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Opgave 4  Onrust bij De Telegraaf 

23 maximumscore 2 
• Dit verschijnsel wordt de (neerwaartse) oplagespiraal genoemd 1 
voorbeeld van een juiste uitleg: 
• Als de advertentie-inkomsten dalen, heeft de redactie minder geld om

een gedegen journalistiek product neer te zetten. Hierdoor kan het 
aantal mensen dat bereid is voor dit product te betalen afnemen. Als 
het aantal lezers aldus afneemt wordt het medium minder interessant 
voor adverteerders waardoor de advertentie-inkomsten nog verder 
zullen dalen. Enzovoorts 1 

24 maximumscore 3 
drie van de volgende journalistieke normen: 
− Toepassen hoor en wederhoor 
− Scheiden van feiten en meningen 
− Streven naar objectiviteit / juiste weergave van de feiten 
− Meerdere informatiebronnen gebruiken 
− Controleren van informatiebronnen 

2 
1 

indien drie normen juist 
indien twee normen of een norm juist 
indien geen norm juist 0 

voorbeelden van een juiste uitleg: 
− Door het toepassen van hoor en wederhoor wordt de kwaliteit 

gewaarborgd omdat een vollediger beeld van een conflict gegeven 
wordt / omdat voor- en tegenstanders aan het woord komen. 

− Door het scheiden van feiten en meningen wordt de kwaliteit 
gewaarborgd omdat zo voor de lezer duidelijk wordt wat er feitelijk 
gebeurd is en wat de schrijver daar van vindt. 

− Door het streven naar objectiviteit / juiste weergave van feiten wordt de 
kwaliteit gewaarborgd omdat lezers zo een juist beeld van de 
gebeurtenissen krijgen. 

− Door meerdere informatiebronnen te gebruiken wordt de kwaliteit 
gewaarborgd omdat op deze wijze gecontroleerd wordt of de informatie 
welk klopt. 

− Door informatiebronnen te controleren wordt de kwaliteit gewaarborgd 
omdat zo nagegaan wordt of de herkomst van de informatie wel 
betrouwbaar is. 

Opmerking:  
Voor een juiste uitleg bij één van de normen wordt 1 scorepunt toegekend. 
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25 maximumscore 2 
• marktsegmentering 1 
• Het vergroten van het marktaandeel / de winst / meer advertenties

verkopen / een specifieke doelgroep bereiken 1 

26 maximumscore 4 
• redactiestatuut 1 
• Het belang van de directie is een goede bedrijfsvoering (streven naar

winst en winstvergroting; vergroting van het marktaandeel; vergroten
van efficiency en effectiviteit) 1 

• Het belang van de redactie is de journalistieke inhoud 1 
• De redactie wordt meer beschermd tegen de directie dan omgekeerd 1 

27 maximumscore 2 
• concurrentie met betrekking tot het binnenhalen van advertenties 1 
• De publieke omroep wordt deels gesubsidieerd door de overheid en

dat wordt gezien als concurrentievervalsing 1 

28 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Een uitgangspunt van het mediabeleid is dat ook kleine doelgroepen

bediend worden 1 
• Kleine doelgroepen zullen niet bediend worden door commerciële

zenders omdat daar niet voldoende aan valt te verdienen 1 

2




