
 

Medialogica in de klas  
Dossier taakstraf 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau: VO onder-/bovenbouw 
 
Samengevat 
'Moord, doodslag, taakstraf'. Het tv-
programma Zembla onthult in 2007 voor 
het eerst cijfers over taakstraffen in 
Nederland. Daders van ernstige gewelds- 
en zedendelicten zouden vaak wegkomen 
met een taakstraf. De onthulling 
ontketent verontwaardigde reacties in 
politiek en samenleving. Kranten nemen 
de berichtgeving over en er ontstaat een 
beeld van rechters als zachte 
heelmeesters. Rechters en aanklagers 
herkennen hun eigen praktijk niet in de 
feiten. De Raad voor de Rechtspraak en 
het Openbaar Ministerie laten daarop hun 
eigen onderzoek volgen. Zij komen tot de 
conclusie dat het beeld dat Zembla 
schetst grotendeels niet klopt. Maar het 
tij is niet meer te keren. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Mediawijsheid 
 
Kernbegrippen 
Beeldvorming in de media – hype – 
taakstraf –  rechtspraak – invloed media 
op politiek 
 
Kerndoelen 
Stichting Mediawijsheidscholen 
(www.mediawijsheidscholen.nl) 
Kerndoelen:    A1-4, B13, C16, F31, 32 
Mediawijzer.net (www.mediawijzer.net) 
Competentiemodel: B1-3 
 
Verdieping 
Deze video over beeldvorming en 
vooroordelen door en in de media is 
onderdeel van de serie ‘Medialogica in de 
klas’. Op de website van Schooltv.nl staan 
nog meer video’s over mediawijsheid, 
zoals ‘De zaak Marianne Vaatstra’. 
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Verdiepingsopdracht 
 
Voorafgaand aan deze opdracht wordt 
de video “Dossier Taakstraf” vertoond. (8 
min.) 
 
Na een korte inleiding van de docent (5 
min.) over het onderwerp: “hoe kan je de 
objectiviteit van de berichtgeving van de 
media onderkennen?” gaan de leerlingen 
in groepjes van 4 à 5 met elkaar in 
gesprek (10 min.). Aan de hand van een 
zelfgekozen artikel over een zelfgekozen 
onderwerp, gaan ze het onderwerp 
ontleden. 
 

 
 
Door één van de teamleden wordt 
puntsgewijs samengevat waar het in 
het artikel om feiten gaat en waar een 
mening of standpunt wordt 
weergegeven. 
 
Twee teamleden geven een presentatie 
over de betrouwbaarheid, de toon en de 
objectiviteit van het artikel. Ze maken 
gebruik van de samenvatting die ze 
eerder hebben opgesteld. 
 
Aan het eind van de presentaties vat de 
docent de conclusie(s) samen (5 min.). 
 
De klas kan onderdeel zijn van de 
beoordeling van de presentaties door het 
stellen van kritische vragen aan hun 
medeleerlingen. 

    

 

http://www.schooltv.nl/video/medialogica-in-de-klas-dossier-taakstraf/
http://www.mediawijsheidscholen.nl/
http://www.mediawijzer.net/
http://www.schooltv.nl/video/medialogica-in-de-klas-de-zaak-marianne-vaatstra/

