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Een voetbalelftal kan nog zulke
verdienstelijke spelers hebben, wanneer zij
niet goed samenspelen, wordt het niets.
Eerst zullen individuele hoogstandjes nog
applaus oogsten, maar als mooie
combinaties en doelpunten uitblijven en
alleen de tegenstander scoort, dan zullen de
fans teleurgesteld het stadion verlaten. Het
elftal zal zakken naar de onderste regionen
van de competitie. De spelers zullen hoe
langer hoe minder tot hun recht komen. Het
publiek zal ten slotte wegblijven.
Gechargeerd2) is dit het scenario dat dreigt
voor de landelijke publieke omroep. Tenzij
de omroepen de teamgeest hervinden, een
gezamenlijke spelstrategie ontwikkelen en
een aanvoerder accepteren. (…)
Aanleiding: visitatiecommissie
Rinnooy Kan
Op 2 april 2004 presenteerde de visitatiecommissie onder voorzitterschap van de
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heer Rinnooy Kan het rapport Omzien naar
de omroep. De commissie heeft het
functioneren van de publieke omroep
geëvalueerd in de eerste helft van de
concessieperiode (2000-2005). (…)
Immers, de publieke omroep is er juist om
met een hoogstaand en gevarieerd
programma-aanbod een rol te spelen voor
alle burgers. (…)
De landelijke publieke omroep in
Nederland opereert in een veeleisende
omgeving.
De commerciële concurrentie is sterker dan
ooit. Volgens de European Broadcasting
Union (EBU) behoort de concurrentie in
ons land tot de meest hevige van Europa.
Door ontzuiling krimpt daarnaast de
achterban van omroepverenigingen.
Al met al is het voor de publieke omroep
een grote opgave om kijkers en luisteraars
aan zich te binden.
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gechargeerd: een overdrijving om de nadruk op iets te leggen
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Opgave 2 Publieke omroep onderzocht
Bij deze opgave hoort tekst 2 uit het bronnenboekje.
Op 2 april 2004 presenteerde een commissie onder voorzitterschap van Rinnooy Kan een
onderzoeksrapport over het functioneren van de publieke omroep in de eerste helft van de
concessieperiode 2000-2005.
In tekst 2 reageert staatssecretaris Van der Laan (verantwoordelijk voor het mediabeleid) op
dit evaluatierapport in een brief aan de Tweede Kamer.
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Lees de regels 1 tot en met 17 van tekst 2.
Van der Laan vergelijkt de publieke omroep met een voetbalteam. Zoals een voetbalteam
bestaat uit verschillende spelers, bestaat de publieke omroep uit verschillende
zendgemachtigden, waaronder omroepverenigingen.
Noem vijf verschillende ‘spelers’ uit het team van de publieke omroep: drie
omroepverenigingen en twee andere zendgemachtigden.
Omroepverenigingen vormen van oudsher de basis van de publieke omroep in ons land.
In 2004 zijn nog twee omroepverenigingen toegelaten tot het publieke bestel. Om zendtijd
te krijgen, moeten omroepverenigingen voldoen aan een aantal wettelijke eisen.
Noem twee wettelijke eisen waaraan een publieke omroepvereniging moet voldoen.
Lees de regels 18 tot en met 30 van tekst 2.
Het team als geheel streeft naar een bepaald resultaat. Het doel van de publieke omroep is
om “met een hoogstaand en gevarieerd programma-aanbod een rol te spelen voor alle
burgers” (regels 27-30).
Welk algemeen uitgangspunt van het mediabeleid van de overheid valt in de regels 27-30 te
herkennen?
Geef twee argumenten waarom de publieke omroep met een “hoogstaand en gevarieerd
programma-aanbod” belangrijk is voor het democratisch functioneren van de samenleving.
Lees de regels 31 tot en met 42.
“De commerciële concurrentie is sterker dan ooit.”
Noem twee gevolgen die de publieke omroep ondervindt van de concurrentie van de
commerciële zenders.
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