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Opgave 3 Computerspellen: onschuldig vermaak?
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maximumscore 2
• De selectieve perceptietheorie: mensen met verschillende
referentiekaders kunnen een zelfde mediaboodschap op verschillende
wijze interpreteren
voorbeeld van een uitleg met behulp van een gegeven uit tekst 8:
• Uit het onderzoek van Fikkers blijkt dat het geweld in de games een
ander effect heeft op kinderen die in verschillende situaties opgegroeid
zijn. Tijdens het opgroeien vormt een kind zijn referentiekader en dat
verschilt als de situatie verschilt. Die verschillende referentiekaders
leiden vervolgens tot een verschil in reacties op geweld in media
maximumscore 3
• omschrijving: het referentiekader wordt gevormd door het geheel van
iemands normen, waarden, kennis en ervaringen die de betreffende
persoon zich gedurende zijn of haar leven eigen heeft gemaakt
• uitleg: het referentiekader van jonge kinderen bevat nog weinig kennis
en/of ervaring waardoor ze de inhoud van reclameboodschappen nog
niet op de juiste waarde weten te schatten namelijk dat het vooral als
doel heeft om de winst van bedrijven te vergroten
• citaat: “De snoepspelletjes zijn zo effectief omdat kinderen het
reclame-element niet herkennen” zegt hoofdonderzoeker Frans
Folkvord.” (regels 19-21 van tekst 9)
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Digitalisering / digitale uitzendingen / streaming media / sociale media
• Hierdoor kunnen mensen zelf bepalen op welke tijdstippen ze naar
bepaalde programma’s kijken. Ze kunnen vaak de reclameblokken
overslaan zodat ze geen televisiereclame meer zien en dan worden ze
niet meer bereikt door makers van televisiereclame
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Van het confessionalisme is het uitgangspunt gespreide
verantwoordelijkheid / verantwoordelijke samenleving / harmonie en
samenwerking te herkennen
• Met deze zelfregulering door de branche hoeft de overheid de
verantwoordelijkheid niet helemaal over te nemen en kan ze volstaan
met het houden van toezicht
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