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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MASSAMEDIA 
 
foto 1 
 

 
 
tekst 1 
 

Idols 
De laatste dagen voor de finale houdt IT-dienstverlener Mercury Interactive 
doorlopend de drukte op de Idols-website in de gaten. Aan de hand van deze 
metingen voorspelt het technologiebedrijf dat Jamai de grootste kans heeft om 
de talentenjacht te winnen.

 
bron: www.idols.nu van 6 maart 2003 
 

1p  1 Het populaire programma Idols werd uitgezonden door RTL 4 en YORIN. 
Waarom zullen deze twee omroepen blij geweest zijn met de populariteit van het 
programma Idols? 
omdat 
A deze omroepen bij wet verplicht zijn hoge kijkcijfers te halen 
B op deze manier de artiesten bekend konden worden 
C veel reclamezendtijd verkocht kon worden 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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2p  2 Idols was een populair programma. 
 Op welk terrein speelden de massamedia een rol bij het programma Idols?  

Kies uit de antwoorden democratische besluitvorming of vrijetijdsbesteding. 
Geef een reden voor je antwoord. 
Doe het zo: 
Het terrein is  
 
..........................................................................................................................................  
 
omdat  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

tekst 2                                                        tekst 3 
 
Patricia Callaghan met Joy 
kampioen 
 
ROOSENDAAL – Na de fusie van 
alle paardensportbonden tot één 
organisatie kwam de eerste KNHS 
indoortitel in de klasse Grand Prix 
zondag op naam van de 44-jarige 
Patricia Callaghan. Het was ook 
direct haar eerste overwinning in 
een officieel kampioenschap. 

Tweede huis in verre oorden 
 
UTRECHT – Een tweede huis in 
binnen- of buitenland is ondanks de 
economische malaise nog steeds 
ongekend populair. Van 21 t/m 23 
maart wordt in de Jaarbeurs in 
Utrecht de Second Home Beurs 
gehouden. Groots opgezet, want er 
is nog altijd veel belangstelling voor.

 
bron: De Paardenkrant van 20 maart 2003  bron: www.woonkrant.nl van 20 maart 2003 
 
Vergelijk tekst 2 met tekst 3. 

1p  3 Wat is het belangrijkste verschil tussen de twee teksten? 
A De teksten verschillen duidelijk in vorm. 
B De teksten zijn geschreven voor een verschillende doelgroep. 
C De teksten zijn geschreven voor mensen met een verschillende levensbeschouwing. 
 

1p  4 RTL 4 en YORIN zijn twee omroepen die op de Nederlandse televisie te zien zijn. 
Welke omroep lijkt het meest op RTL 4 en YORIN? 
A EO 
B KRO 
C SBS 6 
D VPRO 
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1p  5 Stefan maakt de volgende opmerking: “Commerciële omroeporganisaties ontvangen veel 
geld van de leden die hun lidmaatschapsgeld betalen.” 

 Heeft Stefan gelijk? Geef een argument bij je antwoord. 
Doe het zo: 
Ja, Stefan heeft gelijk omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
of 
Nee, Stefan heeft geen gelijk omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  6 Op de televisie is de invloed van de commercie te merken. 
Wat is een voorbeeld van de commercie op de televisie? 
A De hoge waardering van het publiek voor het programma De Rijdende Rechter: een 

rechter die over meningsverschillen tussen burgers beslist. 
B Het uitzenden van het NOS-Journaal als belangrijke nieuwsbron op Nederland 1, 2  

en 3. 
C Sponsoring van praatprogramma’s als Barend en Van Dorp op RTL 4. 
 
foto 2 
 

 
 

President Saddam Houssein van Irak spreekt zijn belangrijkste officieren toe.
 
bron: Iraq Daily van 6 maart 2003 
 

1p  7 Niet al het nieuws wordt in elke krant gepubliceerd. Foto 2 stond wel in een Irakese krant 
(voor de machtsovername) maar niet in een Nederlandse. 
Wie beslist in Nederland of een foto wel of niet in een krant komt? 
A de redactie 
B de journalist 
C het persbureau 
 

1p  8 Welk kenmerk komt in een dictatuur vaak voor? 
A censuur 
B persvrijheid 
C vrijheid van vergadering 
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1p  9 In februari 2003 vielen de Amerikanen en Britten Irak binnen om Saddam Hoessein te 

verdrijven. 
Lees de volgende uitspraken naar aanleiding van foto 2: 
1 Gerard zegt dat alle Irakezen slecht en oorlogszuchtig zijn. 
2 Tina zegt dat alle Amerikanen even slecht en oorlogszuchtig zijn. 
Welke conclusie naar aanleiding van beide uitspraken is juist? 
In beide uitspraken is sprake van  
A de waarheid. 
B feiten. 
C een vooroordeel. 
 

