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Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen):
Æ De opera’s (programma’s) zijn (meestal) voor commerciële zenders niet populair
genoeg.
Æ Waarschijnlijk kijken er te weinig mensen naar opera’s (lage kijkcijfers).
Æ Er zal te weinig reclamezendtijd omheen verkocht kunnen worden.
Æ Publieke omroepen moeten ook culturele programma’s uitzenden / moeten voldoen
aan de eis van een veelzijdig programma-aanbod waaronder cultuur.
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• De publieke omroep
• omdat zij financiële steun krijgt van de overheid
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Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
Æ de nabijheid
Æ de belangstelling van een groot publiek
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Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende kenmerken):
Æ hoor en wederhoor toepassen
Æ de juiste bron vermelden
Æ de feiten controleren
Æ duidelijke scheiding aanbrengen tussen eigen mening en feitelijke beschrijving
Æ geen suggestief taalgebruik toepassen
Æ geen manipulatie van foto’s/beelden toepassen
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Juiste antwoorden zijn (één van de volgende gevolgen):
Æ Er is een nieuw medium gekomen zoals internet.
Æ Je kunt informatie inwinnen via internetsites.
Æ Internet kan een bedreiging vormen voor de bestaande media.

z

9

B

-

www.vmbogltl.nl

-1-

www.examen-cd.nl

-

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2004 - II
havovwo.nl

Vraag

{

10

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Stereotypering is het geven van een onjuist en gegeneraliseerd beeld van een
bepaalde groep mensen waarbij een kenmerk van een of meerdere individuen als
algemeen kenmerk genomen wordt
• In de uitspraak over moslims worden alle moslims ten onrechte gezien als
terroristen, terwijl in werkelijkheid alleen een kleine groep fundamentalisten
terroristen zijn. / In de uitspraak wordt het kenmerk ‘terrorist’ (een kenmerk van een
of meerdere individuen) als algemeen kenmerk voor alle moslims beschouwd
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Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende functies):
Æ de amusementsfunctie
Æ de informatieve functie
Æ de opiniërende functie
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Berichten als tekst 10 komen vooral voor in kwaliteitskranten
omdat (twee van de volgende redenen):
Æ het serieus nieuws is. / het informatie is over politiek en beleid en geen humaninterest.
Æ deze berichten vooral interessant zijn voor mensen met een middelbare of hoger
opleiding of functies.
Æ het taalgebruik vaak moeilijker is dan artikelen in populaire kranten.
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