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Inleiding 
 

De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt als regieassistente voor zowel de commerciële zenders als voor de 

publieke omroep. Tijdens deze werkzaamheden ben ik verschillende keren geconfronteerd met een discussie 

over kwaliteit. Zodra ik voor Talpa werkte werd ik ervan beticht slechts mee te werken aan een commercieel 

product. Terwijl als ik voor de publieke omroep werkte de term kwaliteit opeens ook aan bod kwam. Menig 

maal draaide een discussie over kwaliteit vervolgens uit op de stelling dat de publieke omroep zich steeds 

meer verlaagt tot het slechte kwaliteitsniveau van de commerciële zenders. Een stelling die de gemoederen 

altijd hoog deed oplopen. Al snel wist ik dat hierin een onderwerp voor mijn scriptie moest liggen. Met deze 

scriptie wil ik een meer wetenschappelijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsdiscussie.  
 

De toekomst van de publieke omroep is momenteel een actueel onderwerp van discussie. De Nederlandse 

kijker kijkt steeds minder vaak naar de publieke zenders, en de komst van de digitalisering zal nog meer 

concurrentie met zich meebrengen. Er zal zodoende opnieuw moeten worden nagedacht over de rol en functie 

van de publieke omroep. Het laatst geopperde, maar niet aangenomen, kabinetsplan met betrekking tot de 

publieke omroep ‘Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008’ verscheen in 2005. Bij de 

taakomschrijving van de publieke omroep is hierin te lezen dat deze onderscheidend moet zijn van het 

commerciële aanbod in zowel de balans als de hoge gemiddelde kwaliteitsstandaard van zijn totale 

programmapakket.1 Ook in menig rapport en beleidsstuk van voor die tijd is al te lezen dat de publieke 

omroep kwaliteit moet bieden. Een definiëring van het begrip kwaliteit wordt hierbij echter telkens 

achterwege gelaten. Wanneer toch een poging gedaan wordt de kwaliteit die de publieke omroep zou moeten 

bieden te benoemen, ligt de focus op het aanbieden van bepaalde soorten programma’s of genre’s. Veelal 

worden artistiek culturele programma’s als kwaliteit beschouwd, en zijn niet-culturele programma’s de term 

kwaliteit niet waardig. Maar zou het aanbieden van kwaliteit zich alleen moeten uiten in het aanbieden van 

een bepaald soort programma of genre?  
 

De publieke omroep zou volgens het zojuist genoemde kabinetsplan in de toekomst de kwaliteitsstandaarden 

moeten blijven bepalen waar andere zenders zich dan aan kunnen spiegelen.2 De publieke omroep heeft dan 

ook volgens mij de taak om niet alleen een kwalitatief goede dramaserie te maken, maar ook om juist een 

kwalitatief goede quiz in elkaar te zetten. Zeker gezien het feit dat amusement een populair genre is bij de 

commerciële zenders. De publieke omroep zal echter de kwaliteitsstandaarden alleen kunnen bepalen als het 

kwaliteitsbegrip nader wordt geoperationaliseerd. Dit vereist een beter inzicht in het begrip kwaliteit dan dat 

nu het geval is. Daarnaast zal de publieke omroep dit begrip beter moeten kunnen gaan hanteren. De  

 

                                                 
1 Ministerie van OCW. (2005) Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008.  
2 Idem.  
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hoofdvraag die hieruit voortvloeit, is als volgt:  
 

“Hoe kan het begrip kwaliteit voor de publieke omroep hanteerbaar worden gemaakt?”  
 

Om op deze vraag antwoord te kunnen is gekozen voor een drietaps studie: eerst wordt een diagnose gesteld, 

vervolgens wordt de balans opgemaakt (wat houvast kan bieden bij het komen tot een oplossing) en ten slotte 

zal dan op zoek worden gegaan naar een oplossing. Dit onderzoek is dan ook verdeeld in drie hoofdstukken.  
 

Allereerst zal in hoofdstuk één een diagnose worden gesteld van het omroepbeleid en de publieke omroep. Zo 

zal eerst worden gekeken hoe het omroepbeleid zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Vervolgens zal aan 

de hand van recent verschenen rapporten met betrekking tot de toekomst van de publieke omroep inzichtelijk 

worden gemaakt welke kant het omroepbeleid lijkt op te gaan. De rest van dit hoofdstuk zal zich toespitsen op 

de rol die kwaliteit heeft gespeeld in het omroepbeleid. Vervolgens zal in de conclusie van dit hoofdstuk 

duidelijk worden welke rol kwaliteit kan spelen in de toekomst van de publieke omroep. 
 

In de zoektocht naar een antwoord op de hoofdvraag zal vervolgens de balans moeten worden opgemaakt van 

hoe de kwaliteit van televisie tot nu toe is benaderd en onderzocht. Welke handgrepen biedt dit voor het 

kunnen beantwoorden van de hoofdvraag? Dit zal in hoofdstuk twee aan bod komen. Hoofdstuk twee zal de 

basis vormen voor het verdere onderzoek dat in hoofdstuk drie zal worden gedaan. Allereerst zal in hoofdstuk 

twee worden beschreven welke wetenschappelijke stromingen invloed hebben gehad op het denken over 

televisie, en welke visies op kwaliteit van televisie deze hebben gegenereerd. Het tweede deel van hoofdstuk 

twee zal in het teken staan van het vinden van handgrepen om de kwaliteit van televisie te kunnen 

onderzoeken.  
 

In hoofdstuk drie zal daadwerkelijk worden gezocht naar een antwoord op de hoofdvraag. Nog niet zo lang 

geleden is de publieke omroep naar buiten getreden met het eerste initiatief om het begrip kwaliteit 

hanteerbaarder te maken: de kwaliteitskaart. Dit initiatief is in hoofdstuk drie gebruikt als uitgangspunt. In het 

eerste deel van hoofdstuk drie zal de kwaliteitskaart dan ook worden beschreven. Vervolgens zal een analyse 

worden gemaakt over de manier waarop het begrip kwaliteit middels deze kwaliteitskaart geoperationaliseerd 

wordt. Waar schiet de kwaliteitskaart tekort? Aan de hand van de gevonden parameters in hoofdstuk twee zal 

uiteindelijk tot verbeterpunten van de kwaliteitskaart kunnen worden gekomen. Hiermee zal hoofdstuk drie 

worden afgesloten. 
 

Vervolgens zal aan de hand van deze drie hoofdstukken tot een samenvatting en besluit kunnen worden 

gekomen. 
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Hoofdstuk 1: Beleid ten aanzien van de publieke omroep 
 

1.1 Inleiding 
 

De toekomst van de publieke omroep is momenteel een veelbesproken onderwerp onder politici, 

programmamakers en andere betrokkenen. De visitatiecommissie Publieke Omroep, onder leiding van 

Rinnooy Kan, constateerde al in 2004 dat negen miljoen kijkers in Nederland de publieke zenders de rug toe 

dreigen te keren.3 Naast deze dreiging moet het huidige omroepbestel rekening houden met de toekomstige 

digitalisering. De schaarste aan omroepkanalen is aan het verdwijnen en de publieksfragmentatie en 

concurrentie nemen toe naarmate er steeds meer aanbieders op de mediamarkt komen. Het Nederlandse 

medialandschap is dan ook aan het veranderen. Deze veranderingen zijn van invloed op de organisatie, de 

inhoud, maar ook op het belang en de functie van de publieke omroep. De discussie over de rol en de taken 

van de publieke omroep in de toekomst is dan ook in volle gang. Een beschrijving van de ontwikkeling van de 

publieke omroep en het gevoerde beleid geeft een beeld van de context waarin de discussie over de toekomst 

van de publieke omroep geplaatst kan worden.  
 

Er zal in deel 1 van dit hoofdstuk dan ook allereerst worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de 

Nederlandse televisie en de publieke omroep. Hierin zal de geschiedenis van het omroepbeleid tot en met de 

huidige Concessiewet, waaronder de publieke omroep nu nog valt, worden beschreven. Vervolgens zal in deel 

2 van dit hoofdstuk worden aangevangen met een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Achter de 

Schermen’ (2004)4 waarin inzichtelijk wordt hoe het medialandschap is veranderd. Aan de hand van 

verschillende officiële rapporten zal daarna duidelijk worden welke oplossingen er worden aangereikt voor 

het voortbestaan van een publieke omroep die zich in een veranderd medialandschap staande zal moeten 

weten te houden. Het laatst geopperde kabinetsplan en de laatste wetswijzigingen met betrekking tot de 

publieke omroep zal aangeven welke kant het omroepbeleid op lijkt te gaan. In het laatste deel van dit 

hoofdstuk zal vervolgens worden ingegaan op het aspect kwaliteit. Welke rol speelt kwaliteit bij de (nieuwe) 

rol en functie van de publieke omroep? Is men daar mee bezig geweest en hoe zien we dat terug in het beleid 

met betrekking tot de publieke omroep? De conclusie zal uiteindelijk kunnen worden gezien als 

diagnosestelling van wat er aan de hand is en hoe dit zou kunnen worden opgelost.  

 

 

                                                 
3 Kuipers, M. (red) (2006) kunst en kijkcijfers. Pag. 2 Boekmanstichting. 
4 Huysmans, F., Haan, J. de, & Broek, A. van den. (2004) ‘Áchter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten.’  Het 
Sociaal en Cultureel  Planbureau. 
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1.2  Deel 1: Ontstaansgeschiedenis Nederlandse televisie en de Publieke omroep 
 

1.2.1 De eerste jaren 

Philips was het eerste bedrijf dat vanaf 1935 in Nederland begon te experimenteren met televisie. Philips kon 

echter geen prominente producent van tv-apparatuur worden als er geen thuismarkt voor zulke producten 

was.5 Het was dan ook op aandringen van Philips dat in 1948 het kabinet Drees de discussie inzette rondom 

het ‘Televisievraagstuk’. De verzuilde omroepverengingen die al bij het massamedium radio actief waren 

toonden nog de meeste interesse voor het nieuwe massamedium televisie. Zodoende richtten deze 

verengingen samen een eigen organisatie op: de Nederlandse Televisie Stichting (NTS). De NTS zorgde voor 

de zendtijdverdeling, de coördinatie van programma’s en het gebruik van gemeenschappelijke gebouwen en 

apparatuur.6 Na een proefperiode van 2 jaar werden in 1953 de verzuilde radio-omroepen officieel ook 

televisie-omroepen. Voortaan zou de NTS samen met de radio/televisie-omroepen voor alle kosten moeten 

gaan opdraaien. Om deze hoge kosten op te kunnen brengen, kregen zij een regeringssubsidie. In 1956 werd 

met het ‘Televisiebesluit’ naast luistergeld voortaan ook kijkgeld geheven en moest de NTS zijn 

zendmachtiging delen met de verschillende omroeporganisaties, die hiermee hun autonomie verwierven.7  
 

Het aantal televisietoestellen in Nederland nam vervolgens erg snel toe. Van 75.000 toestellen in 1956, naar 

250.000 eind 1957, tot 500.000 in 1959.8 Bij het groeien van een medium hoorde ook het krijgen van de 

eerste kritieken. Zo ontstond rond de jaren vijftig/zestig de kritiek dat de omroepen te weinig met hun tijd mee 

gingen.9  In 1962 laaide de discussie op over reclame op televisie en commerciële televisie. De televisie had 

zijn intrede gemaakt in een tijd dat de welvaart en consumptie toenamen en er meer vrije tijd was. Het 

bedrijfsleven wilde dan ook gebruik maken van de reclamemogelijkheden van televisie. Een commerciële 

zender zou meer variatie bieden en het bedrijfsleven haar reclamemogelijkheden geven. Een poging tot het 

oprichten van een commerciële omroep door de Reclame-televisie Exploitatie Maatschappij (REM) in 1964, 

vanaf een platform in de Noordzee, werd echter snel een halt toegeroepen door de overheid. De overheid was 

in dezelfde tijd wel bezig met plannen voor een tweede net. Zowel de overheid als de omroepen zagen echter 

een commerciële omroep niet zitten. De omroepen waren van mening dat commercieel worden een 

onafhankelijk televisieprogramma onmogelijk zou maken en dachten het geld van de reclame-inkomsten ook 

niet nodig te hebben.10 Het bedrijfsleven bleef desondanks aandringen op een commerciële omroep. De 

politiek zat hierdoor in een moeilijk pakket. Na de door de Kamer afgewezen voorstellen voor een 

commerciële televisiezender naar Engels model en zelfs de val op 26 februari 1965 van het in 1963 gevormde 

                                                 
5 Hageman, B. (1996) Geschiedenis van de Nederlandse omroep. Pag. 52 
6 www.omroep.nl Geschiedenis Publieke Omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
7 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 341 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
8 http://home-1.worldonline.nl/~hcdeboer/tvinnl1.htm. Geraadpleegd op 26 april 2006 
9 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 341 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
10 Eijk, N.A.M.N. van,. (1992) Omroepvrijheid en overheidsbemoeienis. Pag. 61 

http://www.omroep.nl/
http://home-1.worldonline.nl/%7Ehcdeboer/tvinnl1.htm
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kabinet-Marijnen over de omroepkwestie, trad onder het Kabinet-Cals eind 1965 een overgangsbestel (zou tot 

1969 gelden) in werking dat een aantal veranderingen doorvoerde. De omroepverenigingen werden allemaal 

A-omroep, alleen de VPRO werd een C-omroep. De status bepaalde de hoeveelheid zendtijd: meer leden 

betekende meer zendtijd en meer geld om programma's te maken. Het overgangsbestel zorgde ervoor dat het 

bestel open ging voor eventuele nieuwe zendgemachtigden die een nieuwe stroming in de maatschappij 

representeerden.11 Zo trad in 1966 de TROS toe tot het publieke omroepbestel. Vanaf 1967 werd uiteindelijk 

toch televisiereclame toegestaan in blokken voor en na het nieuws. Het bedrijfsleven kreeg deze zo gewilde 

advertentiemogelijkheden via een afzonderlijke zendgemachtigde; de Stichting Ether Reclame (STER). Zo 

werd inmenging van de adverteerders in het programma(beleid) uitgesloten. Al deze veranderingen leidden 

uiteindelijk tot de in 1967 aangenomen Omroepwet die in 1969 van kracht werd. De Omroepwet bestond uit 

drie hoofdlijnen: een open bestel, noodzakelijke samenwerking tussen omroepverenigingen en het begin van 

gemengde financiering.12 Dit open bestel bleef echter gesloten voor een commerciële omroep. Een gevolg van 

de Omroepwet was wel dat de besturen van NRU (de radio) en NTS voor de helft bemand zouden worden 

door kroonleden en vertegenwoordigers van culturele organisaties.13 De samenwerking in Hilversum werd 

versterkt door de oprichting van de NOS (een samenvoeging van de NRU en de NTS). Deze kreeg eigen 

zendtijd en mocht zelfstandig programma’s gaan maken, om die stromingen te bedienen die niet werden 

vertegenwoordigd door een omroepvereniging. De gemengde financiering betekende dat de publieke omroep 

voortaan vanuit twee bronnen gefinancierd zou worden: de omroepbijdrage of kijk- en luistergeld en de 

reclame-inkomsten van de STER. 
 

Een belangrijk gevolg van de Omroepwet was dat er meer concurrentie ontstond tussen de verschillende 

omroeporganisaties. Er kwamen door het open bestel meer omroepen bij, zoals in 1970 de EO en in 1975 

Veronica. De nieuwe omroep TROS, die in 1966 was toegetreden tot het bestel, had zich in de korte tijd 

ontwikkeld tot één van de grotere concurrenten. De TROS had geen ideële overwegingen en zette vooral 

amusement in om kijkers voor zich te winnen. Dat deed de kwaliteit van de Nederlandse televisie geen goed. 

De oude omroepen bevochten de TROS namelijk met hetzelfde vlakke vermaak. Dit proces noemde men ook 

wel de ‘vertrossing’ van de Nederlandse televisie.14 Niet de behoefte van een maatschappelijk deelpubliek 

maar de snel inlosbare wensen van de grootste gemene deler van het kijkerspubliek werden meer en meer het 

uitgangspunt.15 Door het min of meer wegvallen van de culturele en educatieve functie van televisie en door 

de opkomst van commercie en het overheersen van amusement, kwamen levensbeschouwing en 

 
11 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 344 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
12 Idem. Pag. 344-345 
13 www.omroep.nl Geraadpleegd op 13 januari 2007  
14 Hageman, B. (1996) Geschiedenis van de Nederlandse omroep. Pag. 63 
15 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 361 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
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marktstrategie binnen de omroepen op deze manier tegenover elkaar te staan.16  De overheid probeerde deze 

ontwikkeling een halt toe te roepen, zoals blijkt uit de Nota over het Massamediabeleid (1975), welke een 

expliciet mediabeleid in Nederland markeert. In deze nota legde minister van Doorn van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappij, geheel in overeenstemming met de tijdsgeest, vooral de nadruk op de politiek-maatschappelijke 

taak van de media.17 De sociaal-culturele en economische functies van de media werden toen nog niet erkend. 

Hij wees de zendgemachtigden erop zich vooral toe te leggen op hun informatieve en opiniërende rol. Men 

wilde graag een grote verscheidenheid aan programma’s op de televisie zien. Het was immers de taak van de 

overheid om de diversiteit te behouden, te garanderen en te bevorderen.18 De nadruk lag dan ook op de 

pluriformiteit, hetgeen voordien veeleer een onbedoeld neveneffect was door de verzuiling, maar nu een 

vooropgezet doel van het mediabestel werd. De Omroepwet werd op twee plaatsten gewijzigd. In de eerste 

plaats zouden nieuwkomers moeten kunnen aantonen dat zij een onderdeel waren van een duidelijk te 

definiëren stroming in het volk: de representativiteitseis. Ten tweede verplichtte de pluriformiteitseis nieuwe 

omroepen een programma uit te zenden dat zich duidelijk zou onderscheiden van de programma’s van de 

andere omroepen. Dit mediabeleid was een laatste poging om de traditionele uitgangspunten van de verzuiling 

nieuw leven in te blazen. 
 

Naast de interne concurrentie kreeg de televisie ook te maken met concurrentie van buitenaf. Door 

kabelnetten en satellieten was televisie in Nederland opeens geen puur nationaal verschijnsel meer. In reactie 

op de toenemende concurrentie van buitenaf (via de satellieten) en de commercialisering en 

internationalisering van het aanbod begonnen beleidsmakers meer de nadruk te leggen op stimulering van de 

nationale cultuur en identiteit.19 Hiermee werd voor het eerst de cultuurpolitiek geïntroduceerd in het 

mediabeleid. Vanaf 1979 was er aan de wetgeving gesleuteld, resulterend in de Medianota van 1984 en 

tenslotte in de Mediawet die in 1988 in werking trad. Trefwoorden van het cultuurbeleid van de jaren tachtig 

werden ‘kwaliteit’ en ‘Nederlandse culturele identiteit’. De omroepen moesten zich gaan beperken tot hun 

traditionele taak in de ether, terwijl de nieuwe diensten via kabel en satelliet zouden toevallen aan de 

particuliere sector. Televisie had volgens de overheid ook een educatieve en culturele functie, en een bepaald 

percentage van de zendtijd per omroep diende dan ook ingevuld te worden met culturele en educatieve 

programma’s. Zo moest het programmapakket van een omroep gaan bestaan uit 20% cultuur, 25% informatie, 

25% verstrooiing en 5% educatie. Daarnaast moest de helft van alle programma’s ofwel van eigen maak zijn 

ofwel in opdracht van een omroep gemaakt worden.20 De overheid wilde meer afstand van de landelijke 

 
16 Leeuw, S. de,. (1995) Televisiedrama: podium voor identiteit. Een onderzoek naar de relatie tussen omroepidentiteit en Nederlands 
televisiedrama 1969-1988. Pag. 21 
17 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 349  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
18 Leeuw, S. de,. (1995) Televisiedrama: podium voor identiteit. Een onderzoek naar de relatie tussen omroepidentiteit en Nederlands 
televisiedrama 1969-1988. Pag. 22 
19 Bardoel, J., (1997) Tussen lering en vermaak. De ontwikkelingsgang van de Nederlandse omroep. Pag. 19 In: Bardoel. J. & Bierhoff. J. 
(red.), Media in Nederland. Feiten en structuren. 1997. 
20 Idem. Pag. 19 
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omroepen en riep dan ook het Commissariaat voor de Media in het leven om toe te zien op de naleving van de 

Mediawet. Ook de splitsing van de NOS in een omroepinstelling en een commercieel opererend 

productiebedrijf (het NOB) paste geheel in het streven naar verzakelijking van het kabinet Lubbers 1.21 Het 

NOB moest zich ook op de commerciële markt gaan bewijzen en de omroepen kregen een eigen 

productiebudget. In 1988 werd sponsoring voor culturele programma’s toegestaan en werd het 

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (Stimuleringsfonds) in leven geroepen. Dit fonds 

zou door middel van subsidiëring de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogstaande culturele radio- 

en televisieprogramma’s moeten gaan bevorderen. Dit moest de kwaliteit van de omroepen opschroeven. In 

1985 was al het eerste televisiefonds in leven geroepen: het Co-productiefonds Binnenlandse Omroep. Dit 

fonds beheerde het geld dat Belgische kabelexploitanten afdroegen.  
 

1.2.2  Een duaal bestel in Nederland 

Op 4 april 1988, drie maanden na de invoering van de Mediawet, ging een derde cultureel getint televisienet 

de lucht in. De programmering hiervan kwam in handen van de NOS en kleine zendgemachtigden. Daarmee 

werden eventuele speculaties over een bestemming van het derde net voor commerciële gegadigden de kop 

ingedrukt. De AVRO, TROS en Veronica gingen in 1988 wel in gesprek met de regering om op één van de 

bestaande netten commerciële televisie te mogen beginnen. De gesprekken sleepten zich lang voort, maar het 

initiatief vond uiteindelijk geen doorgang. De ontzuiling, de commercialiseringtendens en een gestaag 

versoepelen van het mediabeleid (Medianota 1983, Regeerakkoord 1986) maakten de komst van commerciële 

televisie in Nederland echter onafwendbaar. Het mediabeleid in de jaren tachtig werd gekenmerkt door het 

aanpassen van het Nederlandse beleid aan de internationale markt.22 Dit had zijn invloed op het karakter van 

de Nederlandse televisie. De economisch georiënteerde regelgeving binnen de Europese Economische 

Gemeenschap (nu de Europese Unie) ten aanzien van het cultuurbeleid dwong de Nederlandse overheid 

commerciële initiatieven toe te staan, op grond van het vrije dienstenverkeer. Dit kwam tot uiting in de 

Mediawet van 1988. Een commerciële omroep in Nederland mocht niet volgens deze Mediawet, maar 

diezelfde wet stond wel toe dat buitenlandse zenders via de kabel mochten worden doorgegeven, zo ook 

‘commerciële’ buitenlandse zenders. Van deze regeling werd vervolgens dan ook slim gebruik gemaakt. In 

1989 lukte het RTL Veronique (later RTL 4) om op die manier de eerste commerciële zender van Nederland 

te worden. Deze zender was begonnen met uitzenden vanuit Luxemburg, en door het Commissariaat voor de 

Media als ‘buitenlandse zender’ erkend.23 Zo kon deze zender, die Nederlandse programma’s ging uitzenden, 

met het oog op de Europese richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ niet worden tegen gehouden. Onder druk van 

de veranderende omstandigheden besloot de politiek de Mediawet uiteindelijk opnieuw te wijzigen en werden 

in 1992 voortaan ook binnenlandse commerciële omroepen via de kabel toegestaan. Sinds het begin van de 

                                                 
21 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 351  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
22 Idem. Pag. 354 
23 Idenburg, P.J.A. & Ruigrok, Th.J.M. (1991) Commerciële omroep in Nederland 1951-1991: van REM-eiland tot RTL 4.  Pag. 160 
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jaren negentig was er dan ook officieel sprake van een duaal bestel met publieke en commerciële omroepen in 

Nederland. Er was hierbij gekozen voor een duidelijke scheiding tussen een vrije commerciële omroep en een 

sterk gereguleerde publieke omroep. Deze keuze was gemaakt omdat een ‘voorkeursbehandeling’ voor de 

publieke omroep vanuit het Europese Recht alleen houdbaar zou zijn met een beroep op wezenlijk en 

wettelijk vastgelegde democratische en culturele functies en daaruit voortvloeiende programmatische 

verplichtingen.24  
 

RTL Veronique werd al snel een succes en veroverde in een jaar bijna een kwart van de kijkersmarkt en 30 

procent van de markt van televisiereclame. Het marktaandeel van de publieke netten samen liep terug van 83 

procent naar ongeveer 60 procent. De Ster-inkomsten liepen hierdoor ook terug met 100 miljoen op 

jaarbasis.25 De algemene omroepreserve dreigde op die manier in drie jaar uitgeput te zijn. Tussen omroep en 

politiek ontstond dan ook een discussie over de omvang en financiering van de publieke omroep. De 

Europese integratie en de commercialisering vormden een bedreiging voor de pluriformiteit van de 

Nederlandse cultuur, zoals die tot uitdrukking kwam in de productie en distributie van programma’s. De 

publieke omroep en de Nederlandse overheid waren niet voorbereid op de nieuwe situatie van het vrije 

ondernemerschap op de televisiemarkt. Het organisatiebureau McKinsey & Company kreeg dan ook eind 

1990 de opdracht te onderzoeken wat de beste koers voor de publieke omroep zou zijn om tegen de stroom 

van de commercialiseringtendensen in te varen. Dit advies werd meegenomen in het ‘Meerjarenplan 1991-

1995’ van de NOS. Minister D’Ancona ging in de ‘Pinksternotitie’ akkoord met de hoofdlijnen van dit plan.26 

Er werd gekozen voor een brede publieke omroep, gezien de functie van de publieke omroep voor de gehele 

bevolking en de angst dat een specialisatie in het aanbod vooral de aantrekkingskracht voor de 

maatschappelijke bovenlaag zou vergroten. Er werd besloten dat de omroepen moesten gaan concurreren door 

middel van programmering, maar vooral ook door onderscheiding in het aanbod ten opzichte van de 

commerciële omroepen.27 Men zou meer concurrentie moeten gaan bieden, maar toch een eigen karakter 

moeten behouden. De omroepen moesten tevens beter met elkaar samenwerken. De vrij te maken financiële 

middelen zouden zo kunnen worden ingezet voor programmaverbetering. Het doorvoeren van ‘het 

onderscheid in aanbod’ resulteerde in de herstructurering van de publieke omroep in 1991, waarin de 

verschillende omroepen opnieuw over de drie netten werden verdeeld. Elke omroepvereniging kreeg op deze 

manier een thuisnet. De zenderidentiteiten moesten de omroepidentiteiten overstijgen. Nederland 1: AVRO, 

KRO, NCRV; Nederland 2: EO, TROS, VOO; en Nederland 3: NOS, VARA, VPRO. Nederland 2 werd het 

 
24 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 354  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
25 www.omroep.nl Geschiedenis Publieke Omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
26 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 356  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
27 Idem. Pag. 364 
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‘kostverdienersnet’, en ingezet om de concurrentie met RTL 4 aan te gaan.28 De reclamezendtijd voor dit net 

werd dan ook uitgebreid van 8 naar 15%, en de noodzaak van het bieden van een volledig programma werd 

versoepeld, zodat vooral lichte informatie en amusement gebracht konden worden. In 1993 was de 

verhouding tussen de commerciële zenders en de publieke omroep al 31 tegen 53%. In 1993 kwam naast RTL 

4 de nieuwe zender RTL 5. Er zouden in de toekomst nog vele andere commerciële zenders volgen.  
 

