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Opgave 1 Niet grappig: een staatsomroep? 

1 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Het andere doel is om voor meer mensen nieuws/informatie/educatie te

verzorgen 1 
• Als informatie afgewisseld wordt met amusement of als informatie op

een vermakelijke manier gepresenteerd wordt dan blijken meer 
mensen er naar te kijken (infotainment, entertainment-education) 1 

Vraag Antwoord Scores 

2 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• In het idee “dat de publieke omroep niet moet doen wat de

commerciëlen ook kunnen” klinkt de liberale opvatting door dat in de 
maatschappij veel dingen beter geregeld zouden kunnen worden via de 
markt dan via de overheid 1 

• Welke programma’s door de televisie zouden moeten worden
uitgezonden wordt vooral gezien als een probleem van het afstemmen 
van het aanbod op de vraag. De markt kan dit het beste regelen. In het 
Nederlandse omroepbestel krijgt de publieke omroep inkomsten via de 
overheid en dat verstoort de werking van de markt. Daarom moet de 
publieke omroep niet doen wat de commerciëlen ook kunnen 1 

3 maximumscore 1 
De eis dat het media-aanbod gericht is op en een relevant bereik heeft 
onder een breed publiek / algemeen publiek/  verschillende 
bevolkingsgroepen / leeftijdsgroepen / kleine doelgroepen. 

4 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Programma’s met minder populaire klassieke dans of

muziek/programma’s voor commercieel niet interessante 
minderheden/eucharistievieringen 1 

• Dit programma past niet bij de commerciëlen omdat ze bij deze
programma’s te lage advertentie-inkomsten zullen krijgen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

5 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Een onafhankelijk functionerende publieke omroep maakt een 
democratische rechtsstaat mogelijk omdat ze vrijuit kan berichten over alle 
zaken die voor democratische besluitvorming van belang zijn. 
Onafhankelijkheid houdt in dat geen enkele macht de inhoud van berichten 
kan bepalen en het publiceren van berichten kan verhinderen. Bij 
staatsomroepen zoals we die kennen in dictaturen, bepaalt de overheid 
wat wel en wat niet uitgezonden mag worden. Zo’n staatsomroep mag 
geen kritiek leveren op de overheid en is in feite een machtsmiddel in 
handen van de overheid. 

6 maximumscore 3 
voorbeeld van een juist antwoord: 
Technologische convergentie houdt in dat radio, tv, kranten en tijdschriften 
steeds meer naar elkaar toe zijn gaan groeien omdat ze allemaal gebruik 
maken van dezelfde technologieën en infrastructuur. 
Door technologische convergentie is het nu mogelijk om zowel de krant als 
een tv-programma op je pc, laptop of smartphone te bekijken. Zendende 
en printmedia staan nu naast elkaar op hetzelfde apparaat en zijn elkaars 
directe concurrenten geworden. Bovendien biedt de publieke omroep haar 
nieuws ‘gratis’ aan terwijl de commerciële media altijd op zoek moeten 
naar een manier om te verdienen aan het bieden van nieuws. De publieke 
nieuwsvoorziening snoept dus potentieel betalende klanten weg van de 
commerciëlen en dat wordt als bedreigend ervaren. 

1 
voor het juiste gebruik of een juiste omschrijving van het begrip 
technologische convergentie 
voor het geven van een juiste uitleg 2 

7 maximumscore 2 
voorbeelden van mogelijke veranderingen met uitleg: 
• De presentatie van nieuws en actualiteiten zal meer afgestemd worden

op het grote publiek. Dus je krijgt meer nadruk op Human Interest en 
een meer amuserende presentatie van het nieuws. Dat trekt meer 
kijkers en daar valt aan te verdienen via reclame 1 

• De inhoud van het nieuws zal mogelijk niet kritisch zijn ten aanzien van
adverteerders. Van hen zijn de commerciële omroepen afhankelijk 1 
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