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1    Massamedia & communicatie 

 
 

1.1 Het communicatieproces 

1.2 Soorten massamedia 

1.3 Functies van massamedia 

1.4 Vrijheid van informatie 

1.5 Functioneren van massamedia in de samenleving 

 

 

1.1 Het communicatieproces 

 

Met communicatie wordt een doorlopend 

proces aangeduid, waarbij een zender (een 

persoon of een instelling) bedoeld of 

onbedoeld een boodschap (informatie) 

overbrengt aan een ontvanger (een 

persoon of grote groepen, de ‘massa’). Deze 

boodschap kan direct of indirect (via een 

medium) worden overgebracht. Een reactie 

van de ontvanger op de boodschap wordt 

feedback genoemd. Bij communicatie 

geven zowel de zender als de ontvanger 

betekenis aan de boodschap. De 

interpretaties van de zender en de 

ontvanger zullen hierbij nooit helemaal 

overeenkomen. Verschillen in interpretatie 

tussen zender en ontvanger leiden tot 

communicatiestoornissen (ruis). 
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 De communicatie tussen personen 

noemen we interpersoonlijke communi-

catie. Massacommunicatie verschilt van 

interpersoonlijke communicatie. Bij massa-

communicatie is de boodschap gericht op 

een in aantal groot, heterogeen en voor de 

zender relatief onbekend publiek. Het 

zenden gebeurt vaak door een complexe 

organisatie: er zijn meerdere mensen 

betrokken bij de bepaling van de vorm en 

inhoud van de boodschap. Massa-

communicatie vindt plaats door techno-

logische hulpmiddelen: de massamedia. 

Door ontwikkelingen in de communicatie-

technologie is massamediale communicatie 

steeds minder éénrichtingsverkeer ge-

worden. Door internet, mobiele telefonie, 

sms en apps wordt massamedia steeds 

interactiever. 

 Massamedia vervullen in de 

maatschappij een belangrijke rol: ze dragen 

bij aan de openbaarheid van informatie en 

daarmee met name aan de vorming van de 

publieke opinie. 

 

1.2 Soorten massamedia 

 

Massamedia verdelen we in gedrukte,  

audiovisuele en digitale media.  

Onder gedrukte media verstaan we de 

pers: kranten, tijdschriften en weekbladen. 

Kranten worden onderverdeeld in 

kwaliteitskranten, die meer journalistieke 

diepgang bieden, en massabladen, die 

eerder gericht zijn op sensationele 

berichtgeving.  

Onder audiovisuele media verstaan 

we de publieke en commerciële televisie- 

en radio-omroepen. Publieke omroep-

verenigingen zenden uit op de zenders 

NPO1, NPO2 en NPO3 en krijgen een 

bijdrage van de overheid, naast de 

inkomsten uit reclames. Commerciële 

omroepen zijn afhankelijk van reclame-

inkomsten. Daarom zijn zij gericht op het 

bereiken van een zo groot mogelijk publiek, 

want daarmee kunnen zij de meeste winst 

behalen. 

Onder digitale media verstaan we 

alles wat onderdeel uitmaakt van de 

communicatie-infrastructuur van het 

internet, zoals nieuwswebsites of -apps. 

 

1.3 Functies van massamedia 

 

De drie maatschappelijke functies van 

massamedia zijn: de informerende 

functie, de socialiserende functie en de 

amuserende functie. Bij de socialiserende 

functie geldt dat mensen door het volgen 

van media ‘mee kunnen praten’ over 

onderwerpen en daardoor onderdeel uit 

kunnen maken van een groep. Ook kunnen 

via de media waarden en normen worden 

overgedragen. Bij de amuserende functie 

geldt dat mensen deze media gebruiken ter 

ontspanning. Steeds vaker raken de 

informerende en amuserende functie met 

elkaar verstrengeld; dit wordt info-

tainment genoemd. 

