Docentenversie

Medialogica in de klas
Heel Holland Zoekt
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO-bovenbouw

Samengevat
Op 7 mei 2013 raakten de broertjes Ruben
en Julian vermist. Hun vader is die
ochtend dood gevonden. Na twee weken
werden de broertjes dood gevonden. Wat
was de rol van de media bij deze
vermissing?
Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Media, privacy, vermissing, zoekactie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma maatschappijleer.
Domein A: vaardigheden, Subdomein A1:
informatievaardigheden en A2:
benaderingswijzen.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘Aanrijding of aanslag?’.
Antwoorden
1 De combinatie van een vader die
zelfmoord heeft gepleegd en twee
onvindbare broertjes. 2 De samenleving
heeft informatiehonger en de media
zorgen ervoor dat de honger gestild
wordt door alle informatie te delen die
voorhanden is. 3a Om aan te geven in
welke buurt zij woonde. b Het idee dat
mensen aan haar deur konden komen
vond ze beangstigend. 4a Er lag vanuit de
media grote druk op. b Het is moeilijk
zichtbaar, waardoor sporen vernield
konden worden. 5a
Verwijderingsverzoeken namens
overledenen vallen niet binnen het bereik
van de wet inzake gegevensbescherming.
b Dat overleden mensen geen privacy
hebben. 6 Eigen antwoord.

Kijkvragen
1 Wim Kramer, hoofdredacteur RTV
Utrecht, legt uit wat de trigger was
waardoor deze zaak zoveel aandacht kreeg.
Wat maakte de zaak zo uniek?
2 Ivar Penris, verslaggever Algemeen
Dagblad, legt uit waarom de media zoveel
mogelijk informatie delen met de
samenleving. Welke reden noemt hij?
3 In een krantenartikel heeft Ivar Penris de
straatnaam genoemd waar Iris van der
Schuit, de moeder van Ruben en Julian,
woont.
a Welke reden noemt hij om deze
straatnaam openbaar te maken?
b Iris wilde niet dat haar adres in de krant
zou komen. Welke reden geeft zij hiervoor?
4 In de periode van de vermissing is er ook
’s nachts gezocht door militairen.
a Bij andere vermissingen wordt er niet ’s
nachts gezocht. Waarom gebeurde dat nu
wel?
b Waarom had er ’s nachts niet gezocht
mogen worden?
5 Iris heeft aan Google gevraagd om de
artikelen met belastende informatie te
verwijderen. Deze worden gezien als smaad
en laster.
a Google wil deze artikelen niet
verwijderen. Welke reden geeft Google
daarvoor?
b Wat houdt deze boodschap volgens Iris
eigenlijk in?
Verdiepingsvraag
6 Stelling: belastende informatie over
overleden mensen moet verwijderd worden
van het internet.
Ben jij het eens of oneens met de stelling?
Licht je antwoord toe.
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Leerlingenversie

Medialogica in de klas
Heel Holland Zoekt
Leeftijd:
Niveau:

16 – 18 jaar
VO-bovenbouw

Samengevat
Op 7 mei 2013 raakten de broertjes Ruben
en Julian vermist. Hun vader is die
ochtend dood gevonden. Na twee weken
werden de broertjes dood gevonden. Wat
was de rol van de media bij deze
vermissing?
Vakgebied
Maatschappijleer
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘Aanrijding of aanslag?’.
Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en
wil je dit gebruiken voor je
profielwerkstuk?
Het thema berichtgeving of journalistiek
is te gebruiken als onderwerp voor je
profielwerkstuk bij het vak
maatschappijleer,
maatschappijwetenschappen of
Nederlands.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij
de beroepen uit de video? Je zou
bijvoorbeeld het volgende kunnen
studeren:
Journalistiek
Communicatie
Communicatiewetenschappen

Kijkvragen
1 Wim Kramer, hoofdredacteur RTV
Utrecht, legt uit wat de trigger was
waardoor deze zaak zoveel aandacht kreeg.
Wat maakte de zaak zo uniek?
2 Ivar Penris, verslaggever Algemeen
Dagblad, legt uit waarom de media zoveel
mogelijk informatie delen met de
samenleving. Welke reden noemt hij?
3 In een krantenartikel heeft Ivar Penris de
straatnaam genoemd waar Iris van der
Schuit, de moeder van Ruben en Julian,
woont.
a Welke reden noemt hij om deze
straatnaam openbaar te maken?
b Iris wilde niet dat haar adres in de krant
zou komen. Welke reden geeft zij hiervoor?
4 In de periode van de vermissing is er ook
’s nachts gezocht door militairen.
a Bij andere vermissingen wordt er niet ’s
nachts gezocht. Waarom gebeurde dat nu
wel?
b Waarom had er ’s nachts niet gezocht
mogen worden?
5 Iris heeft aan Google gevraagd om de
artikelen met belastende informatie te
verwijderen. Deze worden gezien als smaad
en laster.
a Google wil deze artikelen niet
verwijderen. Welke reden geeft Google
daarvoor?
b Wat houdt deze boodschap volgens Iris
eigenlijk in?
Verdiepingsvraag
6 Stelling: belastende informatie over
overleden mensen moet verwijderd worden
van het internet.
Ben jij het eens of oneens met de stelling?
Licht je antwoord toe.
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