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Opgave 1  Medialandschap in beweging 

 
 1 maximumscore 2 

Voorwaarden voor het verlenen van een zendmachtiging aan een 
omroepvereniging zijn: 
Voorwaarde 1:  
De omroep moet bijdragen aan de pluriformiteit (in de nieuwsvoorziening) 
Citaat: “PowNed heeft de ambitie een tegenwicht te bieden aan de 
gevestigde politieke, bestuurlijke en journalistieke belangen in Nederland” 
(regels 22-25). 
 

Voorwaarde 2:  
De omroep moet een eigen identiteit hebben / een godsdienstige, 
maatschappelijke of geestelijke stroming vertegenwoordigen / (of zoals 
geformuleerd in de nieuwe Mediawet:) De omroep moet zich qua 
doelgroep onderscheiden van andere omroepverenigingen  
Citaten (één van de volgende): 
− “De omroepvereniging PowNed is de eerste publieke omroep, die 

voortkomt uit een sterke online community.” (regels 1-3) 
− “PowNed is geïnitieerd door een omvangrijke volksbeweging: de 

bezoekers van de website GeenStijl.” (regels 4-6)  
−  “PowNed is …  voor eigenwijze mensen, die geen discussie uit de weg 

gaan, (… wordt verteld.)” (regels 13-18) 
− “Mensen met een eigen mening die zij ook willen kunnen uitdragen. 

PowNed biedt deze reaguurders hiervoor een platform.” (regels 18-21). 
 

per juiste voorwaarde met bijbehorend citaat 1 
 

 2 maximumscore 2 
• Informatiefunctie 1 

Citaat:  “Ze (…) leveren zelf een bijdrage aan de nieuwsgaring” (regels 
35-36) 

• Controle- / waakhondfunctie 1 
Citaten (één van de volgende): 

− “Op het moment dat een minister-president ergens een persconferentie 
geeft, is het deze groep die zijn uitspraken onder een vergrootglas 
legt.” (regels 63-67)  

− “Gezagsdragers worden op internet – tot hun ongenoegen – gefileerd 
en doorgelicht op hun inconsequenties door honderdduizend man 
tegelijkertijd.” (regels 69-73). 

 

Opmerking 
Alleen wanneer een juiste politieke functie met een passend citaat is 
genoemd, mag een scorepunt worden toegekend. 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 3 
maatschappelijke functies van de media: 
• Functie van vrijetijdsbesteding/ontspanning / amuserende functie 1 
• Socialiserende functie 1 
• Functie van aanbrengen van sociale cohesie of groepsvorming / 

bindende functie 1 
 

 4 maximumscore 3 
citaat en uitleg bij functie van vrijetijdsbesteding/ontspanning / amuserende 
functie: 
• Voorbeeld van een juist antwoord is: 1 
“GeenStijl is een onderdeel van hun dagelijks leven.” (regels 9-10). 
Duizenden mensen maken gebruik van GeenStijl. Voor veel mensen zijn 
deze media (GeenStijl en andere weblogs) een vorm van 
vrijetijdsbesteding/ontspanning/amusement. 
 
citaat en uitleg bij socialiserende functie: 
• Voorbeeld van een juist antwoord (één van de volgende) is: 1 
− In de tekst staat dat “Hun gedrag is beïnvloed door de ontwikkeling van 

de internettechnologie. ……niet langer media consumeren, maar in 
media participeren.” (regels 27-34).  
Door dit interactieve medium heeft de groep gebruikers een houding 
ontwikkeld om actief te participeren in de nieuwe media. 

− “Ze hebben sociale codes, scherpen hun opinies en opvattingen aan 
elkaar.” (regels 53-55).  
Dus ze hebben eigen normen ontwikkeld waarmee ze zich 
onderscheiden van andere groepen. 

 
Opmerking 
Er is niet zozeer sprake van het overdragen van normen en waarden door 
de media, maar van het ontstaan van een nieuwe cultuur door het gebruik 
van ‘nieuwe’ media. 
 
citaat en uitleg bij functie aanbrengen van sociale cohesie of 
groepsvorming / bindende functie: 
• Voorbeeld van een juist antwoord is: 1 
“….. die voortkomt uit een internetcommunity. … ze vormen een groep. 
Een groep van honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen.” (regels 1-5) 
/ “De PowNed-leden … met elkaar. …….. Ze hebben sociale codes, 
scherpen hun opinies en opvattingen aan elkaar.” (regels 46-55). 
Er is sprake van een hele grote groep gebruikers van internet, de internet-
community. De grote groep gebruikers van de website/weblog GeenStijl 
communiceren met elkaar, delen en leveren informatie. Er ontstaat onder 
hen een gevoel van verbondenheid. / Ze vormen netwerken die met elkaar 
via internet communiceren en hebben eigen sociale codes waardoor ze 
zich met elkaar verbonden voelen.  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
• Het uitgangspunt van de liberalen: 

vrije markteconomie / vrije marktwerking / geen verstoring van de 
marktordening 1 

Voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Reclame zorgt voor een oneerlijke concurrentie, aangezien de publieke 

omroep behalve de STER-gelden ook geld ontvangt van de overheid, 
terwijl de commerciële media (commerciële zenders en sites, maar ook 
de geschreven pers) het zonder die overheidsbijdrage moeten doen 1 

 
 6 maximumscore 2 

In het antwoord dienen de volgende elementen te staan: 
• Commerciële zenders streven naar winst en bij commerciële zenders 

geldt het principe hoe meer kijkers, hoe hoger de inkomsten uit 
reclame/sponsoring 1 

• Een zender met uitsluitend vraaggesprekken zal waarschijnlijk niet veel 
kijkers trekken die advertentie-inkomsten opleveren. Als 
commerciële zender is het dus ‘gedurfd’ om alleen vraaggesprekken uit 
te zenden 1 
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