Onder de informerende functie van de 

media verstaan we vier deelfuncties: de 
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educatieve functie (waarbij het publiek 

leert hoe zaken feitelijk in elkaar steken); de 

waakhondfunctie (waarbij media mis-

standen in de samenleving signaleren); de 

agendafunctie (waarbij media een 

onderwerp op de politieke of de publieke 

agenda kunnen zetten) en de opiniërende 

functie (waarbij groepen en personen hun 

visie kunnen uitwisselen, waardoor het 

publieke debat wordt gestimuleerd en 

mensen hun mening kunnen helpen 

vormen). In de democratie is de 

informatiefunctie heel belangrijk. Burgers 

moeten betrouwbare informatie over (visies 

op) maatschappelijke problemen en het 

functioneren van overheid en politiek 

kunnen verkrijgen. En andersom: via de 

media kunnen burgers hun wensen en eisen 

aan de politiek kenbaar maken. 

 

1.4 Vrijheid van informatie 

 

In de Nederlandse Grondwet en in Europese 

wetgeving wordt de vrijheid van 

informatie gewaarborgd. Deze vrijheid 

houdt in dat de overheid vooraf geen 

toezicht of censuur pleegt voor het 

publiceren van informatie door media of 

individuen. De informatievrijheid heeft 

zowel betrekking op het zenden als op het 

ontvangen van informatie. Iedere burger 

heeft recht op het verkrijgen van informatie, 

om zo weloverwogen (politieke) keuzes te 

kunnen maken. Informatievrijheid is zo één 

van de pijlers van de parlementaire 

democratie. Internetactivisten, zogenaamde 

hacktivisten, vinden dat toegang tot 

informatie een fundamenteel mensenrecht 

is. Zij strijden ervoor dat alle digitale 

informatie altijd en voor iedereen beschik-

baar moet zijn. 

 

1.5 Functioneren van massamedia 

in de samenleving 

 

Er is kritiek op de manier waarop 

massamedia hun maatschappelijke functies 

vervullen. Veel media zijn er op gericht een 

zo groot mogelijk publiek te bereiken. De 

gevolgen van dit streven zijn onder meer: 

een verschraling van het aanbod (te veel 

aandacht voor amusement, waardoor 

diepgang en achtergrondinformatie weinig 

aan bod komt) en de opkomst van 

mediahypes (nieuws dat zichzelf versterkt, 

zonder dat er nieuwe feiten zijn, doordat 

veel media vanuit hetzelfde perspectief over 

dit onderwerp berichten). In het volgende 

hoofdstuk wordt nader ingegaan op de rol 

die media spelen in de beïnvloeding van 

burgers. 

 

 

1.6 Sociale consequenties van 

technologische ontwikkelingen 

 

Cultureel gezien is er een vergroting van het 

aanbod. Er is diversificatie van het media-

aanbod: de kijker, de lezer en de luisteraar 

kan kiezen uit een groot aantal media: 

televisie- en zenders, kranten, tijdschriften 
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en online. De aanwezigheid van ict versterkt 

het proces van informalisering. Er 

ontstaat een voorkeur voor een informeel 

communicatie-medium als e-mail ten koste 

van meer formele contacten in briefvorm. 

Ict versterkt het proces dat de grenzen 

tussen privé en werk, tussen vrije tijd en 

arbeid vervagen (thuis werken via computer 

en op het werk persoonlijke mail af-

handelen).  

  Ook is er sprake van inter-

nationalisering: met name via televisie 

kan men gemakkelijk in aanraking komen 

met andere culturen. Onderdeel hiervan zijn 

de dominantie van de Verenigde Staten 

(veramerikanisering) en het cultuur-

imperialisme: dat in veel landen over de 

hele wereld avond na avond voornamelijk 

Amerikaanse televisieproducties en films te 

zien zijn.  
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2    Massamedia & beïnvloeding 

 
 

2.1 Media en beeldvorming 

2.2 Dagelijks nieuws en het selectieproces 

2.3 Kleuring van de nieuwsvoorziening 

2.4 Media en publieke meningsvorming 

2.5 Wapenen tegen nepnieuws 

 

2.1 Media en beeldvorming 

 

Verschillende vormen van media-informatie 

kunnen waarden, normen, cultuur-

kenmerken, vooroordelen en stereotypen 

bevatten. In het tot stand komen van 

media-aanbod is het referentiekader van 

de ‘zender’ (journalist, schrijver, regisseur, 

programmamaker) van invloed op zijn 

waarneming van de werkelijkheid, zijn 

interpretatie en zijn waardering ervan. Dat 

heeft dan weer gevolgen voor de wijze 

waarop hij of zij de boodschap vorm zal 

geven, bewust of onbewust. Hierdoor geven 

mediaboodschappen in welke vorm dan ook 

een beeld van de werkelijkheid zoals de 

betreffende ‘zender’ die werkelijkheid ziet. 