In 1995 werd wederom een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Mediawet. De publieke omroep kreeg 

namelijk een gegarandeerde zendtijdvergunning van vijf jaren. De vijfjaren concessie gaf de omroep volop de 

gelegenheid om, zonder direct en voortdurend op de kijkcijfers te moeten letten, aan een sterk en verantwoord 

programma-aanbod te werken. In deze vijf jaren moesten de publieke omroepen door intensieve 

samenwerking komen tot een nieuw bestel, dat zich met een krachtig en kwalitatief hoogstaand programma-

aanbod duidelijk zou onderscheiden van de commerciële collega’s.29 Doel van deze wet was om de landelijke 

publieke omroepen meer concurrentievermogen te geven tegen de commerciële zenders. Voor het eerst werd 

in deze wet de voorwaarde van samenwerking verbonden aan het verkrijgen van een langdurige concessie. De 

programmapercentages golden niet langer per omroepvereniging, maar voor de publieke omroep als geheel. 

De percentages voor informatie en cultuur werden verhoogd van 25 naar 35% en er werd een maximum aan 

amusement gesteld, namelijk 25% van de zendtijd per publiek net.30 Hiermee vond er een overgang plaats van 

een bestel gekenmerkt door interne concurrentie tussen autonome, identiteitsgebonden omroeporganisaties, 

naar een grotere onderlinge samenwerking per programmanet en profilering van het publieke bestel als 

geheel.  
 

1.2.3  De vorming van het huidige omroepbeleid 

In de loop van de jaren negentig nam het aantal ‘Nederlandse’ zenders snel toe: RTL 5, SBS6, Net 5, en TMF. 

De omroep Veronica (VOO) verliet in 1995 het publieke bestel en deze plek werd in 1998 opgevuld door 

BNN. In 1996 verscheen het rapport ‘Terug naar het publiek’ van de commissie Publieke Omroep onder 

leiding van Ververs.31 Deze commissie moest de regering adviseren over de verschillende beleidsopties met 

betrekking tot de vormgeving van het publieke omroepbestel na de vijfjarige concessieperiode. Hierbij werd 

vooral de nadruk gelegd op het belang van de omroep ten behoeve van de sociale cohesie en een betrouwbare 

informatieverschaffing, tegenover de individualiserende werking van nieuwe diensten als internet met een 

ruim aanbod aan informatie.32 De commissie stelde een nieuwe structuur van de publieke omroep voor die 

voor een versterking hiervan moest zorgen. Er moest samenhang komen binnen de publieke omroep en dit 

                                                 
28 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 365 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.   
29 www.omroep.nl  Geschiedenis Publieke Omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
30 Ministerie van OCW. (2002) Factsheet Mediabeleid in Nederland. Pag. 3-4. www.minocw.nl Geraadpleegd op 26 april 2006. Niet meer 
online. 
31 McKinsey. & Company. (1996) Terug naar het publiek: Rapport van de Commissie Publieke Omroep. In te zien op 
www.soundscapes.info. Geraadpleegd op 13 januari 2007 
32 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 213 In: Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 2 

http://www.omroep.nl/
http://www.soundscapes.info/
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kon alleen worden bereikt door een goed functionerende netwerkorganisatie in plaats van één door een 

hiërarchische structuur. Behalve een nieuwe organisatiestructuur moest het omroepprofiel helderder en beter 

in de wet worden verankerd door uitdrukkelijke percentages voor genres, onderwerpen en taken. Tevens was 

de commissie op zoek gegaan naar een meetinstrument voor de publieke functie van de publieke omroep. Het 

idee om als meetinstrument omroepverkiezingen te houden werd echter nooit overgenomen door de 

regering.33 Evenmin als het plan om vanuit financieel oogpunt terug te gaan van drie netten naar twee netten. 

Uiteindelijk leidde het rapport wel tot een voorstel tot wijziging van de Mediawet. Hierbij werd gekozen voor 

een wetgevingstraject in twee fasen. De eerste betrof een wetsvoorstel tot reorganisatie van de publieke 

omroep binnen de voorwaarden van de concessies die tot 2000 golden. De tweede fase betrof een 

concessiewet die gereed moest zijn bij aanvang van de nieuwe concessieperiode in 2000.34  
 

In 1998 vond vervolgens een eerste wetswijziging plaats: de Organisatiewet. De organisatiestructuur van de 

publieke omroep – van politiek bestuur naar professioneel management - werd aangepakt en de profielen van 

de televisienetten en de bevoegdheden van netcoördinatoren versterkt. De NOS werd gesplitst in twee 

afzonderlijke organisaties: de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) en de NPS (Nederlandse Programma 

Stichting). De NOS werd vervolgens weer opgedeeld in twee diensten. De programmadienst hield zich 

voortaan bezig met nieuws, sport en evenementen op radio en televisie en de algemene dienst hield zich bezig 

met de bestuurlijke zaken en kwesties van de publieke omroep. De NPS ging uitzenden op Nederland 3 en 

specialiseerde zich in het produceren van programma’s van culturele aard en programma’s voor minderheden 

en jeugd.35 In het wetsvoorstel voor herinrichting van de bestuurlijke organisatie van de landelijke publieke 

omroep ging het erom een duidelijk onderscheid te maken tussen de professionele uitvoering van de 

programmering enerzijds en het bestuurlijke toezicht anderzijds.36 Het NOS-bestuur werd zodoende 

omgevormd tot de Raad van Toezicht. In deze raad waren de omroepverenigingen, de NPS en de kleine 

zendgemachtigden vertegenwoordigd en namen bovendien een aantal onafhankelijke leden zitting. De raad 

werd belast met het toezicht op het beleid van zaken zoals het vaststellen van de algemene 

beleidsuitgangspunten voor radio en televisie, en het geven van instemming bij het besluiten van de Raad van 

Bestuur. De Raad van Bestuur kreeg de leiding over de organisatie van de publieke omroep. Deze raad stelde 

het meerjarenplan vast, coördineerde de programmering en voerde het financiële, technische en economische 

beleid van de omroep. Ook beschikte de Raad van Bestuur over een eigen budget dat uit maximaal 25% van 

het budget van de omroepgemachtigden bestond, dat men mocht aanwenden voor de productie van 

programma’s.37 De omroepinstellingen bleven in het wetsvoorstel verantwoordelijk voor programma’s die op 

radio en televisie werden uitgezonden. In 2002 zou het verschil tussen de uitzendgerechtigde Nederlandse 

 
33 Ministerie van OCW (1996) Publieke omroep krijgt één concessie na 2000. Persbericht 11-11-1996 www.minocw.nl Geraadpleegd op 13 
januari 2007. 
34 Idem. 
35 www.omroep.nl  Geschiedenis Publieke Omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
36 Hoefnagel, F.J.P.M. (2005) Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid. WRR. Pag. 22 
37 Eijk, N. van, Concessiewet: no guts, go glory. IViR (www.ivir.nl) Geraadpleegd op 13 januari 2007 

http://www.minocw.nl/
http://www.omroep.nl/
http://www.ivir.nl/


 19

                                                

Omroep Stichting en de bestuurlijke organisatie van de Nederlandse Omroep Stichting verder worden 

verduidelijkt, doordat de NOS Raad van Bestuur vanaf dan door het leven zou gaan als de Publieke Omroep, 

met als beeldmerk het rode balletje en het blauwe blokje.38

 

In 1998 werd in het kader van de tweede fase begonnen met een concessiewetgeving die in 2000 in werking 

zou gaan treden. Aan de Raad van Bestuur van de NOS werd daarom gevraagd om een inhoudelijke visie op 

de toekomst van de landelijke publieke omroep te geven. Deze werd geformuleerd in de nota ‘Publiek in de 

toekomst’.39 In deze nota werd uitgegaan van de volgende centrale notie (eerder was deze al geformuleerd in 

het rapport van de commissie van Ververs) waarin volgens het kabinet het bestaansrecht van de publieke 

omroep lag: 
 

‘Niemand mag verstoken blijven van goede, betrouwbare, veelzijdige, begrijpelijke, en aantrekkelijke informatie en de 

overheid heeft ervoor te zorgen dat er een voor iedereen toegankelijk omroep-aanbod blijft bestaan waar de kwaliteit 

en de veelzijdigheid van de programma’s gegarandeerd is.’40

 

In deze nota werd geadviseerd niet terug te gaan van drie naar twee netten, aangezien er in het onderzoek van 

McKinsey&Co was aangetoond dat dit geen kwaliteitsverbetering van de twee overgebleven netten zou 

opleveren. Tevens zou de financiële besparing gering zijn. Verder zou er opnieuw moeten worden gekeken 

naar de indeling van de omroepen over de zenders en zou er meer gebruik moeten worden gemaakt van 

netoverschrijdende programmering. De verschillende A-, B- en C-statussen zouden moeten worden afgeschaft 

en elke vijf jaar zou een visitatiecommissie een oordeel moeten vellen over de prestaties van de publieke 

omroep.41 Hierbij zou niet alleen moeten worden gekeken naar het ledenaantal, maar ook naar de inhoudelijke 

prestaties. Tevens zou er volgens deze nota geen fiscalisering van de omroepbijdrage moeten plaatsvinden. 
 

Staatssecretaris Rick van der Ploeg, belast met mediazaken, kwam in 1999 met een voorstel voor de 

Concessiewet die in 2000 van kracht werd. Natuurlijk werd hierin rekening gehouden met de nota’s ‘Terug 

naar het publiek’ en ‘Publiek in de toekomst’. In deze wet werd het bestel op verschillende manieren 

gemoderniseerd. In de Concessiewet werd voor het eerst de missie van de publieke omroep geformuleerd (dit 

in navolging van het rapport van Ververs en de NOS).42 De taak om publieke televisie (en radio) te verzorgen 

werd opgedragen aan één concessiehouder: de NOS. Deze moest er op gaan toezien dat de zendgemachtigden 

samen, als concessiedeelnemers, voldeden aan de wettelijke taakopdracht om een kwalitatief hoogwaardig en 

gevarieerd programma-aanbod te verzorgen dat grote en kleine groepen binnen de Nederlandse bevolking zou 

bereiken. De NOS kreeg een tienjarige concessie van 2000 tot 2010 voor de gehele publieke omroep. De 

 
38 www.omroep.nl  Geschiedenis Publieke Omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
39 Raad van Bestuur (1998) Publiek in de toekomst. 
40 Ministerie van OCW (1996) Publieke omroep krijgt één concessie na 2000. Persbericht 11-11-1996 
41 Hoefnagel, F.J.P.M. (2005) Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid. WRR. Pag. 23 
42 Schuijt, G.I.A. (2000) Concessies aan de concessiewet? Pag. 35 In: Mediaforum 2000-2. 
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omroepverenigingen kregen een vergunning voor vijf jaar.43 Voor de publieke omroep een stabiel en veilig 

vooruitzicht, volgens sceptici een slechte zet gezien het feit dat de informatietechnologie en dus ook cultuur 

zó snel aan het veranderen was, dat een tienjarige concessie te lang zou zijn.44 De wet hield ook in dat de 

particuliere omroepverenigingen weer wat moesten inleveren van hun autonomie. Niet de autonomie over de 

inhoud van hun programma’s, maar wel over hun programmeerautonomie. De omroepverenigingen kregen 

een publieke omroeptaak en moest rekening gaan houden met de publieke missie. De omroepverenigingen 

hadden namelijk ook nog hun particuliere doelstellingen en deze wilden nog wel eens botsten met hun 

‘publieke’ opdracht. De omroepverenigingen bleven vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht, en de 

netbesturen en de verenigingen werden meer betrokken bij de netprofielen.  
 

Transparantie en het afleggen van verantwoording was in de Concessiewet belangrijk.45 Over de wijze 

waarop de publieke omroep zijn taken vervulde, moest de NOS verantwoording afleggen in haar 

concessiebeleidsplan (eenmalig, bij het verkrijgen van de tienjarige concessie in 2001) en in de 

meerjarenbegrotingen (jaarlijks). Om na te gaan of de missie van de publieke omroep ook echt werd 

nageleefd, zou er om de vijf jaar een visitatie moeten plaatsvinden van de omroepverenigingen. Er zou dan 

een evaluatie worden uitgevoerd met een procedure die zou bepalen of een omroepvereniging in het publieke 

bestel zou mogen blijven en zo weer een nieuwe vergunning voor vijf jaar zou krijgen. Verder werden de 

programmavoorschriften aangescherpt om zo een duidelijker onderscheid met het aanbod van de commerciële 

omroep te kunnen garanderen.46 De zenderprofilering moest tevens duidelijker worden, met als gevolg dat 

een deel van de programma’s voortaan netoverschrijdend zouden worden geprogrammeerd, en het systeem 

van vaste thuisnetten werd verlaten. De omroepverenigingen mochten minimaal de helft van hun 

programmering op een eigen thuisnet uitzenden. Het onderscheid tussen A-, B- en C-omroepen verdween, en 

het minimum aantal leden ging omlaag, waardoor de mogelijkheden om toe te treden als nieuwe omroep 

werden verruimd. Op elk televisienet mocht niet meer dan 25% verstrooiende programma’s worden 

uitgezonden. Sponsoring van publieke programma’s zou slechts worden toegestaan in een beperkt aantal 

gevallen, om zo het non-commerciële karakter van de publieke omroep te versterken. Programma’s van 

verstrooiende aard mochten niet langer worden gesponsord. Het kijk- en luistergeld werd niet langer apart 

geïnd, maar werd een onderdeel van de inkomstenbelasting.47 Hiermee werd de publieke omroep wel een stuk 

afhankelijker van de begrotingsperikelen van de overheid. De publieke omroep kreeg daarom wel een 

inkomstengarantie, met een jaarlijkse prijsindexering.  
 

Op dit moment bevinden wij ons in het jaar 2007 en valt het huidige mediabeleid nog steeds onder eerder 

genoemde Concessiewet. Er is inmiddels wel al het één en ander veranderd, en men is druk bezig met de 
 

43 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 213 In: Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr.2 
44 www.bezorgdeomroepmedewerkers.nl Reacties op Rinnooy Kan Geraadpleegd 13 januari 2007 
45 www.cvdm.nl Wat houdt de Concessiewet in? Geraadpleegd 13 januari 2007 
46 Hoefnagel, F.J.P.M (2005) Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid. WRR. Pag. 23 
47 www.politiekcompendium.nl De Concessiewet. Geraadpleegd op 13 januari 2007 

http://www.bezorgdeomroepmedewerkers.nl/
http://www.cvdm.nl/
http://www.politiekcompendium.nl/
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vorming van een nieuw mediabeleid. Het debat over de toekomst van de publieke omroep en de 

concurrentiestrijd met de commerciële zenders is hierdoor weer een actuele discussie geworden. Net als in 

veel andere landen verliest ook in Nederland de publieke omroep terrein aan de commerciële omroepen. Het 

publiek, en in het bijzonder de jongeren, keren zich af van de publieke omroep. Tevens brengt de 

digitalisering meer concurrentie met zich mee door middel van digitale televisie en het snelgroeiende internet. 

Het medialandschap is aan het veranderen en het mediabeleid zal zich daaraan moeten aanpassen. Er is dan 

ook veel onderzoek gedaan naar de toekomst en het bestaansrecht van de publieke omroep. In het volgende 

deel van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op wat er is veranderd aan het huidige mediabeleid, welke 

onderzoeken er zijn uitgevoerd gericht op de toekomst van de publieke omroep en welk mediabeleidsvoorstel 

hier uiteindelijk uit voort is gekomen. 
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1.3  Deel 2: Toekomstig mediabeleid 
 

1.3.1  De vorming van een toekomstig mediabeleid  

Al snel na het ingaan van de nieuwe concessieperiode werd het voor de publieke omroep niet makkelijker. 

Het eerste kabinet Balkenende kwam in 2002 na de verkiezingen met een structurele bezuiniging op de 

publieke omroep van 30 miljoen. Onderzoeksbureau McKinsey&Co kreeg vervolgens de opdracht om te 

kijken naar de efficiëntie binnen de publieke omroep. Daarnaast kreeg de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) van het kabinet de opdracht onderzoek te doen naar het mediabeleid. McKinsey&Co 

concludeerden dat de omroep in Nederland in vergelijking met het buitenland erg efficiënt was, maar dat er 

toch viel te bezuinigen door meer samen te werken, door staf en management af te slanken, en door de 

kerntaken opnieuw te definiëren. De WRR maakte pas later hun conclusies bekend. Het tweede kabinet 

Balkenende legde vervolgens opnieuw een bezuiniging op aan de publieke omroep, beginnend met 40 miljoen 

in 2004, oplopend tot 80 miljoen in 2008.48 Intussen kon men zeker met het zicht op deze bezuinigingen niet 

stil blijven zitten. De concessieperiode voor de publieke omroep liep nog tot 2010, maar er werd al druk 

nagedacht over hoe de toekomst van de publieke omroep eruit moest komen te zien. Het rapport ‘Achter de 

Schermen’ (2004) van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf daarbij een goed inzicht in een veranderd 

medialandschap. Er verschenen vervolgens een aantal rapporten; ‘Omzien naar de omroep’, een rapport van 

de Visitatiecommissie onder leiding van Rinnooy Kan (2004); ‘Focus op Functies’, van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) en ‘De Publieke omroep voorbij’, van de Raad van 

Cultuur (2005). Deze vormden samen met de reacties van betrokken organisaties en particulieren en 

achtergrondstudies van TNO en het Sociaal en Cultureel Planbureau de basis voor het kabinetsplan: ‘Met het 

oog op morgen…De publieke omroep na 2008’. Dit kabinetsplan werd in 2005 door de staatssecretaris van 

Media en Cultuur, Medy van der Laan, gepresenteerd. Met de val van het tweede kabinet Balkenende in 2006 

werd haar kabinetsplan uiteindelijk nooit in behandeling genomen door de Tweede Kamer. Hiermee lag de 

toekomst van de publieke omroep weer open. Op dit moment is deze situatie nog ongewijzigd. Een 

beschrijving van de verschillende onderzoeken en het kabinetsplan van Medy van der Laan zal een beeld 

schetsen van de toekomstplannen die er voor de publieke omroep op de tafel liggen. 
 

1.3.2  Sociaal en Cultureel Planbureau: Achter de schermen 

In het rapport ‘Achter de schermen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau van 2004 is een schets gemaakt 

van de trends in het media- en ICTgebruik sinds 1975.49 Door de komst van commerciële televisie en internet 

was de hoeveelheid informatie en amusement snel gegroeid. In het rapport staan de resultaten van onderzoek 

naar welke consequenties dit had voor het mediagebruik van Nederlanders. Men constateert dat het media-

aanbod sinds 1975 enorm is gegroeid, maar dat de hoeveelheid tijd die Nederlanders aan media besteedden 
                                                 

48 www.omroep.nl  Geschiedenis van de publieke omroep Geraadpleegd op 13 januari 2007 
49 http://www.scp.nl  Oude en nieuwe media voeren strijd om schaarse vrije tijd . Geraadpleegd op 21 januari 2007 en Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (2005) ‘Achter de Schermen’ dienden als basis voor deze paragraaf 

http://www.omroep.nl/
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vrijwel gelijk was gebleven op 18 á 19 uur per week (waarvan 27% aan televisie). De computer en het 

internet trokken in het jaar 2000 al 9% van de totale mediatijd naar zich toe.50 Hieruit kon worden 

geconcludeerd dat de opkomst van nieuwe media ten koste moest zijn gegaan van de bestaande media. 

Jongeren besteedden de meeste tijd aan computers, internet en games. Zij liepen samen met hoger opgeleiden 

en mensen behorend tot hogere inkomensgroepen voorop in het gebruik van internet. Qua televisie gaven 

lager opgeleiden en jongeren de voorkeur aan de commerciële zenders. Terwijl ouderen en hoger opgeleiden 

de publieke omroep het meest trouw bleven. De tijd die Nederlanders aan televisie besteedden steeg van 10,2 

uur per week in 1975 naar 12,4 uur in 2000. In Nederland was het marktaandeel hiervan van de publieke 

omroep vergeleken met andere Europese landen relatief laag. Per hoofd van de bevolking werd hier echter 

ook veel minder geld aan de publieke omroep besteedt dan bijvoorbeeld in Duitsland en het Verenigd 

Koninkrijk (inclusief reclame- en sponsorgelden jaarlijks 45 euro, tegenover 97 euro in Duitsland en 103 euro 

in het Verenigd Koninkrijk).51

 

Het rapport onderscheidt vier sociaalstructurele ontwikkelingen: demografische veranderingen, 

onderwijsexpansie, groeiende tijdsdruk en welvaartsgroei. Daarnaast spreekt men over vijf sociaal-culturele 

ontwikkelingen: individualisering, informalisering, informatisering, intensivering en internationalisering. 

Deze ontwikkelingen hebben volgens het rapport geleid tot enerzijds een verandering in het mediagebruik van 

alle mediatypen, en anderzijds vervaging van de grenzen tussen de verschillende media. Het resultaat was een 

gevarieerder media- en informatieaanbod. De kijker kon zijn informatie inmiddels op verschillende manieren 

verkrijgen: via televisie, maar ook bijvoorbeeld via internet. Internet had zich inmiddels ontwikkeld tot een 

centraal distributiemedium voor tekst, beeld, geluid, en onderlinge communicatie. Een mediabeleid ingedeeld 

naar letteren, pers, omroep, ICT en communicatie-infrastructuur was volgens het rapport dan ook niet langer 

adequaat. Een alternatieve indeling naar de maatschappelijke functies die media vervullen zoals informeren 

en opiniëren, gezelschap bieden en verbondenheid creëren, socialiseren en cultureel integreren en als laatste 

amuseren, lag meer voor de hand. Volgens het rapport moest het mediagebruik per medium worden bekeken. 

De discussie zou dan ook niet moeten gaan over de inrichting van de publieke omroep, maar over het 

voortbestaan en de nieuwe rol van de publieke omroep binnen het medialandschap. De publieke omroep 

behoorde zijn bestaansrecht immers te ontlenen aan het feit dat hij functies vervulde die anderen niet 

vervulden. Zo zouden de commerciële omroepen zich vooral op de functie amusement richten en lag het 

bestaansrecht van de publieke omroep wellicht in het vervullen van de functies die de commerciële zenders 

lieten liggen. Het was echter ook mogelijk dat andere media de functies van de publieke omroep zouden gaan 

vervullen. Mensen konden hun informatie immers ook via een ander medium gaan verkrijgen en op die 

manier toch goed geïnformeerd blijven. Dit zag het Sociaal en Cultureel Planbureau niet als iets 

zorgwekkends. Er zou gewoon sprake zijn van een mediaverschuiving.  
 

50 http://www.scp.nl  Oude en nieuwe media voeren strijd om schaarse vrije tijd . Geraadpleegd op 21 januari 2007 
51 Idem. 
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1.3.3  Visitatiecommissie: Omzien naar de Omroep 

Met de komst van de Concessiewet was wettelijk een regelmatige evaluatie en toetsing van de prestaties van 

de publieke omroep geïntroduceerd.52 In 2004 heeft de Visitatiecommissie onder leiding van Rinnooy Kan 

voor het eerst een evaluatie gedaan. De resultaten staan in het rapport ’Omzien naar de Omroep’. De 

commissie had onderzocht op welke wijze de individuele omroepinstellingen bij hadden gedragen aan de 

verwezenlijking van de taakopdracht van de publieke omroep in de periode 2000-2004. De commissie deed 

naar aanleiding van dat onderzoek aanbevelingen over de taakopdracht en doelstelling van de landelijke 

omroep met betrekking tot de periode van erkenningverlening 2005–2010. De belangrijkste conclusies van dit 

rapport zijn dat de publieke omroep nog te weinig als een eenheid opereerde en dat de televisienetten voor 

belangrijke publieksgroepen onvoldoende herkenbaar waren.  
 

Uit de beoordeling van de afzonderlijke omroepinstellingen blijkt dat deze allemaal ‘redelijk’ presteerden. 

Alle omroepen mochten deel uit blijven maken van het Nederlandse omroepbestel. Voor vrijwel alle 

omroepen gold echter wel dat ze de doelstellingen voor het aanbod dat ze wilden realiseren en de doelgroepen 

die ze wilden bereiken niet helder hadden geformuleerd. De omroepinstellingen voelden zich onvoldoende 

verantwoordelijk voor de doelstellingen van de publieke omroep als geheel. Daarnaast stelde de commissie 

vast dat de financiële transparantie van de omroepen onvoldoende was, dat een heldere notie van kwaliteit 

ontbrak, de talentontwikkeling te weinig aandacht kreeg, en er onvoldoende samenwerking bestond of kennis 

gedeeld werd in de ontwikkeling van omroep naar multimediaorganisatie. De toch nog wel ‘redelijke’ 

prestaties van de omroepen impliceerden echter nog niet dat de publieke omroep als geheel goed presteerde. 

