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Berichtgeving over Haren. De media onder vuur

maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Jongeren communiceren met elkaar op een wijze die op onderdelen afwijkt
van de wijze waarop ouderen dat doen. Zo maken de jongeren van tekst 9
meer gebruik van sociale media, vinden andere dingen belangrijk en
ontwikkelen andere betekenissen. Kortom, ze ontwikkelen een subcultuur
die afwijkt van de dominante cultuur.
De betekenisgevende functie van cultuur is hier in te herkennen.
De combinatie van het gebruik van andere communicatiemedia en het
toekennen van andere betekenissen aan uitingen en gebeurtenissen heeft
ertoe geleid dat mensen uit de dominante cultuur niet in de gaten hadden
wat zich onder jongeren afspeelde. Het onbegrip en de onwetendheid
waren zo groot dat je kunt spreken van twee werelden.
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gebruiken van de juiste functie van cultuur
correcte gebruik van ‘dominante cultuur’
correcte gebruik van ‘sociale media’
formuleren van een juiste redenering
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maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Deze functie wordt de bindende functie genoemd
• Sociale media geven jongeren het gevoel van ‘erbij horen’ omdat ze
dezelfde media gebruiken / via de sociale media voortdurend met
elkaar in contact zijn / door de sociale media over dezelfde informatie
beschikken
of
• Deze functie wordt de socialiserende functie genoemd
• Sociale media spelen een rol bij de overdracht van waarden en normen
die binnen de jongerencultuur van belang zijn. Een voorbeeld van zo’n
norm is dat je gebruik moet maken van deze media om te
communiceren en dat je de berichtgeving moet volgen
maximumscore 3
• Een hype is nieuws dat zichzelf versterkt zonder dat zich nieuwe feiten
voordoen
• Voorbeeld van een dilemma: de journalist heeft niets nieuws over het
onderwerp te melden terwijl hij er toch over moet schrijven. Het publiek
wil immers over het onderwerp lezen en daarom moet zijn krant er wel
aandacht aan besteden. De journalist heeft dus de keus uit twee
kwade alternatieven: niet schrijven, en daarmee lezers en
hoofdredacteur teleurstellen, of wel schrijven terwijl er eigenlijk geen
nieuws is
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• Iedereen heeft vrijheid van meningsuiting maar deze wordt ingeperkt
door ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. In de wet staat dat
onder andere het aanzetten tot handelingen die een gevaar opleveren
voor de openbare orde verboden is
• Als het onderzoek een sterk vermoeden had opgeleverd dat een
medium opgeroepen had om de wet te overtreden dan zou een
aanklacht bij de rechter het gevolg kunnen zijn
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maximumscore 2
Het gaat om kwalitatief onderzoek want de vraag of een beschuldiging
terecht is wordt beantwoord door te zoeken naar een inhoudelijke
redenering.
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• De theorie van de selectieve perceptie
• In de tekst wordt beschreven hoe mensen met een verschillend
referentiekader eenzelfde boodschap verschillend opvatten en dat is
een redenering die typerend is voor de theorie van de selectieve
perceptie
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a
• Twee voorbeelden van criteria zijn:
− Is de informatie van belang voor beleidsmakers?
− Is de gebeurtenis spectaculair?
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Opmerking
Voor het noemen van een criterium, 1 scorepunt toekennen.
b
•

Het eerste criterium past meer bij de NRC en het tweede minder omdat
de NRC een kader-/kwaliteitskrant is wat inhoudt dat de NRC minder
gericht is op het brengen van sensatie en meer op het brengen van
informatie en achtergronden waarmee maatschappelijke
ontwikkelingen kunnen worden begrepen
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