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25 minuten 

Forum Media

U doceert Mediastudies aan een Vlaamse universiteit. U bent voor uw vak een website 

begonnen met een discussieforum. U ziet dat enkele van uw collega’s interessante 

stellingen hebben gepubliceerd. U reageert op één van de stellingen.

- Lees de drie inleidingen bij de drie onderwerpen op het forum hieronder.

- Kies het onderwerp waarop u wilt reageren.

- Schrijf een reactie op dat onderwerp op de volgende pagina:

- geef uw mening (voor, tegen of genuanceerd)

- onderbouw uw mening met twee argumenten.

Let op!
- Schrijf in volledige zinnen.
- Gebruik minimaal 200 woorden.
- Alles wat u buiten het zwart omlijnde kader schrijft, wordt niet beoordeeld.

Denk eraan dat uw samenvatting begrepen moet kunnen worden door iemand die het 

oorspronkelijke artikel niet gelezen heeft.

Onderwerpen op de website van het forum Media

Discussie

1 Media en geweld

Geweld in de samenleving neemt toe. Is het zo dat mensen agressiever zijn, omdat ze meer 

agressie op televisie en in computergames tegenkomen?

Tot in de jaren zestig was er slechts één televisiezender en daar was vooral binnenlands 

nieuws op te zien. Nu krijgen we berichten vanuit de hele wereld binnen en hebben we heel 

veel televisiezenders, tientallen kranten en natuurlijk het internet.

Stelling: Geweld in de samenleving neemt toe omdat er op de televisie meer geweld wordt 

getoond.
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Geef uw reactie

Media en succes

Hoe meer een product in de media komt, hoe hoger mensen het product of de dienst 

inschatten. Om succesvol te zijn hoeft een product niet goed te zijn. Als er veel reclame voor 

wordt gemaakt, wordt het toch gekocht. 

Stelling: Hoe meer reclame voor een bepaald product, hoe hoger de verkoopcijfers.

Geef uw reactie
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Media en gerecht

Dat het publiek recht op informatie heeft, ook over criminele activiteiten en rechtszaken, is
duidelijk. Maar houdt dit ook de mogelijkheid in om op elk moment van een onderzoek of
proces informatie te laten circuleren? Of moeten journalisten af en toe eens ‘op de rem’ staan 
met hun berichtgeving en zichzelf afvragen of het een goed idee is om informatie over een
onderzoek of proces al vroegtijdig openbaar te maken.

Stelling: De media mogen geen informatie verspreiden over criminele activiteiten en

rechtszaken zolang het onderzoek of proces loopt.

Geef uw reactie
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Uw mening
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