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Opgave 2  Ontwikkelingen in het Nederlandse medialandschap 
 

 14 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juist gevolg van de ontzuiling voor de dagbladen zijn 
(één van de volgende): 
− De verschillen in politieke kleur / identiteit op politiek of religieus terrein 

worden geringer. 
− Geen specifieke (landelijke, regionale) dagbladen op katholieke, 

protestantse of socialistische grondslag (wat betreft protestantse 
grondslag: met uitzondering van het Nederlands Dagblad en het 
Reformatorisch Dagblad). 

− Dagbladen richten zich op bredere doelgroepen. 
 

voor een juist gevolg voor de dagbladen 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

- 1 -

Voorbeelden van juiste gevolgen van de ontzuiling voor het publieke bestel 
zijn (twee van de volgende): 
− minder identiteitsgebonden programma’s op televisie en radio 
− bepaalde traditionele omroepen (VARA, NCRV, KRO, VPRO) werden 

minder of geen spreekbuis meer voor een bepaalde politieke of 
religieuze stroming 

− ontstaan nieuwe omroepen als TROS en Veronica met nadruk op 
amuserende functie van de media 

− vervlakking van het programma-aanbod / meer programma’s voor het 
grote publiek. 

 

per juist gevolg voor het publieke bestel 1 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):  
− Dankzij internet kunnen mensen steeds meer zelf kiezen op welk 

tijdstip ze welke informatie tot zich nemen. 
− Door internet kan men zich onafhankelijk opstellen van 

(informatieselectie door) de oude massamedia. Voor ieder persoon 
biedt internet de mogelijkheid specifieke informatie in te winnen en 
voldoet internet aan de behoefte om ook via nieuwsgroepen en 
chatboxen met anderen te communiceren.  

− Dankzij internet en de computer kan ieder individu zelf beslissen wat 
hij/zij wil zien of horen. We hoeven niet meer samen voor de buis te 
zitten, we zitten vaak alleen achter onze computer.  
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 16 maximumscore 2 
• sociaalcultureel (terrein) 1 
• Voorbeelden van juiste ontwikkelingen zijn (twee van de volgende):  1 
− informalisering en het ontstaan van nieuwe netwerken mede mogelijk 

gemaakt door de nieuwe media (regels 18-23) 
− een toename van het mediagebruik in de vrije tijd (regel 27) 
− meer en/of andere keuzemogelijkheden / toename en differentiëring 

van het gebruik van informatie (regels 28-31) 
− door internet is de internationalisering versterkt (regels 32-33) 
− internet maakt dat mensen met dezelfde culturele achtergronden of 

interesses zich met elkaar verbonden voelen (regels 34-36) 
 
Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen bij twee juiste ontwikkelingen als het 
antwoord ‘sociaalcultureel’ is genoemd. 
 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 
 

 
 

 
 

- 2 -

 17 maximumscore 2 
• Socialiserende functie: 

Er vindt door het kijken naar televisieprogramma’s een overdracht 
plaats van normen en waarden 1 

 
• Voorbeeld van de socialiserende werking van amusements-

programma’s zijn soaps of quizzen 1 
 Toelichting (één van de volgende): 
− De acteurs en actrices gaan in een soap op een bepaalde manier met 

elkaar om / hanteren bepaalde gedragsnormen en gedragswijzen. 
Kijkers leren dan als het ware hoe men zich in een soortgelijke situatie 
kan of behoort te gedragen. 

− Tijdens een quiz krijgt de persoon met de meeste kennis de meeste 
punten. Op deze wijze wordt overgedragen dat het hebben van veel 
kennis waardevol is.  

 

Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen bij juist voorbeeld én toelichting.  
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 18 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− pluriformiteit 

Naast de ruim twintig bestaande omroepverenigingen – die elk een 
bepaald geloof, maatschappelijke stroming of groepering 
vertegenwoordigen – mag worden verwacht dat de aspirant-omroep 
‘Wakker Nederland’ met een eigen geluid zal komen. Deze omroep ziet 
zichzelf als spreekbuis van De Telegraaf-abonnee. Hij draagt bij aan 
het vergroten van de pluriformiteit. 

− uitingsvrijheid 
De overheid heeft tot taak er actief voor te zorgen dat de vrijheid van 
meningsuiting bewerkstelligd kan worden. Via de publieke omroep 
zorgt de overheid voor communicatiemogelijkheden voor 
maatschappelijke groepen en burgers. De aspirant-omroep ‘Wakker 
Nederland’ zegt te komen met een eigen geluid. 

− democratie 
Een nieuwe omroep met een eigen geluid en als vertegenwoordiger 
van een bepaalde groep burgers draagt bij tot het versterken van het 
publieke debat. De toegenomen verscheidenheid/pluriformiteit versterkt 
de publieke en politieke agendavorming. Het publieke debat en 
agendavorming zijn voorwaarden voor een goed functionerende 
democratische samenleving. 

 
per juist uitgangspunt en argumentatie 2 
 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (twee van de volgende):  
− De STER-reclame; kranten en tijdschriften ontvangen door de STER-

reclame minder inkomsten uit advertenties. 
− De internetsites van de omroepen; deze bieden veel informatie en 

nieuws. Nieuws is te zien op teletekst. Dit gaat ten koste van lezers / 
abonnees van kranten en tijdschriften. 

− De omroepen hebben financiële middelen om internetactiviteiten ter 
verrijking van de radio- en televisieprogrammering op te zetten of 
andere vernieuwingen (o.a. interactieve televisie, themakanalen) door 
te voeren terwijl kranten en tijdschriften deze activiteiten zelf moeten 
bekostigen. 

− Omroepen hebben een monopolie op de programmagegevens, wat al 
decennialang hoge oplages voor de tv-gidsen garandeert. 

− Omroepen brengen eigen bladen uit. Uitgevers van kranten en 
tijdschriften beschouwen dit als concurrentievervalsing.  

 
per juist antwoord  1 
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 20 maximumscore 3 
Het antwoord dient de volgende onderdelen te bevatten: 
• Dagbladen die hun lezersbestand zien afkalven, verliezen abonnee-

inkomsten. Verlies aan lezers zal zich ook vertalen in dalende 
advertentie-inkomsten omdat adverteerders minder zullen adverteren, 
dan wel minder hoge tarieven zullen betalen 1 

• Deze verliezen kunnen leiden tot een in journalistiek opzicht 
verschraald product. Dagbladuitgevers zijn gedwongen te bezuinigen 
op personeel en diensten en hebben minder middelen om een goed 
journalistiek product in stand te houden of middelen voor vernieuwing 
van de krantenformule (bijvoorbeeld websites). Een verschraling van 
het dagblad kan de aantrekkelijkheid voor abonnee en adverteerder 
nog verder doen afnemen, waardoor de economische basis nog meer 
wordt aangetast 2 
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