maatschappijwetenschappen vwo 2017-I
Opgave 5 Plan-Dekker
Bij deze opgave hoort tekst 7
Inleiding
De zendende media vormden in het verleden een machtig domein dat niet
door de overheid en niet door de markt maar door publieke organisaties
werd geleid. Omroepverenigingen, organisaties met leden, bepaalden
toen elk voor zichzelf welke programma’s ze wilden laten zien en horen.
Na een jarenlange toename van de inbreng van commerciële
marktpartijen komt staatssecretaris Dekker met een plan om de rol van
omroepverenigingen verder in te perken tot die van aanbieder van
uitzend-ideeën, naast andere aanbieders. De beslissing over wat wel of
niet uitgezonden zal worden, moet in handen komen van één actor: de
NPO. Andere organisaties dan de omroepverenigingen worden
uitdrukkelijk uitgenodigd om ook ideeën aan te leveren. Meer concurrentie
zal tot meer kwaliteit leiden, zo is de verwachting.
In hoeverre moet de maatschappelijke informatievoorziening nog een
publieke zaak zijn? Wat moet de rol van de overheid zijn? Dat zijn vragen
die bij deze ontwikkeling een rol spelen.
De Eerste Kamer heeft in februari 2016 nog vraagtekens bij de plannen
van staatssecretaris Dekker en wijst deze af. De staatssecretaris beraadt
zich daarna op het wijzigen van zijn voorstel met de hoop dat het
vervolgens alsnog goedgekeurd zal worden. Dit is ook gebeurd na
aanpassingen en toezeggingen door de staatsecretaris.
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Lees tekst 7.
Dat juist CDA en CU niet meegingen met de staatssecretaris kan onder
andere verklaard worden vanuit de ideologische achtergrond van deze
politieke partijen en de banden die ze historisch en ideologisch hebben
met enkele omroepverenigingen, zoals de SGP zich vaak kan herkennen
in de programma’s van de EO.
 Noem de politieke stroming waartoe zowel het CDA als de CU
gerekend worden en noem ook een andere omroepvereniging
waaraan die politieke stroming verwant is.
 Geef met behulp van een begrip uit het gedachtegoed van die
politieke stroming een verklaring om het plan van Dekker niet te
steunen.
Zie de regels 21 tot en met 55 van tekst 7.
Geef twee uitgangspunten van het mediabeleid die tot uitdrukking komen
in het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Geef bij elk uitgangspunt een
citaat met regelnummers uit tekst 7.
In welke fase van de omzetting volgens het systeemmodel van het
politieke proces spelen de gebeurtenissen die in tekst 7 beschreven
worden zich af?
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tekst 7
‘Mediawet van Dekker komt niet door Eerste Kamer’
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Staatssecretaris Sander Dekker haalt
bakzeil in de Eerste Kamer. Zijn
voorstel voor de nieuwe mediawet,
waarover veel discussie bestaat,
krijgt geen meerderheid, melden
bronnen aan de NOS. Dekker is
inmiddels in gesprek om
veranderingen in zijn plan door te
voeren.
Al tijdens de behandeling van de wet
in de Eerste Kamer werd duidelijk dat
Dekker tegen een muur van kritiek
moest opboksen om zijn wet door de
senaat te loodsen. PvdA en VVD
hebben geen meerderheid in de
Eerste Kamer en de steun van het
CDA of de ChristenUnie was nodig.
Nu blijkt dat geen van die partijen
bereid is met de staatssecretaris mee
te gaan.
Met de nieuwe mediawet wil Dekker
NPO 1, 2 en 3 meer ruimte gaan
geven voor ‘innovatieve ideeën’ en
een ‘creatieve competitie’. Het
produceren van programma’s is
straks niet meer exclusief de taak
van omroepen. Ook producenten van
buitenaf en maatschappelijke
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organisaties mogen materiaal
aanleveren. Of die programma’s ook
worden uitgezonden, hangt af van de
NPO. Die krijgt op dat gebied het
laatste woord.
De partijen in de Tweede Kamer
legden Dekker twee weken geleden
het vuur aan de schenen, toen het
plan besproken werd. “De publieke
omroep wordt betaald met
belastinggeld en dus wil Den Haag
een vinger in de pap. Anderzijds
moet de omroep zelfstandig en
journalistiek onafhankelijk kunnen
werken. In die spagaat bevond de
senaat zich dinsdagavond”,
analyseerde Trouw toen.
Tevens waren er grote bezwaren bij
politici over de keuze van Dekker om
drie VVD-leden te benoemen in het
bestuur van de NPO. Hoewel Dekker
volgens de NOS heeft gezegd dat de
minister in de toekomst geen invloed
heeft op de benoeming van
bestuursleden, is dat volgens partijen
niet genoeg om de wet toch goed te
keuren.

bron: Trouw Redactie, 16 februari 2016
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