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Opgave 2 Persvrijheid onder druk
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maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• hypothese: Landen met een dictatoriale bestuursvorm scoren lager op
de World Press Freedom Index dan landen met een democratische
bestuursvorm
• afhankelijke variabele: score op World Press Freedom Index,
onafhankelijke variabele: bestuursvorm
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Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als beide variabelen juist zijn.
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maximumscore 2
• Van persconcentratie is sprake als een steeds groter aandeel van de
totale bladenmarkt in handen komt van een steeds kleinere groep
uitgevers of concerns
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Persconcentratie heeft tot gevolg dat de macht over de media in
handen komt van een steeds kleinere groep. Deze ontwikkeling kan
een afname van de (externe) pluriformiteit tot gevolg hebben en
daarmee de score van een land op de World Press Freedom Index
negatief beïnvloeden
maximumscore 6
element 1 (dat de berichtgeving over politiek degelijk is):
• juiste waarborg: (een van) de (twee) centrale uitgangspunten van de
Mediawet
• voorbeeld van een juiste uitleg: Een van de twee centrale
uitgangspunten van de Mediawet is de noodzaak van kwalitatief
hoogwaardige programma’s en informatie. Dit geldt dus ook voor
berichtgeving over politiek
element 2 (dat de media niet onder zware economische druk staan):
• juiste waarborg: het redactiestatuut
• voorbeeld van een juiste uitleg: Het redactiestatuut waarborgt de
onafhankelijkheid van de redactie ten opzichte van de directie. Dit
draagt bij aan het voorkomen van economische druk
element 3 (dat er weinig inmenging van de staat is):
• juiste waarborg: artikel 7 lid 1 van de Grondwet
• voorbeeld van een juiste uitleg: Artikel 7 bevat een verbod op censuur /
regelt dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft (van de staat) om
door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. Dit voorkomt
inmenging van de staat
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voorbeelden van juiste antwoorden:
• spreekbuisfunctie:
Wanneer journalisten vanwege fysieke bedreiging of geweld bepaalde
wijken of locaties vermijden, kunnen zij de wensen en eisen van deze
bewoners niet of in mindere mate naar voren brengen. / Angst voor
bedreiging kan ervoor zorgen dat journalisten de wensen en eisen van
een bepaalde groepering niet durven te publiceren
• onderzoeksfunctie:
Journalisten kunnen als gevolg van bedreiging bang zijn om te
publiceren over de uitkomsten van journalistiek onderzoek naar
bepaalde politieke kwesties of maatschappelijke ontwikkelingen / hun
reportage hierover voortijdig afbreken. / Wanneer journalisten na
fysieke bedreiging of geweld bepaalde wijken vermijden, maakt dit
gedegen onderzoek naar bepaalde politieke kwesties of
maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk of zelfs onmogelijk
• controle-/waakhondfunctie:
Journalisten kunnen uit angst voor bedreiging afzien van het
publiceren van eventuele tekortkomingen in het overheidsbeleid en/of
het functioneren van gezagdragers/politici/maatschappelijke
instellingen. / Journalisten kunnen na fysieke bedreiging of geweld een
reportage over eventuele tekortkomingen in het overheidsbeleid en/of
het functioneren van gezagdragers/politici/maatschappelijke
instellingen afbreken
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