1p  10 In een democratie is pluriformiteit (veelzijdigheid) van de berichtgeving heel belangrijk. De 
moeder van Lizanne leest op zaterdag drie kranten: De Telegraaf, Trouw en het NRC 
Handelsblad. Lizanne’s moeder zegt pluriformiteit belangrijk te vinden. 
Zijn de drie kranten in hun berichtgeving echt verschillend? 
A Ja, want de drie kranten maken eigen keuzes in de berichtgeving. 
B Ja, want één krant is een landelijke krant en de andere twee regionale kranten. 
C Nee, want de drie kranten hebben berichten die voor het hele land interessant zijn. 
D Nee, want deze kranten bevatten alle drie nieuws uit het binnenland en buitenland. 
 
foto 3 
 

 
 
tekst 4 
 

De meest bloeddorstige media ter wereld 
 
"De Britten mogen dan het woord 'gentleman' hebben uitgevonden, hun 
schandaalpers is de meest nietsontziende en intolerante ter wereld. Ze grijpen 
naar steeds grovere middelen. Populair zijn beroemdheden uit politiek, 
popmuziek, televisie en royalty."

 
naar: de Volkskrant van 23 november 2002 
 

1p  11 Welk uitgangspunt is het belangrijkst voor de Britse ‘schandaalpers’? 
A De waarheid zo eerlijk mogelijk naar voren brengen. 
B Serieuze informatie geven aan een groot publiek. 
C Zo veel mogelijk geld verdienen. 
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1p  12 In klas 4A is een discussie over de vraag of je op de televisie altijd wel de echte 
werkelijkheid ziet. De leerlingen verschillen van mening. Eén van hun opmerkingen lees je 
hieronder. 
 “Gerard zegt dat de soap Goede Tijden Slechte Tijden een onjuist beeld geeft van de 
werkelijkheid.” 

 Geef een argument waarom de opmerking van Gerard juist is. 
Doe het zo: 
De opmerking is juist, omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 5 
 

Kind met beugel gratis naar tentoonstelling 
 
Beugelbekkies en fietsenrekken, kinderen die een beugel hebben of aan het 
wisselen zijn kunnen op zondag 6 april gratis naar de tentoonstelling 
‘Klapperende Kaken’ in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. (ANP)

 
bron: Spits van 27 maart 2003 
 

1p  13 Niet alles komt in de krant. 
Waarom is tekst 5 in de krant geplaatst? 
Omdat 
A een groot publiek belangstelling heeft voor dit nieuws. 
B de tekst past bij de identiteit van de krant. 
C de tekst uitzonderlijk is. 
 

1p  14 Nieuws wordt op verschillende manieren verzameld. 
Het bericht uit tekst 5 is in de krant gekomen door een journalist van Spits / via een 
persbureau.  

 Schrijf het juiste antwoord op. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Welke van de volgende communicatiemiddelen behoort tot de massamedia? 
A een brief 
B een fax 
C een telefoon 
D een tijdschrift 
 

1p  16 Er zijn populaire kranten en kwaliteitskranten. 
Welke kenmerken horen bij een populaire krant? 
A een kleurige opmaak en eenvoudig taalgebruik 
B lange artikelen en veel achtergrondinformatie 
C weinig aandacht voor sport en veel serieus nieuws 
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1p  17 Kijkcijfers zijn belangrijk voor een commerciële omroep.  

 Wat kan een commerciële omroep doen als de kijkcijfers van een bepaald programma 
tegenvallen? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18 Nederland kent een aantal publieke omroepen. 
Waarom zijn de publieke omroepen de laatste jaren meer gaan samenwerken? 
Ze zijn meer gaan samenwerken om 
A beter te kunnen concurreren met de commerciële zenders. 
B meer programmabladen te kunnen verkopen. 
C meer winst te kunnen maken. 
 

