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Opgave 5  Valkuilen bij verslaggeving 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeeld van een juist antwoord is:  
Stereotypering is het geven van een generaliserende/versimpelde/ 
geschematiseerde/vereenvoudigde/eenzijdige/vertekende / (vaak 
negatieve) voorstelling van een ander of een groep mensen. Deze 
kenmerken zijn van toepassing op het voorbeeld van Arabieren als boze 
baarden.  
 

Scores

 32 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste informerende functies zijn:  
• De agenderende functie: media kunnen niet in alle vrijheid 

onderwerpen aan de orde stellen / op de agenda plaatsen 1 
• De opiniërende functie: media zijn niet vrij meningen te verkondigen 

die strijdig zijn met opvattingen, ideologie en belangen van de 
machthebbers 1 

• De controlerende of waakhondfunctie: media kunnen niet de 
machthebbers controleren / bekritiseren 1 

 
 33 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is:  
• Mechanisme versimpeling. 

Citaat: “Ten slotte is het nieuws versimpeld, ... afgerekend op kijk-, 
luister- en oplagecijfers.” (regels 121-127) 1 

• Westerse media laten zich vooral leiden door de verwachtingen en 
wensen van het publiek (om op die manier zo hoog mogelijke 
inkomsten te genereren) 1 

 
 34 maximumscore 3 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• Controleren van verschillende betrouwbare bronnen / Meerdere 

(onafhankelijke) bronnen raadplegen 1 
• Citaat: (regels 36-40) “Arabische landen zijn politiestaten. (...) de 

overheid is een soort kolossale maffia.”  
In een politiestaat is het moeilijk aan betrouwbare bronnen te komen / 
bronnen op betrouwbaarheid te controleren, aangezien de overheid via 
de (geheime) politie de bevolking (met inzet van veel machtsmiddelen) 
ervan weerhoudt kritische informatie te verstrekken (die voor de 
overheid negatief is) aan onafhankelijke journalisten / aangezien het 
moeilijk te controleren is of een bepaalde bron gemanipuleerd is door 
de overheid of niet 2 
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 35 maximumscore 2 

Voorbeeld van een juist antwoord is: 
• alinea: “Nieuws is verder partijdig ... betwiste gebieden.” (regels 101-

119) 1 
• Uit alle mogelijke onderwerpen, invalshoeken en woorden moet de 

journalist een keuze maken. Deze keuzes maakt hij/zij op grond van 
zijn/haar kennis, waarden, normen, ervaring: zijn of haar 
referentiekader 1 
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