Het geheel was helaas minder dan de som der delen. Het kijkaandeel verwijderde zich gaandeweg van de ooit 

beoogde 40%. Belangrijke groepen, zoals jongeren en allochtonen, werden door de publieke omroep 

onvoldoende bereikt. Circa negen miljoen Nederlanders dreigden de publieke televisie de rug toe te keren. 

Het probleem zou voor een deel liggen in het moeizame proces waarmee programmaschema’s voor televisie 

(en radio) tot stand kwamen. Vooral het programmeren van televisiezenders was verworden tot een 

inefficiënte procedure. De belangrijkste oorzaak daarvan was de bestuurlijke structuur van de publieke 

omroep. Tevens zou de blik te weinig gericht zijn op de kijker, en te veel op interne bestelkwesties.  

 

De basis voor een nieuw bestel moest volgens de commissie dan ook liggen in sterke, geprofileerde, en goed 

te onderscheidden netten en zenders die regelmatig zouden worden geijkt aan de maatschappelijke praktijk. 

De commissie adviseerde dan ook een sterke centrale aansturing van de publieke omroep en een niet al te 

sterke autonomie van netten en zenders. Er zouden duidelijke net- en zenderprofielen moeten worden opgezet. 

De commissie heeft hiervoor verschillende modellen overwogen: het ‘thuisnetmodel’, waarin enkele 

                                                 
52 www.politiekcompendium.nl  De Concessiewet. (geraadpleegd op 20 januari 2007), Rutten. P. ‘Omzien naar de omroep: Het rapport van 
de visitatiecommissie in omroeppolitiek perspectief,  Pag. 144- 153  In: Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 
2 en Rinnooy Kan, A.H.G. (2004) Omzien naar de omroep. Visitatiecommissie landelijke publieke omroep, vormden de basis van deze 
paragraaf. 

http://www.politiekcompendium.nl/
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omroepen samen een zender zouden beheren, en het ‘programmeringsmodel’, waarin de omroepverenigingen 

een soort van ‘productiehuizen’ zouden worden en alle regie bij de Raad van Bestuur zou komen te liggen. 

Van beide modellen werd echter afgezien. Er werd uiteindelijk een model geadviseerd waarin de 

omroepverenigingen primair verantwoordelijk zouden blijven voor het autonoom produceren van 

identiteitsprogramma’s. Hiervoor zouden de omroepen dan een kwart tot de helft van de huidige programma-

uren tot hun beschikking krijgen. Naast de identiteitsprogramma’s zouden er programma’s moeten worden 

gemaakt en uitgezonden binnen het profiel van het net of de zender. Hiervoor konden naast de 

omroepverenigingen ook private producenten en productiemaatschappijen in aanmerking komen. De keuze 

zou uiteindelijk bij de net- en zenderdirecties liggen, die ervoor moesten gaan zorgen dat de programma’s op 

een adequate manier in het programmaschema werden geplaatst. De voordelen van dit model waren dat de 

omroepen konden uitgroeien tot brede non-profit mediaorganisaties, dat de externe pluriformiteit scherper tot 

uitdrukking kon worden gebracht, en dat netten meer kijkergericht zouden worden. 
 

De Raad van Bestuur, aan het hoofd van de publieke omroep, moest de volle beschikbare 25% (in plaats van 

10%) van het programmabudget gaan inzetten voor netversterkende programmering. De Raad van Toezicht 

moest worden samengesteld uit onafhankelijke representanten van de samenleving, die geen rechtstreekse 

band met de omroepen hadden. De omroepvoorzitters moesten geen zitting meer nemen in de Raad van 

Toezicht. Hun ‘politiek gekonkel’ en lange discussies stonden namelijk een efficiënte samenwerking van de 

omroepen en een duidelijke profilering van de netten in de weg. Omroepinstellingen zouden vervolgens 

vertegenwoordigd moeten gaan worden in een nieuw in te stellen College van Advies.  
 

In een prestatiecontract van de publieke omroep met de landelijke overheid zouden specifieke handvesten 

moeten worden vastgesteld. Deze gaven dan aan wat de belangrijkste karakteristieken zouden moeten zijn van 

de televisieprogramma’s die de publieke omroep tijdens de looptijd van het contract de samenleving ging 

bieden. Hierin zouden doelgroepen, kwaliteitscriteria en bereikcijfers worden opgenomen. Hiermee zou dan 

toetsbaar worden of daadwerkelijk iedere Nederlander iets van zijn of haar interesse bij de publieke omroep 

had gevonden.  
 

De commissie was ervan overtuigd dat een combinatie van sterke netten en zenders met een inhoudelijk 

scherper aangezette vorm van externe pluriformiteit de publieke omroep in staat zou moeten stellen haar taak 

kijkergerichter te kunnen vervullen. Een aantal van de bestuurlijke ingrepen die in dit voorstel is voorgesteld 

is ook overgenomen: meer budget en bevoegdheid voor de Raad van Bestuur en een andere samenstelling van 

de Raad van Toezicht (zonder omroepvoorzitters). Dit werd in 2005 in de wet aangepast. Er werd tevens 

besloten om de concessieperiode voor de omroepverenigingen in te korten van 2010 naar 2008 (de concessie 

voor de publieke omroep NOS bleef gewoon tot 2010 gelden). Dit was besloten met het zicht op de vergaande 

plannen die het kabinet Balkenende II had om het publieke omroepbestel te reorganiseren na 2008. Deze 
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plannen staan beschreven in het kabinetsplan ‘Met het oog op morgen…..de publieke omroep na 2008’, dat 

onder leiding van de staatssecretaris van Media en Cultuur, Medy van der Laan, tot stand was gekomen. De 

basis van dit kabinetsplan werd gevormd door het WRR-rapport ‘Focus op functies’, dat in het voorjaar van 

2005 is gepubliceerd.  
 

1.3.4  WRR: Focus op functies 

Het rapport ‘Focus op functies’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) uit 2005 sloot 

goed aan bij het onderzoek ‘Achter de schermen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.53 Ook de WRR 

adviseerde om de beleidsvisie van de overheid op het medialandschap radicaal te wijzigen. Het doorbreken 

van het sectorale, mediumgebonden mediabeleid wordt in dit rapport tot een absolute prioriteit verheven. De 

WRR heeft in hun rapport een aantal ontwikkelingen beschreven die zich in het medialandschap hadden 

voorgedaan. Een publiek gericht medialandschap was verschoven naar een privaat en commercieel 

georiënteerd landschap, en een aanbodgericht landschap had plaats gemaakt voor een vraag georiënteerd 

landschap. Tevens was er meer aandacht voor amusement en vermaak gekomen. Iets wat ten koste ging van 

andere genres. De technologie was zo snel veranderd, dat het medialandschap over de Nederlandse grenzen 

was gaan reiken. Deze zou dan ook volgens de WRR steeds meer gereguleerd gaan worden vanuit de 

Europese Unie en de gezamenlijke richtlijnen. Tevens waren er door de nieuwe technologie steeds meer 

nieuwe mediavormen ontstaan, waaronder ook hybride vormen van inhoud zoals de docusoap of 

infotainment. 
 

De zienswijze waarin beleid per medium en per infrastructuur werd beredeneerd moest volgens de WRR 

vervangen worden door een visie waarin de functies van het medialandschap als geheel centraal stonden. 

Beleid, regulering en toezicht hadden zich te veel gericht op afzonderlijke media en waren te sterk gegrond op 

de bestaande ‘klassieke’ media en distributiekanalen zoals televisie, radio, pers, omroep, kabel en ether. Deze 

benadering was volgens de WRR in de toekomst steeds minder geschikt om zowel de belangrijke risico’s als 

kansen te kunnen ontdekken die in het versmeltende medialandschap verscholen lagen.54 De Raad adviseerde 

dan ook een nieuwe manier van kijken naar het medialandschap. De toenemende digitalisering en 

technologische convergentie hadden tot gevolg gehad dat steeds vaker verschillende typen eindapparatuur 

dezelfde diensten konden aanbieden. De inhoud en functie zouden dus niet langer afhankelijk zijn van een 

medium. De maatschappelijke functies waar het medialandschap als geheel in moest voorzien zouden centraal 

moeten staan, in plaats van de afzonderlijke media en infrastructuren. Daarbij onderscheidde de WRR 

allereerst twee fundamentele waarden: vrijheid en gelijkheid. Vervolgens de waarden die met het mediaterrein 

verbonden waren: pluriformiteit, onafhankelijkheid en toegankelijkheid. Ten slotte nog een drietal 

aanvullende waarden op basis van een analyse van het toenmalige medialandschap: kwaliteit, sociale 
                                                 

53 Donk, W. van den,. Focus op functies: De visie van de WRR  Pag. 166-176 In: Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 
34/2006/nr2 en WRR (2005) Focus op Functies vormden de basis voor deze paragraaf.  
54 Idem.  Pag. 166-176.  
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samenhang en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.55 Hiermee bood de WRR een normatief kader 

voor mediabeleid.  
 

Met het oog op de publieke omroep onderscheidde de WRR tevens vier modaliteiten: geen publieke 

voorziening; een minimale voorziening met nieuws en een productiefonds; een BBC-model; een ‘gemengd en 

open model’. Dit laatste model kreeg de voorkeur. Daarin zouden de belangrijkste functies van publieke 

omroep worden ondergebracht bij verschillende instanties: onafhankelijke nieuwsvoorziening bij publieke 

organisatie/NOS; opinie, achtergronden en debat bij de omroepverengingen; kunst en cultuur op open 

inschrijving.56 Amusement zou niet langer een kerntaak zijn. De tijd dat omroepen alleen op 

overheidsfinanciering konden drijven zou voorbij moeten zijn. De publieke omroep zou een ‘publiek-private’ 

omroep moeten worden. De overheid zou de omroepenverengingen niet meer in het geheel moeten 

financieren, maar alleen de programma’s die anders niet zouden worden uitgezonden en in één van de 

maatschappelijke functies pasten. De publieke omroep zou moeten aanvullen wat de markt (de commerciële 

omroepen) liet liggen. Een apart orgaan zou dan moeten gaan beoordelen welke programma’s dat waren en 

wie ze mocht gaan maken. Ook private ondernemingen moesten daarvoor in aanmerking kunnen komen. De 

WRR had gekozen voor deze functionele benadering omdat zij ruimte open liet voor de toekomstige invulling 

van de functies. Verschillende programmatypen en genres zouden een functie kunnen gaan invullen. 

Tegelijkertijd kon een programma ook meerdere functies gaan invullen.  
 

1.3.5  Raad van Cultuur: De publieke omroep voorbij 

De WRR had een goede en duidelijke beleidsrichting voor de lange termijn aangegeven.57 Steun hiervoor 

kwam van de Raad van Cultuur dat zich uitte in het rapport; ‘De publieke omroep voorbij’ (2005). In het 

advies wordt een pleidooi gehouden voor een heldere afbakening van de publieke taak in het mediadomein. 

De publieke omroep zou volgens de Raad van Cultuur op een paar punten tekort schieten. De publieke 

omroep zou bijvoorbeeld niet langer een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij zijn. Door de 

ontzuiling en de neiging van mensen zich niet meer aan te sluiten bij verenigingen was het huidige model van 

ledengebonden omroepverenigingen volgens de Raad achterhaald. Tevens zou de publieke omroep 

belangrijke doelstellingen niet halen: de vergroting van het aandeel Nederlands drama, een sterke 

netprofilering, groot publieksbereik en een goed programma-aanbod. De Raad van Cultuur was het dan ook 

eens met de WRR over het feit dat de publieke omroep door de overheid zou moeten worden afgerekend op 

de maatschappelijke taken en functies die deze behoorde te vervullen.  
 

 

                                                 
55 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 213 In: Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 2 
56 Idem. Pag. 215 
57 Raad van Cultuur (2005),‘De publieke omroep voorbij’ en Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 210-217 In: 
Tijdschrift voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr2. vormden de basis van deze paragraaf.  
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De Raad deed dan ook concrete voorstellen om het bestaande omroepbeleid te integreren in een breder 

mediabeleid. De Raad vond vooral de organisatievorm van de publieke omroep onwerkbaar. Van de 

verschillende functies die de media vervulden zou vooral de nadruk moeten komen te liggen op een publieke 

verantwoordelijkheid voor nieuwsvoorziening en opinievorming, vanwege hun evidente belang voor de 

samenleving, en voor kunst en cultuur, om vergelijkbare reden en vanwege hun kwetsbaarheid. De Raad 

stelde daarom een publieke media-organisatie voor die zowel nieuws- en opinieprogramma’s als kunst en 

cultuur ‘in een betrouwbare context’ aan zou bieden, met daarnaast een landelijk stimuleringsfonds voor 

publieke mediaproducties dat voor aanvulling vanuit de markt en innovatie moest gaan zorgen. Dit fonds 

moest voor de hele markt gaan functioneren. Bestaande fondsen zoals het Stimuleringsfonds Culturele 

Omroepproducties en het Bedrijfsfonds voor de Pers zouden hierin op kunnen gaan. De publieke media-

organisaties moesten over meer budget gaan beschikken om op alle platforms - ook de nieuwe media - actief 

te kunnen zijn. Vervolgens zou de overheid de plicht moeten hebben om de publieke omroep te controleren 

op de naleving van hun fundamentele waarden. De programma’s zouden ijkpunten moeten zijn ten aanzien 

van betrouwbaarheid, pluriformiteit, toegankelijkheid, kwaliteit, en transparantie. De overheid zou overigens 

niet alleen het aanbod moeten stimuleren, maar ook de mediawijsheid van gebruikers moeten vergroten, zodat 

zij zouden leren hoe media werkt en hoe men verschillende informatie kan plaatsen.  
 

1.3.6  Reactie van de Raad van Bestuur  

Eind 2004 - begin 2005 waarschuwde de Raad van Bestuur al dat bij ongewijzigd beleid de publieke omroep 

binnen enkele jaren zou afstevenen op marginalisering.58 Het kijktijdaandeel zou dan ruim onder de 30% 

liggen. De directe oorzaak zou de komst van een nieuwe commerciële zender (Talpa) zijn. Een fundamenteler 

probleem was echter dat de drie publieke televisienetten zich vaak tegelijkertijd op dezelfde doelgroepen 

richtten en daarmee elkanders kijkers kannibaliseerden. Het netto resultaat hiervan was dat de publieke 

omroep voor een groeiende groep Nederlanders (met name zij jonger dan 50 jaar) niet of nauwelijks een 

aantrekkelijk aanbod had. De publieke omroep zou zich te veel richten op ouderen en op de culturele 

bovenlaag. Daardoor zou de publieke omroep onmogelijk een rol van betekenis kunnen vervullen in de 

samenleving, op bijvoorbeeld het gebied van sociale cohesie. De legitimatie van de publieke omroep stond 

zodoende onder druk: waarom nog zulke grote bedragen investeren in een bestel waar steeds minder mensen 

iets van hun gading vonden? Op dringend verzoek van de omroepen besloten de Raad van Toezicht en de 

Raad van Bestuur uiteindelijk eind 2004 niet tot ingrijpende reorganisatie van de netten, maar tot een strategie 

waarbij binnen de bestaande thuisnetten een aantal programmatische verbeteringen werden doorgevoerd. 

Hiermee boden ze de omroepen een kans aan te tonen dat ook met een ‘thuisnetmodel’ de doelstellingen 

behaald konden worden. Een kijktijdaandeel van 34,5% werd de ondergrens. Op dat moment was dat aandeel 

nog 36,5% (januari 2005).  
                                                 

58 www.omroep.nl  Raad van Bestuur publieke omroep bepleit herinrichting televisienetten 25-11-2005 en Waarom een nieuwe inrichting 
van het publieke omroepbestel. 07-12-2005 vormden de basis van deze paragraaf. Geraadpleegd op 20 januari 2007 

http://www.omroep.nl/
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1.3.7  Kabinetsplan Met het oog op morgen….De publieke omroep na 2008. 

Na de vele rapporten, onderzoeken en adviezen, kon een visie vanuit het kabinet niet uitblijven.59 In 2005 

presenteerde staatssecretaris van Media en Cultuur Medy van der Laan een nieuw kabinetsplan: ‘Met het oog 

op morgen…De publieke omroep na 2008.’60 Als dit plan zou zijn aangenomen, zou het met ingang van 

september 2008 in werking treden. In dit kabinetsplan wordt deels het model van de WRR overgenomen in 

combinatie met enkele politieke wensen van coalitiepartijen, zoals bezuinigingen en de opheffing van de 

NPS. De kracht van het advies was vooral een strak betoog voor een nieuwe, van publieke functies uitgaande 

benadering van het mediabeleid. Het doel van de wet was te waarborgen dat de publieke omroep ook in het 

digitale medialandschap zijn maatschappelijke functie zou kunnen blijven vervullen en dat de publieke 

omroep bleef voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften van de maatschappij.61  
 

Volgens het kabinet moest de publieke omroep de beste garantie blijven voor een onafhankelijk, veelzijdig en 

veelvormig aanbod met hoge kwaliteitsstandaarden. De publieke omroep moest kwaliteit leveren, waar 

anderen zich aan zouden kunnen spiegelen. De taakopdracht van de publieke omroep moest daarom volgens 

het kabinet worden aangescherpt aan de hand van de volgende drie ‘publieke’ functies: 1) nieuws 2) 

opinievorming en maatschappelijk debat en 3) cultuur, educatie en overige informatie. De publieke omroep 

moest niet op een commerciële omroep gaan lijken. Vandaar dat amusement niet langer een doel op zich zou 

moeten zijn, maar enkel mogelijk moest blijven als vorm en hulpmiddel om publieke functies te realiseren.  
 

De eindverantwoordelijkheid voor de drie ‘publieke’ functies, de strategie, en het programmabeleid van de 

publieke omroep moest bij de Raad van Bestuur komen te liggen. De Raad van Bestuur moest hierbij de 

beschikking krijgen over 75% van het totale budget. De Raad van Toezicht zou het benoemen en controleren 

van de Raad van Bestuur onder zijn hoede krijgen. De omroepverengingen en -stichtingen (licentiehouders) 

zouden een eigen publieke taak en een gegarandeerd budget (21,5% van het totale budget) voor programma’s 

(inhoud, ofwel content) in de functie ‘opinie en maatschappelijk debat’ moeten krijgen. Het bestel moest 

tevens makkelijker kunnen worden betreden. Het zou dan ook open gaan voor toetreding van ideële 

omroeporganisaties met een maatschappelijke achterban van meer dan 50.000 leden (voorheen 150.000 en 

300.000 leden). In de nieuwe digitale context waren nieuwe kansen ontstaan voor communities met de 

publieke omroep als uitvalsbasis. Daarom zouden ideële omroeporganisaties voortaan ‘licentiehouders’ 

moeten worden genoemd. Nieuw daarbij was dat naast verenigingen met leden, ook stichtingen met donateurs 

een licentie konden gaan ontvangen. De licentiehouders konden hun eigen identiteit uitdragen in de functie 

‘opinie en maatschappelijk debat’. Voor de overige functies zouden programma’s moeten worden 

geproduceerd in open concurrentie met buitenproducenten. Deze programma’s zouden vallen onder de 

                                                 
59 Ministerie van OCW (2005) Met het oog op morgen…..de publieke omroep na 2008. en op www.minocw.nl
samenvatting Hoogtepunten wetsvoorstel nieuwe mediawet vormden de basis van deze paragraaf.  
60 Ministerie van OCW (2005) Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008. Den Haag: Ministerie van OCW. 
61 www.minocw.nl samenvatting Hoogtepunten wetsvoorstel nieuwe mediawet.  

http://www.minocw.nl/
http://www.minocw.nl/
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verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. ‘Opinie en maatschappelijk debat’ bleef voorbehouden aan 

licentiehouders, om te voorkomen dat een commercieel bedrijf zonder maatschappelijke achterban een 

opiniërend programma op het publieke net zou krijgen. Als de Ster zou worden afgeschaft, dan zou de 

rijksbijdrage omhoog moeten en zou de burger via de belastingen meer moeten gaan betalen. Men zou daar 

echter geen beter en gevarieerder publiek aanbod voor terug krijgen. Reclame zou dan ook gewoon op de 

publieke omroep moeten blijven. Het extra verlies van reclame-inkomsten zou naast de al aangekondigde 

bezuinigingen de publieke omroep fataal kunnen worden. Of het moest zo zijn dat de overheid de tekorten aan 

zou vullen. De kans hierop was echter gering. De jeugdprogrammering zou wel reclamevrij moeten worden 

gemaakt. Hiermee zou er in de overige zendtijd wel meer reclame komen, zodat de publieke omroep kon 

blijven rekenen op dezelfde inkomsten.  
 

Een gevolg van de digitalisering was dat radio, tv en internet langzaam in elkaar aan het schuiven waren, 

waardoor er nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstonden. Om die reden zou er multi- en crossmediaal gewerkt 

moeten gaan worden: ‘content’ zou langs verschillende wegen aan het publiek moeten worden aangeboden. 

Internet moest de hoofdtaak worden en ‘content’ moest centraal gaan staan in plaats van zendtijd. De publieke 

omroep moest een gids worden in een overvloedig media-aanbod. 
 

Omdat er in de wet volgens het kabinetsplan extra waarborg moest komen voor de interne pluriformiteit van 

nieuws - men werd immers verondersteld een gelijkwaardige en onpartijdige behandeling van alle 

standpunten te bieden - was er extra budget nodig. Door het wegvallen van de NPS zou er geld vrij komen 

voor extra versterking van de nieuwsfunctie. Tevens had de NPS niet de verplichte achterban van 50.000 

leden om licentiehouder te worden. De NPS en Educom zouden dan ook vanaf 31 augustus 2008 over moeten 

gaan naar de Stichting NOS, en daarmee dus in hun oude vorm verdwijnen. De NOS zou met zijn nieuwe taak 

die van de NPS als het ware overnemen: het zeker stellen van een breed en pluriform aanbod voor de publieke 

radio en televisiezenders en op internet. Net als de NPS zou de publieke omroep NOS zelf programma’s 

kunnen laten produceren wanneer ze lacunes in het programma-aanbod zouden constateren. Zodoende zouden 

de programma’s van de NPS gewoon kunnen blijven bestaan. Er zou dan echter een keuze moeten worden 

gemaakt of men vanuit het ‘neutraal’ perspectief van de publieke omroep wilde werken, of vanuit het 

‘gekleurde’ perspectief van een ledenomroep of stichting. Men moest in ieder geval hoe dan ook rekening 

houden met concurrentie van andere omroepverenigingen en externe producenten. 
 

De Raad van Bestuur zou minimaal 40% van het budget moeten gaan besteden (niet gebonden aan een 

functie) aan externe producenten. Er moest sprake zijn van ‘creatieve ondernemers’. Daarom kwam dit 

kabinetsplan met een concurrentiemodel voor de culturele en educatieve programma’s. Tot die externe 

producenten behoorden onafhankelijke producenten, maar ook commerciële productiebedrijven waaraan ook 

de omroepen deelnamen. Zo ontstonden er kansen voor makers buiten het bestel en werden alle 
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programmamakende organisaties geprikkeld tot de beste kwaliteit voor de beste prijs. Dit bood volgens dit 

kabinetsplan zowel de benodigde waarborgen voor kwaliteit en verscheidenheid van het aanbod als een goed 

bereik onder de gehele bevolking. Conform de Europese Richtlijn moest sowieso minimaal 10% van de 

zendtijd worden uitbesteed aan ‘echte’ onafhankelijke producenten. Het huidige systeem van financiering, 

met inkomsten uit reclame en een rijksbijdrage, zou worden gehandhaafd. De publieke omroep, inclusief de 

licentiehouders, mochten met voorafgaande goedkeuring van het Commissariaat voor de Media 

maatschappelijk ondernemen. De wet verstond onder maatschappelijk ondernemen alle activiteiten die 

verband hielden met het bijdragen aan de publieke taak, bijvoorbeeld het bijhouden van een website of het 

organiseren van evenementen. Inkomsten uit maatschappelijk ondernemen zouden altijd terug moeten vloeien 

naar de publieke omroep. Samenwerking met andere organisaties werd in een digitaal medialandschap bij 

uitstek gezien als middel om zichtbaar te blijven voor de burger. Daarnaast mochten de licentiehouders ook 

economisch ondernemen, dat wil zeggen zelfstandig commerciële activiteiten ontplooien, mits deze 

activiteiten strikt gescheiden bleven van de publieke taak, onder wettelijke voorwaarden en met voorafgaande 

goedkeuring door het commissariaat. Ze mochten dus met eigen geld commerciële activiteiten ontplooien, 

bijvoorbeeld een tijdschrift of een themakanaal, en de winst houden. 
 

Het kabinet stemde in mei 2006 in met deze nieuwe Mediawet. Vervolgens werd deze wet naar de tweede 

kamer gestuurd. Op 29 juni 2006 zegde de tweede kamerfractie van D66 de steun aan het kabinet op, 

vanwege de blijvende onvrede over het vreemdelingenbeleid van Minister Verdonk, aangaande de 

verblijfstatus en nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali. De D66-bewindsleden, waaronder Medy van der Laan, 

boden als gevolg hiervan hun ontslag aan. Medy van der Laan had toen net de nieuwe Mediawet ingediend bij 

de Tweede Kamer. Omdat zij echter vroegtijdig aftrad kwam de wet niet in behandeling. De toekomst van de 

publieke omroep ligt dan ook vooralsnog weer open. 
 

1.3.8 De laatste wijzigingen in het mediabeleid 

In 2004 had de Raad van Bestuur al geconstateerd dat de situatie van de publieke omroep er slecht voor stond. 

In 2005 was deze echter nog verder verslechterd. De Raad had een jaar daarvoor de omroepinstellingen de 

kans geboden om aan te tonen dat ook met een ‘thuisnetmodel’ de doelstellingen behaald konden worden. Dit 

bleek echter niet gelukt. Het kijktijdaandeel bedroeg nog maar 31,8% (in tegenstelling tot 36,5% het jaar 

voordien), en de vergrijzing van het kijkerspubliek had zich voortgezet.62 Bovendien liepen de financiële 

tekorten op tot circa 161 miljoen over 2007 en 2008.  
 