1p  19 Soms wil een omroep een bepaald programma niet uitzenden. Dit kan bijvoorbeeld zijn, 
omdat de beelden erg gewelddadig zijn. 
Van welk kenmerk om nieuws te selecteren gaat de omroep in dit geval uit? 
A de nabijheid van het nieuws 
B de eigen normen en waarden van de journalist 
C de uitzonderlijkheid van het nieuws 
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foto 4 en tekst 6 
 

 
 

OUDE PEKELA - De uitgezette huurders Jannie Orsel en Gerrie Steinfelder zijn 
sinds dinsdagnacht in hongerstaking. Aan de voet van de karakteristieke 
watertoren in Oude Pekela, op een steenworp afstand van de woning van 
burgemeester Meindert Schollema. Warm ingepakt in een dikke jas en een 
paar dekens zitten ze op een paar tuinstoelen. Met naast zich een spandoek: 
"Hongerstaking. Twee families dakloos. Waar zijn onze rechten?" Beiden willen 
met hun actie de burgemeester onder druk zetten. Ze vinden dat hij andere 
woonruimte moet geven, omdat hij hen dinsdag met hun families uit de 
huurwoningen in Nieuwe Pekela heeft laten zetten. Dit vanwege het slechte 
gedrag van beide families. Burgemeester Schollema wil geen commentaar 
geven op de situatie bij hem voor de deur. "We hebben mediastilte 
afgesproken", zegt gemeentewoordvoerder Gerard Brunink.

 
naar: … van 5 maart 2003 
 

2p  20 In Nederland zijn er landelijke en regionale dagbladen. 
 In wat voor soort dagblad zal foto 4 en tekst 6 hebben gestaan?  

Omcirkel het juiste dagblad en geef een reden voor je antwoord. 
In een landelijk dagblad / regionaal dagblad, omdat  
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 Een artikel verschijnt niet zomaar in een krant. 
Welke functie van de massamedia herken je in tekst 6? 
A de amusementsfunctie 
B de informatieve functie 
C de onderwijsfunctie 
D de reclamefunctie 
 
 
POLITIEK EN BELEID 
 

1p  22 In tekst 6 lees je dat burgers proberen het besluit van de burgemeester te beïnvloeden. 
Welke wijze van beïnvloeding herken je in tekst 6? 
A Ze lobbyen. 
B Ze maken gebruik van een hoorzitting in de gemeenteraad. 
C Ze willen in de media komen. 
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1p  23 In tekst 6 heb je kunnen lezen dat de burgemeester het besluit heeft genomen de twee 
families uit hun huis te zetten. 
Neemt de burgemeester de besluiten in een gemeente? 
A Ja, daarom heeft de koningin de burgemeester benoemd. 
B Ja, dat is de bevoegdheid van de burgemeester. 
C Nee, de gemeenteraad neemt normaal gesproken de besluiten. 
D Nee, de wethouders nemen de besluiten. 

 
1p  24 De twee kenmerken van een politiek probleem zijn, dat 

1 veel mensen het probleem ongewenst vinden en dat zij daarvoor een oplossing willen 
van de overheid. 

2 het een probleem is waarbij de overheid en politieke partijen betrokken zijn. 
Gerard herkent in tekst 6 een politiek probleem, maar Jacqueline niet. 

 Waarom heeft Jacqueline gelijk? 
Doe het zo: 
Jacqueline heeft gelijk, want 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 7 
 

CDA, VVD en Leefbaar Rotterdam in college 
 
Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD hebben verklaard dat ze binnen drie weken 
een coalitieprogramma willen samenstellen. Alle gemeenteraadsleden van deze 
drie partijen toonden zich opgetogen over deze verklaring. De PvdA, Stadspartij 
Rotterdam en D66 hebben nog niet op de verklaring gereageerd.

 
naar: de Volkskrant van 26 maart 2002 
 

1p  25 Welke partijen gaan de komende jaren de meeste invloed in Rotterdam hebben? (zie 
tekst 7) 
A de oppositiepartijen 
B de regeringspartijen 
C Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD 
D PvdA, Stadspartij Rotterdam en D66 

 
1p  26 In tekst 7 staat dat drie partijen een gezamenlijk programma gaan maken. 

Wat moeten deze politieke partijen doen om tot een gezamenlijk programma te komen? 
A Ze moeten besluiten uitvoeren. 
B Ze moeten compromissen sluiten. 
C Ze moeten een verkiezingsprogramma maken. 
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tekst 8 
 

Minister Donner van Justitie heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel 
aangeboden waarin staat dat iedereen vanaf 12 jaar zich moet kunnen 
legitimeren (kunnen laten zien wie hij is).

 
naar: www.identificatieplicht.nl/artikelen.html  
 

1p  27 Wanneer is het wetsvoorstel van de minister aangenomen? 
Het wetsvoorstel is aangenomen als 
A de oppositiepartijen het met het voorstel eens zijn. 
B de regering het met het voorstel eens is. 
C meer dan de helft van de Tweede-Kamerleden voor het voorstel heeft gestemd. 
 

1p  28 Het wetsvoorstel uit tekst 8 wordt aangenomen. 
Welke uitspraak is dan juist? 
A De wet is alleen geldig in alle grote gemeenten.  
B De wet is geldig in heel Nederland. 
C De wet wordt geldig als de burgemeester het er mee eens is. 
 

