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Antwoord

Scores

Opgave 1 De gewone burger
1

2

maximumscore 2
• opiniërende functie
(voorbeeld van een juiste uitleg) Een op de drie Nederlanders heeft de
informatie van de publieke omroep gebruikt om een mening te vormen
over de partijen die deelnamen aan de verkiezingen / hun stemkeuze
bij de verkiezingen te bepalen
• spreekbuisfunctie
(voorbeeld van een juiste uitleg) De publieke omroep liet tijdens de
campagneperiode in allerlei programma’s uiteenlopende groepen
kiezers/burgers aan het woord om zo een beeld te geven van de
maatschappelijke/politieke eisen en wensen die onder (verschillende
lagen van) de bevolking leven
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maximumscore 3
• het uitgangspunt pluriformiteit
• de Mediawet
• het Commissariaat voor de Media
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maximumscore 1
voorbeeld van een juist antwoord:
Commercialisering betekent dat media zich vanuit een winstoogmerk
richten op het verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel. Hoe
groter deze gerichtheid op de massa, hoe minder aandacht voor (de
geluiden van) kleine doelgroepen/minderheden.

4

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het gaat hier om beeldvorming over (het gedrag en/of de mentaliteit
van de leden van) een groep, namelijk PVV’ers
• Het beeld is moeilijk veranderbaar
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• Het referentiekader van een redactielid (zender) is van invloed op zijn
waarneming van de werkelijkheid: zijn interpretatie en zijn waardering
van die werkelijkheid worden gevormd door het geheel van ervaringen,
affecties en kennis die hij heeft opgedaan en door de normen en
waarden die hij zich eigen heeft gemaakt
• Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop hij de boodschap vormgeeft,
bewust of onbewust. Een meer gemengde redactie zorgt ervoor dat
mediaboodschappen vanuit meer verschillende referentiekaders
vormgegeven worden, waardoor er een minder eenzijdig/een
veelzijdiger beeld van de werkelijkheid kan ontstaan

6

maximumscore 1
afkeer van het establishment / van de gevestigde partijen / van de politieke
elite

7

maximumscore 2
• de verbindende functie
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Door “bruggen te slaan tussen de verschillende eilandjes in de
samenleving” dragen de media bij aan het bevorderen van de sociale
cohesie
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