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 Opgave 5  Voetbaljournalistiek 

23 maximumscore 2 
• De controle-/waakhondfunctie houdt in dat media eventuele

tekortkomingen in het functioneren van gezagdragers openbaar maken 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Feyenoord wilde niet langer samenwerken met Krabbendam omdat

deze journalist bleef schrijven over een mislukte miljoenentransfer van 
middenvelder Jonathan de Guzman, die volgens Krabbendam de 
schuld was van directeur Gudde / te wijten was aan een tekortkoming 
in het het functioneren van een gezagsdrager: directeur Gudde 1 

24 maximumscore 2 
De tussenliggende stappen zijn achtereenvolgens: 
• teruglopende (advertentie)inkomsten

citaat: “De dagbladen … jaren afnemen / in 2014).” 
(regels 50-51/53) 1 

• minder kwaliteit
citaat: “Zo dreigt … te worden / kritische vragen.” (regels 63-64/67) 1 

25 maximumscore 2 
• Het begrip referentiekader verwijst naar het geheel van ervaringen,

affecties en kennis die een persoon heeft opgedaan en de normen en 
1 waarden die hij/zij zich eigen heeft gemaakt 

voorbeeld van een juiste uitleg: 
• In het tot stand komen van media-aanbod is het referentiekader van de

‘zender’ (journalist) van invloed op zijn waarneming en interpretatie 
van gebeurtenissen. Dat heeft dan weer gevolgen voor de wijze 
waarop hij/zij, bewust of onbewust, verslag doet van deze 
gebeurtenissen. (Volledige objectieve verslaggeving is zodoende een 
onbereikbaar ideaal.) 1 

26 maximumscore 2 
• De term mediaframe verwijst naar de wijze waarop een onderwerp

1 wordt gepresenteerd en geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Clubs willen controle houden over de wijze waarop hun wedstrijden in

de media gepresenteerd worden / willen het mediaframe over (de 
wedstrijden van) hun club beïnvloeden. Dit doen ze door afstemming 
tussen trainers en spelers over hoe hun mening naar buiten wordt 
gebracht (regels 94-96) / het achteraf lezen van interviews en 
onderhandelen over de tekst (regels 75-77) 1 
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27 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• hoor en wederhoor 1 
• Zowel de kant van de journalisten als die van (de perschef van) de

clubs komt aan bod in de bespreking van het vraagstuk in hoeverre
clubs open/benaderbaar zijn voor journalisten 1 
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