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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4  De ontevredenheid van burgers en de rol van 
   De Telegraaf 

17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden (twee van de volgende) zijn:  
− het scheiden van feiten en meningen / streven naar objectiviteit 
− hoor en wederhoor toepassen 
− checken van nieuws / van de feiten 
− meerdere informatiebronnen raadplegen 
− juiste weergave van feiten 

per juist antwoord 1 

18 maximumscore 2 
Drie van de volgende antwoorden: 
Er mogen in het openbaar geen uitlatingen gedaan worden 
− die in strijd zijn met de openbare zeden; 
− die aanzetten tot haat of discriminatie; 
− die een gevaar opleveren voor de openbare orde; 
− die een gevaar opleveren voor de nationale veiligheid; 
− die beledigend zijn; 
− die opruiend zijn (smaad); 
− die aanzetten tot strafbaar gedrag; 
− die vallen onder majesteitsschennis; 
− die in strijd zijn met de bescherming van de gezondheid;  
− die in strijd zijn met het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke 

macht. 

indien drie juist  2 
indien twee juist 1 
indien één juist  0 

19 maximumscore 3 
a 
• Met ‘mediaframe’ wordt bedoeld dat bepaalde nieuwsonderwerpen

vanuit een bepaalde invalshoek worden beschreven. / Bij een
mediaframe worden gebeurtenissen door journalisten vanuit een
bepaald perspectief benaderd en weergegeven 1 
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c 
• Voorbeelden van een juist gevolg zijn (één van de volgende): 1 
− Door het onderwerp vanuit een bepaalde invalshoek te belichten 

worden het denken en praten over dit onderwerp door de lezers van 
een krant gestuurd (framingtheorie). 

− Deze eenzijdige aandacht voor (één kant van) het onderwerp maakt 
het heel moeilijk om het probleem van een andere kant te zien. 

− Deze eenzijdige aandacht voor (één kant van) het onderwerp zorgt dat 
de publieke discussie over dat onderwerp sterk gekleurd of eenzijdig 
gevoerd wordt. 

20 maximumscore 2 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• Als populaire krant kiest de redactie van De Telegraaf meer voor

gebeurtenissen met een hoog ‘human interest’-gehalte (emotie, 
conflict, identificatie, negatief nieuws) / geeft de redactie veel aandacht 
aan sensationele zaken die een groot publiek aanspreken 1 

• Als kwaliteitskrant biedt het NRC Handelsblad veel beleidsinformatie,
achtergrondinformatie en opinie over bijvoorbeeld politiek en 
buitenlandse economisch-politieke ontwikkelingen. De doelgroep van 
NRC Handelsblad is de hoogopgeleide Nederlander die daarin 
geïnteresseerd is 1 

21 maximumscore 3 
Uit het antwoord moeten de volgende drie functies blijken: 
• De agendafunctie 1 

Voorbeeld van juiste uitleg: 
De krant zorgt dat de problemen die leven ‘in de onderbuik’ op de 
(publieke en) politieke agenda komen. 
Citaten (één van de volgende):  

− “De Telegraaf is niet de enige krant die onderwerpen op de agenda wil 
zetten.” (regels 18-20) 

− “De Telegraaf verstaat de kunst om politici te laten weten wat er leeft 
onder het volk.” (regels 48-50) 

b 
• Voorbeelden van een juist frame zijn (één van de volgende): 1 
− Het frame dat de Grieken zelf schuldig zijn aan de financiële crisis 

waarin het land verkeert. / het schuld- of verantwoordelijkheidsframe 
− Het frame dat Nederland en de Europese Unie Griekenland niet 

moeten helpen met financiële steun.  
− Het ‘corruptieframe’, de Grieken worden beschouwd als corrupt. 
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• De commentaar- en/of opiniërende functie 1 
Voorbeeld van juiste uitleg:
In de berichtgeving van de krant over Griekenland klinkt kritisch
commentaar door op politieke besluiten om bijvoorbeeld Griekenland
financieel te steunen. De krant levert daardoor een bijdrage aan het
publieke debat.
Citaten (één van de volgende):

− “De Telegraaf is weer bezig aan een politieke campagne, dit keer 
tegen de ‘luie Grieken’.” (regels 1-3)

− “De Telegraaf is als het koffiehuis, waar gekankerd wordt op de 
politiek.” (regels 34-35)

Opmerking 
Alleen 1 scorepunt toekennen als zowel de functie als het citaat juist is. 

22 maximumscore 4 
Manieren waarop de overheid de pluriformiteit en diversiteit van kranten 
waarborgt:  
• De Mededingingswet 1 
• Uitleg: Deze wet zorgt ervoor dat concentraties van ondernemingen –

dus ook krantenconcerns – verboden kunnen worden. Dit voorkomt
persconcentratie en monopolievorming wat een verschraling van het
media-aanbod tot gevolg kan hebben en daarmee een aantasting van
de pluriformiteit. (Het toezicht op naleving van de wet is opgedragen
aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa -) 1 

• Het Stimuleringsfonds voor de Pers 1 
• Uitleg: Dit fonds bestaat voor de bescherming van de pluriformiteit van

de pers. Het fonds kan steun geven aan dagbladen, opinietijdschriften
en nieuwsbladen als deze in financiële problemen raken 1 

• 1 De spreekbuisfunctie
Voorbeeld van juist uitleg:
De krant brengt de wensen, eisen en visies van een deel van de
bevolking in de openbaarheid.
Citaten (één van de volgende):

− “ … vinden de rol van De Telegraaf als ‘rechts ventiel’ van belang.” 
(regels 46-48)

− “Bakker: ‘De Telegraaf verstaat de kunst om politici te laten weten wat 
er leeft onder het volk.’” (regels 48-50)

− “Geen enkele krant heeft de thermometer zo diep in de billen van de 
samenleving als De Telegraaf.” (regels 40-43)
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Voorbeeld van een juist antwoord is: 
Marktgerichtheid betekent dat er op de krantenmarkt sprake is van vraag 
en aanbod: vraag naar de diverse soorten informatie/kranten en daarom 
zullen er verschillende mediabedrijven zijn die met een aanbod van 
kranten komen die uitgaan van de interesse en behoefte van een bepaald 
lezerspubliek. / Door marktgerichtheid zullen mediabedrijven zoeken naar 
gaten in de markt voor bepaalde doelgroepen. Mediabedrijven kunnen dan 
komen met nieuwe (dag)bladen of extra katernen in bestaande dagbladen. 
Op die manier draagt marktwerking bij aan diversiteit en pluriformiteit van 
de pers. 

Vraag 

 
Antwoord 

 
Scores 
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