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Opgave 1
1

2

Scores

Niet grappig: een staatsomroep?

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het andere doel is om voor meer mensen nieuws/informatie/educatie te
verzorgen
• Als informatie afgewisseld wordt met amusement of als informatie op
een vermakelijke manier gepresenteerd wordt dan blijken meer
mensen er naar te kijken (infotainment, entertainment-education)
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• In het idee “dat de publieke omroep niet moet doen wat de
commerciëlen ook kunnen” klinkt de liberale opvatting door dat in de
maatschappij veel dingen beter geregeld zouden kunnen worden via de
markt dan via de overheid
• Welke programma’s door de televisie zouden moeten worden
uitgezonden wordt vooral gezien als een probleem van het afstemmen
van het aanbod op de vraag. De markt kan dit het beste regelen. In het
Nederlandse omroepbestel krijgt de publieke omroep inkomsten via de
overheid en dat verstoort de werking van de markt. Daarom moet de
publieke omroep niet doen wat de commerciëlen ook kunnen

3

maximumscore 1
De eis dat het media-aanbod gericht is op en een relevant bereik heeft
onder een breed publiek / algemeen publiek/ verschillende
bevolkingsgroepen / leeftijdsgroepen / kleine doelgroepen.

4

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Programma’s met minder populaire klassieke dans of
muziek/programma’s voor commercieel niet interessante
minderheden/eucharistievieringen
• Dit programma past niet bij de commerciëlen omdat ze bij deze
programma’s te lage advertentie-inkomsten zullen krijgen
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
Een onafhankelijk functionerende publieke omroep maakt een
democratische rechtsstaat mogelijk omdat ze vrijuit kan berichten over alle
zaken die voor democratische besluitvorming van belang zijn.
Onafhankelijkheid houdt in dat geen enkele macht de inhoud van berichten
kan bepalen en het publiceren van berichten kan verhinderen. Bij
staatsomroepen zoals we die kennen in dictaturen, bepaalt de overheid
wat wel en wat niet uitgezonden mag worden. Zo’n staatsomroep mag
geen kritiek leveren op de overheid en is in feite een machtsmiddel in
handen van de overheid.

6

maximumscore 3
voorbeeld van een juist antwoord:
Technologische convergentie houdt in dat radio, tv, kranten en tijdschriften
steeds meer naar elkaar toe zijn gaan groeien omdat ze allemaal gebruik
maken van dezelfde technologieën en infrastructuur.
Door technologische convergentie is het nu mogelijk om zowel de krant als
een tv-programma op je pc, laptop of smartphone te bekijken. Zendende
en printmedia staan nu naast elkaar op hetzelfde apparaat en zijn elkaars
directe concurrenten geworden. Bovendien biedt de publieke omroep haar
nieuws ‘gratis’ aan terwijl de commerciële media altijd op zoek moeten
naar een manier om te verdienen aan het bieden van nieuws. De publieke
nieuwsvoorziening snoept dus potentieel betalende klanten weg van de
commerciëlen en dat wordt als bedreigend ervaren.
voor het juiste gebruik of een juiste omschrijving van het begrip
technologische convergentie
voor het geven van een juiste uitleg

7

1
2

maximumscore 2
voorbeelden van mogelijke veranderingen met uitleg:
• De presentatie van nieuws en actualiteiten zal meer afgestemd worden
op het grote publiek. Dus je krijgt meer nadruk op Human Interest en
een meer amuserende presentatie van het nieuws. Dat trekt meer
kijkers en daar valt aan te verdienen via reclame
• De inhoud van het nieuws zal mogelijk niet kritisch zijn ten aanzien van
adverteerders. Van hen zijn de commerciële omroepen afhankelijk
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Opgave 2 Geen politieke avonturiers - Verander het kiesstelsel
8

9

maximumscore 2
• De politieke cultuur in Nederland wordt onder andere gekenmerkt door
(bijvoorbeeld een van de volgende):
− compromissen zoeken
− vermijden van polarisatie
− meer harmonie dan conflict
− het streven naar consensus
• De minister geeft duidelijk aan dat hij niet uit is op een confrontatie. Hij
stelt zich in deze kwestie dienstbaar op ten aanzien van de Kamer en
uit op deze wijze dat hij geen conflict of polarisatie zoekt

maximumscore 3
• Medialogica
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Politici moeten zich profileren in het publieke debat. De twee PvdA-ers
konden opvallen door een standpunt in te nemen dat afwijkt van het
fractiestandpunt. De media besteden daar graag aandacht aan want
media moeten aandacht van het publiek krijgen en hebben daar
opvallende berichten voor nodig.

10

maximumscore 1
De huidige kleine ‘getuigenis’ partijen zijn, net als het CDA, confessionele
partijen dus ze delen een aantal opvattingen / ze kunnen elkaar steunen in
de Kamer.