Deze zorgelijke ontwikkelingen waren ook al aangekaart in het ‘Tussentijds Concessiebeleidsplan’.63 

Gedurende de concessieperiode moest vóór het verstrijken van een periode van vijf jaar een ‘Tussentijds 

                                                 
62 www.omroep.nl Raad van Bestuur publieke omroep bepleit herinrichting televisienetten 25-11-2006. Geraadpleegd 20 januari 2007 
63 Publieke omroep. (2005) Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010. Hilversum 

http://www.omroep.nl/
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Concessiebeleidsplan’ voor de komende vijf jaar worden gemaakt. Dit plan was dan ook in 2005 

gepresenteerd. In dit plan zijn de ambities van de publieke omroep voor de komende vijf jaar geformuleerd. 

Hierin is beschreven dat de financiering van de publieke omroep onder druk stond, terwijl er tegelijkertijd 

juist geld nodig was voor nieuwe investeringen in een digitale toekomst. Er werd verwacht dat door het 

verlies van de voetbalrechten aan de nieuwe zender (Talpa) de Ster-inkomsten zouden dalen met dertig tot 

vijftig miljoen per jaar.  
 

Dit werd later nog eens ondersteund door de ‘Meerjarenbegroting 2007-2011’ van de publieke omroep. Men 

voorzag hierin de dalende inkomsten uit zowel reclame (men bereikte te weinig lucratieve doelgroepen) als 

programmagidsen (de publieke omroep moest zijn programmagegevens vrij geven) als doorgifte via de kabel 

(hiervoor zou de publieke omroep niet betaald worden, omdat de burger dan eigenlijk twee keer zou betalen 

voor de publieke netten). Samen met de uitputting van reserves en stijgende kosten voor digitale 

dienstverlening aan burgers, zag de financiële toekomst er somber uit. De daling kon in 2006 nog worden 

opgevangen door de inzet van de reserves. Na 2006 zou het geld op zijn en schetst deze begroting 

maatregelen die niet alleen de kwaliteit van het aanbod, maar zelfs de fundamenten van het bestel dreigden te 

raken: het aantal televisienetten en radiozenders. Indien het verlies aan reclame-inkomsten niet structureel zou 

worden opgevangen, kon een neerwaartse spiraal van afnemende inkomsten, kwalitatief mindere 

programma’s, minder kijkers en luisteraars en een versmalling van de publieke omroep niet worden tegen 

gehouden. Deze neerwaartse spiraal kon volgens de begroting worden voorkomen door middel van 

aantrekkelijk programma-aanbod, dat eerder ook al was beschreven in het ‘Tussentijds Concessiebeleidsplan’. 

Het zou echter veel creativiteit en efficiëntie in het bestel vergen om dat te kunnen realiseren.  
 

Staatssecretaris Medy van der Laan was inmiddels maanden bezig geweest met de totstandkoming van een 

eerste prestatieovereenkomst. Deze overeenkomst moest gebaseerd zijn op de ambities van de publieke 

omroep die waren opgesteld in het ‘Concessiebeleidsplan’. In de ‘Meerjarenbegroting 2007-2011’ had de 

publieke omroep echter laten weten dat de publieke omroep de ambities, die inmiddels opnieuw geformuleerd 

waren in het ‘Tussentijds Concessiebeleidsplan’, vanaf 2007 niet meer kon realiseren.64 De reden hiervoor 

was de sterk verslechterde financiële toekomst van de publieke omroep. Met minder budget zou het moeilijk 

worden de geformuleerde doelstellingen te behalen. De publieke omroep moest dan ook eerst de beste manier 

vinden om dit toch mogelijk te maken. Omdat een prestatieovereenkomst de publieke omroep zou afrekenen 

op de behaalde ambities en doelstellingen die geformuleerd stonden in het ‘Tussentijdse 

Concessiebeleidsplan’, leek het de publieke omroep nu geen goed plan om een contract met de overheid te 

ondertekenen. Hiermee werd echter niet gezegd dat de publieke omroep negatief tegenover het idee van een  

prestatieovereenkomst stond. In tegendeel: de publieke omroep vond het alleen toen een te groot risico om 

 
64 Publieke omroep. (2005) Meerjarenbegroting 2007-2011. Hilversum 
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een prestatieovereenkomst aan te gaan. 
 

Hoewel het doorvoeren van een nieuwe mediawet en het ondertekenen van een prestatieovereenkomst niet 

gelukt is, kunnen de visie en plannen van het kabinetsplan van Medy van der Laan uiteindelijk wel terug 

gevonden worden in de nieuwe inhoud en vorm van de publieke omroep. De Raad was naar aanleiding van de 

verslechterde financiële positie van de publieke omroep, zoals was gebleken uit de ‘Meerjarenbegroting 

2007-2011’, op zoek gegaan naar een manier tóch te kunnen voldoen aan de doelstellingen die waren 

geformuleerd in het ‘Tussentijdse Concessiebeleidsplan’. Op 8 maart 2006 werd door de voorzitter van de 

Raad van Bestuur, de heer Bruins Slot, in een persbericht een ‘programmeringsmodel’ aangekondigd en werd 

tevens de noodzaak hiervan aangegeven. 65

 

In 2005 was geconstateerd dat het verbeterde ‘thuisnetmodel’ toch zijn doelstellingen niet had gehaald. Uit de 

‘Meerjarenbegroting 2007-2011’ was gebleken dat de financiële situatie er zelfs nog zorgelijker voor stond 

dan de publieke omroep in eerste instantie gedacht had. De Raad van Bestuur nam dan ook het besluit om met 

ingang van 1 september 2006 de profielen van Nederland 1, 2, en 3 opnieuw vast te stellen. Na een 

zorgvuldige afweging tussen het al verbeterde ‘thuisnetmodel’ en een ‘programmeringsmodel’, was de Raad 

van Bestuur tot de conclusie gekomen dat een ‘programmeringsmodel’ gegeven de toenmalige 

omstandigheden de beste perspectieven bood voor een in de toekomst sterkere publieke omroep.  
 

De uiteindelijke keuze voor het ‘programmeringsmodel’ was niet alleen vanuit financieel oogpunt gemaakt 

(het zou 64 miljoen euro schelen met een ‘thuisnetmodel’).66 Er was hoe dan ook een noodzaak tot het 

veranderen van de netprofielen. Ook als de politiek had besloten, of alsnog in de toekomst zou besluiten, de 

tekorten te compenseren (wat niet in de verwachting lag), dan nog bleef deze noodzaak bestaan. De Raad van 

Bestuur was daarom te rade gegaan bij de Belgische VTR, die enkele jaren daarvoor ook met teruglopende 

kijktijdaandelen te kampen had gehad. De ervaringen daar, net als andere publieke omroepen in West-Europa, 

toonden aan dat alleen netprofielen op basis van kijkgedrag bijdroegen aan een optimaal publieksbereik. De 

publieke omroep bereikte nu grote bevolkingsgroepen niet of nauwelijks. Dit werd mede veroorzaakt doordat 

de profielen en de netten onvoldoende herkenbaar waren ingericht, vaak op elkaar overlappende doelgroepen 

waren gericht, en elkaar soms zelf beconcurreerden op hetzelfde moment om hetzelfde publiek. Het 

‘programmeringsmodel’ ging uit van andere netprofielen, een niet proportionele budgetverdeling over de 

netten, en een netoverschrijdende programmering en daarmee een andere wijze van zendtijdindeling. Er zou 

niet zozeer commerciëler moeten worden gewerkt, maar door de inzet van nieuwe netprofielen, die direct 

aansluiten op het kijkgedrag, zou er professioneler kunnen worden geprogrammeerd. Uit onderzoek was 

gebleken dat op televisie de overgrote meerderheid in de eerste plaats keek naar ‘programma’s’, ongeacht de 

 
65 www.omroep.nl  Kijkersprofiel bepaalt indeling publieke televisienetten  11-01-2006. Geraadpleegd 20 januari 2007 
66 www.omroep.nl  Waarom een nieuwe inrichting van het publieke omroepbestel. 07-12-2005. Geraadpleegd op 20 januari 2007 

http://www.omroep.nl/
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afzender. Op de tweede plaats keek men naar ‘netten’ en dan pas naar de ‘omroepen’.67 De netprofielen 

zouden er volgens de Raad als volgt uit moeten zien: net 1 moest een breed, samenbindend, familiaal karakter 

hebben, gebaseerd op gemeenschappelijke ervaringen. Een model met één breed net zou namelijk veel 

leefstijlgroepen aanspreken en daardoor de sociale cohesie bevorderen. Net 2 moest zich richten op 

meerwaarde, individuele verrijking, diepgang en zingeving. Daarmee zou dit net vooral recht doen aan de 

publieke taak ten aanzien van informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving. Net 3 moest ten slotte 

een dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, en jong karakter hebben. Dit zou bereikt worden door een 

bundeling van programma’s voor een jonger publiek. Tevens moest de programmatische vernieuwing een 

speerpunt worden. Zo zouden er naast ouderen meer, relatief jonge, mensen naar de publieke netten gaan 

kijken. Mensen onder de 50 jaar, een groep die ook voor de reclamemarkt veel interessanter is, zou men zo 

weer terug krijgen. Zo ving men twee vliegen in één klap. Door de verschillen tussen de netten zou niet alleen 

het bereik worden verhoogd en daarmee de reclame-inkomsten hopelijk stijgen, maar ook de pluriformiteit 

van het publieke bestel als geheel worden verbeterd. Tevens zou een deel van de bezuinigingen worden 

gehaald door meer te gaan herhalen. Uiteindelijk zouden er, ondanks deze kostenbesparingen, toch 

programma’s moeten gaan verdwijnen. Met het ‘programmeringsmodel’ zou dit echter meer in de hand 

worden gehouden dan met het ‘thuisnetmodel’. Met het nieuwe model werd weer vooruitstrevend gemikt op 

een kijktijdaandeel van 33%. 
 

Bij de omroepen was weinig draagvlak voor het ‘programmeringsmodel’. De VARA, VPRO, TROS, KRO, 

AVRO en NCRV diende in februari 2006 een bewaarschrift in tegen het besluit van de Raad van Bestuur om 

een nieuwe netprofilering in te voeren. Kijkers zouden volgens het bezwaarschrift worden beroofd van de 

vertrouwde netten en het zou de samenwerking tussen de omroepen op losse schroeven zetten.68 De 

onafhankelijke geschillencommissie van de publieke omroep achtte de Raad van Bestuur echter bevoegd tot 

het nemen van dit besluit. De bezwaren van de omroepverenigingen werden dan ook ongegrond verklaard. 

Toen de programmaschema’s uiteindelijk af waren, hadden verschillende omroepverenigingen nog steeds 

kritiek, maar kon de overgrote meerderheid zich desondanks vinden in de nieuwe genreschema’s.69  
 

In de eerste week (september 2006) haalde het nieuwe model netjes zijn doelstellingen. Zo zou het model een 

groter bereik hebben gerealiseerd onder jongere kijkers van 27,9% van het jaar voordien naar 30,2%. Ook was 

de belangrijke groep kijkers van jonger dan vijftig jaar toegenomen van 21% naar 25,5%. De kijkcijfers 

gingen per saldo niet omlaag en ook dat was een positieve ontwikkeling. Grote verwarring bij het publiek was 

tevens uitgebleven.70 We zijn inmiddels een paar maanden verder, maar de balans is nog niet opgemaakt. 
 

 
67 www.omroep.nl Raad van Bestuur publieke omroep bepleit herinrichting televisienetten. 25-11-2005 Geraadpleegd 20 januari 2007 
68 www.omroep.nl Nieuwe programmering publieke tv-netten goed begonnen 10-09-2006 Geraadpleegd 20 januari 2007 
69 Idem. 
70 Idem. 

http://www.omroep.nl/
http://www.omroep.nl/
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Na het aftreden van Medy van der Laan hebben de plannen rond de publieke omroep stil gelegen.  
 

Op dit moment is er net een nieuw kabinet aangetreden. Er kan dus weer worden nagedacht over een nieuw 

plan voor de publieke omroep. De concessie van de landelijke omroepverenigingen duurt maar tot 2008. Deze 

zou eventueel weer verlengd kunnen worden tot 2010 (zoals de concessie van de publieke omroep NOS), 

maar anders is er haast bij geboden om snel met een nieuw plan te komen. De vraag is of het plan van Medy 

van der Laan volledig van de baan zal gaan, of dat hier delen van zullen worden overgenomen. De PvdA was 

een fel tegenstander van haar kabinetsplan en heeft een tegenplan gepresenteerd in het rapport ‘De publieke 

omroep verdient beter’. Deze partij heeft nu een lid van zijn partij op het ministerschap van OC&W staan; 

Plassterk. De staatssecretaris van Media & Cultuur is Marja van Bijsterveld van het CDA geworden. Het kan 

dus alle kanten op gaan. Hierbij zal het legitimeren van de publieke omroep in ieder geval een centrale rol 

spelen. Deze legitimatie is nauw verbonden met het bieden van kwaliteit zoals al is gebleken uit de 

bovenstaande paragrafen. Dit zal verder uitgewerkt worden in het laatste deel van dit hoofdstuk. 
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1.4  Deel 3: Omroepbeleid en kwaliteit 
 

1.4.1  kwaliteit speelt belangrijke rol 

Het bovenstaande overzicht van rapporten en beleidsstukken heeft een beeld gegeven van de actuele stand van 

zaken bij de publieke omroep. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er over de toekomst van de publieke 

omroep nog lang gediscussieerd kan worden. De context van de publieke omroep is de afgelopen decennia 

fundamenteel veranderd. Waar de publieke omroep eerst nog het alleenrecht had op radio- en televisie-

uitzendingen, moet deze zich nu nadrukkelijk onderscheiden van het commerciële omroepaanbod. Bovendien 

moet de publieke omroep, net als andere publiek gefinancierde instellingen, steeds beter rekenschap geven 

van de besteding van middelen en de invulling van de opgedragen publieke taken.71 De concurrentie is in de 

loop der jaren steeds groter geworden. De publieke omroep levert dan ook al geruime tijd marktaandeel en 

reclamegeld in. De publieke omroep moet echter toch politieke legitimiteit verwerven door het uitzenden van 

programma’s die zich van de commercie onderscheiden. Deze programma’s trekken vaak minder publiek 

waardoor het brede bereik dat de publieke omroep moet behalen moeilijk te realiseren is. De principiële vraag 

voor de publieke omroep is wat nu precies zijn taak zal moeten worden. De visie van de overheid hierop is 

momenteel nog niet duidelijk en volop onderhevig aan discussie. De publieke omroepinstellingen zijn zelf 

niet bij machte om een strategie te bepalen. Daarnaast is er op dit moment ook kritiek op de organisatievorm 

die niet meer bij de ontzuilde samenleving zou passen. Een ander discussiepunt is hoe de publieke omroep 

zich moet gaan bewijzen in een digitale revolutie die het medialandschap radicaal verandert, onder de 

nauwlettende ogen van de Brusselse mededingingsautoriteiten, die bepaalde activiteiten of overheidssteun als 

concurrentievervalsend kan aanmerken.  
 

In de discussie over de publieke omroep speelt kwaliteit een belangrijke, maar vooralsnog paradoxale rol. De 

notie kwaliteit staat centraal in de maatschappelijke taakomschrijving in de Mediawet (die al aan veel 

wijzigingen onderhevig is geweest, met als laatste de Concessiewet, maar nog steeds van kracht is).72 De 

brede lagen van de bevolking moeten worden bereikt met programma’s die zich onderscheiden door kwaliteit 

en onafhankelijkheid. Hierbij dient men recht te doen aan de culturele diversiteit en pluriformiteit van de 

samenleving. In het laatste kabinetsplan ‘Met het oog op morgen’ wordt met betrekking tot de taken van de 

publieke omroep gesproken over betrouwbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid, 

maar ook kwaliteit. Ook de Visitatiecommissie Publieke Omroep, de Raad van Cultuur en de WRR kennen 

een prominente rol aan kwaliteit toe. Met het argument dat de publieke omroep programma’s aanbiedt die een 

bepaald kwaliteitsniveau bezitten en die door de commerciële omroepen niet of onvoldoende worden 

aangeboden, wordt het bestaan en de publieke financiering van de publieke omroep verdedigd. Economen 

                                                 
71 Rutten. P. ‘Omzien naar de omroep: Het rapport van de visitatiecommissie in omroeppolitiek perspectief,  Pag. 144-145. In: Tijdschrift 
voor de Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 2 
72 Rutten, P. (2006) De toekomst van de regionale publieke omroep. Pag. 58 
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spreken in dit verband over marktfalen.73 Omdat de markt bepaalde maatschappelijk gewenste diensten niet 

levert ontstaat er een publieke taak. Daarmee is kwaliteit ook één van de belangrijkste argumenten voor het 

bestaan van een publieke omroep geworden, iets wat in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Nu 

momenteel de discussie over de publieke omroep weer is opgelaaid, is dit argument weer in opspraak geraakt. 

In dit derde deel van dit hoofdstuk zal hier dan ook de aandacht op worden gevestigd. Hierbij zal worden 

nagegaan hoe met betrekking tot het omroepbeleid is omgegaan met het begrip kwaliteit, waarna vervolgens 

de balans zal kunnen worden opgemaakt.  
 

1.4.2  Omgaan met de publieke omroep en kwalitatief programma-aanbod 

Het radioreglement van 1930 kan worden gezien als één van de eerste indicatoren van overheidsoptreden ten 

behoeve van inhoudelijke kwaliteit. Hierin ligt basis voor het huidige mediabeleid. De beschikbare zendtijd 

werd verdeeld over omroeporganisaties die konden aantonen ‘dat zij in zoodanige mate gericht zij op 

bevrediging van in het volk levende culturele en godsdienstige behoeften, dat hare uitzending uit dien hoofde 

geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn’.74 Televisie werd in dit op levensbeschouwelijke leest 

geschoeide publieke omroepbestel opgenomen. Hierbij heerste een paternalistische en bevoogdende rol van 

de culturele elite die er op uit waren het volk cultureel en politiek inzicht te verheffen, en de zuilen in stand te 

houden. Het omroepbeleid van die tijd spitste zich voornamelijk toe op de kwestie van de toegang tot het 

bestel. Debat werd gevoerd in termen van ‘openheid’ en ‘geslotenheid’, de ‘boodschap’ werd aan de 

omroepen overgelaten. De autonomie en identiteit van omroepen waren heilig.75 In de loop van de jaren 

zestig zette zich echter ontzuiling in, en voelde niet iedereen zich meer gerepresenteerd. 
 

Bij de Omroepwet (1969) kwam dan ook de nadruk te liggen op de representativiteit. Een open bestel en de 

oprichting van de NOS met eigen zendtijd moest ervoor zorgen dat iedereen vertegenwoordigd zou worden. 

Bij de bevrediging van het volk kon nu ook aan de geestelijke behoeften worden gedacht.76 Deze wet leidde 

echter tot de ‘vertrossing’ van het aanbod. De kwaliteit van het aanbod kwam in opspraak, iets wat de eerste 

inhoudelijke bemoeienis vanuit de overheid tot gevolg had. De Nota over het Massamediabeleid (1975) 

vormde het begin van een expliciet mediabeleid. Hierbij werd de nadruk gelegd op de politiek-

maatschappelijke taak (informerende en opiniërende rol) van de media en pluriformiteit binnen de 

programmering.77 Met de taakopdracht van de omroepen om kwalitatief hoogstaande programma’s voor een 

breed publiek te leveren, werd de ‘programmakwaliteit’ overgelaten aan de omroepen zelf, maar ging de 

                                                 
73 Ploeg, R. van der. (2005) Kerntaken publieke omroep in de knel. (pag. 97-98) In: Dolfsma, W & Nahuis, R (red.) Media & Economie. 
Markten in beweging en een overheid die stuurt zonder kompas. (2005)  
74 Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar medium en maatschappij, 1919-1994. Pag. 51 
75 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 340  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
76 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 344  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
77 Idem. Pag. 349 
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overheid zich bemoeien met de pluriformiteit en werd dit het wachtwoord van het omroepbeleid.78 Een 

pluriform aanbod en het behoud van een brede publieksbasis konden toen nog beter naast elkaar gerealiseerd 

worden. De spanning tussen deze doelstellingen werd echter groter door de overvloed aan audiovisueel 

aanbod die volgde. 
 

In reactie op de toenemende concurrentie van buitenaf, de commercialisering en internationalisering van het 

aanbod, kwam er vanaf de jaren tachtig vervolgens meer nadruk op de sociaal-culturele functie van de 

publieke omroep. De vraag rees of de publieke omroep een basisvoorziening voor iedereen moest vormen, of 

een specifieke kwaliteitsgarantie moest waarborgen. Tussen deze twee uitgangspunten laveert sindsdien het 

mediabeleid: concurreren of complementeren. In cultuur werd uiteindelijk een nieuwe legitimatie gevonden 

naast de publieke taak van pluriformiteit en informatievoorziening, en cultuur kon als middel van 

onderscheiding worden ingezet.79 Het cultuurbeleid en mediabeleid koppelen zou meer mogelijkheden tot 

regulering en stimulering creëren, volgens de WRR (1982).80 In het al eerder besproken rapport van de WRR 

uit 1982 adviseerde men het veiligstellen van garanties voor pluriformiteit en het waarborgen van voldoende 

cultureel aanbod. Het mediabeleid werd in de Mediawet van 1988 vervolgens dan ook verder uitgebreid. Het 

waarborgen van kwaliteit kon niet puur worden overgelaten aan de publieke omroep, die zich door interne 

concurrentie had laten vervlakken. Dit werd dus een agendapunt voor overheidsbemoeienis. Aan het 

programmapakket van een omroep werden voortaan niet alleen de programmatische verplichting gesteld een 

bepaald percentage aan informatie en verstrooiing aan te bieden, maar ook aan cultuur en educatie. Om de 

overheid toch op ‘afstand’ te houden nam het Commissariaat voor de Media een aantal toezichthoudende 

taken op zich: controle op naleving van de programmavoorschriften en zendtijdtoewijzing. De cultuurpolitiek, 

die zich duidelijk kenmerkte door een hiërarchische cultuuropvatting, uitte zich daarnaast in de oprichting van 

het Stimuleringsfonds, die de opdracht had meegekregen door middel van subsidiëring de ontwikkeling en 

productie van kwalitatief hoogstaande culturele programma’s te bevorderen. Wat onder ‘kwalitatief’ kon 

worden verstaan liet de overheid over aan het fonds. Het toekennen van subsidies betekende voor de 

omroeporganisaties wel een inbreuk op hun programma-autonomie.81 Het proces van zenderdifferentiatie 

werd vervolgens met de start van het cultureel getinte Nederland 3 ingezet. 
 

Begin jaren negentig is een duaal bestel een feit en werd de publieke omroep geconfronteerd met een nieuwe 

context, een dalend marktaandeel en extra druk om de ‘voorkeursbehandeling’ die de publieke omroep geniet 

te legitimeren. De keuze tussen concurreren of complimenteren komt extra onder druk te staan. Bereik en 

doelmatigheid worden nieuwe aanvullende randvoorwaarden van de publieke omroep in de context van 

 
78 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 210 In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006 nr. 2.  
79 Blokker, M. (2003) Kwaliteit in Praktijk. Pag. 23 
80 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 348 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
81 Bardoel, J & Knulst, W. (1994) Een beetje klasse kan geen kwaad. Pag. 56 In: Raaij, F, van (e.a ed), (1994) Communicatie en informatie. 
Een stand van zaken. 
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commerciële concurrentie.82 In de ‘Pinksternotitie’ van D’Ancona (1991) werd een goede balans geadviseerd. 

Hierbij werd wat meer afstand genomen van de eerder soms wat elitaire pleidooien voor versterking van de 

culturele component in de omroep. Kwaliteit en cultuur waren zeker waardevol, maar daarmee mocht het 

publieksbereik en dus het draagvlak van de publieke omroep niet verloren gaan.83 Naast een veelzijdig 

programma-aanbod zou de publieke omroep zich wat betreft de kwaliteit van hun programma’s moeten 

onderscheiden door ‘een duidelijk eigen standaard’.84 Hier lag een taak voor de omroepen. Zij moesten zelf 

de ambitie hebben om programma’s te verzorgen die aan hoge artistieke en technische maatstaven voldoen en 

die, of het nu om amusement gaat of om informatie en cultuur, van originaliteit en zeggingskracht getuigen.85 

De organisatiestructuur leidde nog steeds tot interne concurrentie tussen de omroepen terwijl een goed 

samenwerkend bestel met een duidelijk profiel de commerciële concurrentie beter aan zou kunnen. 

Samenwerkingsverbanden per zender zouden een vereiste zijn voor versterking van het programmaschema en 

verbetering van de programmakwaliteit.  
 

In het ‘Meerjarenplan 1991-1995’ is het advies van de ‘Pinksternotitie’ ter harte genomen om als brede 

publieke omroep te concurreren door middel van programmering, maar bovenal door onderscheiding in het 

aanbod ten opzichte van de commerciële omroepen. Onderscheid en onderscheidendheid, waarin zowel de 

pluriformiteit van informatie als de kwaliteit van cultuur vervat zaten, werden vervolgens een belangrijke 

nieuwe grondslag voor het beleid met betrekking tot de publieke omroep.86 De publieke omroep moest zich 

als geheel gaan profileren voor meer bereik, en intern moesten de mogelijkheden worden gecreëerd om als 

omroep de kwaliteit te kunnen bieden waar zij verantwoordelijk voor werd gehouden. Dit uitte zich in een 

aantal wijzigingen. De programmavoorschriften, die dan gelden voor de publieke omroep als geheel, werden 

verder verscherpt: de percentages ten gunste van kunst en informatie werden verhoogd en er werd een 

maximum aan amusement gesteld. De zenderdifferentiatie, al ingezet met Nederland drie, werd voortgezet 

met de vorming van vaste omroepcombinaties. In het ‘thuisnetmodel’ kreeg elk net een eigen netbestuur en 

zeggenschap over de vaststelling en indeling van de zendtijd (het Commissariaat van de Media behield alleen 

zijn toezichthoudende taken). Hiermee vond er een overgang plaats van een bestel gekenmerkt door interne 

concurrentie tussen autonome, identiteitsgebonden omroeporganisaties, naar een grotere onderlinge 

samenwerking per programmanet en profilering van het publieke bestel als geheel. De gegarandeerde 

vijfjarige zendtijdvergunning die in 1995 werd ingesteld paste in deze lijn. De verschillende omroepen 

moesten samen komen tot een kwalitatief hoogstaand programma-aanbod dat duidelijk te onderscheiden was 

van de commerciële omroepen. De zendtijdvergunning gaf de publieke omroep de ruimte zich niet constant 

bezig te hoeven houden met de kijkcijfers.  

