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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1  Het nieuws als show 

1 maximumscore 1 
alinea 5 

2 maximumscore 1 
alinea 11 

3 C 

4 C 

5 maximumscore 1 
relativering 

6 maximumscore 1 
weerlegging 

7 maximumscore 1 
onderbouwing 

8 C 

9 maximumscore 1 
De kern van een goed antwoord is: 
Het format geeft het nieuws een persoonlijk aanzien. 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

10 maximumscore 4 

Tv Kranten 
middel 1: één of twee vaste 
presentatoren 

middel 1: gewone Nederlanders laten 
vertellen wat ze vinden van het 
nieuws / hoe ze de gebeurtenissen 
ervaren  

middel 2: een betrokkene bij het nieuws 
wordt aan het woord gelaten 

middel 2: de redactie laten reageren op 
brieven en lezers laten ontmoeten 

middel 3: politici wordt de mogelijkheid 
geboden om zich als gewone mensen 
te laten zien  

middel 3: commentaren van 
columnisten krijgen een prominente 
plaats 

indien zes elementen juist benoemd 4 
indien vijf elementen juist benoemd 3 
indien vier elementen juist benoemd 2 
indien drie elementen juist benoemd 1 
indien twee of minder elementen juist benoemd 0 

11 C 

12 maximumscore 3 
1 stelling 
2 voorbehoud 
3 relativering 
4 conclusie  

indien vier elementen juist benoemd 3 
indien drie elementen juist benoemd 2 
indien twee elementen juist benoemd 1 
indien minder dan twee elementen juist benoemd 0 

13 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Burgers zoeken naar bevestiging van hun eigen visie 1 
• Burgers zoeken hulp bij het begrijpen van de wereld 1 
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Vraag Antwoord Scores 

14 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• Het nieuws wordt tegenwoordig persoonlijker dan ooit gebracht 1 
• maar alle kranten hanteren daarbij hetzelfde (professionele) format 1 

15 maximumscore 2 
2, 4 en 6 

indien drie juist benoemde zinnen 2 
indien twee juist benoemde zinnen 1 
indien minder dan twee juist benoemde zinnen 0 

16 maximumscore 1 
“een licht anarchistisch en nogal eens log en inefficiënt product” 
(regels 197-199) 

17 maximumscore 2 
De kern van een goed antwoord is: 
• De persoonlijke beleving van het nieuws wordt in beeld gebracht 1 
• De manier waarop dat gebeurt, heeft veel showelementen in zich 1 

18 C 

19 C 

20 A 
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