11

maximumscore 2
• Tekst 4 gaat over de eerste barrière. Die houdt in dat het verhogen van
de kiesdrempel erkend is als een politiek probleem
• De eerstvolgende barrière bestaat uit de afweging die gemaakt moet
worden of het probleem belangrijk genoeg is om het op de agenda van
de Kamer te plaatsen
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Opgave 3 Rotterdam pakt criminaliteit aan
12

maximumscore 4
• De rationele keuze theorie
• De gelegenheidstheorie
voorbeelden van juiste uitleg:
• De tip ‘doe ramen en deuren op slot’ past bij de rationele keuzetheorie.
In deze theorie staat de dader centraal. Volgens deze theorie maakt de
dader een afweging van kosten en baten. Als een deur niet afgesloten
is dan worden de ‘kosten’ om een huis binnen te gaan en iets te stelen
erg laag en zal een potentiële dader daar eerder toe overgaan
• De tip ‘zorg voor een bewoonde indruk’ past bij de
gelegenheidstheorie. Bij deze theorie staat de gelegenheid centraal.
Als de indruk bestaat dat de bewoners thuis zijn dan lijkt het alsof er
geen geschikte gelegenheid is

1
1

1

1

Opmerking bij de uitleg
Verschillende tips passen bij beide theorieën. Een punt mag alleen maar
worden toegekend als bij een juiste combinatie van theorie en tip, ook een
juiste uitleg gegeven wordt.
13

maximumscore 3
• De burgemeester heeft een taak bij het inzetten van politie als de
openbare orde in het geding is
• De officier van justitie geeft leiding aan opsporingsonderzoek / beslist
of overgegaan zal worden tot vervolging
• Straatroof is een aantasting van de openbare orde. Straatroof is een
criminele activiteit die zowel onder de verantwoordelijkheid van de
burgemeester valt als onder die van de hoofdofficier van justitie
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• Geregistreerde criminaliteit is criminaliteit die vermeld wordt in
politiestatistieken en rechtbankstatistieken
Drie van de volgende kanttekeningen:
− Delicten kunnen anders geregistreerd zijn, waardoor ze in een andere
categorie vallen dan die waar de focus op ligt.
− Veel strafbare feiten komen niet ter kennis van de politie en worden
dus niet geregistreerd.
− De aangiftebereidheid kan verschillen per delict en in de tijd. Een
aantal delicten komt dan niet in de cijfers tot uitdrukking.
− Selectief opsporingsbeleid of selectieve aandacht kan de aantallen
vertekenen.
indien drie kanttekeningen
indien twee kanttekeningen
indien één of geen kanttekening

15

2
1
0

maximumscore 2
bijvoorbeeld twee van de volgende:
− Vergroten van de sociale controle (door bijvoorbeeld stadswachten,
buurtpreventieprojecten en dergelijke).
− Aanpassing van de bebouwde omgeving (zodat er bijvoorbeeld minder
schuilplaatsen en vluchtroutes zijn en potentiële plegers altijd zichtbaar
zullen zijn).
− Beleid dat gericht is op het vergroten van de werkgelegenheid.
− Beleid dat gericht is op het vergroten van de deelname aan onderwijs.
per voorbeeld

16

1

1

maximumscore 2
twee van de volgende:
− Integraal veiligheidsbeleid legt de nadruk op het voorkomen van.
onveiligheid. Dat gebeurt ook in de Rotterdamse aanpak.
− Burgers worden bij criminaliteitsbestrijding betrokken.
− Samenwerking tussen verschillende partners.
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Opgave 4 Europa op zoek naar positieve energie
17

18

19

maximumscore 2
• Het Europees Parlement en
• de Raad (van de Europese Unie)

1
1

maximumscore 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• (Sociaal-)economische en andere non-gouvernementele organisaties
zoals bedrijven, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties,
milieugroepen
• Deze actoren worden bij de besluitvorming betrokken omdat ze
belanghebbend zijn/expertise kunnen inbrengen/belangrijk zijn voor het
draagvlak van eventuele beslissingen
maximumscore 4
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het barrièremodel beschrijft het politieke besluitvormingsproces als
een proces dat bestaat uit het nemen van vier barrières. Bij iedere
barrière wordt strijd gevoerd tussen mensen en groeperingen met
tegengestelde belangen en opvattingen
• Dit aspect is onder andere te lezen in de regels 53 - 59. Oost en West
verdedigen verschillende standpunten
• Het systeemmodel laat vooral goed zien dat politieke besluitvorming
een doorlopend proces is en in wisselwerking staat met een omgeving.
(Een maatschappelijke situatie roept problemen op die onderwerp
worden van politieke besluitvorming; de besluiten veranderen de
maatschappelijke situatie waarin weer nieuwe eisen voor de politiek
ontstaan.)
• Dit aspect is onder andere te lezen in de regels 43 - 46. Als Tusk zijn
zin krijgt dan verwacht hij in de toekomst een andere verhouding met
Rusland
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Opgave 5 Eerste Kamer over levenslang toezicht
20

