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Online etnische media

maximumscore 4
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende):
− educatiefunctie
De websites bieden religie- en cultuurspecifieke informatie waar
jongeren van kunnen leren.
− opiniërende functie
De websites bieden religie- en cultuurspecifieke informatie op basis
waarvan de jongeren een eigen mening kunnen vormen / door het
volgen van en/of deelnemen aan de discussies op de websites kunnen
jongeren een eigen mening vormen en/of uiten.
− socialisatiefunctie
De websites dragen normen en waarden over door middel van het
verspreiden van religie- en cultuurgebonden informatie./ De websites
spelen een belangrijke rol bij het vormen en behouden van de identiteit
van de jongeren.
− sociale/verbindende functie
De jongeren vinden in deze digitale omgeving veiligheid en
geborgenheid, waardoor ze het gevoel hebben bij een groep te horen. /
De websites bieden de jongeren de mogelijkheid om mee te praten
over onderwerpen waarover op de websites gediscussieerd wordt /
thuis niet gemakkelijk gesproken wordt.
− expressiefunctie
De websites bieden jongeren die tot de betreffende etnische groep
behoren de mogelijkheid om zich uit te drukken als individu of als lid
van deze groep, bijvoorbeeld in een discussie over één van de
gevoelige onderwerpen die er besproken wordt.
per juiste functie
met bijbehorende toelichting
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Marktgerichtheid betekent het streven naar het verkrijgen van een zo
groot mogelijk marktaandeel / aantal kijkers en/of lezers
• Eén van de gevolgen van toenemende marktgerichtheid is dat media,
(in dit geval de traditionele media), stoppen met het aanbieden van
content die weinig kijkers/lezers trekt. / die bedoeld is voor kleine
doelgroepen. De migranten vormen een kleine doelgroep, waardoor
het aanbod dat gericht is op hun interesse afneemt
maximumscore 1
pluriformiteit van informatie
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• In de Mediawet is geregeld dat de overheid eisen kan stellen aan de
publieke omroep, omdat de grootste inkomstenbron van de omroep
gevormd wordt door de rijksbijdrage uit de algemene middelen
• Commerciële zenders ontvangen geen financiële ondersteuning van de
overheid, (maar verdienen hun inkomsten vooral middels reclame en
sponsoring). Daarom stelt de overheid maar in beperkte mate eisen
aan de programmering van de commerciële omroepen
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• argument vóór: de overheid als bewaker van kwaliteit/ pluriformiteit
• argument tegen (één van de volgende):
− de overheid (als bevoogdende instelling) die door regelgeving
initiatieven aan banden legt / maatschappelijke ontwikkelingen negeert;
− concurrentievervalsing / aantasting van het marktprincipe
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