De ontvanger van de boodschap krijgt dus 
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een door de zender geïnterpreteerd beeld 

van de werkelijkheid.  

 

2.2 Dagelijks nieuws als resultaat 

van een selectieproces 

 

Het nieuws dat de consument uiteindelijk 

gepresenteerd krijgt, doorloopt veel stadia 

van selectie. Het gaat om de volgende 

filters: het (h)erkennen van een onderwerp 

als nieuwswaardig, de beslissing om wel 

of niet een verslaggever aandacht aan een 

onderwerp te laten besteden; de 

beschikbaarheid van bronnen (waarbij 

sommige bronnen, bijvoorbeeld een 

politicus, ook weer een selectie van de 

werkelijkheid presenteren); het selectief 

gebruik van die bronnen door de 

verslaggever en de selectieve perceptie 

van de verslaggever, persbureaus en de 

hoofd- en eindredactie van een medium 

De volgende criteria spelen een rol bij 

de vraag of een nieuws ook daadwerkelijk 

uitgezonden of gepubliceerd wordt: 

actualiteit; uitzonderlijkheid; gevolgen 

hebben voor grotere groepen mensen; 

nabijheid; ondubbelzinnig en begrijpelijk 

zijn; een human interestkarakter hebben 

(drama, conflict, emotie oproepen, 

identificatiemogelijkheden). Ook mogen er 

geen andere belangrijker geachte 

gebeurtenissen zijn. Sociale media kunnen, 

door gebruik te maken van algoritmes, de 

nieuwsvoorziening in een zogenaamde ‘feed’ 

aanpassen aan de persoonlijke voorkeur van 

een gebruiker van het medium. 

2.3 Kleuring van de nieuws-

voorziening 

 

In onderwerpkeuze, woordgebruik en 

beeldkeuze kan sprake zijn van 

subjectiviteit of ‘kleuring’. Deze ver-

tekening van de werkelijkheid kan het 

gevolg zijn van bijvoorbeeld de selectieve 

perceptie van de verslaggever en redactie; 

gekleurdheid en eenzijdigheid van de 

gebruikte informatiebron; geen hoor en 

wederhoor toepassen of onvoldoende 

scheiding van feiten en meningen. Bewuste 

vormen van ‘kleuring’ zijn manipulatie en 

indoctrinatie. 

Naast kleuring van het nieuws is er 

ook sprake van ‘framing’. Bij ‘framing’ gaat 

het niet zozeer om een vertekening van de 

werkelijkheid, maar door een gebeurtenis 

vanuit een bepaald perspectief te benaderen 

wordt de gebeurtenis in verband gebracht 

met door de verslaggever gekozen 

onderwerpen. De manier waarop een 

onderwerp wordt gebracht, hoe het 

onderwerp wordt ingekleed, is een keuze die 

door de journalistiek gemaakt wordt. Een 

‘mediaframe’ is dus de wijze waarop een 

onderwerp wordt gepresenteerd en 

geïnterpreteerd in de mediaberichtgeving. 

Voorbeelden van mediaframes zijn:  

 het ‘economische gevolgenframe’ 

 het ‘conflictframe’ 

 het ‘machteloosheidframe’ 

 het ‘human-impactframe’ 

 het ‘moraliteitsframe’ (goed versus 

slecht) 
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2.4 Media en publieke menings-

vorming 

 

De invloed van massamedia op de mening 

en het gedrag van mensen is vaak 

onderwerp van publieke discussie, 

bijvoorbeeld waar het gaat om de mogelijke 

invloed van geweldsbeelden en pornografie, 

de beeldvorming over etnische minderheden 

en de beïnvloeding van de publieke opinie 

over actuele kwesties. In het onderzoek 

naar de invloed van massamedia zijn 

wetenschappers het niet eens over de mate 

waarin massamedia invloed hebben op 

mensen en hoe deze invloed tot stand komt. 

