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Opgave 1 De achteruitgang van de regionale pers 

1 maximumscore 4 
De volgende (deel)functies van de informatiefunctie van de media  worden 
minder vervuld: 
− de controle- of waakhondfunctie 

voorbeeld van een juiste uitleg: de regionale pers zal minder 
publiceren over tekortkomingen in het lokale beleid / zal minder kritisch 
gaan schrijven over het functioneren van politici. 

− de onderzoeksfunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: journalisten zullen minder onderzoek 
doen naar bepaalde lokale politieke kwesties of ontwikkelingen en 
daardoor zullen ze minder problemen blootleggen. 

− de agendafunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: journalisten van regionale kranten 
zullen minder schrijven over lokale onderwerpen of problemen 
waardoor deze onderwerpen/problemen niet gauw op de politieke 
agenda van de gemeenteraad kunnen komen. 

− de spreekbuisfunctie 
voorbeeld van een juiste uitleg: de regionale pers zal minder informatie 
geven over de wensen of eisen van bepaalde politieke partijen of 
groeperingen in de gemeenten. 

per juiste functie  1 
per juiste bijbehorende uitleg 1 

2 maximumscore 2 
De werking van de oplagespiraal houdt in dat 
• een lage oplage van het dagblad leidt tot lage advertentieopbrengsten /

minder inkomsten 1 
• wat leidt tot minder kwaliteit van het blad. Minder kwaliteit van het blad

leidt weer tot een nog lagere oplage, minder inkomsten etc. 1 

Vraag Antwoord Scores 

1
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Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− toenemende concurrentie met de televisie / audiovisuele media 
− toename verspreiding van gratis kranten / huis-aan-huis-bladen 
− het actiever worden van adverteerders op de digitale media 
− toename van het gebruik van (deels gratis) digitale kranten / 

informatieve websites die men kan lezen op personal 
computers/tablets/smartphones 

− toename gebruik van sociale media als twitter, weblogs, facebook voor 
het verspreiden van informatie 

per juist antwoord 1 

4 maximumscore 2 
• uitgangspunt: een vrije markt(economie) / geringe

overheidsbemoeienis 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Het geven van subsidie aan kranten wordt gezien als

concurrentievervalsing dus als een aantasting van de vrije markt / het 
geven van overheidssubsidie tast het commerciële karakter van 
kranten aan. (doel is het verkrijgen van een zo’n groot mogelijk 
marktaandeel - abonnees, kopers van kranten - ) 1 

5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
− De overheid heeft tot taak er actief voor te zorgen dat vrijheid van 

meningsuiting / uitingsvrijheid mogelijk wordt gemaakt. / Voor een goed 
functionerende democratische samenleving is vrijheid van 
meningsuiting essentieel.  

− Middels een publieke omroep die gefinancierd wordt door de overheid, 
zorgt de overheid dat deze vrijheid wordt gewaarborgd.  

− Voor een goed functionerende democratische samenleving dient de 
overheid te zorgen voor een goede kwalitatieve en betrouwbare 
informatievoorziening / kwalitatief hoogwaardige programma’s en 
informatie. Onder andere een publieke omroep – betaald door de 
overheid – vervult deze taken.  

− De overheid wordt ook gezien als bewaker van de pluriformiteit van de 
media. Een publieke omroep die gefinancierd wordt door de overheid, 
heeft daarom als taak om op evenwichtige wijze een beeld van de 
samenleving te geven / de pluriformiteit van onder de bevolking 
levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, 
cultureel en levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen. 

per juist antwoord 1 
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