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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4 Berichtgeving over jeugdcriminaliteit 

19 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• De veiligheidsparadox houdt in dat burgers denken dat de criminaliteit

in Nederland toeneemt en zich steeds onveiliger voelen, terwijl het in 
Nederland volgens de criminaliteitscijfers steeds veiliger wordt 1 

• Dit verschijnsel ontstaat mogelijk doordat de daling van de
jeugdcriminaliteit niet of onvoldoende weerspiegeld wordt in de 
berichtgeving van verschillende media over dit onderwerp 1 

20 maximumscore 2 
voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende): 
− Het heeft gevolgen voor grote groepen mensen. Verwijzing naar de 

tekst: het kan iedereen overkomen (regels 11-13). 
− Het heeft een human interestkarakter. Verwijzing naar de tekst: Lezers 

kunnen zich identificeren met slachtoffers (regels 16-20). 
− Ondubbelzinnig en begrijpelijk. Verwijzing naar de tekst: past in een 

gesimplificeerde verhaalstructuur (regels 26-31). 
− Het sluit aan bij wat de doelgroep wil lezen. Verwijzing naar de tekst: 

de doelgroep wil geen berichten lezen over de daling van 
jeugdcriminaliteit, omdat dat niet rijmt met de overheersende opinie 
(regels 22-26). 

per juist antwoord 1 

21 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• 1 = categorie ‘kwaliteitskranten’/‘kaderkranten’, 2 = categorie ‘populaire

kranten’/‘massakranten’ 1 
• Een kwaliteitskrant besteedt meer aandacht aan beleidsinformatie dan

een populaire krant. In figuur 2 is te zien dat de categorie kranten die 
op plek 1 hoort te staan binnen het onderwerp jeugdcriminaliteit meer 
aandacht besteedt aan informatie over beleid op het gebied van 
jeugdcriminaliteit dan de categorie kranten die op plek 2 hoort te staan 1 

• Een populaire krant besteedt meer aandacht aan sensatie / human
interest dan een kwaliteitskrant. In figuur 2 is te zien dat de categorie 
kranten die op plek 2 hoort te staan binnen het onderwerp 
jeugdcriminaliteit meer aandacht besteedt aan strafrechtelijke 
incidenten dan de categorie kranten die op plek 1 hoort te staan 1 