Selectiviteit beperkt de invloed van 

mediaboodschappen: mensen maken 

keuzes uit het media-aanbod, nemen het 

gekozen aanbod selectief waar en hebben 

ook een selectief geheugen. Daarnaast is 

het zo dat de realiteit zoals die in de media 

wordt voorgeschoteld (voorbeeld in soaps, 

politieseries, maar ook in sommige 

nieuwsmedia) afwijkt van de alledaagse 

werkelijkheid. Het wereldbeeld van 

gebruikers van deze media vertoont meer 

overeenkomsten met het beeld dat de media 

van de wereld geven dan het wereldbeeld 

van consumenten die nauwelijks van deze 

media gebruikmaken.  

Volgens de framing-theorie kan de 

journalistiek een onderwerp op een 

bepaalde manier belichten (‘mediaframe’), 

waardoor de wijze waarop de ontvangers 

van die boodschap over het onderwerp gaan 

nadenken en praten wordt gestuurd.  

2.5 Wapenen tegen nepnieuws 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn voor 

het ontstaan van nepnieuws. Nepnieuws 

kan bedoeld zijn als grap. Bijvoorbeeld om 

op een ludieke manier aandacht te vragen 

voor een onderwerp. Met spraakmakend 

nepnieuws kan geld worden verdiend door 

voor de advertenties veel clicks te 

genereren. Daarnaast kan desinformatie 

een bewuste leugen of verdraaiing van de 

feiten zijn om de publieke opinie te 

beïnvloeden. Ook kan het doel zijn om 

verwarring te zaaien zodat ook de echte 

bronnen ongeloofwaardig overkomen. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen 

verschillende vormen van nepnieuws: 

 Canard: een bericht dat later niet 

waar blijkt te zijn 

 Clickbait: een bericht op internet 

met een misleidende titel, met als 

doel meer reclame-inkomsten te 

generen 

 Desinformatie: opzettelijk mis-

leidende informatie 

 Parodie: vorm van satire waarbij de 

werkelijkheid wordt overdreven of 

uitvergroot 

 Propaganda: reclame met een 

politieke boodschap, vaak voor een 

regime 

 Misinformatie: onbedoeld ver-

keerde informatie 

 Hoax: een via het internet verspreid 

broodje aap-verhaal, bedoeld om 

grote groepen mensen te misleiden 
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Nepnieuws kan betrekking hebben op de 

tekst van een bericht, maar ook op beeld-

bewerking. Recent zijn er steeds meer 

voorbeelden van ‘deep fake’-video’s, 

waarbij beelden aangepast kunnen worden 

met kunstmatige intelligentie. 

Journalisten werken volgens de 

journalistieke werkwijze. Maar zij 

kunnen ook fouten maken. Bijvoorbeeld als 

iets verkeerd is begrepen of niet goed 

gecontroleerd. Kenmerken van een 

journalistieke werkwijze zijn: 

 

 

 

1. Controleer de informatie die je hebt  

Zorg ervoor dat je zeker weet dat wat je laat  

zien of opschrijft waar is.  

 

2. Gebruik meerdere bronnen Om ervoor  

te zorgen dat je het hele verhaal goed  

weergeeft, is het belangrijk om meerdere en  

verschillende bronnen te raadplegen.  

 

3. Scheid feiten van meningen Als een  

persoon zijn of haar mening uitspreekt, mag  

jedat als journalist niet als een feit naar voren  

brengen.  

 

4. Pas hoor en wederhoor toe Dit betekent  

dat je zowel voor- als tegenstanders de  

mogelijkheid geeft te reageren.   

 

5. Vertel wie je bronnen zijn Vertel waar je  

de informatie vandaan hebt en van wie, zodat  

je informatie controleerbaar is.  

 

6. Bescherm je bronnen, indien nodig Als  

je iemand hebt gesproken die gevaar loopt als zijn  

mening naar buiten komt bescherm je hem of  

haar door de naam niet te noemen.  

 

7. Pleeg geen plagiaat Plagiaat betekent  

teksten of beelden overnemen en doen alsof  

ze van jou zijn. Journalisten nemen geen  

beelden of teksten over van anderen, tenzij  

het nadrukkelijk gevraagd is.  

