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Opgave 5  Omroepfusies 

Bij deze opgave hoort tekst 8.

Lees tekst 8. 
Vergelijk je de rol van de overheid bij fusies van kranten met de rol van de 
overheid bij deze voorgenomen fusies van omroepverenigingen, dan zie 
je een groot verschil. Bij fusies tussen kranten speelt de overheid 
doorgaans geen rol.  

2p 26 Geef een reden voor het verschil in de rol van de overheid bij een fusie 
van kranten enerzijds en bij omroepverenigingen anderzijds. 

1p 27 Zou gezien de mediawetgeving een fusie tussen RTL en SBS ook een 
kostenbesparing voor de overheid opleveren? Licht je antwoord toe. 

De concurrentieverhouding tussen publieke en commerciële zenders is 
ingewikkeld omdat de spelregels voor publieke zenders en commerciële 
zenders verschillen. Die verschillen betreffen regels ten aanzien van de 
inhoud van de programmering en ook regels ten aanzien van de wijze 
waarop inkomsten verkregen worden. 

2p 28 Leg uit dat de commerciële zenders een concurrentievoordeel hebben ten 
opzichte van de publieke zenders vanwege regels die de inhoud van de 
programmering betreffen. 

2p 29 Leg uit dat de publieke zenders een concurrentievoordeel hebben ten 
opzichte van de commerciële zenders vanwege de wijze waarop 
inkomsten verkregen worden.  

De minister bezuinigt op de publieke omroep door het aantal 
zendgemachtigden terug te brengen van 21 naar 8.  

2p 30 Welk uitgangspunt van het mediabeleid zou in het gedrang kunnen komen 
door het terugbrengen van het aantal zendgemachtigden? Licht je 
antwoord toe. 

- 1 -



Eindexamen havo  maatschappijwetenschappen  2013-I
havovwo.nl

havovwo.nl examen-cd.nl

Opgave 5  Omroepfusies 

tekst 8 

Meer omroepen akkoord met fusieplannen 

Maandag 14 november 2011 
Dit weekend hebben weer een paar 
omroepen laten weten akkoord te 
gaan met de voorgenomen fusies.  
De verenigings- en ledenraden van 5 

de TROS (met de AVRO) en VARA 
(met BNN) hebben hun goedkeuring 
gegeven aan de plannen. De KRO gaf 
vorige week al goedkeuring voor de 
voorgenomen fusie met de NCRV. En 10 

de EO heeft aangegeven als zelf-
standige omroep door te willen gaan 
in het 3-3-2-model1). Als de achterban 
van elke publieke omroep instemt met 
dat model, gaat het plan op 15 no-15 

vember naar minister Van Bijsterveldt 
van OCW. Zij wil de kosten van de 
publieke omroep beperken door het 
omroepbestel terug te brengen van 
21 naar 8 omroepen. 20 

bron: http://www.villamedia.nl/nieuws/onderwerp/fusie/. 

noot 1 3-3-2-model: dit model is voorgesteld door de Raad van Bestuur van de Nederlandse 
Publieke Omroep en bestaat uit drie gefuseerde omroepen, drie stand-alone’s en twee 

 taakomroepen. 
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