
 

Medialogica in de klas 
De Mexicaanse mediakoorts 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder-/bovenbouw  
 
Samengevat 
Niet alles is even objectief wat journalisten 
ons vertellen in de media. Ze geven de feiten 
gekleurd weer, omdat ze bepaalde belangen 
hebben of worden beïnvloed door bedrijven. 
Hierdoor hebben ze de neiging om op een 
bepaalde manier over een actueel thema te 
berichten. Dat gebeurde ook bij de 
Mexicaanse griep. Een griepepidemie die als 
zeer ernstig naar buiten werd gebracht, maar 
achteraf erg meeviel. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / Mediawijsheid 
 
Kernbegrippen 
Beeldvorming in de media– massamedia –  
beïnvloeding politiek – betrouwbaarheid  
 
Kerndoelen 
Maatschappijleer: 2.2 politiek, rechtsstaat en 
democratisch burgerschap. 3.2/3.5 
massamedia en communicatie 
Mediawijsheid: 
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 ‘Dossier taakstraf’. 
 
Antwoorden 
1 Journalisten moeten steeds iets nieuws te 
melden hebben, troeven elkaar af. 2 Dat er 
veel medicijnen gekocht worden door de 
overheid. Ze maken dan heel veel winst. 3 De 
minister onder druk zetten en de media 
opzoeken om het gevaar duidelijk te maken. 4 
Anders scoren ze minder kijkcijfers en valt 
het programma minder op. 5 Eigen antwoord 
 
 

 

Kijkvragen: 
 
1 De Mexicaanse griep bleek uiteindelijk een 
mild griepje te zijn. Politici, maar ook burgers 
werden op het ergste voorbereid gemaakt. 
Waarom zijn journalisten mede veroorzaker 
van het bang maken van de mensen?  
 
2 Bedrijven die medicijnen kunnen maken, 
hebben er belang bij dat er miljoenen 
vaccinaties gemaakt worden. Wat is het belang 
van deze medicijn bedrijven (ook wel 
farmaceuten genoemd)? 
 
3 Benoem twee manieren hoe deze 
farmaceuten in het geval van de Mexicaanse 
griep, invloed hebben uitgeoefend, zodat er veel 
vaccinaties werden gemaakt en verkocht.  
 

 
 
4 Een talkshow, bijvoorbeeld ‘De Wereld Draait 
Door’, draait alleen maar op bekende mensen. 
Deze bekende mensen moeten uitspraken doen 
die in nog geen enkel ander programma gedaan 
zijn. Geef een verklaring waarom zij steeds 
nieuwe uitspraken moeten doen.  
 
Verdiepingsvraag 
 
5 ‘Je moet niet altijd geloven wat de media 
zegt’. Ben jij het eens of oneens met deze 
uitspraak, nu je deze video hebt gezien? 
Beargumenteer jouw mening. 
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