 

8. Maak gebruik van de 5W1H Je informatie  

geeft antwoord op de belangrijkste vragen  

voor een gebeurtenis: Wie, Wat, Waar,  

Wanneer, Waarom en Hoe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Controleer of een bericht nepnieuws is: 
 

De belangrijkste regel is; gebruik je gezond verstand, als een bericht ongeloofwaardig is, dan is dat 

soms ook zo. Blijf kritisch nadenken bij het verzamelen van informatie en gebruik meerdere bronnen. 

 

1.    Lees het hele bericht en niet alleen de titel. 

Een titel van een artikel is niet altijd een samenvatting van het bericht. Soms is een titel bedoeld om 

aandacht te trekken om aandacht te trekken maar is het geen ultrakorte samenvatting. In koppen 

worden bijvoorbeeld vaak citaten gebruikt tussen aanhalingstekens. 

 

2.    Waar komt het artikel vandaan? 

Heb je het bericht van een betrouwbare nieuwstitel? Vind je het bericht bij meerdere betrouwbare 

afzenders? Bekende landelijke of regionale nieuwsmedia controleren hun nieuws. Professionele 

nieuwsmedia houden zich doorgaans aan de journalistieke regels en controleren gebruikte bronnen. Zij 

zijn daarop aanspreekbaar, hebben redactiestatuten en veel nieuwstitels zijn aangesloten bij de Raad 

van de Journalistiek. Als je de bron niet kent, lees dan ook andere berichten. Zijn ze geloofwaardig? 

Controleer het bericht of de nieuwstitel op een verzamelsite van nepberichten staat 

zoals www.hoaxwijzer.be. 

 

3.    Is het satire of een column? 

Satire is een stijl waarbij humor wordt gebruikt om te amuseren en soms om commentaar te geven op 

ontwikkelingen in de maatschappij. Net zoals cartoons dat doen. Er kan worden overdreven of situaties 

worden omgekeerd voorgesteld. Er zijn satirische nieuwswebsites, maar ook in mainstream media vind 

je soms bijvoorbeeld in een column ook fictieve verhalen. Herken stijlkenmerken als satire, parodie of 

ironie. Vaak staat het in het colofon en bij columns staat er altijd bij wie de columnist is (zie ook bij 

punt 5). Een voorbeeld van een satirische site is www.speld.nl. 

 

4.    Welke bronnen zijn gebruikt? 

Wordt in het artikel aangegeven wat de bron is van het nieuws? In een goed nieuwsbericht  worden de 

bronnen genoemd. Bijvoorbeeld een ander nieuwsmedium, organisatie, interview of rapport. 

Controleer deze bronnen vervolgens want soms wordt verwezen naar een onderzoek dat niet bestaat. 

Ook kan het zijn dat één van de afzenders een belang heeft bij het (nep)bericht. 

 

5.    Kijk wie het artikel geschreven heeft. 

Heeft de auteur meer berichten geschreven? Zoek of de schrijver een cv online heeft of meer 

ongeloofwaardige artikelen geschreven heeft. 

 

6.    Controleer de datum. 

Soms komt nieuws opnieuw in omloop maar heeft het nieuws zich inmiddels verder ontwikkeld. 

Controleer de datum van het originele bericht. 

 

7.    Praat erover, vraag anderen. 

Deze checklist helpt, maar geeft geen 100% garantie. Als je twijfelt kun je altijd iemand vragen om 

naar het bericht te kijken. Dat kan een volwassene, een expert of een vriend zijn. Juist het praten over 

nieuws helpt bij het analyseren van nieuws en kritisch leren lezen. 

 

Informatievaardigheden om berichtgeving te beoordelen en waarderen zijn van alle tijden. Het hoort 

een tweede natuur te zijn om je altijd af te vragen wie de afzender van een bericht is, welke bronnen 

worden gebruikt en of er andere perspectieven mogelijk zijn. Dat zijn in feite journalistieke regels die 

burgers altijd moeten toepassen. Nieuws is niet altijd waardevrij. Een democratie heeft een pluriform 

medialandschap en berichtgeving vanuit verschillende perspectieven nodig. En juist die pluriformiteit 

vraagt ook mediawijsheid van burgers om bewust en kritisch met nieuws en berichtgeving om te gaan. 