21

22

maximumscore 3
• De aggregatiefunctie van politieke partijen houdt in dat de wensen,
eisen en belangen die binnen één partij leven vertaald worden in een
partijstandpunt
• In tekst 7 staat dat Eerste Kamerfracties vragen stelden bij een
wetsvoorstel. Uit figuur 1 blijkt dat fracties van diezelfde partijen in de
Tweede Kamer al vóór gestemd hebben
• Leden van die partijen zitten kennelijk niet op één lijn. Daarom mogen
wij twijfelen of de aggregatiefunctie door die partijen wel vervuld is
maximumscore 2
• Het dilemma dat hier een rol speelt betreft de overheidstaken
rechtshandhaving en rechtsbescherming
• Met het voorstel van Teeven worden de mogelijkheden voor
rechtshandhaving verbeterd maar dat zou wel eens ten koste kunnen
gaan van de bescherming van de rechten van ex-gedetineerden
maximumscore 2
• De (mede)wetgevende taak. Ook goed: beleidsbepalende taak
• De Eerste Kamer wordt (zonder dat dat grondwettelijk is vastgelegd)
geacht wetsvoorstellen niet zozeer inhoudelijk, als wel op hun
verhouding tot bestaande wetten en de grondwet te beoordelen

1

1
1

1

1

1

1

Opmerking
Voor het noemen van het recht van amendement en/of initiatief mogen
geen punten gegeven worden. De vraag gaat over verschil in
taakuitvoering en niet over verschil in bevoegdheden.
23

maximumscore 3
• In de Klassieke School staat de gedachte centraal dat de mens vrij is
in denken en handelen. De mens wordt verantwoordelijk geacht voor
zijn eigen gedrag en wordt gezien als een rationeel handelend wezen
• De Moderne Richting stelde dat de mens grotendeels of geheel onvrij
is in zijn denken en handelen. De mens is een product van endogene
(biologische) en exogene (sociale en economische, fysieke,
klimatologische e.a. factoren) invloeden die zijn gedrag bepalen
• De invloed van de Moderne Richting is te herkennen. Het wetsvoorstel
levenslang toezicht gaat er van uit dat de ex-gedetineerde niet in staat
zal zijn om zelf verantwoordelijkheid voor zijn gedrag te dragen en
heeft daarom toezicht nodig om op het rechte pad te blijven
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maximumscore 3
• Conservatief beleid is gericht op behoud van/terugkeer naar
traditionele waarden en normen. Bij ‘conservatief’ gaat het om beleid
waarin de staat in zedelijk opzicht sterk sturend is
• Progressief beleid is gericht op maatschappelijke verandering in de
richting van meer sociale gelijkheid en/of meer democratisering. De
staat moet niet betuttelen
• Het wetsvoorstel voorziet in een sterk sturende rol voor de staat om
het gedrag van de ex-gedetineerde binnen de heersende waarden en
normen te houden en past daarom binnen een conservatief beleid
maximumscore 3
• Voorbeeld van een hypothese is: In groep A zijn minder mensen die na
vrijlating de wet overtreden dan in groep B
• Afhankelijke variabele is: het overtreden van de wet
• Onafhankelijke variabele is: het wel of niet van toepassing zijn van de
nieuwe regeling
maximumscore 2
• In onze parlementaire democratie geldt voor alle burgers een
principiële rechtsgelijkheid/gelijkwaardigheid
• Bij het samenstellen van twee gelijkwaardige groepen voor het
onderzoek moeten mensen die vergelijkbare delicten gepleegd hebben
een verschillende behandeling krijgen. Dat is in strijd met de
rechtsgelijkheid/gelijkwaardigheid
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Opgave 6 Journalistiek in tijden van oorlog
27

maximumscore 2
• Eén van de volgende citaten:
− “StopFake toont tientallen voorbeelden … in de oorlog in
Tsjetsjenië of Joegoslavië.” (Regels 37-46)
− “De media suggereerden dat we dat hadden gekregen van de
separatisten: ‘Zo goed werden zij verzorgd’.” (Regels 62-64)
− “Een dag later zag Stanko … inderdaad mannen vermoordt.”
(Regels 83-89)
− “Wat me het meest trof … en die geloven zij.” (Regels 89-93)
Voorbeeld van een toelichting:
• Manipulatie heeft als doel het misleiden van anderen. In dit citaat staat
dat mensen een verkeerd beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld
krijgen zonder dat ze dat weten

28

29

30

maximumscore 2
• De journalistieke norm die niet wordt toegepast is ‘hoor en wederhoor’
• Hoor en wederhoor houdt in dat in een verslag van een conflict beide
partijen aan het woord komen
maximumscore 4
Voorbeeld van een juist antwoord:
• Het bevrijdingsframe en het bezettingsframe
• Het beschrijven van de situatie als een gevecht van de separatisten
voor onafhankelijkheid bevat een positief moreel oordeel over het
gedrag van de separatisten. Zij vechten voor hun vrijheid en dat is
prijzenswaardig
• Het beschrijven van de situatie als een gevecht waarbij de separatisten
zich laten bijstaan door buitenlandse huurlingen die de lokale bevolking
terroriseren bevat een negatief oordeel over het gedrag van de
separatisten. De separatisten zijn bezetters en dat is
afkeurenswaardig
maximumscore 2
• Redactiestatuut
• In het redactiestatuut is vastgelegd dat de journalisten/redacteuren
onafhankelijk zijn van de directie
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