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Antwoord

Scores

Opgave 2 Einde van de papieren krant?
8

maximumscore 1
voorbeeld van een juiste onderzoeksvraag vanuit de veranderende en
vergelijkende benaderingswijze waarop het antwoord te vinden
is in figuur 1:
“Hoe groot is de daling van het aandeel jongeren (13-19 jaar) dat
Nederlandse dagbladen leest in 2015 ten opzichte van 2010?”

9

maximumscore 3
voorbeeld van een juiste uitleg:
• stap 1: een kleinere oplage leidt tot lagere advertentie-inkomsten
• stap 2: als gevolg van de dalende inkomsten is er minder budget om
een kwalitatief goed product neer te zetten / moet er bezuinigd worden
• stap 3: zo daalt de kwaliteit van de krant; dat leidt weer tot minder
lezers dus de oplage van de krant daalt nog verder etcetera

10

maximumscore 1
voorbeeld van een juiste onderzoeksvraag vanuit de sociaal-culturele
benaderingswijze waarop het antwoord te vinden is in tekst 2:
“Welke (maatschappelijke of culturele) taak kunnen de redacties van
kranten vervullen als antwoord op de explosieve groei van digitale
informatie?” / “Welke visie zouden de redacties van kranten kunnen
hebben op het verspreiden van ‘onzin’ via de digitale media?”

11

maximumscore 2
• kenmerk: grote toename van de informatieproductie
• citaat: “de explosieve groei van digitale informatie” (regels 8-9) / “Niet
alleen omdat het world wide web dagelijks uitdijt”(regels 13-15) / “de
stortvloed aan informatie die met de snelheid van het licht over de
wereld wordt geslingerd” (regels 29-32)
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maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• Door het toepassen van hoor en wederhoor (journalistieke norm) zorgt
de krant ervoor dat niet de mening van één persoon of groep wordt
vermeld, maar dat tegelijk ook de reactie/mening van een andere
persoon of groep aan bod komt
• Door het scheiden van feiten en meningen (journalistieke norm) zorgt
de krant ervoor dat de feiten controleerbaar zijn en de meningen van
personen zijn die met naam genoemd worden. Daarmee kunnen
‘verzinsels’ en ‘spoof’ worden bestreden

1

1

Ook correct met juiste uitleg bij de volgende journalistieke normen:
− gebruikmaken van meerdere informatiebronnen,
− checken van nieuws en
− de juiste weergave van feiten.
Opmerking
Alleen 1 scorepunt toekennen voor een combinatie van juiste journalistieke
norm met juiste uitleg.
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