 

Bron: nieuwsindeklas.nl  

http://www.hoaxwijzer.be/
http://speld.nl/


Maatschappijleer (klas 4)                                  Reader Massamedia & maatschappelijke vraagstukken 

 

p a g i n a  12 van 20 

 

3    Inhoudelijke voorbereiding 

 
 

3.1 Keuze van het onderwerp en de invalshoek 

3.2 De kwestie in kaart (mattermappen) 

3.3 Toelichting op de eindopdracht 

3.4 Het schrijven van een journalistiek artikel 

 

3.1 Keuze van het onderwerp en de invalshoek 

 

In de praktische opdracht ‘Massamedia & maatschappelijke vraagstukken’ ga je de 

berichtgeving in de media over een maatschappelijke kwestie analyseren. Je analyseert de 

berichtgeving op basis van de achtergrondinformatie die je in deze reader kunt vinden. 

 

 De opdracht wordt uitgevoerd in een twee- of drietal 

 De inleverdata voor de verschillende onderdelen worden gecommuniceerd tijdens 

de les én in de studiewijzer op SOM-today 

 Tijdens de lessen krijg je gedurende een aantal lesweken de tijd om aan de 

verschillende opdrachten te werken 
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De eerste stap is het selecteren van een geschikt onderwerp. Tijdens de lessen 

maatschappijleer kun je gebruikmaken van verschillende nationale- en regionale nieuwsmedia 

om inspiratie op te doen. Twee weken lang maken we gebruik van een mega-abonnement op 

álle landelijke nieuwstitels, zowel de dagbladen (kwaliteits- en massakranten), als verschillende 

opiniërende week- en maandbladen en diverse op de regio gerichte media. Tijdens het lezen 

van deze gedrukte media, of door gebruik te maken van nieuwssites op het internet, ga je op 

zoek naar een onderwerp dat je interesseert en waar je graag meer over zou willen weten. 

Voor een onderwerp goedgekeurd kan worden moet het voldoen aan een aantal vereisten: 

 

- Op basis van de selectiecriteria heeft het onderwerp voldoende nieuwswaarde 

- Het onderwerp betreft een maatschappelijke kwestie in Nederland of een ander 

land, waarover regelmatig in de media is gepubliceerd 

- Het onderwerp voldoet aan de criteria van een “maatschappelijk probleem”, 

zoals we die aan het begin van dit jaar in de maatschappijleerles hebben 

vastgesteld (betreft grote groepen mensen, hangt samen met maatschappelijke 

veranderingen, er zijn verschillende meningen over oorzaak en aanpak en vraagt om 

een gemeenschappelijke oplossing) 

 

Overleg altijd met je docent of het onderwerp van je keuze voldoet aan de gestelde eisen. 

 

De tweede stap van deze opdracht is het kiezen van een geschikte invalshoek. In sommige 

gevallen kan het geen kwaad om meerdere invalshoeken te gebruiken en zo een kwestie van 

meerdere kanten te belichten, maar over het algemeen helpt het selecteren van een invalshoek 

je om het onderwerp concreet te houden. Er zijn verschillende invalshoeken mogelijk: 

 

Politiek-juridische invalshoek 

 Welk beleid en welke regelgeving bestaat er voor dit maatschappelijk vraagstuk?  

 Zijn er (wettelijke) regels nodig om het probleem op te lossen?  

 Wat zijn de politieke aspecten van dit vraagstuk?  

 Wat zijn de machtsmiddelen van de overheid en de verschillende maatschappelijke 

groeperingen?  

 Wie/welke groepering heeft er ten aanzien van het vraagstuk meer macht dan een ander/ 

andere groepering?  

 Welke functie van politieke partijen vervullen politieke partijen bij de aanpak van het 

vraagstuk?  

