverteerder niet gepubliceerd wordt of wanneer
deze kritiek omwille van de adverteerder (stevig) wordt afgezwakt
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belang: vergroting van het marktaandeel
Het streven naar een vergroting van het marktaandeel kan ertoe leiden
dat de journalist geacht wordt om de berichtgeving meer af te stemmen
op een breder publiek. / Vergroting van het marktaandeel (denk aan
fusies van uitgever e.d.) kan ertoe leiden dat journalisten niet meer
kritisch kunnen publiceren over bedrijven die bij de organisatie horen
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belang: vergroten van efficiency en effectiviteit
Het vergroten van de efficiency en effectiviteit kan de onafhankelijkheid
van het journalistieke product in gevaar brengen, omdat journalisten
gedwongen kunnen worden met minder tijd en geld artikelen te
schrijven. Daardoor kunnen kwaliteitscriteria of journalistieke normen
(zoals hoor en wederhoor) onder druk komen

maximumscore 1
voorbeelden van juiste antwoorden:
− De overheid vindt het wenselijk dat er in Nederland media zijn die
kunnen zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare informatie.
Journalistieke onafhankelijkheid is daarvoor een voorwaarde.
− De overheid vindt het wenselijk dat in een democratische samenleving
de burgers de beschikking hebben over goede/juiste/betrouwbare
informatie / dergelijke informatie een voorwaarde is voor
agendavorming en publiek debat. Journalistieke onafhankelijkheid is
daarvoor noodzakelijk.
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