 
82 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 366  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
83 Idem. Pag. 355 
84 D’Ancona,  H. (1991) Publieke omroep in Nederland. Ministerie WVC. Pag. 5-6 
85 Idem. Pag. 13 
86 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 212-213 In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006 nr. 2. 



 40

                                                

De dalende kijkcijfers en daarmee de druk op de legitimatie van de publieke omroep bleef zich echter 

voortzetten. De blik werd dan ook gericht op het publiek. De legitimatie, zoals uit het rapport ‘terug naar het 

publiek’ (1996) bleek, kon gevonden worden in het belang van de omroep ten behoeve van de sociale cohesie 

en een betrouwbare informatieverschaffing, tegenover de individualiserende werking van nieuwe diensten als 

het informatierijke internet.87 Dit vereiste wel een nieuwe organisatiestructuur, en de percentages voor genres, 

onderwerpen en taken moesten in de wet beter worden verankerd. Naast de statische legitimatie die de 

omroepverenigingen ontleenden aan het ledental, zou ook een dynamische legitimatie nodig zijn, te weten een 

periodieke maatschappelijke toets op de feitelijk geleverde prestatie. Het oude, op de verzuiling geënte 

organisatieprincipe van evenredige vertegenwoordiging van overtuigingen en smaken werkt niet meer. 

Mensen organiseerden zich nog zelden collectief en duurzaam in het kader van vrijetijdsbesteding.88 Vandaar 

de noodzaak van een meetinstrument voor de publieke functie die niet alleen werd afgelezen van leden of 

kijkcijfers. De Organisatiewet (1998) nam in ieder geval de organisatorische wijzingen voor zijn rekening. De 

organisatiestructuur werd op zo’n manier veranderd dat er een duidelijk onderscheid kwam tussen de 

professionele uitvoering van de programmering enerzijds en het bestuurlijke toezicht anderzijds. Dit bleek 

later essentieel voor de werking van een concessiestelsel waarin op de prestaties moest kunnen worden 

afgerekend. 
 

Met gebruik van elementen uit andere beleidstradities - zoals kunstbeleid - werd een nieuw omroepbeleid 

geïntroduceerd met de Concessiewet (2000).89 Hierbij had men net als bij de zendtijdvergunning niet de 

constante druk om de kijkers, maar de nieuwe organisatiestructuur zorgde ervoor dat de publieke omroep 

beter kon worden afgerekend op de behaalde prestaties. Met een concessiestelsel hoopte men een geschikt 

middel te hebben gevonden om een publiek omroepbestel op basis van verschillende productie-eenheden te 

organiseren. Hiermee zou dan enerzijds de gewenste afstand tot beleid van de instellingen kunnen worden 

bewaard en anderzijds de gewenste controle op de vervulling van de publieke taak kunnen worden 

uitgeoefend. Voorwaarden voor een adequaat werkend concessiestelsel waren dan wel een duidelijke 

taakopdracht en een publieke verantwoordingsplicht, en voor de concessionarissen, periodieke toetsing door 

een niet-politieke instantie en daadwerkelijke openheid voor nieuwe gegadigden.90 In deze wet werden dan 

ook niet alleen de programmavoorschriften verder verscherpt, maar ook werd voor het eerst de missie van de 

publieke omroep als geheel geformuleerd. Hierin lag de nadruk op een brede opdracht met kwaliteit en 

diversiteit aan programma’s. De dynamische legitimatie van de publieke omroep, de periodieke beoordeling 

van de feitelijk geleverde prestaties (dus ook de missie) en het aanspreken van de omroep op haar resultaten, 

kreeg vorm in een externe visitatiecommissie. Deze periodieke beoordeling (om de vijf jaar), gekoppeld aan 

 
87 Bardoel, J. Mediabeleid tussen traditie en toekomst. Pag. 213 In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006nr. 2. 
88 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 364  In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
89 Idem. Pag. 365  
90 Idem. Pag. 364  
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verlenging van de concessie en erkenning, moest de spil worden van de continue vernieuwing van de publieke 

omroep.91 Hierbij wordt getoetst op punten als kwaliteit van de programma’s, het publieksbereik en de mate 

van bereidheid van omroepverenigingen tot samenwerking binnen het publieke bestel, zij het op zo’n manier 

dat de omroepvereniging in haar programmabeleid de eigen identiteit tot uiting blijft laten komen. Hierbij 

werd ook aandacht besteed aan het beoordelen van de kwaliteit van de publieke omroep. 
 

De commissie deed in 2005 voor het eerst verslag. Zij adviseerde een aantal nieuwe wettelijke instrumenten 

ter verbetering van alle programma’s. Dit was gebaseerd op verschillende informatiebronnen: 

zelfevaluatierapporten van de gevisiteerde organisaties, openbare en vertrouwelijke achtergronddocumenten, 

en gesprekken met ruim negentig personen uit de wereld van de publieke omroep.92 Alle bestaande omroepen 

behielden in ieder geval hun exclusieve toegang tot de ether. De commissie constateerde wel dat de 

afzonderlijke omroepen tekort schoten in hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele publieke 

omroep, waardoor het gehele aanbod onevenwichtig was en de publieksdoelstellingen niet werden 

gerealiseerd. De omroepen moesten meer een eenheid vormen en de televisienetten moesten voor belangrijke 

publieksgroepen herkenbaarder worden. Dit heeft onlangs (september 2006) geresulteerd in de overgang naar 

een programmeringsmodel. Een belangrijke constatering van de commissie daarnaast was het ontbreken van 

een heldere notie van kwaliteit.93 Zowel op het niveau van de instellingen afzonderlijk, als op dat van het 

publieke bestel als geheel, is geen sprake van een kwaliteitsbeleid. Er is geen conceptuele visie op dit punt, 

laat staan een operationele notie van kwaliteit.94 In meer algemene zin zijn er geen eenduidige, controleerbare 

en evalueerbare doelen voor de ontwikkeling van het aanbod van programma’s. De programmavoorschriften 

zijn te weinig transparant en eenduidig. Hiermee werd de vinger op een zwakke plek gelegd.  
 

De commissie adviseerde het hanteren van prestatiecontracten, waardoor het programmavoorschrift en de 

weinig transparante verantwoording van de naleving ervan geschrapt kunnen worden.95 Dit advies vinden we 

terug in het kabinetsplan van Van der Laan. De ambities van de publieke omroep zouden dan wel vertaald 

moeten worden in controleerbare bereiks- en waarderingsdoelstellingen en vervolgens getoetst moeten gaan 

worden, evenals de kwaliteit. De prestatiecontracten zijn echter nog niet van kracht. Daarnaast ligt ook nog 

een mogelijk plan dat in zijn uiterste vorm de omroepen tot productiehuizen maakt, maar in eerste instantie 

wil men dit slechts deels doorvoeren. De belangrijkste functies van publieke omroep, naar het rapport van de 

WRR ‘focus op functies’, zouden dan worden ondergebracht bij verschillende instanties: onafhankelijke 

nieuwsvoorziening bij publieke organisatie/NOS; opinie, achtergronden en debat bij de omroepverengingen; 

kunst en cultuur op open inschrijving. Hierbij zal een in te stellen net-zenderdirectie kiezen uit de diverse 
 

91 Hoefnagel, F.J.P.M. (2005) Geschiedenis van het Nederlands inhoudelijk mediabeleid. WRR. Pag. 24 
92 Rutten. P. Omzien naar de omroep: Het rapport van de visitatiecommissie in omroeppolitiek perspectief,  Pag. 145. Tijdschrift voor de 
Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 2 
93 Idem. Pag. 146 
94 Rinnooy Kan, A.H.G. (2004) Omzien naar de omroep. Visitatiecommissie landelijke publieke omroep. Pag. 51 
95 Rutten. P. Omzien naar de omroep: Het rapport van de visitatiecommissie in omroeppolitiek perspectief.’ Pag. 152. Tijdschrift voor de 
Communicatiewetenschap. Jaargang 34/2006/nr. 2 
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intekenaars, zowel omroepen als particuliere instellingen, voor het beste programmavoorstel, op basis van 

traceerbare prijs- en kwaliteitscriteria en een transparante procedure. In een dergelijk subsidiestelsel zouden 

alle programmamakende organisaties geprikkeld worden tot de beste kwaliteit voor de beste prijs. Dit zou de 

benodigde waarborg bieden voor kwaliteit en verscheidenheid van het aanbod, en een goed bereik onder de 

gehele bevolking. Beide modellen zijn echter nog toekomstplannen. 
 

1.4.3 De balans kan worden opgemaakt 

Er kan grofweg worden gesteld dat de nadruk op pluriformiteit langzaam is vervangen door de diversiteit van 

het programma-aanbod en de (onderscheidende) kwaliteit van het programma-aanbod. Hierbij werd het ook 

zaak om voorwaarden als bereik en doelmatigheid niet uit het oog te verliezen, gezien de legitimatie naar de 

Europese wetgeving en naar het publiek zelf. De uitdaging was vervolgens om met de spanning tussen 

kwaliteit en bereik om te leren gaan.96 Zowel kwaliteit als pluriformiteit zijn immers voorwaarden die in de 

taakopdracht van de publieke omroep worden genoemd. Vanuit deze taakopdracht werden dan ook de 

programmavoorschriften steeds meer verscherpt en is er steeds verdere zenderdifferentiatie doorgevoerd tot 

een uiteindelijk duidelijke zenderkleuring. Daarnaast is er organisatorisch steeds verder toegewerkt naar een 

centralere regie en hebben de omroepen veel van hun autonomie moeten inleveren.Het amusementsgehalte bij 

de publieke omroep is steeds meer aan banden gelegd. 
 

Nieuw is het advies geuit door de WRR om het doorbreken van het sectorale, mediumgebonden mediabeleid 

tot absolute prioriteit te verheffen. Maar tot nu toe is er nog geen afscheid genomen van de afzonderlijke 

tradities van omroep- en persbeleid, met grote onderlinge verschillen naar organisatiemodel en 

overheidsinterventie. Hoe het nieuwe landschap er precies uit zal gaan zien, is niet te voorspellen, wel dat de 

digitalisering belangrijke verschuivingen met zich mee zal brengen, met name in de wijze waarop 

mediaproducties geproduceerd en gedistribueerd zullen worden. Door de verschuivingen van gesloten naar 

open mediasystemen neemt bijvoorbeeld de diversiteit (in productie) toe. En bij toename van diversiteit wordt 

kwaliteit een urgent onderwerp.97  De eis van kwaliteit gaat naar het zich laat aanzien hoe dan ook een 

belangrijke rol spelen. Mede op grond van Europese regelgeving zal preciezer moeten worden 

beargumenteerd welke opdracht aan een publieke omroep wordt gegeven Om die reden worden de 

prestatiecontracten vanuit Haagse kringen dan ook aangemoedigd.98 De discussie over kwaliteit heeft dus 

onderbouwing nodig.99  

 

                                                 
96 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 366 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994. 
97 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. (2005) Jaarverslag 2006. Pag. 4 
98 Donk, W. Van de. & Wackerbarth, C. von,. (2005)  Identiteit en kwaliteit van de publieke omroep. KIM-college Pag. 21 
99 Idem. Pag. 52-54 
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1.5  Conclusie: 
 

De publieke omroep ontleent nu en ook bij de in dit hoofdstuk beschreven mogelijke modellen zijn 

bestaansrecht aan de ene kant aan het publieksbereik en aan de andere kant aan het feit dat zijn programma’s 

kwalitatief onderscheiden van die van de commerciële zenders. Deze twee doelstellingen staan sinds de komst 

van een duaal bestel op gespannen voet met elkaar. De kunst zal zijn om hier een goede balans in te vinden. 

Dit onderzoek neemt de stelling in dat betere onderbouwing van kwaliteit als onderscheidend kenmerk hier 

aan kan bijdragen en zelfs noodzakelijk is gezien de nieuwe plannen die op tafel liggen voor het 

omroepbestel, en de druk die voelbaar is vanuit Brussel. 
 

Veel van het overheidshandelen met betrekking tot kwaliteit van het programma-aanbod is het gevolg van het 

aanhouden van een traditionele opvatting over wat het begrip inhoudt. Kwaliteit werd gezien als een middel 

van de burgerij om afstand of distinctie te scheppen ten opzichte van het gewone volk. Dit idee sluit aan bij 

‘een hiërarchisch cultuurbegrip, waarin sprake is van een brede, vrije markt voor massacultuur en een klein, 

beschermd domein voor hogere kunst en cultuur’.100 Deze kwaliteitsgedachte ligt ook ten grondslag aan het 

Stimuleringsfonds en de programmavoorschriften met percentages voor cultuur en educatie. Er kan echter niet 

langer worden verscholen achter een hiërarchische cultuuropvatting die middels deze initiatieven kwaliteit 

denkt te kunnen waarborgen. Met de Concessiewet is meer nadruk gekomen op de beoordeling van de 

prestaties van de publieke omroep en zodoende ook de kwaliteit hiervan, waardoor de noodzaak is ontstaan 

om een betere visie op kwaliteitsbegrip te ontwikkelen. Dit was ook één van de conclusies van het eerste 

beoordelingsrapport van de visitatiecommissie. De beide toekomstmodellen die nu bij de overheid op tafel 

liggen zullen de noodzaak hiervoor alleen maar groter maken. Met betrekking tot de prestatiecontracten zal de 

publieke omroep de claim op een ‘kwalitatief hoogstaand’ aanbod echt hard moeten gaan maken. Een 

subsidiestelsel vraagt zelfs om een praktische vertaling van kwaliteitsbegrippen, op basis waarvan vooraf kan 

worden bepaald of een subsidie zal worden toegekend. Het is nu niet duidelijk op welke wijze de publieke 

omroep de claim op kwaliteit kan gaan waarmaken of zal kunnen voorspellen. Gezien het belang van kwaliteit 

in de fundering en legitimering van de publieke omroep is hier sprake van een leemte die op termijn 

onhoudbaar is. Het begrip zal operationeel handen en voeten moeten krijgen.  
 

Het begrip kwaliteit beter hanteerbaar maken voor de publieke omroep heeft volgens dit onderzoek hogere 

prioriteit dan de discussie welk model gebruikt zal moeten gaan worden. Het uiteindelijk adequaat werken 

van elk van de modellen is namelijk afhankelijk van een duidelijk kwaliteitsconcept. Daarnaast biedt een 

goede uitwerking van de kwaliteitsopvatting een alternatief voor de discussies over het al dan niet 

complementair worden van de publieke omroep en het wel of niet in de ban doen van amusement op de 

                                                 
100 Bardoel, J. (1994) ‘Om Hilversum valt geen hek te plaatsen’ Pag. 366 In: Wijfjes, H. (1994) Omroep in Nederland: vijfenzeventig jaar 
medium en maatschappij, 1919-1994.  
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publieke omroep. Als kwaliteit als onderscheidend kenmerk van de publieke omroep, zoals geopperd in de 

Pinksternotitie en ook al aangevoerd door het Stimuleringsfonds101, wordt ondersteund door een degelijke 

uitwerking, kunnen daarmee volgens Costera Meijer102 deze discussies overbodig worden gemaakt. Het zal 

kunnen worden toegepast op het hele programma-aanbod, zoals ook amusement, en daaruit zijn legitimatie 

kunnen halen. Als de publieke omroep de kwaliteitsstandaarden zal moeten bepalen waaraan de commerciële 

zenders zich kunnen spiegelen, zoals in ‘Omzien naar de omroep’ wordt voorgesteld, is het zelfs van groot 

belang dat dit juist met betrekking tot het favoriete genre ‘amusement’ van de commerciële zenders gebeurt. 

Het kunnen behouden van het gehele programma-aanbod zal ten goede komen aan een groter bereik en draagt 

op die manier ook bij aan de legitimatie van de publieke omroep. Het handhaven van amusementprogramma’s 

kan tevens bijdragen aan de pluriformiteit, aangezien dit juist de groepen jongeren en allochtonen aanspreekt 

die de publieke omroep nu het minst lijkt te bereiken. 
 

In dit onderzoek wordt echter geconstateerd dat het begrip ‘kwaliteit’ met betrekking tot de publieke omroep 

nergens concreet is gemaakt, hoewel de taakopdracht van de publieke omroep wel stelt dat deze een 

kwalitatief hoogstaand aanbod van programma’s dient te verzorgen. In geen van de reeks beleidsstukken die 

sinds het bestaan van de omroepen zijn gepubliceerd is terug te vinden wat er met dit begrip wordt bedoeld, 

welke voorwaarden hieraan verbonden zijn en wat de omroepen zouden moeten en kunnen doen om tot dit 

‘hoogwaardige aanbod’ te kunnen komen. In memorie van toelichting op de mediawet wordt het begrip 

‘kwaliteit’ omschreven met bewoordingen als ‘artistiek’, ‘bijzonder’ en ‘origineel’.103 Dit blijft echter vaag. 

Op alle verplichtingen van de publieke omroep wordt inmiddels al toezicht gehouden: het maken van 

programma’s voor een breed en algemeen publiek (kijkcijfers en visitatiecommissie), de toegang voor de 

gehele bevolking (eveneens marktonderzoek), een pluriform aanbod (programmavoorschrift door Raad van 

Toezicht) en ga zo maar door. Toezicht op het kwaliteitsaspect ontbreekt echter nog. Dat de overheid geen 

eindoordeel velt over kwaliteit is wellicht ook niet zo gek. De overheid zou uit ontzag voor een vrije 

meningsuiting niet het eindoordeel moeten hebben over wat wel en niet kan, omdat dit zou kunnen uitmonden 

in een vorm van censuur.104 Dit is echter geen excuus voor de wijze waarop de overheid met het idee kwaliteit 

is omgegaan, dat in hoge mate stigmatiserend en weinig doordacht is geweest. De overheid heeft gezien de 

doelstellingen voor de publieke omroep de publieke plicht om voorwaarden te scheppen waarbinnen kwaliteit 

kan bestaan. Echter, de vage terminologie en de laissez-faire houding met betrekking tot de publieke omroep, 

heeft nog niet geleid tot een klimaat waarbinnen kwaliteit gegarandeerd kan worden, hoewel dit doel duidelijk 

wel wordt nagestreefd.  

 

 
101 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Beleidsplan 2000-2004. 
102 Costera Meijer, I. (2005) Impact or content? Ratings vs Quality in public broadcasting European Journal of Communication 20.1 (27-53) 
103 Ministerie OCW. (1987) De Mediawet. 
104 Leeuwen, M. van. (2001) Kwaliteit ontketend. Pag. 20 
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Er zal dan ook op zoek moeten worden gegaan naar een manier om het begrip kwaliteit beter hanteerbaar te 

maken voor de publieke omroep. Deze theoretische basis hiervoor zal worden gezocht in hoofdstuk twee, om 

uiteindelijk in hoofdstuk drie in te kunnen gaan op de praktische vertaling hiervan. Hiermee zal dit onderzoek 

bijdragen aan het vinden van een manier waarop kan worden gekomen tot een zo compleet mogelijke 

beschouwing van de kwaliteit van de publieke omroep en de programma’s. 
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Hoofdstuk 2: Televisie en kwaliteit 
 

2.1 Inleiding 
 

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken is het beleid ten aanzien van de publieke omroep op dit moment 

een actueel onderwerp van discussie. Dit hangt nauw samen met de discussie over de legitimiteit van een 

publieke omroep die net als in verschillende andere West-Europese landen ook in Nederland op dit moment 

gevoerd wordt.105 In de conclusie van hoofdstuk 1 is vervolgens geconcludeerd dat bij de publieke omroep 

een beter inzicht in het begrip kwaliteit van grote waarde kan zijn. Het bestaansrecht van de publieke omroep 

kan worden gezocht in het kijkeraandeel dat wordt gegenereerd, maar kan ook liggen in de hogere kwaliteit 

die geboden wordt ten opzichte van andere (commerciële) zenders.106 De publieke omroep zou kwaliteit 

kunnen inzetten als onderscheidend kenmerk. Dit onderzoek sluit zich dan ook aan bij een stelling van het 

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties107, dat het meer dan ooit een goed moment is 

voor een debat over kwaliteit: 
 

“Dit debat zou zich moeten richten op kwaliteit als onderscheidend kenmerk en op het vinden van bruikbare termen 

om bijvoorbeeld over ‘goede televisie’ te kunnen spreken; bij onhoudbaarheid van de tegenstelling laag-hoog, is het 

zoeken naar een mediumspecifiek kader voor de discussie over televisie en andere media in termen van kwaliteit 

bepaald geen luxe…De vraag is hierbij op welke wijze de media culturele erkenning kunnen verwerven die niet 

uitsluitend, of juist niet, is gebaseerd op kijkcijfers, maar op een culturele notie van kwaliteit.”108  
 

Aan dit debat zal dit onderzoek een bijdrage leveren. Dit onderzoek zal zich aansluiten bij de zoektocht naar 

een manier die het mogelijk moet maken om op een constructieve wijze over televisiekwaliteit te kunnen 

praten.  
 

Het belang van kwaliteit bij de publieke omroep wordt al tientallen jaren in verschillende beleidsplannen van 

de overheid erkend. Zo staat ook in het laatst voorgestelde kabinetsplan “Met het oog op morgen…De 

publieke omroep na 2008” van de overheid te lezen dat de publieke omroep kwaliteit moet bieden en de 

kwaliteitsstandaarden moet blijven bepalen, zodat andere zenders zich hieraan kunnen spiegelen.109 Verdere 

toelichting op de manier waarop dit kan worden gedaan en welke kwaliteitscriteria hierbij kunnen worden 

gehanteerd ontbreekt echter, zoals al is geconstateerd in het vorige hoofdstuk. Aan een oplossing voor dit 

probleem zal dit onderzoek meewerken. Het zal de publieke omroep beter in staat stellen de 

                                                 
105 Bens, E & Paulussen, S (2005) Hoe anders is de VRT? De performantie van de Vlaamse publieke omroep. Pag. 365 In: Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap. Jaargang 33/2005. nr. 4 
106 Zo blijkt uit de discussie die in kaart is gebracht in Kuipers, M. (red) (2006) kunst en kijkcijfers. Pag. 19 Boekmanstichting. 
107 Dit fonds is in 1988 in het leven geroepen ter stimulering van artistiek hoogwaardige culturele programma’s. Het Fonds heeft de functie 
van ‘vrijplaats waar criteria worden ontwikkeld voor het kwaliteitsbegrip voor massamedia als radio en televisie en voor de kwaliteit van 
afzonderlijke culturele programma’s zoals in het Beleidsplan 2000-2004 staat te lezen. 
108 Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (2006) Cultuur dragen. Van kwaliteit en omroep. Pag. 11 
109 Ministerie van OCW. (2005) Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008. Pag. 3 
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kwaliteitsstandaarden écht te gaan bepalen en kwaliteit als onderscheidend kenmerk in te kunnen gaan zetten. 

Hiervoor zal het begrip televisiekwaliteit beter moeten worden uitgewerkt. Daar zal in dit hoofdstuk de 

theoretische onderbouwing voor worden gegeven.  
 

Allereerst zal dit hoofdstuk zich in het eerste deel richten op de verschillende wetenschappelijke stromingen 

die invloed hebben gehad op hoe er over televisie, de relatie met het publiek en de kwaliteit van televisie is 

nagedacht. Vervolgens zal in het tweede deel van dit hoofdstuk worden ingegaan op het doen van onderzoek 

naar televisiekwaliteit: welk theoretisch kader kan worden gebruikt, welke problemen worden er ondervonden 

en op welke manier kan televisiekwaliteit worden benaderd en onderzocht. Uiteindelijk zal hiermee de balans 

kunnen worden opgemaakt van hoe er in de wetenschap is nagedacht over de kwaliteit van televisie, welke 

invloed dit heeft gehad en hoe de kwaliteit van televisie benaderd kan worden.  
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2.2 Deel 1: Wetenschap en de kwaliteit van televisie 
 

2.2.1 De kijk op televisie verandert 

Het eerste deel van dit hoofdstuk zal zich zoals reeds vermeld richten op de verschillende wetenschappelijke 

stromingen die invloed hebben gehad op hoe er over televisie en de kwaliteit hiervan is nagedacht. Hierbij 

moet in ieder geval in acht worden genomen dat de ‘televisiewetenschap’ eigenlijk pas ongeveer 20 jaar 

bestaat. Televisie maakt als onderzoeksobject in eerste instantie deel uit van de literatuurwetenschap, de 

communicatiewetenschap en de sociale en culturele wetenschappen. Het gevolg hiervan was dat de meeste 

studies met betrekking tot televisie zich vooral richtten op massacommunicatie, de massamedia en de 

(slechte) invloed hiervan op het publiek en de samenleving. Ondanks het feit dat de discussie over de (slechte) 

kwaliteit van televisie vanaf de komst van het massamedium deel uitmaakte van het publieke debat, heeft de 

kwaliteit van televisie pas aandacht gekregen binnen de wetenschap sinds de jaren negentig. De ontwikkeling 

die hieraan vooraf is gegaan zal in de onderstaande paragrafen worden beschreven. 
 