 Welke mogelijkheden hebben groeperingen om het beleid te beïnvloeden?  
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Belangrijke begrippen: actie- en pressiegroepen; algemeen belang; belangen; 

belangengroepen; dictatuur, parlementaire democratie; democratisering; gezag, 

grondrechten; grondwet; lobby; (formele en informele) macht; machtsmiddelen; 

machtsverhouding; overheid; overheidsbeleid; politieke agenda, politieke besluitvorming/ 

fasen in de besluitvorming; politiek probleem; politieke grondrechten/ vrijheidsrechten; 

politieke partijen; politieke stroming; rechtsstaat; (geschreven en ongeschreven) regels, 

verzorgingsstaat  

 

Sociaal-economische invalshoek   

 Wat zijn de belangen van de betrokken maatschappelijke groepen?  

 Welke belangentegenstellingen liggen ten grondslag aan conflicten tussen 

belangenorganisaties?  

 Wat is de maatschappelijke positie van betrokken groeperingen?  

 Welke factoren bepalen de (relatief slechte) positie van bepaalde groepen op de 

arbeidsmarkt/ in de samenleving?  

 Wat is de relatie tussen belangen en maatschappelijke positie?  

 Wat is de relatie tussen het vraagstuk en maatschappelijke ongelijkheid?  

 Welke financieel-economische belangen of financiële aspecten zijn bij het vraagstuk 

betrokken?  

 

Belangrijke begrippen: arbeidsverhoudingen (relatie werkgevers- werknemersorganisaties) 

belangen (b.v. van werkgevers- en werknemersorganisaties; belangenorganisatie; 

commercialisering, commerciële belangen (b.v. bij de media); functies van arbeid, 

maatschappelijke/ sociale ongelijkheid; maatschappelijke arbeidsverdeling, maatschappelijke 

positie (inclusief factoren die de maatschappelijke positie van bepaalde groepen bepalen); 

maatschappelijke ladder, marktmechanisme; postindustriële samenleving, sociale mobiliteit; 

verzorgingsstaat 

 

Sociaal-culturele invalshoek   

 Wat zijn de opvattingen, waarden, normen van betrokken maatschappelijke groepen 

over de aard, de oorzaken van het maatschappelijk vraagstuk of oplossingen?  

 Welke opvattingen hebben politieke partijen en stromingen?  

 Wat is de rol van (sub)cultuur van groeperingen/ de samenleving? 

 Wat is de rol van de media bij het ontstaan van meningen/ bij ontstaan van 

beeldvorming?  
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Belangrijke begrippen: Beeldvorming; censuur, (dominante), (sub) cultuur; discriminatie; 

integratie (van allochtone groeperingen), identiteit; manipulatie; massamedia; 

massacommunicatie, mensenrechten / grondrechten; multiculturele samenleving; normen; 

objectiviteit; pluriformiteit; referentiekader; selectieprocessen (bij het ontstaan berichten in de 

media) socialisatie; stereotype(ring); subcultuur; subjectiviteit; vooroordeel; waarde 

 

Veranderings- en vergelijkende invalshoek 

 Hoe keek men in het verleden tegen het vraagstuk aan? Welke sociale, culturele, 

politieke en sociaaleconomische veranderingen zijn van invloed geweest? 

 Hoe kijkt men in andere samenlevingen tegen het vraagstuk aan? 

 

 

3.2 De kwestie in kaart (mattermappen) 

 

Een mattermap is een visuele weergave van een maatschappelijke kwestie of debat. Bij het 

maken van een mattermap orden je citaten en bronnen rondom een centrale vraag. Het 

resultaat is een heldere infographic, een mattermap, waarin schematisch de verschillende 

opvattingen (inclusief verwijzingen naar de bronnen) over een maatschappelijke kwestie 

zichtbaar zijn. Een mattermap biedt ruimte voor verschillende perspectieven en invalshoeken 

en geeft inzicht in hoe de maker aan zijn informatie komt. Door het lezen van een mattermap 

kun je in één oogopslag beeld krijgen op de verschillende argumenten in een maatschappelijk 

debat. In de zaterdageditie van NRC Handelsblad staat, onder de titel ‘Kwestie in kaart’, 

wekelijks een mattermap over een maatschappelijk onderwerp. Op de volgende pagina’s zie je 

enkele voorbeelden uit deze rubriek. Zie ook: https://www.nrc.nl/rubriek/kwestie-in-kaart/.  

