maatschappijwetenschappen havo 2016-I

Opgave 1

De achteruitgang van de regionale pers

Bij deze opgave hoort tekst 1 uit het bronnenboekje.
Inleiding
Nederland kent veel regionale kranten zoals BN DeStem (Brabant en
Zuid-West Nederland), De Gelderlander en Dagblad van het Noorden. De
regionale pers heeft het al jaren moeilijk. Steeds minder mensen lezen
een regionale krant en de uitgevers van regionale kranten hebben de
laatste jaren al honderden medewerkers ontslagen.
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Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 1.
De media vervullen allerlei maatschappelijke functies, waarvan één de
zogenoemde informatiefunctie is. Binnen deze informatiefunctie zijn
verschillende (deel)functies te onderscheiden zoals de opiniërende functie
en de educatieve functie.
Leg uit welke andere (deel)functies van de informatiefunctie van de media
minder worden vervuld als de regionale pers geen verslag meer doet van
de lokale politiek. Ga uit van twee (deel)functies.
Zie de regels 6 tot en met 19 van tekst 1.
In het tekstfragment is de werking van de (neerwaartse) oplagespiraal
zichtbaar. De werking van de oplagespiraal is een voorbeeld van een
commerciële ontwikkeling die heeft geleid tot een daling van de oplage
van regionale kranten.
Wat houdt de werking van de (neerwaartse) oplagespiraal in?
Geef twee andere voorbeelden van commerciële en/of technologische
ontwikkelingen die hebben geleid tot vermindering van de oplage van
regionale dagbladen.
Lees de regels 20 tot en met 28 van tekst 1.
Johan van Uffelen heeft geen bezwaar tegen het geven van
overheidssubsidie aan kranten, want de Nederlandse Publieke Omroep
(NPO) wordt ook gesubsidieerd door de overheid.
De VVD is een tegenstander van het geven van overheidssubsidie aan
(regionale) kranten.
Leg uit op grond van welk ideologisch uitgangspunt de VVD tegen het
geven van overheidssubsidie is aan (regionale) kranten.
De kranten krijgen in principe geen subsidie van de overheid. De
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt wel gefinancierd door de
overheid.
Geef twee redenen waarom de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
gefinancierd wordt door de overheid. Betrek in je antwoord twee
uitgangspunten van het mediabeleid.

www.examen-cd.nl

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen havo 2016-I
Opgave 1

De achteruitgang van de regionale pers

tekst 1

Lokale verslaggeving moet snel en goedkoop
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Met de teloorgang van regionale pers
gaat ook het volgen van de lokale
politiek verloren. In kleine gemeenten
wordt nauwelijks nog verslag gedaan
van lokaal beleid.
Ook de Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ) maakt zich zorgen
over de regionale verslaggeving.
Budgetten dalen, oplages en
advertentieverkoop krimpen. "Dus
bezuinigen uitgevers op de vaste
medewerkers. Freelancers die dan
worden ingehuurd krijgen 45 euro per
stukje", zegt Annabel de Winter,
secretaris Dagblad en Lokale Media

bij de NVJ. "Voor dat geld kun je niet
verwachten dat iemand vergaderingen bijwoont of de lokale verkiezingsprogramma's vergelijkt."
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De NVJ heeft 2014 uitgeroepen tot
Jaar van de Regio, en gelooft in het
investeren van publiek geld in de
regionale journalistiek.
"Waarom zouden we bezwaar hebben tegen overheidssubsidie bij een
krant, maar niet bij een omroep?",
zegt Johan van Uffelen, hoofdredacteur van BN DeStem.

naar: NRC handelsblad, 11 maart 2014
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