1p  29 Welke taak voert het parlement uit in tekst 8? 
A de controlerende taak 
B de medewetgevende taak 
C de rechtsprekende taak 
 

2p  30  Zijn de twee volgende uitspraken juist of onjuist? 
Omcirkel de juiste antwoorden. 
1 De overheid moet zich aan de wet houden. juist / onjuist 
2 Grondrechten zijn een kenmerk van een rechtsstaat. juist / onjuist 
 

1p  31 Als veel mensen hetzelfde willen bereiken, bijvoorbeeld het tegenhouden van de aanleg 
van een autoweg, dan vormen zij een groep. 
Hoe heet zo’n groep? 
A een actiegroep 
B een politieke partij 
C een vriendengroep 
 

2p  32  Kies de juiste vetgedrukte gedeelten en omcirkel die. 
1 Het CDA is een voorbeeld van een sociaal-democratische / christen-

democratische partij.  
2 Het CDA vindt maatschappelijke organisaties / individuele vrijheid heel belangrijk. 
 

1p  33 Wat is een kenmerk van een dictatuur? 
A Bij verkiezingen mogen verschillende politieke partijen meedoen. 
B De media kunnen alles publiceren. 
C Eén partij of persoon heeft alle macht in handen. 
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1p  34 Jij wilt samen met een aantal vrienden graag een skateboardbaan in het gemeentelijke 
park krijgen. Eén van de ouders zegt: “Dan moet je de plaatselijke politiek benaderen.” 
Jullie gaan dat inderdaad doen. 
Je kunt kiezen uit: 
1 Lid worden van een jongerenafdeling van een politieke partij. 
2 Gaan praten met gemeenteraadsleden. 

 Wat is de beste mogelijkheid en leg uit waarom. 
Doe het zo: 
De beste mogelijkheid is 
 
..........................................................................................................................................  
 
omdat 
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 9 
 

Zorgsector 
 
“In Nederland is voor de gezondheidszorg te veel geregeld. We hebben er 
negen miljard euro ingepompt, maar het levert te weinig op. We moeten de 
commercie toelaten, privé-klinieken dus. Wij willen concurrentie invoeren zodat 
de burger echt kan kiezen.”

 
naar: BN/De Stem van 30 april 2002 
 

1p  35 Bij welke politieke stroming hoort de uitspraak in tekst 9? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 

1p  36 In maart 2003 werd er in tientallen steden in de wereld geprotesteerd tegen de oorlog in 
Irak. De mensen die de straat opgingen wilden de Amerikanen en Britten duidelijk maken 
dat zij het met de inval in Irak niet eens waren. 
Welk middel werd door demonstranten gekozen om hun afkeur van de oorlog duidelijk te 
maken? 
A lobbyen 
B openlijke actie 
C overleg in adviesorganen 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 10 
 

Amerikaanse ambassade en consulaat extra bewaakt 
 
Het bewapend toezicht op de Amerikaanse ambassade in Den Haag en het 
Amerikaanse consulaat in Amsterdam is toegenomen. Het gaat om een 
tijdelijke maatregel die op verzoek van de Nederlandse regering wordt 
genomen. De maatregelen worden genomen omdat de Nederlandse regering 
een grote verantwoordelijkheid heeft voor de bewaking van diplomatieke 
gebouwen.

 
bron: Het Algemeen Dagblad van 26 februari 2003 
 

1p  37 Op welk terrein speelt de Nederlandse overheid een rol in tekst 10? 
op het terrein van 
A de openbare orde en veiligheid 
B de ruimtelijke ordening 
C de sociale zekerheid 
D welzijn en volksgezondheid 
 

1p  38 Wat is een kenmerk van een parlementaire democratie? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B Het kabinet geeft leiding aan het parlement. 
C Het parlement kan vrijheid van meningsuiting beperken. 
 

1p  39 In maart 2003 kwam prinses Margarita in het nieuws omdat zij vond dat koningin Beatrix 
haar niet goed had behandeld. Zij was het er niet mee eens dat er in opdracht van de 
koningin verschillende gegevens over haar man waren opgevraagd. In de Tweede Kamer 
moest premier Balkenende uitleg geven over hoe alles nu precies was gegaan. 
Waarom moest premier Balkenende die uitleg komen geven en niet de koningin zelf? 
A De koningin had het te druk om zelf de uitleg te geven. 
B De premier is verantwoordelijk voor de uitspraken en het gedrag van de koningin. 
C De Tweede-Kamerleden vonden dat de koningin niet hoefde te komen omdat de 

premier goed op de hoogte is van de zaak. 
 

einde 400030-2-643o* 
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