 

De opdracht is het maken van een mattermap over het door jullie geselecteerde 

maatschappelijke onderwerp. Deze opdracht bepaalt 30% van je eindcijfer voor de praktische 

opdracht. De mattermap dient te voldoen aan een aantal vereisten: 

 

- Het centrale thema is duidelijk weergegeven 

- Er worden tenminste vier verschillende argumenten weergegeven 

- Per argument wordt ten minste één citaat, inclusief bronvermelding, 

weergegeven 

- De mattermap heeft een overzichtelijke, gestructureerde en logische opbouw 

en lay-out 

https://www.nrc.nl/rubriek/kwestie-in-kaart/
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3.3 Toelichting op het eindproduct 

 

Het eindproduct van de praktische opdracht “Massamedia en maatschappelijke vraagstukken” 

is het schrijven van een journalistiek artikel. In dit artikel analyseer je de berichtgeving in de 

media over een maatschappelijke kwestie. Dit eindproduct moet voldoen aan een aantal 

vereisten: 

 

- Het eindproduct heeft de vorm, opzet en stijl van een journalistiek artikel (en 

dus niet van een werkstuk of andere schoolopdracht) 

- In het eindproduct wordt een feitelijke en inhoudelijke achtergrond van het 

gekozen maatschappelijke vraagstuk geschetst 

- In het eindproduct wordt gebruikgemaakt van de theorie over massamedia uit 

deze reader 

- Voor het eindproduct is gebruikgemaakt van de informatie uit de mattermap 

- Het eindproduct heeft een nieuwswaardig karakter 

- Uit het eindproduct blijkt dat een journalistieke werkwijze is toepast 

- In het eindproduct staan geen spel-, taal- of stijlfouten 

- Bij het eindproduct is rekening gehouden met de tips voor het schrijven van 

een journalistiek artikel 

- De omvang van het journalistieke artikel is hoogstens 2000 woorden 

- Als bijlage bij het eindproduct wordt een literatuurlijst met gebruikte bronnen 

toegevoegd 

 

 

3.4 Het schrijven van een journalistiek artikel 

 

Het schrijven van een goed journalistiek artikel verschilt wezenlijk van het schrijven van een 

werkstuk of van een informele tekst. In de studiewijzer op SOM kun je, in PDF-formaat, het 

informatieve boek Basisboek journalistiek schrijven voor krant, tijdschrift en web van Henk 

Asbreuk en Addie Moor raadplegen. In dit boek worden verschillende praktische schrijftips 

uitgebreid beschreven. 
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4     Eindproduct & beoordeling 

 

4.1 Beoordelingscriteria mattermap (30%) 

4.2 Beoordelingscriteria eindproduct (70%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Beoordelingscriteria mattermap (30%) 
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4.2 Beoordelingscriteria eindproduct (70%) 

CRITERIA: Niet 
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doende: 

Matig: Vol-

doende: 

Goed: Uit-

stekend: 

Format 

- Qua vorm, opzet en stijl is het 

product een journalistiek artikel 

- Er is een aantrekkelijke en 

functionele lay-out 0
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geschetst 

- Verband achtergrond en artikel 
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Theorie & mattermap 

- Er wordt op een correcte wijze 

gebruikt gemaakt van de theorie 

over massamedia 

- De argumenten uit de matter-

map komen terug in het artikel 0
 p

u
n
te

n
 

2
 p

u
n
te

n
 

4
 p

u
n
te

n
 

6
 p

u
n
te

n
 

8
 p

u
n
te

n
 

1
0
 p

u
n
te

n
 

Analyse 

- Het artikel bevat een analyse 

- De analyses zijn het product 
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Journalistieke werkwijze 

- Uit het artikel blijkt een 

journalistieke werkwijze 

- Het artikel heeft voldoende 

nieuwswaarde 

- Er is gebruik gemaakt van de 

tips voor journalistiek schrijven 0
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Taalverzorging 

- Het artikel bevat geen spel-, 

taal- of stijlfouten 
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Bijlage en proces 

- Een lijst van gebruikte bronnen 

is als bijlage toegevoegd 

- Deadlines zijn nageleefd 

- Samenwerking en werkhouding 
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