
Opgave 4 Pluriformiteit van de pers 

Maximumscore 2 

35  Voorbeeld van een goed antwoord is:  

Elke krant heeft een eigen kijk/visie/mening op het nieuws / op gebeurtenissen in de 

samenleving. In het (redactioneel) commentaar van de krant komt deze visie van de krant 

tot uitdrukking. Wanneer er verschillende kranten zijn met elk een eigen visie,  

weerspiegelt dit de pluriformiteit van de dagbladpers. 

Maximumscore 3 

36 A

• In het redactiestatuut wordt van de kant van de directie de onafhankelijkheid van de 

redactie gewaarborgd 1

• Het statuut bevat een omschrijving van de identiteit/de eigenheid/het karakter van de krant 1

B

• Door deze zaken uit het redactiestatuut heeft de redactie de vrijheid om de eigen 

formule/identiteit van de krant vorm te geven. Daarmee is de kans groter dat de 

afzonderlijke kranten van elkaar verschillen en zodoende een bijdrage leveren aan de 

pluriformiteit van de dagbladpers 1

Maximumscore 2 

37  Voorbeelden van goede antwoorden zijn: 

Als er pluriformiteit is dan hebben de burgers de keus uit verschillende kranten en daarmee 

kunnen zij kennisnemen van meerdere meningen. Politieke keuzes worden dan van 

verschillende kanten belicht en iedereen zal dan beter in staat zijn om een eigen afweging te 

maken. / Een pers met een divers aanbod in berichten en commentaren, is onontbeerlijk 

voor politieke agendavorming, meningsvorming en voor het uitoefenen van controle op 

politici. Dit zijn voorwaarden voor een democratie. 

Maximumscore 2 

38  Voorbeeld van een goed antwoord is:  

PCM is een private onderneming. Krantenbedrijven werken via de markt en het systeem van 

de vrije ondernemingsgewijze productie. Daarin past geen overheidsbemoeienis. 

(Het portfoliobeleid is een zaak van de directie en de betrokken redacties.)  

Maximumscore 2 

39  • het Bedrijfsfonds voor de Pers  1

• Noodlijdende dagbladen of opiniebladen (‘voor zover die van belang zijn voor de 

informatie en opinievorming’) kunnen een beroep doen op dit fonds voor financiële steun 1

Deel- 

scores

Antwoorden 

Maximumscore 3 

40 A

Voorbeeld van een goed antwoord is:  

• (beleids)informatie over de overheid / politieke organen en allerlei politiek-

maatschappelijke organisaties 1

B

• De Telegraaf rekent men tot het type populaire kranten  1

• De Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad behoren tot het type kwaliteitskranten  

(kaderkranten)  1
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