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Vraag  Antwoord Scores

  
Opgave 2  Massamedia: Vernieuwing van de publieke omroep? 

 
 4 maximumscore 3 

− Socialisten: VARA 
− Liberalen: AVRO 
− Protestanten: NCRV/VPRO (niet goed: EO) 
− Katholieken: KRO 
 
Indien vier omroepen juist 3 
Indien drie omroepen juist 2 
Indien twee omroepen juist 1 
Indien minder dan twee juist 0 
 

 5 maximumscore 2 
individualisering 
“… dat mensen steeds minder geneigd zijn zich ergens bij aan te sluiten.” 
(regels 31-33) 
 

 6 maximumscore 4 
Voorbeeld van een goed antwoord: 
• De TROS richtte zich (niet op een traditionele achterban, maar) op “het 

Nederlandse gezin”. Haar doel was niet een diepere boodschap 
brengen voor de mensen van één van de zuilen, maar haar 
uitzendingen moesten een breed publiek aanspreken. Daarom bracht 
de TROS programma’s met veel amusement en weinig diepgang 2 

• De TROS had met haar programma’s groot succes, ook bij de kijkers 
afkomstig van de traditionele achterban van de zuilen. Hierdoor 
voelden de andere omroepverenigingen zich bedreigd. Zij zagen zich 
genoodzaakt de TROS na te volgen en brachten ook algemenere, 
lichtvoetigere programma’s: de zuilen ontzuilden 2 

 
 7 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn (één van de volgende): 
− de opkomst en toenemende concurrentie van de commerciële 

omroepen 
− de toegenomen onderlinge concurrentie (vooral ten gevolge van de 

komst van TROS en Veronica en vanwege de bepaling in de 
Omroepwet die zendtijd bindt aan het aantal leden) 

− het toegenomen consumentisme onder het publiek 
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 8 B 

 
 9 maximumscore 2 

Voorbeelden van kleuring (twee van de volgende): 
Er wordt een andere indruk gegeven van wat belangrijk is of welke 
interpretatie gegeven moet worden door: 
− een andere selectie van beelden.  
− beelden in een andere volgorde te zetten.  
− andere informatiebronnen te gebruiken (meer of minder eenzijdig).  
− andere sprekers/woordvoerders uit te nodigen (die het onderwerp van 

verschillende kant belichten). 
− het onderwerp vanuit een bepaald perspectief (frame) te benaderen 

(bijvoorbeeld vanuit een human-impactframe, moraliteitsframe, 
conflictframe).  

− de keuze van muziek / toevoeging van special effects en dergelijke.  
 
per juiste manier van kleuring 1 
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 10 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste argumenten met citaat zijn (twee van de volgende): 
− PowNed richt zich op de ‘netwerkgeneratie’ en onderscheidt zich 

daarmee van de bestaande omroepen. Hiermee voldoet PowNed aan 
de eis van een eigen identiteit: 
“PowNed is bedoeld voor wat wij de netwerkgeneratie noemen.” (regels 
30-31) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
pluriformiteit van het publieke bestel. 

− Volgens PowNed is het huidige bestel te links en hier wil het zo nodig 
een tegenwicht aan bieden. Hiermee voldoet PowNed aan de eis van 
een eigen identiteit: 
“PowNed mag dan geen politieke voorkeur hebben, wij gaan straks wat 
graag op het links geslepen brilletje van Hilversum staan. Een dergelijk 
geluid ontbreekt op dit moment in Hilversum.” (regels 18-23) / “Met 
PowNed zul je erachter komen dat je rechterspeaker ook geluid 
maakt.” (regels 26-28) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
pluriformiteit van het publieke bestel. 

− PowNed wil verbindingen maken tussen oude en nieuwe media, 
waardoor burgers beter de mogelijkheid hebben deel te nemen aan het 
publieke debat: 
“... door MEE te doen op een forum of weblog.”(regels 53-54) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

− PowNed wil iets betekenen voor mensen die zich willen informeren, 
wat een voorwaarde is voor politieke meningsvorming: 
“Wij maken PowNed voor mensen, geïnteresseerd in nieuws en 
opinie.” (regels 65-66) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

− PowNed wil mensen politiek mobiliseren om actief aan de politiek mee 
te doen: 
“Ook wil de zender zich actief mengen in de politiek … om politiek 
actief te worden.” (regels 75-80) 
Met toetreding levert PowNed een bijdrage aan het uitgangspunt van 
democratie van het publieke bestel. 

 
per juist argument met uitgangspunt én citaat 2 
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 11 maximumscore 2 
Technologische convergentie betekent dat voorheen van elkaar 
gescheiden soorten media met elkaar verbonden raken en tegelijkertijd 
gebruikt worden. Een gemiste televisie-uitzending zien
mensen tegenwoordig volgens PowNed via internetsites als 
Uitzending Gemist of GeenStijl: ict en televisie zijn hier verbonden / 
PowNed streeft innovatieve oplossingen na die de verbinding maken 
tussen de doelgroep en de verschillende media. 
 

 12 maximumscore 2 
Twee van de volgende journalistieke (kwaliteits)normen: 
− Het scheiden van feiten en meningen. 
− Het controleren van de informatie door ook andere bronnen te 

raadplegen. 
− Het toepassen van hoor en wederhoor. 
 
per juiste journalistieke (kwaliteits)norm  1 
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