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Opgave 1  Hoe onafhankelijk is de journalist? 

1 maximumscore 2 
• De expressiefunctie van de media is te herkennen in het citaat

“Duidelijker dan vroeger kan die laten weten wat hij goed en slecht 
vindt in de media, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter.” (regels 15-18) 1 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Via Facebook en Twitter hebben consumenten van kranten, tv en radio

de mogelijkheid om hun opvattingen in de openbaarheid te brengen. 
Dit is de expressiefunctie 1 

2 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
De gebeurtenis 
− heeft een human-interestkarakter;  
− gaat over prominente personen; 
− is dichtbij; 
− moet begrijpelijk zijn;  
− is opvallend/onverwacht. 

per juist antwoord 1 

3 maximumscore 2 
• het uitgangspunt (de noodzaak van) kwalitatief hoogwaardige

(programma’s en) informatie 1 
voorbeeld van een juiste uitleg:  
• Wanneer nieuwsmedia hun programmering/aanbod gaan afstemmen

op de vraag van het publiek, zal er minder aandacht zijn voor moeilijke 
onderwerpen en diepgaande achtergrondinformatie 1 

Vraag Antwoord Scores 

1

4 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
De onafhankelijkheid van nieuwsredacties is belangrijk voor een 
democratische samenleving, omdat de nieuwsredacties dan beter in staat 
zijn om  
− een bijdrage te leveren aan de publieke of politieke agendavorming; 
− een bijdrage te leveren aan het publiek debat / de meningsvorming van 

burgers; 
− de macht van politici / het overheidsbeleid te controleren; 
− misstanden in samenleving aan de kaak te stellen; 
− een spreekbuis te zijn voor bepaalde groeperingen; 
− objectieve informatie te kunnen brengen; 
− recht te doen aan vrijheid van meningsuiting.  

per juist antwoord 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden: 
• De landelijke publieke omroepen zijn gebonden aan het door de

overheid gecreëerde wettelijke kader: de Mediawet. / De overheid kan 
voorwaarden stellen aan de publieke omroepen (bijvoorbeeld dat 
nieuwsprogramma’s van omroeporganisaties de identiteit moeten 
weerspiegelen) 1 

• De landelijke publieke omroepen zijn afhankelijk van financiën van de
overheid. (Bijvoorbeeld als de publieke omroepen minder geld krijgen 
van de overheid, kan dit betekenen dat de publieke omroepen hun 
nieuwsuitzendingen versoberen / hun redacties verkleinen.) 1 

6 maximumscore 2 
• op filter 3 ‘het selectief gebruik van bronnen door de verslaggever’ 1 
voorbeeld van een juiste uitleg bij filter 3 ‘het selectief gebruik van bronnen 
door de verslaggever’: 
• De freelancer zou anders dan een journalist met een vast contract

bronnen kunnen kiezen die gunstig uitpakken voor zijn andere 
commerciële opdrachtgever 1 

of 

• op filter 4 ‘de selectieve perceptie van de verslaggever’ 1 
voorbeeld van een juiste uitleg bij filter 4 ‘de selectieve perceptie van de 
verslaggever’: 
• De freelancer zou anders dan een journalist met een vast contract op

grond van zijn ervaringen, waarden en normen tot andere keuzes of 
interpretaties van nieuwsfeiten kunnen komen (waardoor de berichten 
van een freelancer gunstig kunnen uitpakken voor zijn andere 
commerciële opdrachtgever) 1 

2

7 maximumscore 2 
• het redactiestatuut 1 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In het redactiestatuut staat omschreven wat de taak is van de directie

en wat de taak is van de redactie (namelijk dat de directie zich 
bezighoudt met de commerciële kant van het bedrijf en zich niet mag 
bemoeien met de inhoud van de krant. De redactie zorgt voor de 
berichtgeving.) / Het redactiestatuut dient om de identiteit van een 
krant te beschermen: een onafhankelijke redactie is daarvoor nodig 1 