2.2.2 Een cultuurpessimistische kijk op televisie 

In de eerste jaren van het massamedium televisie (1940-1960) werd vooral gesproken over de vernietigende 

werking die dit zou hebben. Er heerste angst voor zedenverval, de negatieve invloed van media op cultuur, en 

eventueel misbruik door de politiek.110 Deze gedachten zijn terug te vinden bij een wetenschappelijke linkse 

traditie die in de jaren dertig in Duitsland ontstond: De Frankfurter Schule. Vertegenwoordigers van deze 

Schule zijn: Adorno, Benjamin, Horkheimer, Althusser, Marcuse en later Habermas. Deze 

cultuurpessimistische denkers waren direct of indirect verbonden met het Instituut voor Sociaal onderzoek aan 

de Universiteit van Frankfurt en het intellectuele en sociale netwerk daar omheen. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het ontstaan van een cultuurpessimistische theorie: de Critical Theory. De basis van deze theorie ligt in 

de ideeën van de Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883), één van de grondleggers van het socialisme.111 De 

linkse kritiek gebaseerd op de ideeën van Marx, de Marxistische theorie, stelt de maatschappij voor als een 

complex van relaties waarbinnen een dynamisch proces plaatsvindt van de wijze waarop betekenissen worden 

geuit door culturele teksten en de manier waarop deze betekenissen worden ontvangen en begrepen.112 Binnen 

de maatschappij zou er volgens Marx sprake zijn van een klassenstrijd tussen de hogere en lagere klassen. De 

cultuur van de maatschappij (‘bovenbouw’) zou worden bepaald door de economische machtige elite 

(‘onderbouw’). Marx zelf heeft geen uitspraken gedaan over het medium televisie, aangezien dit medium nog 

niet bestond in zijn tijd, maar volgens de Marxistische theorie kan het kapitalistische en industriële medium 

televisie worden gezien als een reflectie van dit systeem; de ideologie van de dominante klassen.113  
 

                                                 
110 Gans, H.J. (1999) Popular culture & High culture. Pag. 68 
111 Miller, T. (ed)  (2002) Television Studies. Pag. 17 
112 Leeuwen, M. (2001) Kwaliteit ontketend. Pag. 13 
113 Casey. B. (2002) Television Studies: The key concepts. Pag.128 
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Deze Marxistische theorie werd vervolgens door de Frankfurter Schule gebruikt, bijgesteld en aangepast. De 

Critical Theory van de Frankfurters moest de verbondenheid van economie, cultuur, wetenschap en het 

bewustzijn in de reproductie en transformatie van de samenleving blootleggen.114 De naam ‘Critical Theory’ 

zegt het eigenlijk al: in tegenstelling tot de dan traditionele theorie is deze sociale theorie niet zozeer gericht 

op het begrijpen en uitleggen van de maatschappij, maar op het bekritiseren en veranderen van de 

samenleving. De Frankfurters zetten zich daarbij ook af tegen de zogenaamde waardevrije objectieve 

wetenschap van het logische positivisme (neutraliteit van theorie ten opzichte van het object); zich aan de 

feiten houden betekent bestendiging van bestaande machtsverhoudingen. Er bestaat geen objectieve kennis, 

kennis is altijd gekleurd door de achtergrond en ideeën van de kenner, bovendien zo stellen de Frankfurters is 

kennis leeg zonder toepassing.115 De Critical Theory is dan ook een praktische filosofie. De Critical Theory 

kenmerkt zich daarnaast door een typisch Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Het 

Verlichtingsdenken stelt de mens als autonoom denkend en handelend wezen centraal en gaat ervan uit dat 

alle betekenisgeving van de wereld om ons heen bij de mens als middelpunt begint.116 Omdat het 

Verlichtingsdenken de mens en de individuele kritische geest zo centraal stelt, brengt dat bezorgdheid mee 

over de ontwikkeling van dit kritische denken. Deze bezorgdheid heerste ook bij de Frankfurters, vooral met 

het oog op de opkomst van massamedia. Het doel is dan ook om, voortbordurend op het gedachtegoed van 

Marx, te begrijpen wat met name nieuwe elektronische media (film, radio en uiteindelijk ook televisie) voor 

desastreuze effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van de cultuur.117 Door de focus op de rol van het 

valse bewustzijn en ideologie in het laten voortbestaan van het kapitalisme, is het analyseren van culturele 

uitingen zoals literatuur, muziek, kunst, en zowel hoge cultuur als lage cultuur als massacultuur kenmerkend 

voor het onderzoek bij de Frankfurter Schule. Op die manier belandt ook het massamedium televisie in het 

onderzoeksgebied van de wetenschap, al is de benadering vanuit een cultuurpessimistische invalshoek. 
 

Wetenschappers van de Frankfurter Schule zagen in elke technologie een bedreiging voor de mens. Ieder 

nieuw medium ondermijnt namelijk in hun ogen de persoonlijke en kritische meningsvorming, terwijl de 

Schule dit juist noodzakelijk acht voor het bestaan van een democratie. Ten aanzien van massamedia, 

waaronder dus televisie, is de redenering als volgt: Televisie is in handen van de ‘onderbouw’, en 

weerspiegelt de ideologie van de dominante klassen. Televisie was daarmee het perfecte instrument voor de 

dominante klassen in de kapitalistische samenleving om de massa aan te zetten tot consumentisme en haar zo 

te onderdrukken.118 Deze gedachte werd toentertijd extra gevoed door het opkomende fascisme in Duitsland 

en Italië.119 Er heerste angst dat de bevolking te sterk beïnvloed zou worden door de massapropaganda van 

 
114 Casey. B. (2002) Television Studies: The key concepts. Pag. 129 
115 Miller, T. (ed)  (2002) Television Studies. Pag. 17 
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machtige leiders. De invloed van de nauwkeurigheid en methoden van de rede van de exacte wetenschappen 

(populair rond het einde van de 19de eeuw) was ook nog steeds te voelen, en dit resulteerde bij de Frankfurter 

Schule in de behoefte de mechanismen en machtsstructuren in de maatschappij te proberen te achterhalen en 

te doorgronden. Deelnemers aan deze kleine wetenschappelijke elite zouden namelijk in tegenstelling tot het 

normale kijkerspubliek wel in staat zijn de machtsprocessen en structuren te doorzien. De Frankfurters 

onderhielden dan ook vooral een theoretisch debat over de invloed en werking van massamedia op haar 

publiek. Het nieuwe massamedium televisie zou volgens de Frankfurter Schule een grote rol spelen in 

verschillende mechanismen en machtsstructuren. Studies moesten dan ook uitwijzen welke macht de televisie 

had op het handelen en de gedachten van mensen en hoe deze werd gemedieerd en verspreid. Televisie werd 

hierbij geïnterpreteerd en beschouwd als tekst, als boodschapper met verborgen betekenissen, die een massa 

van kijkers onbewust kon overtuigen van bepaalde meningen, gedachten en opvattingen.120 Televisie heeft 

vanuit deze visie een dusdanige werking, die uitermate geschikt is om ideologieën (en daarmee de heersende 

cultuur) te verkondigen, te bevestigen en te normaliseren. 
 

Massamedia hebben volgens de Frankfurters een directe invloed op het publiek. Het massamedium televisie 

zorgt ervoor dat niemand meer kan ontkomen aan massacultuur en oefent dan ook grote psychologische 

controle uit op burgers. Televisie dringt via de huismaker fel door in het privé-leven van mensen en kan zich 

zo rechtstreeks op het individu richten, die gemakkelijk te indoctrineren zou zijn.121 De vercommercialisering 

van televisie, die de Frankfurters in Amerika aantreffen nadat zij Duitsland vanwege het fascisme waren 

ontvlucht, liet zien dat televisie zich richt op de grootste gemene deler, om zoveel mogelijk kijkers te trekken. 

Het logische gevolg hiervan was dat televisie zich ging richten op de commercieel meest interessante grote 

groep, waarbij de ideologie van dominante klassen immer de bepalende factor zou zijn. Cultuuruitingen als 

massamedia en plezier worden door de Frankfurters beschouwd als onderukking van de massa. Televisie 

produceert volgens hen alleen amusement, bestaande uit clichés, herhalingen en stereotypen. Dit leidt 

vervolgens tot acceptatie van maatschappelijke verhoudingen en de heersende ideologie. Hoe vaker mensen 

met stereotypen worden geconfronteerd, hoe meer mensen een vooropgezette mening creëren en het inzicht 

met de werkelijkheid verliezen. Plezier zou de verlammende werking van televisie verdoezelen die op haar 

beurt maatschappelijke verhoudingen zou maskeren.122 Televisie zou tevens een wereld weergeven die geen 

enkele relatie met de dagelijkse leefwereld van de kijker had. Dit weerhield mensen ervan om te twijfelen aan 

de inrichting van de maatschappij, iets wat zodoende de gevestigde waarden, normen en denkbeelden in stand 

hield. Daarnaast wijst de Schule op het feit dat de televisiekijker geïsoleerd en vervreemd kan raken door het 

kijken naar televisie. Los van zijn sociale structuur zou de kijker wanhopig, onzeker en gevoelig worden voor 

politieke en sociale verleidingen van totalitaire bewegingen. Op allerlei manieren zou het ontwikkelen van 
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122 Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten. Pag. 102 In: Elaesser, T. & Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film 
en televisie in de hedendaagse mediacultuur. 



 52

een kritische smaak bij mensen dus onmogelijk gemaakt worden. De massacultuur zou de ‘cultuur’ van haar 

kritische functie beroven en zo de democratie ondermijnen. De massacultuur zou zodoende volgens de 

Frankfurters een gevaarlijke dreiging zijn voor de democratie. Een democratie kan volgens hen namelijk 

alleen bestaan met een ruime aanwezigheid van zelfstandige, realistische en kritische burgers.  
 

Het kijkerspubliek wordt door de Frankfurter Schule gezien als een groep weerloze slachtoffers. De zender 

krijgt alle macht toebedeeld. Er wordt verondersteld dat het publiek een gedetermineerde, passieve rol vervult 

in de éénrichtingscommunicatie van massamedia.123 Massamedia kan volgens de Schule de kritische kijker 

reduceren tot een onoplettende consument zonder enig individueel bewustzijn. Men ging hierbij uit van het 

zogenoemde ‘injectienaaldmodel’. Zonder dat er veel onderzoek naar was verricht, zien de Frankfurters media 

als een injectienaald of magische kogel dat bepaalde effecten, gemoedstoestanden en overtuigingen bij een 

publiek teweeg kan brengen.124 Technologie zou kunnen worden gebruikt om mensen als ‘dingen’ te 

beheersen. Men was dan ook bang dat technologische ontwikkelingen de samenleving zouden gaan beheersen 

en de betrekkingen tussen mensen zou beïnvloeden.  
 

 2.2.2.1  Links én Rechts 

Niet alleen linkse denkers zijn pessimistisch over de invloed en kwaliteit van televisie, ook de rechtse 

conservatieve liberalen zien populaire cultuur als een bedreiging. Beide geloven in de onwenselijkheid, dan 

wel de onmogelijkheid om de massa tot een hoger cultureel besef te kunnen brengen. Tevens geloven zij in 

het idee dat hoge cultuur slechts kan bloeien en bestaan in de luwte van de bewondering van een kleine kring 

‘kenners’.125  De conservatieve liberalen zien populaire cultuur niet zozeer als bedreiging voor de massa en de 

democratie, maar vooral als bedreiging voor de ‘hoge cultuur’. Dit is gebaseerd op ideeën van onder andere 

Ortega y Gassert en T.S. Eliot.126 De aloude esthetica van de kunsten zou worden ingehaald door die van 

populaire cultuur, die volgens de liberalen de grenzen was gaan overschrijden van de gevestigde instituten en 

disciplines. Vooral de culturele elite voelde daardoor haar culturele macht afkalven. In antwoord op deze 

ontwikkeling werd het gevreesde dan ook gestigmatiseerd en bekritiseerd. De rechtse conservatieve liberalen 

zijn net als de Frankfurters van mening dat de groeiende massacultuur het einde zou gaan betekenen van de 

traditionele westerse ‘high culture’. Deze cultuurpessimisten waren er namelijk van overtuigd dat variété, 

revue, film en radio, de traditionele elitecultuur zou marginaliseren en de vulgaire pret van de massa zou doen 

triomferen. Het nieuwe massamedium televisie is in hun ogen nog een groter gevaar. Dit nieuwe 

massamedium zou door middel van het voortdurend ontlenen van elementen van de erkende kunsten 

uiteindelijk zorgen voor het einde van de ‘high culture’, en daarmee het einde van de westerse beschaving. 

Populaire cultuur zou namelijk niet zoals ‘high culture’ de bevolking aanzetten tot kritisch denken en de 
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bevolking in beweging houden.127 Hoewel beide conservatieve visies verschillen in hun verklaring voor de 

ledigheid van massacultuur, wordt vanuit beide visies het idee dat massacultuur ook een positieve, zinvolle 

functie zou kunnen hebben, dat er ook ‘goede’ massacultuur zou kunnen bestaan, onmogelijk geacht.128  
 

 2.2.2.2 Macht bij de televisie of macht bij de kijker? 

Uit de voorgaande paragraaf kan worden geconcludeerd dat toen populaire cultuur uiteindelijk onderwerp van 

onderzoek werd, dit voornamelijk was gericht op de potentiële macht met betrekking tot het handelen en de 

gedachten van mensen. De corruptie van de ‘high culture’ zou het einde betekenen van de westerse 

beschaving en het geestelijke leven van de cultuurconsument. De consument zou daardoor gevoelig worden 

voor totalitaire bewegingen. Een positievere benadering van televisie wekt echter nieuwe vragen op. Was de 

invloed op het individu en de manipulatieve macht van televisie echt zo groot? Was de kijker echt zo passief 

en weerloos als de Frankfurters beweerden? Televisie kon volgens de cultuurpessimisten slechts gezien 

worden als een massamedium, dat alleen lage cultuur kan bieden. Het idee dat de cultuurindustrie, waaronder 

televisie, de mogelijkheid bezit om unieke artistieke en hoogwaardige kunst te maken, wordt weggewuifd. 

Dat populaire cultuur de maatschappij ook kan bekritiseren, ondanks dat deze het product is van een 

kapitalistische maatschappij, krijgt ook geen ondersteuning. Het kijken van televisie leidt volgens de 

Frankfurters tot vervreemding en isolement. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat 

televisie meestal in gezelschap van anderen wordt bekeken. Het is veelal een sociale bezigheid waarbij men 

met elkaar bepraat wat er te zien is op het scherm. De kritische aanmerkingen op de Critical Theory 

verzamelden zich zo, en de ideeën van de Frankfurter Schule raakten na de jaren ’60 steeds meer uit de gratie. 

De invloed van de Frankfurter Schule op studie van massacommunicatie, Cultural Studies, sociale theorie en 

sociaal-wetenschappelijke methodologie kan echter niet worden ontkend. Elementen uit de Critical Theory 

komen, in meer of minder aangepaste vorm, toch steeds weer in publieke discussie over massacultuur naar 

boven.129 Ook het idee dat populaire cultuur (lage cultuur) minderwaardig is aan de kunst (hoge cultuur) en 

tot ideologische passiviteit en culturele homogenisering zou leiden is nog lang een populair standpunt geweest 

bij vooral de culturele elite.130 Zelfs in onze huidige maatschappij komen wij deze denkbeelden nog steeds 

tegen, hetzij in mindere mate. De cultuurpessimistische kritiek heeft er in ieder geval voor gezorgd dat 

massamedia, en dus ook televisie, onderzoeksobjecten werden in de wetenschap, ook al geschiedde dit toen 

vanuit een negatieve benadering en lag de nadruk hierbij op de sociale aspecten van televisie. Voor onderzoek 

naar de kwaliteit van televisie is dan nog geen ruimte. De gedachte overheerste dat in massamedia überhaupt 

geen esthetische kwaliteit gevonden kón worden. Om de weg vrij te maken voor dit soort onderzoeken, moest 
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er eerst een omslag in het denken over massamedia plaatsvinden. De ‘Uses and Gratifications’ benadering 

veroorzaakte deze omslag door televisie minder macht toe te bedelen dan de Frankfurters deden. 
 

 2.2.2.3 ‘Uses and Gratifications’ 

In de loop van de jaren zestig vormde de ‘Uses and Gratifications’ benadering een belangrijk moment in de 

sociale wetenschappen. Er vond een verschuiving plaats van de wetenschappelijke aandacht voor tekst en 

boodschap zoals bij de Frankfurters naar die van de beleving van de kijker. De centrale vraag ‘wat doet media 

met mensen?’ werd geherformuleerd naar ‘wat doen mensen met media?’131 Deze nieuwe psychologische 

benadering biedt een ander perspectief op massamedia. Aanhangers van deze theorie zijn Blumer & Katz en 

Denis McQuail. De voorheen anonieme en passieve kijker krijgt in deze theorie een actieve rol bij het 

toekennen van betekenissen aan culturele producten binnen de context van massacommunicatie. De 

mediaontvanger is volgens deze benadering niet zo gemakkelijk te beïnvloeden zoals de Frankfurter Schule 

had beweerd. Deze theorie gaat uit van een actieve opstelling van het publiek. Mensen hebben bepaalde 

behoeften en zij gebruiken (use) de massamedia om deze behoeften te bevredigen (gratification). Het 

programma-aanbod van de media is een soort marktaanbod. De kijker overweegt, twijfelt, vergelijkt, zapt en 

kiest uiteindelijk wat hij kan gebruiken. Dit impliceert dat kijkerspublieken volledige autonomie hebben in 

hun relatie tot televisie.132 De macht van televisie wordt echter niet in zijn geheel ontkend. Dit medium kan 

ook de behoeften bij de kijker genereren en vervullen, waarvan de kijker zich er niet eens van bewust is deze 

behoeften te hebben, laat staan te willen vervullen. Toch ligt volgens de ‘Uses and Gratifications’ benadering 

de uiteindelijke macht bij de kijker; de inhoud van een mediatekst is eigenlijk van marginaal belang. De 

ontvanger onthoudt en gebruikt alleen datgene uit een mediaboodschap dat voor hem of haar van belang is. In 

de studies naar publiek vanuit de ‘Uses and Gratifications’ benadering wordt aan kijkers zoveel macht 

toebedeeld, dat de esthetische kwaliteit en specifieke kenmerken van televisie minder relevant worden geacht, 

en zodoende nauwelijks aandacht krijgen.133 Ook deze nieuwe benadering leverde dan ook geen studies naar 

televisiekwaliteit op. Desondanks zorgde deze benadering met betrekking tot massamedia wel voor een 

nieuwe invalshoek. In tegenstelling tot de cultuurpessimistische kritiek ligt bij de ‘Uses and Gratifications’ 

benadering de macht vooral bij het kijkerspubliek en niet zozeer bij het medium televisie zelf. Hiermee is in 

ieder geval het idee geopperd dat de televisiekijker ook macht in handen heeft en niet slechts een weerloos 

slachtoffer onderhevig aan de macht van televisie. De kritiek op de ‘Uses and Gratifications’ benadering is het 

verwijt dat deze wel erg veel macht legt bij de kijker; deze benadering zou te weinig uitleg geven over hoe 

kijkers televisieprogramma’s interpreteren en welke invloed de sociale positie van de kijkers heeft op de 

betekenisgeving.134 Met betrekking tot een debat over kwaliteit is dit een belangrijke constatering. Er kan 
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namelijk niet worden ontkend dat de hogere en lagere klassen elk hun eigen idee over kwaliteit hadden. Het 

kwaliteitsdebat werd dan ook eigenlijk gevormd door de strijd tussen de hogere en lagere klassen van de 

maatschappij. 
 

 2.2.2.4 Hoge en lage klasse 

Iemand die de relatie tussen sociaal-maatschappelijke positie en culturele smaak als een van de eersten in de 

jaren zestig diepgravend heeft uitgewerkt, is de Franse socioloog Pierre Bourdieu.135 Hij heeft een 

grootschalig onderzoek gedaan naar de verschillen in smaak op allerlei terreinen van cultuur en levensstijl van 

diverse bevolkingsgroepen. De conclusie hiervan is dat het sociale milieu waarin we opgroeien een 

doorslaggevende rol speelt in onze ideeën over wat goede en slechte smaak is. Met deze analyse kwam 

Bourdieu tot een veel genuanceerdere visie op de relatie tussen cultuur en kapitaal dan die Marx voorstelde. 

Hij maakt bovendien duidelijk hoe die relatie in de praktijk van alledag precies functioneert, hoe allerlei 

sociale instituties als onderwijs en politiek aan die relatie bijdragen, en hoe zo de bestaande culturele 

verhoudingen in stand worden gehouden.136 Kennis van hoge cultuur verschaft volgens Bourdieu ‘cultuur 

kapitaal’ waarmee verschillende klassen zich kunnen onderscheiden.137 De kennis over en waardering voor 

hoge cultuur kan worden gezien als ‘cultureel kapitaal’ omdat je er eigenlijk aanzien en status mee koopt. De 

kennis van de hogere cultuur was meer waard, omdat deze toebehoorde aan de dominante en welgestelde 

klasse. Dit culturele kapitaal biedt de mogelijkheid voor met name de welgestelde middenklasse zich te 

onderscheiden van de lagere klassen. ‘Taste classifies, and it classifies the classifier.’138 Zijn theorie in 

‘Distinction’ (1979) stelt dat de waarde van een cultuuruiting wordt bepaald door de maatschappelijke positie 

van zijn liefhebbers. Smaak kon worden gezien als een aloud slagveld waar de strijd tussen de verschillende 

klassen zich afgespeelt. Volgens Bourdieu is het ons sociale milieu dat de doorslaggevende rol speelt in onze 

ideeën over goede en slechte smaak. En hoewel onze smaak zeer natuurlijk en eigen lijkt, is dit volgens hem 

aangeleerd. Bourdieu zelf is niet van mening dat hoge cultuur beter zou zijn dan lage cultuur, maar zijn 

theorie verklaart wel hoe de klassenstrijd invloed had op het kwaliteitsdebat. Hij maakt duidelijk dat critici 

zich afzetten tegen de cultuur van de lagere klassen en culturele legitimiteit zochten in gemakkelijke en lang 

geroemde cultuurproducten van de hogere klassen, waar zij vervolgens conservatieve en modernistische 

waarden op projecteerden.139 De hoge cultuur behoorde toe aan een kleine machtige elite, en was zodoende 

kwalitatief hoogstaand. De lage cultuur (populaire cultuur) behoorde toe aan het ‘gewone armere’ volk en zou 

niet in het bezit kúnnen zijn van kwaliteit. Deze gedachtegang verklaart het gebrek aan aandacht voor 

onderzoek naar de kwaliteit van populaire cultuur zoals televisie. Pas met het doorbreken van de scheiding 
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tussen de hogere en lagere klassen zou er ruimte komen voor het bespreken van kwaliteit van populaire 

cultuur. In de jaren zeventig begon door een groeiend aantal uiteenlopende subculturen en leefstijlen de 

scheiding tussen de hogere en lagere klassen te vervagen.140

 

 2.2.2.5 Van modernisme naar postmodernisme 

Door het vervagen van de scheiding tussen de hogere en lagere klassen werd ook de scheiding tussen de 

serieuze ‘hoge’ cultuur en ‘lage’ massacultuur problematischer, en verschoof hierdoor de academische kijk op 

cultuur. De klassieke hiërarchie was op zijn kop gezet. Zo werden sommige elite-vormen gepopulariseerd en 

werden sommige populaire vormen verheven tot een museum-traditie.141 Het oude modernistische 

Verlichtingsdenken, waarin altijd veel afstand had bestaan tussen intellectuelen en het gewone volk, werd op 

de proef gesteld door kritische vragen over wie eigenlijk bepaalde wat ‘high culture’ was en welke 

verschillende groepen er te onderscheiden waren. Waren waardeoordelen alleen verbonden met de klasse 

waarin iemand zich bevond of had dit ook te maken met aspecten als huidskleur en sekse? Dit soort vragen 

luidden het begin in van een postmoderne reflectie in de wetenschap.142  
 

Het postmodernisme kan worden gezien als een reactie op het modernisme; een beweging in de kunstwereld. 

Ook is het een term die kan worden gekoppeld aan het Marxistisch denken en de Critical Theory. De stroming 

van het modernisme vindt zijn oorsprong in de 18e-eeuwse Verlichting. In die periode kwam de gedachte van 

de rationele mens in een objectief waarneembare werkelijkheid centraal te staan. Dat laatste noemt men ook 

positivisme. De werkelijkheid werd als maakbaar gezien, iets wat later nog eens werd versterkt door de 

industriële revolutie en de technologische vooruitgang. Denkers binnen het modernisme richtten zich op 

machtstegenstellingen in de samenleving en de onderdrukking van groepen, waardoor de beschaving teloor 

zou gaan tenzij er een revolutie plaats zou vinden.143 Volgens het modernisme leiden kennis en argumentaties 

uiteindelijk tot universele principes en theorieën. Het is een beweging die in plaats van de context van tijd en 

plaats in het werk te betrekken deze die juist radicaal tracht te overstijgen.144  
 

Het postmodernisme legt juist wel de nadruk op de context die er op dat moment toe doet. Het kan op een 

later moment, of een andere plek, allemaal weer anders zijn. Het postmodernisme wordt gezien als 

tegenbeweging van het modernisme. Postmodernisten vechten het standpunt van het Verlichtingsdenken aan 

en kennen een veel grotere rol toe aan de ons omringende cultuur en de interpretatiekaders die we met andere 

delen.145 De postmoderne benadering ziet de mens niet als een centrale figuur maar als ‘subject’: onderwerp  
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van en onderworpen aan culturele en sociale betekenisgevende systemen. Eenvoudig gezegd is het niet het 

individu dat de cultuur creëert, maar is het de cultuur die het individu creëert. Postmodernisten spelen een spel 

met citaten uit 'hoge' en 'lage' cultuur, die ze met elkaar laten botsen. Gespeeld wordt ook met verschillende 

stijl(element)en uit verschillende historische perioden. Eén van de belangrijkste kenmerken van het 

postmodernisme is het streven naar een radicale herziening van die hiërarchische relatie tussen Kunst met een 

hoofdletter K en populaire of massacultuur. In de postmoderne cultuur wordt het onderscheid tussen kunst en 

massacultuur tenietgedaan, doordat elementen door elkaar heen worden gebruikt. De postmoderne benadering 

gaat er niet van uit dat kunst altijd afstand moet scheppen, om zo de beschouwer in staat te stellen over te 

gaan tot reflectie op en overdenken van de wereld. Postmodernisten presenteren geen eindconclusie maar 

vragen aandacht voor de dialoog; er is immers niet één goede of slechte benadering. Het gebruik van een 

postmoderne benadering zien we daarom vaak in complexe en dynamische omgevingen.  

Dat het medium televisie ook vanuit een postmoderne benadering onderzocht ging worden kon niet uitblijven. 

