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• Het eerst voorkomende citaat dat wijst op een beschrijvende vraag is:
“In dit onderzoek wordt nagegaan hoe jongeren van 12 tot 25 jaar in
Nederland tegen sociale media aankijken.” (regels 5-8)
• Het eerst voorkomende citaat dat wijst op een evaluatieve vraag is:
“(…) maar ook hoeveel belang zij eraan hechten en of zij er hinder van
dan wel baat bij hebben in hun dagelijkse leven.” (regels 10-13)
• Het eerst voorkomende citaat dat wijst op een verklarende vraag is:
“Niet alleen wordt onderzocht waarom ze deze gebruiken,”
(regels 8-10)

maximumscore 2
• Betrouwbaarheid wil zeggen dat bij herhaling van het onderzoek
eenzelfde uitkomst verkregen wordt
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Een respons van 58% betekent dat veel jongeren niet gereageerd
hebben en dat er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de
representativiteit van deze groep respondenten. Als de steekproef niet
representatief is, zou bij een herhaling van dit onderzoek een groep
met andere kenmerken kunnen reageren en dat zou tot andere
uitkomsten kunnen leiden
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voorbeeld van een juist antwoord:
Als een gevonden relatie niet significant is, weet je niet of die ook voor de
onderzoekspopulatie geldt want een niet significante relatie kan op een
toevalligheid van de gebruikte gegevensverzameling berusten.
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• één van de volgende twee operationaliseringen:
− Het gebruik van sociale media is geoperationaliseerd/meetbaar
gemaakt door aan respondenten de vraag voor te leggen of zij wel
eens gebruikmaken van sociale media, zoals Facebook,
WhatsApp, Instagram, Skype of YouTube (regels 49-51)
− De vraag waarom jongeren sociale media gebruiken is
geoperationaliseerd/meetbaar gemaakt door aan respondenten de
keuzemogelijkheden uit de regels 55-63 voor te leggen.
• Een voorbeeld van een bijpassende onderzoeksvraag is: Welke sociale
media gebruiken jongeren? / Waarom gebruiken jongeren sociale
media?
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Volgens het referentiekader van de lezers krijgt informatie in
redactionele artikelen een hogere waardering dan informatie in
reclame-uitingen
• Door een reclameboodschap te brengen in de vorm van redactionele
informatie krijgt de boodschap meer geloofwaardigheid voor het
product
maximumscore 3
• het redactiestatuut
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Een redactiestatuut regelt de taakverdeling tussen redacties (inhoud)
en directies (bedrijfsvoering). De redactie moet zich laten leiden door
redactionele, inhoudelijke criteria en de directie dient zich daar niet
mee te bemoeien
• Een redactiestatuut omschrijft de identiteit van het medium. Dat de
inhoud van redactionele artikelen bepaald wordt door commerciële
doelen, kan in strijd zijn met de identiteit van een medium. Voor
redacties is de identiteit leidend
maximumscore 2
• Het mechanisme wordt de negatieve/neerwaartse oplagespiraal
genoemd
• De negatieve/neerwaartse oplagespiraal werkt als volgt: teruglopende
advertentie-inkomsten nopen tot bezuinigingen; het dagblad kan
minder geld besteden aan journalistieke/redactionele bijdragen
waardoor de kwaliteit van de berichtgeving terugloopt; het dagblad
wordt daarom minder gekocht; het dagblad trekt daarom minder
adverteerders waardoor die inkomsten nog verder teruglopen;
verdergaande bezuinigingen; het dagblad kan minder geld besteden.
Enzovoorts

www.examenstick.nl

2

1

1

1

1

1

1

1

www.havovwo.nl

maatschappijwetenschappen vwo 2017-II
Vraag

20

21

22

Antwoord

Scores

maximumscore 3
voorbeeld van een juist antwoord:
• De normatieve klassieke democratietheorie schrijft voor dat burgers,
op basis van gelijkwaardigheid, actief deelnemen aan het politieke
proces
voorbeeld van een juist antwoord:
• Rol van de media is om burgers goed te informeren over politieke
zaken
• Daarbij past dat massamedia voor iedereen toegankelijk zijn / dat ze
zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening / dat
massamedia zorgt voor informatie die onafhankelijk en zo objectief
mogelijk is
maximumscore 2
voorbeelden van juiste antwoorden:
• De Mededingingswet gaat vergaande persconcentratie tegen. De wet
voorkomt dat één bedrijf te veel invloed kan uitoefenen op de
informatie die mensen krijgen en informatie is essentieel voor
democratische besluitvorming
• Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek draagt bij aan de
pluriformiteit bij de media en helpt te voorkomen dat slechts één visie
nog gehoord wordt. Democratie is gebaat bij verschillende meningen
die tegen elkaar afgewogen kunnen worden
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drie van de volgende:
− hoor en wederhoor toepassen
− gebruikmaken van meerdere informatiebronnen
− checken van nieuws
− (zoveel mogelijk) scheiden van feiten en meningen
− streven naar objectiviteit / juiste weergave van feiten
per juiste journalistieke norm
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voorbeeld van een juiste argumentatie:
• Communicatie bij de oude media bestond uit eenrichtingsverkeer
waarbij zender en ontvanger strikt gescheiden rollen vervulden
• De technologische ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt dat nu
iedereen de rol van zender kan vervullen. De hoeveelheid informatie
die mensen te verwerken krijgen, is daarom enorm toegenomen en
omdat daar ook veel onzin tussen zit, is het vertrouwen in de ‘zenders’
van informatie, waar ook de journalisten toe behoren, gedaald
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