De relatie tussen media en maatschappij bleek bij nader inzien ingewikkelder dan deze in eerste instantie was 

voorgesteld. In plaats van een lineair communicatieproces van de zender (tv-makers) door middel van 

boodschappen (programma’s) naar de ontvanger (publiek), zou er sprake zijn van een complex samenspel 

tussen media en maatschappij, waarin beide op uiteenlopende wijze processen in het domein van de ander zou 

kunnen beïnvloeden. Een heldere scheiding tussen media en maatschappij was niet meer mogelijk, de media 

vormden een integraal en centraal onderdeel van de maatschappij.146 Het medium televisie wordt wel het 

postmoderne medium bij uitstek genoemd. Het verbindt een groot aantal stijlen met elkaar, hecht weinig 

waarde aan scheiding tussen hoge en lage cultuur, verwijst ook op een zelfreflexieve manier naar zijn eigen 

geschiedenis, en speelt in op de kennis (van de geschiedenis) van de kijkers.147

Het is Cultural Studies als interdisciplinaire onderzoeksbenadering die televisie bij uitstek vanuit deze 

gedachte gaat onderzoeken. Door het postmoderne denken kwam er ruimte voor een meer positievere 

benadering van massacultuur. Cultural Studies, die binnen dit denken is te plaatsen, draagt dit uit. De eerste 

breed gedragen en coherente academische waardering voor zowel door massale publieken geconsumeerde als 

ook massageproduceerde cultuur komt van deze nieuwe traditie.148 Culturele Studies stelt zich tot doel de 

relatie te bestuderen tussen kunst, maatschappij en het geheel van media en technieken, die vandaag de dag 

zowel kunst als maatschappij vorm geven. Het is om die reden een interdisciplinaire benadering, waarbij 

cultuurwetenschappers met diverse achtergronden samen inzicht willen verwerven in de relaties tussen 

maatschappij en media. Culturele Studies heeft geen ‘eigen’ hetzij wel afgebakend object, maar concentreert 

zich op culturele fenomenen, zowel hedendaags als historisch, die men bestudeert met open blik vanuit een 
 

146 Hermes, J. & Reesink. M. (2003) Inleiding televisiestudies. Pag. 30 
147 Idem. Pag. 14 
148 Wel kennen ideeën over de waardevolle elementen van bijvoorbeeld de arbeiderscultuur (Hoggart) en zogenaamde ‘folk culture’, de 
gewone mensen, (Whitman) al een langere traditie. Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten. Pag. 103 In: Elaesser, T. & 
Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film en televisie in de hedendaagse mediacultuur. 
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sterk praktijkgericht standpunt. In de volgende paragraaf zullen de Cultural Studies uitgebreider worden 

besproken. 

2.2.3 Populaire cultuur positief bekeken  

Jarenlang hadden wetenschappers onderzoek gedaan naar de erkende vormen van cultuur en leek het hen niet 

de moeite waard om ook de populaire cultuuruitingen onder de loep te nemen. Hier kwam in de jaren ’60 

verandering in. Door de toenemende veramerikanisering van populaire cultuur groeide een interesse naar de 

cultuur van de toenmalige middenstand en arbeidersklasse. Binnen deze context ontplooide zich een nieuwe 

traditie van onderzoek: Cultural Studies. Vanuit socialistisch perspectief waren stemmen opgekomen voor een 

interdisciplinaire onderzoeksbenadering die op pragmatische wijze populaire cultuur positiever en serieuzer 

moest gaan bestuderen. Cultural Studies gaf hieraan gehoor. Theoretici binnen deze stroming gingen er net als 

de Frankfurters vanuit dat zowel het functioneren van de media als de ideologische inhoud hiervan werd 

bepaald door de maatschappelijke omstandigheden. Beide vonden hun basis in de theorie van Karl Marx.149 

Uit de theorie van Marx rees de stellingname dat populaire cultuur een eigen ideologie zou hebben (een eigen 

manier om tegen de wereld aan te kijken), en hiermee de mogelijkheid bood om onze samenleving te 

begrijpen. De Frankfurter Schule gebruikte deze stelling met betrekking tot populaire cultuur juist vanuit een 

negatieve invalshoek. Populaire cultuur zou vanwege de nadruk op plezier en entertainment iedereen 

aanspreken van elke klasse, leeftijd en sekse. Hiermee zou het één van de belangrijkste pijlers kunnen worden 

waarop de ideologie van een maatschappij gebouwd kon worden. Dit vond de Schule een beangstigende 

gedachte. Cultural Studies brak echter met deze pessimistische en elitaire standpunten en visies van de 

Frankfurter Schule. Cultural Studies bekeek populaire cultuur vanuit een positiever oogpunt. Kijkplezier is 

volgens deze traditie dan ook een respectabel en bestuderingwaardig fenomeen. Zodoende waren lage 

cultuuruitingen en de instant bevrediging die zij boden het bestuderen waard. 
 

Aan de basis van Cultural Studies staan Raymond Williams en Richard Hoggart. Deze Britse 

cultuurwetenschappers braken aan het eind van de jaren ’50 met de opvatting van de literatuurwetenschap dat 

cultuuruitingen producten van kunstenaars en intellectuelen moeten zijn. Zij maakten zich sterk voor een 

democratisering van het cultuurbegrip en streefden een wetenschap na die zich toe zou leggen op het 

onderzoek naar alledaagse uitingen en levenswijzen van gewone mensen, hun ervaringen, en de manier 

waarop zij uitdrukking gaven aan die ervaringen.150 Raymond Williams, directeur van Britisch Centre of 

Contemporary Studies waaruit de Cultural Studiesbenadering uiteindelijk ontstond, beschreef in 1958 in 

‘Culture and Society’ een nieuwe manier van kijken naar cultuur. Hij pleitte ervoor cultuur niet meer te zien 

als uitsluitend ‘hoge cultuur’ (kunst), maar als ‘a whole way of life’.151 Cultuur kreeg daarmee een bredere 

invulling en dit had tot gevolg dat de weg open kwam te liggen voor een gelijkwaardigere benadering van 
                                                 

149 Turner, G. (1990) Britisch Cultural Studies: An introduction. Pag. 2  
150 Hall, S. (1991) Het minimale zelf en andere opstellen. Pag. 9 
151 Besproken in: Williams, R. (1974) Television: Technology and Cultural Form.  
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verschillende cultuuruitingen, zo ook populaire cultuur. Richard Hoggart slaagde erin in zijn onderzoek ‘Uses 

of literacy’ uit 1957 de analytische regels van literatuurstudies toe te passen op een breder gebied van 

culturele producten zoals muziek, tijdschriften, kranten en populaire fictie. Cultural Studies combineert 

uiteindelijk deze vorm van pragmatisch onderzoek met het idee dat het functioneren van de media en de 

ideologische inhoud beide bepaald worden door maatschappelijke omstandigheden en verhoudingen.152

 

Onder leiding van Stuart Hall, de opvolger van Raymond Williams, groeide het Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS) uit tot een volwaardige academische discipline. Deze nieuwe benadering werd 

verantwoordelijk voor de groeiende aandacht voor populaire cultuur binnen de academische en intellectuele 

wereld. Deze interdisciplinaire benadering was aan het einde van de jaren '60 en begin van de jaren '70 

ontstaan uit de linguïstiek, literatuurstudie, antropologie, semiotiek, sociologie, psychologie en 

communicatiewetenschap.153 Met het gebruik van methoden en theorieën uit verschillende 

wetenschapsgebieden hield deze benadering zich bezig met de studie naar alledaagse of populaire cultuur. 

Hiermee werd afgezet tegen de literair kritische traditie die populaire cultuur als een bedreiging zag voor de 

morele en culturele standaarden van de moderne beschaving. Film en televisie werden als uitingen van 

populaire cultuur gezien en waren om die reden vaak het onderwerp van onderzoek binnen Cultural 

Studies.154  
 

Belangrijke vertegenwoordigers van de Cultural Studiesbenadering zijn naast Raymond Williams, Richard 

Hoggart en Stuart Hall, de wetenschappers John Fiske, David Morley en Ien Ang. De aandacht van de Britse 

theoretici binnen Cultural Studies was veelal gericht op de linguïstische en ideologische structurering van de 

boodschap. Cultural Studies bekeek het medium meer vanuit het oogpunt van het publiek en onderzochten de 

betekenisgeving door het publiek. Cultural Studies gaat ervan uit dat mediaconsumenten op basis van hun 

eigen ervaringen en opvattingen de door de media geboden boodschappen in de praktijk beoordelen. Het 

concept van een abstract, homogeen en passief publiek werd opzij gezet.155 Deze theorie legt het accent op de 

betekenis van de teksten die door het publiek zelf geproduceerd zijn. De manier waarop er in de sociale 

context en binnen de context van machtsverhoudingen betekenis werd gegeven aan mediateksten werd 

bestudeerd. Zo zou bij televisie bijvoorbeeld de sociale situatie in de huiskamer bepalend zijn voor de 

werking en lezing van dit medium. De lokale situatie waarin media werd gerecipieerd had invloed op de 

manier waarop media werd ontvangen en de manier waarop er betekenis aan werd gegeven. Daarnaast werd 

uitgegaan van een hiërarchische samenleving, waarbij ongelijke sociale machtsposities de ‘maatschappelijke 

betekenissen’ en ‘ideologieën’ bepaalden. Aan verschillende groepen werden verschillende betekenissen 

toegekend. Aan de hand van bepaalde ‘ordeningsprincipes’ ontstond een hiërarchische relatie tussen de 

 
152 Turner, G. (1990) Britisch Cultural Studies: An introduction. Pag. 2  
153 Baetens, J. & Verstraete. G.(red). (2002) Cultural Studies: een inleiding. Pag. 189 
154 Turner, G. (1990) Britisch Cultural Studies: An introduction. Pag. 2 
155 Hall, S. (1991) Het minimale zelf en andere opstellen. Pag. 10 
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groeperingen. Voorbeelden van deze maatschappelijke ordeningsprincipes, die met elkaar verweven waren, 

waren ‘gender’, ‘etniciteit’, ‘klasse’, ‘leeftijd’, ‘validiteit’ en ‘seksuele voorkeur’.156 Mediaconsumptie speelt 

volgens de theorieën van Cultural Studies een belangrijke rol in de constructie en definitie van culturele 

identiteiten. Ook werd gemeend deze dat in wetenschappelijk onderzoek rekening gehouden moest worden 

met de perspectieven en belangen van bepaalde onderdrukte groeperingen. Bij het vorm geven van de 

Cultural Studiesbenadering is het model ‘Encoding/Decoding’ dat Stuart Hall in 1981 introduceert van grote 

invloed geweest. Dit model representeert de overstap van tekstanalyse naar een analyse van de interactie 

tussen tekst en lezer, en vormt de basis van de theorie van Cultural Studies zoals die vandaag de dag nog van 

kracht is. In de volgende paragraaf zal dan ook aandacht worden besteed aan dit model. 
 

 2.2.3.1 Encoding/Decoding 

Als kritiek op de ‘Uses and Gratifications’ theorie en met de Marxistische achtergrond van een economische 

en technische benadering wees Stuart Hall in 1981 op de invloed van sociale omstandigheden op het 

‘decoderen’ van cultuurproducten in zijn artikel ‘Encoding/Decoding’.157 Stuart Hall ontdekte dat de 

betekenis van een mediaproduct deels door de maker, en deels door de kijker geconstrueerd wordt. Een maker 

van een mediaproduct wordt beïnvloed door zijn vroegere ervaringen, en verwerkt dit op een bepaalde manier 

in een mediaproduct. Wanneer de kijker dit bekijkt, kan hij of zij daar een andere betekenis aan geven dan de 

maker bedoeld heeft. Ook dit is gebaseerd op ervaringen en gevoelens, maar dan van de kijker. De ‘Uses and 

Gratifications’ theorie besteedt weinig aandacht aan de manier waarop kijkers teksten interpreteren.158 Hall 

richtte met zijn model juist wél op de manier waarop kijkers programma’s interpreteren. Hall ontkende 

daarbij niet de macht die televisie kon bezitten, maar ondersteunde niet de bewering van de Frankfurters dat 

de dominante ideologie altijd even succesvol wordt overgedragen. De mate van macht die de ‘Uses and 

Gratifications’ theorie bij het publiek neerlegt, impliceert dat de televisietekst er zelf niet toe doet en daar 

stond Hall niet achter. Een tekst zou open staan voor verschillende lezingen en was hiermee polysemisch. Het 

kijken naar televisie zou in essentie een proces van ‘decoding’ zijn van een programma dat eerst door anderen 

geëncodeerd was. Kijkers zouden vervolgens zelf met verschillende manieren van decoding naar de betekenis 

van een programma zoeken. Televisie zou publieksgroepen dus niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden en 

bracht geen onmiddellijke effecten voort, zoals de Frankfurters geloofden. De televisiemaker zou echter wel 

vanuit een bepaalde sociale positie worden kunnen bezien. Programma’s zouden wel specifieke ideologieën 

uitdragen, en reclames zouden proberen aan te zetten tot het kopen of gebruiken van een artikel of dienst. Zo 

zou televisie macht proberen uit te oefenen en een ‘preferred reading’159 aan de tekst mee te geven en zo de 

betekenisgeving te beïnvloeden. Deze lezing van de tekst zou zelfs door de meeste mensen (onbewust) 

                                                 
156 Besproken in: Kellner, D. ( 1995) Media culture : cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern 
157 Blokker, M. (2003) Kwaliteit in praktijk. Pag. 11 
158 Fiske. J & Hartley. J (1978). Reading television Pag. 72-75. 
159 Met ‘preferred reading’ wordt bedoeld: De betekenis die gecreëerd wordt door het publiek komt overeen met de dominante denkwijze 
van de maker en van de maatschappij. De kijker neemt dus de ideologische boodschap van de maker over.  
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worden gehanteerd. Maar de ‘preferred reading’ werd niet altijd even succesvol overgedragen. Het publiek 

heeft volgens dit model een ‘tegenmacht’. Het is in het bezit van verschillende meningen, ideeën en gevoelens 

die het gevolg waren van de verschillende leerprocessen die mensen voortdurend doormaken. Kennis en 

sociale vaardigheden zijn weliswaar deels gevormd in relatie met media, maar in tegenstelling tot sociale 

wetenschappers zoals de Frankfurters, die individuen zien als de laatste stap in een soort productielijn die 

begint met de zender van de mediatekst, werd er niet vanuit gegaan dat deze relatie resulteerde in een 

eenduidig wereldbeeld.160 Mensen hadden de beschikking over grote hoeveelheden informatie en deze was 

niet eenduidig. Tevens bepaalde de sociale positie van de kijker ook voor een deel de uiteindelijke betekenis 

die aan een programma werd verbonden. De betekenis van de mediatekst tijdens de decoding hoeft niet veel 

te maken te hebben met de bedoelingen van de makers tijdens de encoding. Doordat de lezer is beïnvloed 

door zijn eigen sociale geschiedenis, standpunten en geloof, zal die de mogelijkheid hebben de boodschap 

anders te decoderen dan het media-instituut had geëncodeerd. Culturele factoren als leeftijd, klasse, sekse en 

ras zouden bepalend zijn bij deze decodering. Dit idee had zijn oorsprong in het boek ‘Reading Television’ 

van John Fiske en John Hartley in 1978, waarin een begin is gemaakt met de serieuze bestudering van 

populaire cultuur. Zij vonden dat de maatschappij niet verdeeld werd door (economische) klassen, maar dat er 

veel meer groepen te onderscheiden zijn langs de lijnen van bijvoorbeeld etnische identiteit, geslacht 

religieuze overtuiging en nationale identiteit. Het is vervolgens dezelfde John Fiske die in later verschenen 

werk het model van ‘Encoding/Decoding’ van Hall bijstelt. Hier zou het niet bij blijven zoals in de volgende 

paragraaf zal blijken.  
 

 2.2.3.2 Ontwikkelingen binnen Cultural Studies 

John Fiske legde eind jaren tachtig in vergelijking met Stuart Hall weer meer macht bij de kijker. De kijker 

gaf de tekst betekenis, waar nodig door middel van een subversieve wijze van televisiekijken.161 De invloed 

van de toeschouwer op de betekenisconstructie van een televisieprogramma was groot. Het proces van 

betekenistoekenning was volgens Fiske namelijk een actief onderhandelingsproces, waarbij de ontvangers al 

dan niet door de tekst een bepaalde sociale subjectpositie accepteerde. In nagenoeg elk televisieprogramma 

worden subjectposities gecreëerd die ervoor moeten zorgen dat een zo groot mogelijk aantal toeschouwers 

naar het betreffende programma kijkt en hier betekenis aan toekent. Omdat de toeschouwer in dit proces van 

betekenisvorming ook zijn eigen sociale achtergrond en ervaring meebrengt, zou de positie van de 

toeschouwer vrijwel nooit geheel overeen komen met die zoals was voorgesteld door de makers. Veeleer ging 

de toeschouwer dus ‘in onderhandeling’ met de door de tekst geconstrueerde sociale subjectpositie.162 

Volgens Fiske volgt de betekenis die aan een televisieprogramma wordt toegekend dus uit de wisselwerking 

tussen de positie zoals die voorop is gesteld door het programma en de eigen gevormde sociale positie van 
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een kijker. In dit onderhandelingsproces ligt de grootste macht bij de toeschouwer. De betekenissen die in het 

programma liggen kunnen door de toeschouwers aangepast worden aan hun eigen interpretatie. Het 

televisiecommunicatieproces werd dus vooral gekenmerkt door een actief onderhandelingsproces tussen 

enerzijds de ontvanger en anderzijds het programma. De relatie kon daarom ook wel beschouwd worden als 

een contractuele relatie.163

 

Een televisietekst krijgt volgens Fiske enkel betekenis door de kijker. De verschillende groepen kijkers die 

John Fikse eerder in Reading Television al had beschreven zijn in staat om een televisietekst op meerdere 

manieren te ‘lezen’ en hier betekenis aan te geven. Hij stelt dat er drie manieren van ‘lezen’ zijn: de 

‘dominante reading’ (zoals eerder al beschreven als de ‘preferred reading’ bij Stuart Hall); de ‘oppositional 

reading’, waarbij de kijker de tekst ook op een totaal andere manier kan opvatten en er dus een andere 

betekenis aan kan geven; en de ‘negotiated reading’(die hier als het ware tussen in zit), waarmee werd 

bedoeld dat de kijkers onderhandelden met de verschillende manieren van interpretatie. De blik waarmee 

gekeken wordt, en vooral in het geval van de ‘oppositional reading’, zou worden ingegeven door de 

specifieke identiteit van de kijker. Zo zou iemand die zich normaal al snel gediscrimineerd voelt, dit ook 

sneller uit een (televisie)tekst kunnen lezen. Een heteroseksueel zal wellicht eerder eventuele homoseksuele 

toespelingen missen. Op deze manier zijn groepen te onderscheiden in subculturen. Hierbij is niet het 

culturele kapitaal (van Bourdieu) in de vorm van kennis over hoge cultuur van belang, maar gelden voor elke 

subcultuur eigen regels, normen en waarden. Kennis over de eigen subcultuur noemt Fiske ‘populair cultureel 

kapitaal’.164  
 

Onderzoek naar televisie zoals dat van Hall en Fiske heeft zich vooral gericht op het publiek en de actieve rol 

van de kijker. Medio 2000, en dus tien jaar later, benadrukt onderzoek vooral de belangrijke sociale positie 

van televisie in de moderne samenleving en het bieden van een referentiekader voor het dagelijkse leven. John 

Hartley betitelde dit in 1999 als ‘Life follows television’: of je het nu wilt of niet, de wereld die programma’s 

representeren dringen zich overal aan je op.165 John Hartley is geïnspireerd door Richard Hoggart en zijn boek 

‘Uses of Literacy’ (1958) waarin Hoggart zichzelf de vraag stelt hoe mensen als consumenten hun ‘literacy’ 

gebruiken. Hartley neemt deze vraag over en stelt zichzelf in ‘Uses of Television’(1999) de vraag: ‘Wat is het 

(culturele en kritische) gebruik van televisie, gezien vanuit een langdurig historisch en breed sociaal 

perspectief?’. Hartley suggereert dat het gebruik van televisie het beste uitgelegd kan worden door middel van 

het begrip ‘transmodern teaching’ en dat het nut van televisie de formatie van cultureel burgerschap is. Deze 

theoreticus binnen Cultural Studies ervaart het gebruik van televisie als het promoten van burgerschap. Na het 

burgerlijke, politieke en sociale burgerschap was onder invloed van televisie het culturele burgerschap onder  

 
163 Fiske, J. (1987). Television Culture. Pag. 62 
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de massa ontstaan, waarbij men in de publieke sfeer op zoek ging naar identiteit in een collectief; de 

verschillende subculturen. Van daaruit was het ‘Do-it-yourself-burgerschap’ gevolgd, waarbij men op zoek 

ging naar de geheel eigen identiteit in de mediasfeer.166 Televisie is een belangrijke plaats waar je Do-it-

yourself-burgers hun zelfbeschikking kan zien praktiseren. John Hartley biedt tevens een ander 

aanknopingspunt om televisie positief te bekijken. Hij stelt voor het medium te beschouwen als een leraar die 

ons op ongedwongen wijze kennis laat maken met een veelheid en verscheidenheid aan culturen; transmodern 

teaching. Televisie is transmodern omdat het volgens Hartley premoderne (omdat haar culturele gebruik is 

‘voorgevormd’ door socio-semiotische aspecten van de Middeleeuwse katholieke kerk), moderne en 

postmoderne aspecten van het hedendaagse leven overspant, te boven gaat en samenvoegt. Televisie gebruikt 

orale, huiselijke discoursen om een reusachtig publiek, vormen van burgerschap en zelfkennis te onderwijzen, 

gebaseerd op cultuur en identiteit.167 Bij het uitleggen van de term ‘teaching’ haalt Hartley Hoggart aan. 

Hoggart ziet televisie als een goede ‘eerste’ onderwijzer van algemene feiten en kennis over de wereld. 

Televisie is een goede onderwijzer omdat zij onze houding ten opzichte van elkaar verandert. We leren via de 

televisie over anderen en worden bekend met verschillende esthetische, ideologische en morele normen en 

waarden. Televisie zorgt voor het beste model van deze cross-demografische communicatie die tot onze 

beschikking staat. Volgens Hoggart bevat deze communicatie boodschappen die zijn ontworpen om over de 

grenzen van klasse, leeftijdsgroep, geslacht, etniciteit, regio, natie of zelfs taalgebied te communiceren.168 

Terugdenkend aan de theorie van Bourdieu en de scheiding die hij maakte tussen hoge en lage klassen, kan 

worden geconstateerd dat communicatie in de loop der jaren steeds meer nuances heeft gekregen. De 

ontwikkeling in de manier waarop wordt gedacht over het publiek heeft invloed op de ideeën over de relatie 

tussen televisie en het publiek, en zal om die reden in de volgende paragraaf besproken worden.  
 

 2.2.3.3 Een nieuwe kijk op cultuur 

Uit de verschillende visies van Hall, Fiske en Hartley kan worden geconcludeerd dat sinds de jaren zeventig 

het culturele veld erg is veranderd. Er is naast Bourdieu’s theorie over sociaal economische scheidslijnen 

ruimte ontstaan om niet alleen te denken in hoge en lage cultuur, maar ook in een diversiteit van subculturen. 

Volgens Bourdieu is klasse de bepalende factor in het kwaliteit/smaakdebat. Fiske is jaren later echter van 

mening dat andere maatschappelijke scheidslijnen zoals ras en sekse hierin juist een belangrijke rol spelen. 

Men kan dan niet meer spreken over een gezamenlijk idee van kwaliteit. De massacultuur fragmenteert zich 

in verschillende subculturen waarbinnen eigen normen en waarden gelden.169 In navolging op de 

‘subculturen’ van Fiske ontstaat al snel de term ‘smaakculturen’. In de jaren tachtig beginnen televisiemakers 

onder invloed van een postmodern idee elementen van zowel cultureel kapitaal als populair kapitaal te 
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gebruiken en te verenigen. Er ontstaat vervolgens op televisie een mix van hoge en lage cultuurvormen. 

Hierdoor komt het kijkerspubliek in aanraking met verschillende subculturen. De vrijheid om hiertussen te 

kiezen heeft de term ‘smaakculturen’ doen ontwikkelen, hoewel dit een term is die Herbert Gans eerder in 

1974 al uitgewerkt heeft. 170 Binnen deze ‘taste cultures’ (smaakculturen) is volgens Reesink het culturele 

kapitaal van Bourdieu lang niet altijd te verzilveren, maar het populaire culturele kapitaal van Fiske van even 

groot belang als kennis van hoge cultuur in vroegere tijden.171 Mensen maken deel uit van verschillende 

smaakculturen waardoor ze niet langer in een hokje zijn te plaatsen naar bijvoorbeeld elite/werkvolk, 

vrouw/man, Japanner/Nederlander of heteroseksueel/homoseksueel. Mensen ontlenen hun identiteit niet 

langer alleen aan deze categorieën. Zo kan een lifestyle of smaak ook identiteit verschaffen en nieuwe 

groepen en categorieën vormen.  
 

De postmoderne periode waarin we ons nu bevinden wordt ook wel omschreven (zoals door Castells) met het 

begrip ‘informatiecultuur’, waarbij massamedia en massacommunicatie een grote rol spelen bij 

informatieverspreiding.172 Deze informatiecultuur wordt gekenmerkt door (culturele) diversiteit en 

fragmentatie, en kweekt ervaringen (door de aanwezigheid van subculturen) waaraan het individu zijn 

identiteit kan ontlenen. Massamedia, zoals televisie, zou moeten zorgen voor attitudevorming ten opzichte 

van deze informatiemaatschappij. Op die manier zou de cultuur en diens inhoud kunnen worden bepaald. John 

Hartley sprak met betrekking hierop al over televisie en transmodern teaching; de culturele ervaring van 

televisie zorgt voor de overdracht van kennis en beleving.173 De ‘informatiecultuur’ zou het humanisme 

kunnen gaan bedreigen. De postmoderne benadering blijft met betrekking tot alle inzichten die verband 

houden met het postmodernisme en de informatiemaatschappij tot op heden nog positief. De postmoderne 

informatiecultuur is ‘van alles wat’ geworden. De ‘Do-it-yourself televisie’ van Hartley verschaft ons een 

identiteit, waardoor ieder een betekenis kan geven aan zichzelf en de wereld om hem heen, en er toch een 

gevoel van gemeenschap ontstaat, gebaseerd op gevoelens.  
 

Met de hierboven beschreven inzichten zal niet alleen deze paragraaf worden afgesloten maar ook het eerste 

deel van dit hoofdstuk. Nu de verschillende wetenschappelijke stromingen en hoe er in deze stromingen over 

televisie werd gedacht in kaart is gebracht, is duidelijk geworden dat er in de loop der tijd ruimte is gekomen 

voor het doen van onderzoek naar de kwaliteit van televisie. Daarnaast is duidelijk geworden in welke 

wetenschappelijke context, visies en ideeën (zowel over televisie als over de relatie tot het publiek) onderzoek 

naar televisiekwaliteit is en kan worden gedaan. Vanuit deze basis zal nu dan ook in het tweede deel van dit 

hoofdstuk de aandacht kunnen worden gevestigd op ‘televisiekwaliteit’, waarvan in dit onderzoek een 

uitwerking wordt gezocht die gebruikt kan worden door de publieke omroep. 
 

170 Besproken in: Gans, H.J. (1974) Popular Culture and High Culture. 
171 Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten  Pag. 107 In: Elaesser, T. & Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film 
en televisie in de hedendaagse mediacultuur  
172 Castells, M. (2001) The Internet Galaxy. Pag. 1-8 
173 Hartley, J. (1999). Uses of Television. Pag. 40-43 
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2.3  Deel 2: Televisiekwaliteit bepalen 
 

2.3.1 Een kader voor televisiekwaliteit  

De voorgaande paragrafen hebben een verschuiving laten zien in het denken over populaire cultuur, 

waaronder ook het medium televisie valt. Vooral Cultural Studies en de theoretici binnen deze traditie hebben 

hieraan bijgedragen. Vanuit de Cultural Studiesbenadering is daarmee langzaam ruimte ontstaan om 

onderzoek te gaan richten op de kwaliteit van televisie. Hoewel dit nog in de kinderschoenen staat en er op 

het gebied van onderzoek naar kwaliteit van televisie nog veel moet worden gedaan, biedt Cultural Studies in 

ieder geval een theoretisch kader van waaruit dit nog ontgonnen gebied kan gaan worden verkend. De 

Cultural Studiesbenadering van televisie die zich bezighoudt met de betekenis van televisie en 

televisieprogramma’s in hun maatschappelijke en historische context is van wezenlijk belang. Het biedt de 

basis om op een postmoderne wijze de hedendaagse cultuur laag voor laag bloot te leggen, en geeft ons 

daarbij de ruimte om gebruik te maken van associatieve en zelfreflexieve werkwijzen. Hierbij wordt niet 

verondersteld dat er uiteindelijk tot een juiste, definitieve beoordeling van televisie kan worden gekomen. 

Zolang er televisie wordt gekeken, krijgt deze steeds opnieuw betekenis. Verschillende groepen kijkers zullen 

verschillende elementen uit een televisietekst halen en die ook weer anders interpreteren dan anderen dit 

zullen doen. Televisie is op allerlei manieren vervlochten met ons dagelijkse leven. De beelden en verhalen 

die we via de televisie te zien krijgen kunnen op allerlei momenten en manieren van invloed zijn op ons 

leven. Ondertussen komen er steeds weer nieuwe beelden bij. Deze nieuwe beelden vullen de oudere beelden 

aan, vervangen ze of veranderen de betekenis ervan. Het is bij het zoeken naar een uitwerking van het begrip 

televisiekwaliteit belangrijk dat we ons van deze processen bewust zijn. 
 

Het medium televisie en de producten hiervan op waarde schatten kampt altijd met een groot probleem: geen 

enkel oordeel geldt voor iedereen, overal en altijd. Cultural Studies ontkent dit ook niet en ziet wetenschap 

niet als waardevrij. Noties als objectiviteit en universele geldigheid worden in twijfel getrokken.174 Zeker bij 

het onderzoeken van een begrip als kwaliteit is objectiviteit nauwelijks te hanteren. We kunnen televisie 

volgens Hall alleen beoordelen als we die oordelen zien als ‘arbitraire afsluitingen’. 
 

‘Dat zijn oordelen over een programma of genre, waartoe de kijker, criticus of wetenschapper op een bepaald moment 

komt (nadat hij of zij relevante kennis en inzichten in acht heeft genomen), terwijl hij of zij zich ook realiseert dat 

nieuwe inzichten ooit tot bijstelling van dat oordeel kunnen komen.’ 175 (Hall, 1991) 
 

Dit betekent niet dat de hoop iets over televisiekwaliteit te kunnen zeggen moet worden opgegeven, gezien 

het feit dat het zo aan verandering onderhevig is. Het vormt juist de harde kern van een kritische 
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cultuurwetenschap: het dwingt ons om voortdurend vragen te blijven stellen en te blijven nadenken over dit 

medium en de betekenissen hiervan. Zolang de televisie een centrale plaats in onze cultuur inneemt, kunnen 

er nooit genoeg vragen gesteld worden en kan er nooit genoeg over worden nagedacht. Dit is gelukkig dan 

ook door verschillende theoretici ter harte genomen en heeft ondanks de moeilijkheden die aan dit onderwerp 

kleven geresulteerd in grofweg drie verschillende benaderingen voor het onderzoeken van kwaliteit. 

Allereerst zal hieronder in worden gegaan op de moeilijkheden die men bij het onderzoek naar kwaliteit 

tegenkomt, om vervolgens in te gaan op de verschillende benaderingen. 

 

2.3.2 Televisiekwaliteit geen makkelijk onderzoeksonderwerp 

Nog steeds heeft het modernistische idee van cultuur zijn macht binnen de wetenschap en onze samenleving. 

Je hoort mensen vaak klagen over het vlakke vermaak op televisie. Het overgrote deel van het totale 

televisieaanbod is volgens menigeen niet de moeite waard om te kijken. Maar is televisie daarin ten op zichte 

van andere kunsten of cultuuruitingen zo anders? Er komen per jaar ook veel slechte films uit, er worden 

vreselijk saaie boeken geschreven en langdradige theaterstukken op de planken gezet. Dit belet echter niet het 

onderzoeken van de kwaliteiten van deze cultuuruitingen. Televisie is wel degelijk ook een uiting die 

vergelijkbaar is met kunst, en niet alleen een medium waarlangs informatie gegeven wordt. Het is een 

medium waaruit betekenissen en vormen voortkomen die geheel eigen zijn.  

 

Het bepalen van televisiekwaliteit is echter een lastig onderwerp. Het begrip kwaliteit is op zichzelf al een 

moeilijk begrip. Sinds de verschillende klassen niet meer zichtbaar zijn in onze maatschappij is de visie op 

kwaliteit weer vrijer geworden. Maarten Reesink impliceert in zijn omschrijving en beschrijving van 

smaakculturen (‘taste cultures’) dat het hier dan ook eigenlijk zou gaan om kwaliteitsculturen. Het ontstaan 

van smaakculturen zou volgens hem het bewijs zijn voor het verdwijnen van een algemene visie op wat 

geaccepteerde en niet geaccepteerde vormen van gedrag zijn.176 Met het ontstaan van verschillende 

kwaliteitsculturen duidt Reesink op de gedachte dat er wellicht dus ook geen algemeen geaccepteerde stelling 

kan bestaan over kwaliteit. Dit sluit echter niet uit dat men wel tot een consensus zou moeten kunnen komen 

over hoe televisiekwaliteit bepaald kan worden. 
 

In eerste instantie werd ‘kwaliteit’ bepaald door de dominantie van de hogere culturele klassen en hun smaak. 

De lagere klassen confirmeerden zich hieraan en zouden de smaak van de hogere klassen zeker niet 

afkraken.177 De ‘ideologie van de massacultuur’ verdeelde het publieke domein in niet-gewaardeerde 

massacultuur en gewaardeerde niet-massacultuur.178 Volgens Ien Ang was er een continue hiërarchische strijd  

                                                 
176 Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten  Pag. 107  In: Elaesser, T. & Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film 
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177 Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critque of the judgement of taste. Pag. 318 
178 Besproken in: Ang, I. (1982) Het Geval Dallas: populaire kultuur, ideologie en plezier. 
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gaande tussen goede en slechte smaak. Smaak en kwaliteit lagen toen heel erg dicht bij elkaar. Ook nu 

vormen zij nog steeds een dilemma. Er ligt een moeilijkheid in het onderscheiden van een kwaliteitsoordeel of 

een smaakoordeel. Kan je deze twee begrippen wel los van elkaar zien? Iemands smaak is altijd legitiem, 

maar dit wil nog niet zeggen dat deze ook kwaliteit inhoudt.179 Over smaak kan eigenlijk niet worden 

gediscussieerd. Over kwaliteit zou dit wel mogelijk moeten zijn. Verschillende onderzoeken steunen de 

gedachte dat men kwaliteit en smaak wel degelijk weet te onderscheiden. Zo blijkt ook uit een onderzoek van 

Ang in 1982 naar de kijkers van Dallas.180 Dallas wordt volgens haar eigen trouwe kijkers namelijk niet 

betiteld als een kwaliteitsprogramma, maar slechts als een vermakelijk programma. Hierbij mag de invloed 

van de dominante modernistische opvatting waarbij een soap ook eigenlijk geen kwaliteitsprogramma kán 

zijn natuurlijk niet worden onderschat. Er zal zich ook moeten worden gerealiseerd dat een verschil in 

consumptie van cultuurproducten veelal een uiting is van verschil in smaak, in wat men zoekt in een 

cultuurproduct. Het gaat dan niet om een kwaliteitsoordeel. Iemand kan een klassiek muziekstuk of 

hiphopmuziek absoluut niet op prijs stellen, maar zich er wel van bewust zijn dat het over de nodige kwaliteit 

beschikt binnen zijn genre. Bij het beoordelen van televisiekwaliteit dienen dan ook persoonlijke opvattingen 

over televisie binnen het privé-domein te worden gehouden.  
 

Volgens Nikken is streven naar een objectieve kwaliteitsbeoordeling van televisieprogramma’s doelloos als er 

nog geen consensus bestaat over de standaarden waaraan de programma’s moeten voldoen.181 Uit 

verschillende studies is echter gebleken dat verschillende groepen zoals makers, critici en kijkers vaak toch 

dezelfde kwaliteitscriteria belangrijk vinden en er dus wel degelijk kan worden gesproken over een vorm van 

consensus. Zo wijst ook een onderzoek van MacDonald uit: de door professionals gewaardeerde 

televisieprogramma’s werden eveneens gewaardeerd door de kijkers, onafhankelijk van de grootte van het 

publiek. Dit impliceert een (h)erkenning van de kwaliteit door het publiek zoals gedefinieerd was door 

professionals.182  
 

Nikken acht het tevens onmogelijk om universele kwaliteitsstandaarden vast te stellen, omdat standaarden 

gedeeltelijk berusten op het soort programma dat beoordeeld wordt.183 Hierbij doelt hij blijkbaar op het idee 

dat televisieprogramma’s bestudeerd en geanalyseerd moeten worden binnen de context van de ‘flow’. 

Raymond Williams heeft in 1973 de Amerikaanse televisie onder de loep genomen en demonstreerde aan de 

hand van zijn onderzoek de werking van het begrip ‘flow’, een ‘programming strategy, the purposeful linkage 

 
179 Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten  Pag. 100  In: Elaesser, T. & Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film 
en televisie in de hedendaagse mediacultuur  
180 Besproken in:  Ang, I. (1982) Het Geval Dallas: Populaire cultuur, ideologie en plezier. 
181 Nikken, P. (1999) Quality in Children’s Television. Pag. 48 
182 Besproken in: Legatt, T.(1999) Identify the undefinable: An essay on Approaches to Assessing Quality in Television. Pag. 117 In: 
Studies of Broadcasting. Nr.27, maart. 1991 
183 Nikken, P. (1999) Quality in Children’s Television. Pag. 15 
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of various scaled textual units in order to avoid ruptures.’184 Dit was echter nog in de tijd dat de 

videorecorder en afstandsbediening nog niet gebruikt werden en het aantal kabel tv-stations beperkt was. Het 

begrip ‘flow’ wordt nog wel vaak gebruikt om de essentie van tv aan te duiden, om de structuur in 

tekstualiteit en programmering aan te geven, en vorm te geven aan kijkerervaringen. Hoewel dit begrip dus 

nog wel gehanteerd wordt, heeft de gedachte dat programma’s ook los van elkaar kunnen worden gezien 

ingang gevonden. Hiermee kan het probleem van Nikken dan ook worden opgelost. Zouden we ons beperken 

tot het beoordelen van de algemene kwaliteit van televisie, dan zal het resultaat niet anders kunnen zijn dan 

een gemiddelde van alle programma’s. Het is tevens zo dat wil men komen tot de meest optimale 

kwaliteitsstandaard van de totale programmering, de kwaliteitsstandaarden eerst per individueel genre en 

programma, waarmee bepaalde verwachtingen, maar ook doelstellingen opgeroepen worden, bepaald zullen 

moeten worden.  
 

In het licht van zoeken naar een geïntegreerde en democratische kwaliteitsbepaling is het dan ook van groot 

belang in te zien dat alle genres kwaliteit kunnen bieden. Vanuit het modernistische denken wordt in televisie 

vaak een scheiding aangebracht tussen populaire en serieuze genres, waarbij de voorkeur uitgaat naar de 

zogenaamde culturele programma’s. Binnen televisie is volgens Charlotte Brunsdon sprake van ‘generic 

hierarchies’.185 Alleen bepaalde cultureel verantwoorde genres zouden televisieprogramma’s van hoge 

kwaliteit produceren. Men concentreert zich hier met name op de op televisie uitgezonden opera, dans, drama 

en muziek, met hooguit een kunst magazine als uitzondering.186 Deze zogenaamde ‘verantwoorde genres’ 

staan automatisch voor kwaliteit in tegenstelling tot bijvoorbeeld amusementenprogramma’s zoals spelshows 

en quizzen. De aandacht voor amusementsprogramma’s beperkt zich meestal tot een kritisch afkeuren met als 

insteek consumentisme en kennisreductie. Binnen het genre dat wel kwaliteit zou bieden wordt er dan weer 

nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de verschillende programma’s. Zeer zelden wordt gekeken naar de 

plaats van een televisieproduct binnen zijn eigen genre. Eerder kijkt men naar het belang van bepaalde genres 

in het geheel.187 Deze cultuurpessimistische kijk is nog steeds te herkennen in deze tijd. Zo geeft Sonja de 

Leeuw in 1994 aan dat de kwaliteit van de Nederlandse televisie zou kunnen worden verbeterd door 

verschillende soorten programma’s als avant-garde drama, live transmissies van theatervoorstellingen, goede 

crime-series, meer creatieve documentaires, enz.188 Deze opvatting past binnen de dominante esthetica en 

steunt in zeker zin een meer modernistische gedachte dan een postmoderne invalshoek. Vanuit een 

postmoderne benadering wordt bij kwaliteit geen onderscheid gemaakt tussen hoge en lage cultuur en moet de 

 
184 Uricchio, W. (2004) Television's Next Generation: Technology/ Interface Culture/Flow  In: Spigel, L. & Olsson, J. (ed) (2004) 
Television After TV: Essays on a Medium in Transition 
185 Brundson, C. (1997) Screen Tastes: From Soap Opera to Satellite Dishes. Pag. 134-135  
186 Idem. Pag. 133 
187 Brundson, C. (1997) Screen Tastes: From Soap Opera to Satellite Dishes. Pag. 135  
188 Leeuw, S. Quality television in the Netherlands: some hopeful reflections on breaking the taboo. Pag. 48 In: Bronk, L., Elsaesser, T. & 
Simons. J.(red.) (1994) Writing for the medium: Television in Transition. 
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term op elk gebied toepasbaar zijn, dus ook op quizzen of comedies. Elk genre moet beoordeeld worden op de 

genrespecifieke kwaliteiten. Kwaliteit betekent namelijk: ‘Het beste in zijn soort.’ 
 

2.3.3 Onderzoek naar televisiekwaliteit? 

Er zijn verschillende soorten studies naar kwaliteitscriteria van televisieprogramma’s te onderscheiden. Zo 

kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de kwaliteitsstandaarden van televisieprogramma’s in het 

algemeen. Zoals Albers deed in zijn onderzoek naar de kwaliteitsstandaarden van programmamakers in het 

beoordelen van televisieprogramma’s.189 De kwaliteitscriteria in studies als die van bijvoorbeeld Nikken 

verwijzen juist naar kwaliteitsstandaarden van specifieke programmasoorten, zoals in het geval van Nikken 

naar kinderprogramma’s.190 De laatste soort kwaliteitsstudies zijn studies naar het vaststellen van 

kwaliteitscriteria. Zo noemt Mulgan een aantal aandachtsgebieden van waaruit het maatschappelijk belang 

van kwaliteit van televisie bepaald kan worden.191  
 

De studies die zich hebben bezig gehouden met populaire cultuur, televisie of massacommunicatie zijn 

volgens Joke Hermes te onderscheiden in twee verschillende tradities: de sociale wetenschappers en Culturele 

Studies (Humaniora), die zich richten op de relatie van de kijker met de tekst (binnen de context van hun 

maatschappelijke positie).192 In de eerste jaren van de televisie studies hielden voornamelijk sociale 

wetenschappers zich bezig met dit medium, en lag de focus op de sociale functies en negatieve invloed van 

televisie. Het gevolg waren honderden studies over de sociale effecten van televisie: televisie en kinderen, 

televisie en geweld, televisie en gender enz. In de Cultural Studiesbenadering komt de kijker centraal te staan 

en ligt de focus op de beleving en betekenisgeving van en door de kijker. Het begrip kwaliteit krijgt in eerste 

instantie dan ook in deze benadering een onbelangrijke en ondergeschikte rol toebedeeld. De Cultural 

Studieswetenschappers die worden gezien als verdedigers van televisiecultuur hebben (wellicht onbewust) 

ook de gedachte ondersteund dat televisie als kunstvorm niet interessant was om te onderzoeken. Cultural 

Studies focust met onderzoek voornamelijk op de sociale functie van het medium televisie. Dit heeft tot 

gevolg dat binnen de wetenschap voornamelijk de sociale, extrinsieke kwaliteiten van televisie zijn 

bestudeerd.  
 

Tot nu toe hebben de onderzoekers zich er voornamelijk tevreden mee gesteld de kwaliteit van 

televisieprogramma’s en genres af te leiden uit de maatschappelijke waarde (vraagstukken rond representatie), 

of uit het plezier en het nut dat de kijkers aan televisieprogramma’s hechten (identiteitsvorming)193. Dit sluit 

aan bij de redenering van de vroegere conservatieve denkers over televisie en de massamedia. Zo 
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beoordeelden zij bijvoorbeeld informatieve programma’s op hun bijdrage aan de oordeelsvorming door de 

kijkers, die daarmee ook waarlijk ‘burgers’ werden: deelnemers aan het publieke debat dat de democratie 

waarborgde. Hier ging het, net als bij Fiske, om een zogenoemde extrinsieke beoordeling van de kwaliteit van 

televisie. Niet de eigenschappen van de tekst zelf (de intrinsieke kwaliteit), maar wat je met die tekst kunt 

doen, is wat telde.194  
 

Door televisie te verdedigen met de notie dat haar kwaliteit ligt in de sociale functie wordt de esthetiek van 

het medium teniet gedaan. Waar men een poging heeft gedaan heeft dit vooral geresulteerd in het proberen de 

algemene esthetica van moderne kunsten op het medium toe te passen: 
 

 “The consequence of simply annexing film and television to the traditional aesthetic discourse is to do extraordinary 

violence to any inclusive understanding of the media.” 195 (Brunsdon, 1997)  
 

Een voorbeeld daarvan is John Ellis, een wetenschapper binnen Cultural Studies. Hij heeft een poging gedaan 

onderzoek te doen naar de formele kant van televisie door die in filmische termen een plaats te geven.196 Om 

te komen tot een serieuze beoordeling van televisie als medium, maar tevens als uiting van cultuur of kunst, 

stelt Sonja de Leeuw het volgende voor:  
 

“Each cultural practice, including television, should be judged on its own merits.” 197 (De Leeuw, 1994)  
 

Toepassing van esthetiek van andere kunstvormen zou onzinnig zijn, omdat deze totaal verschillende doelen 

hebben. Van een eigen esthetiek van televisie is echter nog geen sprake.  
 

Kim Schrøder stelt naast deze twee benaderingen van de kwaliteit van televisie nog een derde voor. Volgens 

haar is televisie te beoordelen op de extrinsieke (sociale of ethische), intrinsieke (esthetische) maar ook 

extatische kwaliteit.198 Met de extatische kwaliteit wordt gedoeld op de mate waarin een televisietekst de 

verbeelding van de ontvanger prikkelt. Dit betreft het plezier, de emotionele beleving en betrokkenheid die de 

cultuuruiting oproept en wordt meestal bepaald door de inhoud van een programma. De extatische dimensie 

wordt echter nog minder erkend dan de intrinsieke kwaliteit van televisie. Irene Costera Meijer stelt echter dat 

juist de extatische dimensie geschikt is om amusementsgenres van een kwaliteitsoordeel te kunnen 

voorzien.199 Wil dit onderzoek uiteindelijk de publieke omroep in staat stellen de kwaliteitsstandaarden ten 

opzichte van de commerciële zenders voor het hele programma-aanbod te gaan bepalen, dan zal de publieke 
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omroep ook het begrip kwaliteit moeten kunnen toepassen in relatie tot bijvoorbeeld soaps of quizzen. In dit 

onderzoek zal dan gebruik worden gemaakt van deze drie verschillende benaderingen van kwaliteit van 

televisie om het begrip kwaliteit zo volledig mogelijk te kunnen behandelen.  
 

 2.3.3.1 Een gedifferentieerd kwaliteitsbegrip 

Het geringe aantal visies, studies en onderzoeken die zijn uitgevoerd op het gebied van televisiekwaliteit 

kunnen grofweg worden ingedeeld in deze drie kwaliteitsdimensies, of een combinatie hiervan.200 Door 

aandacht voor de sociologie van het medium is een gebrek aan een praktische bespreking van kwaliteit 

ontstaan.201 Het resultaat is dat kwaliteit veelal een vergeten en braakliggend gebied is, waar wetenschappers 

in vage terminologie omheen draaien en waar de nood voor duidelijke theorieën en modellen om kwaliteit te 

bepalen steeds hoger wordt. Er is nog weinig aandacht besteed aan een duidelijk en werkbaar model waarmee 

kwaliteit van televisie kan worden bepaald. Nu de modernistische benadering het langzaam aan het verliezen 

is van een postmoderne invalshoek, is er ruimte gekomen om op zoek te gaan naar een contextueel, 

zelfreflexief kwaliteitscriterium voor televisie. Hierin zullen de in dit onderzoek onderscheiden benaderingen 

kunnen worden geïntegreerd. De kwaliteitsdimensies zullen niet altijd even duidelijk te onderscheiden zijn en 

elkaar regelmatig overlappen. Ze bieden echter wel handgrepen in het zoeken naar een zo compleet mogelijke 

beschouwing van televisie en haar kwaliteiten. Hierbij zullen de intrinsieke en extatische 

kwaliteitsbenaderingen een inhaalslag moeten gaan maken. Alleen met ook de focus op de tekst en de formele 

kwaliteiten en het in acht nemen van de kijker en zijn ervaring of plezierbeleving is het volgens dit onderzoek 

mogelijk te komen tot een geïntegreerd en geheel eigen vakgebied en een eigen kwaliteitsmodel. In de 

volgende paragrafen zullen de verschillende kwaliteitsdimensies nader worden beschreven en toegelicht.  
 

 2.3.3.2 De extrinsieke kwaliteit 

De extrinsieke kwaliteiten kunnen worden uitgelegd als de morele en ethische kwaliteiten van een 

televisietekst. De aandacht voor de extrinsieke kwaliteit van televisie heeft van de drie kwaliteiten tot nu toe 

in wetenschappelijk onderzoek de meeste aandacht gekregen. Onderzoek naar populaire cultuur heeft zich 

alleen in het verleden voornamelijk gericht op de sociale functie van televisie, maar is ook nu nog een favoriet 

onderzoeksobject. Er is veel aandacht gericht geweest op de invloed van televisie op haar kijkerspubliek. Zo 

hielden de eerste onderzoeken zich bezig met de negatieve invloeden van televisie en het overbrengen van een 

dominante ideologie. Later richtte onderzoek zich op wat de kijker met media deed en was men er van 

overtuigd dat televisie hier verder geen invloed op had. De kijker geeft de tekst zijn betekenis. Inmiddels is dit 

idee bijgesteld en erkent men de wisselwerking tussen de televisietekst en de kijker. Dit wordt zowel negatief 

als positief uitgelegd. Zo is men bijvoorbeeld bang dat gewelddadige films te veel invloed hebben op het 

gedrag van jongeren, maar beseft men ook dat televisie bijvoorbeeld in het representeren van bepaalde 
                                                 

200 Reesink, M. (2000) Over smaak valt niet te twisten  Pag. 109  In: Elaesser, T. & Hesselberth, P. (red.) (2000) Hollywood op straat. Film 
en televisie in de hedendaagse mediacultuur   
201 Brundson, C. (1997) Screen Tastes: From Soap Opera to Satellite Dishes. Pag. 28 
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bevolkingsgroepen kan helpen deze groepen in een positiever daglicht te brengen onder het kijkerpubliek. 

Televisie en haar programma’s kunnen mensen aanzetten tot zelfreflectie of inzicht geven in de wereld om 

ons heen. Aan het medium televisie zijn emanciperende, democratische en educatieve kwaliteiten toegekend. 

Deze kwaliteiten kunnen we rekenen tot extrinsieke kwaliteiten.  
 

Het sociale aspect van televisie is van groot belang. Televisie neemt in onze samenleving een belangrijke 

sociale plaats in.202 Televisie heeft deze plaats nog meer dan kunst dat heeft. Dit brengt de vraag met zich 

mee: ‘Wat vinden wij nog wel kunnen en wat niet meer?’. Dat is een debat dat gevoerd moet blijven, 

aangezien we er bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. Kwesties zoals die van goede smaak (seks en 

leedvermaak), privacy en oprechtheid moeten steeds weer opnieuw besproken worden bij het bepalen van de 

extrinsieke kwaliteit van een televisieprogramma. De morele waarden van programma’s zijn verschillend per 

genre waarmee niet wordt gezegd dat het ene genre beter is dan het andere, maar dat elk genre op zijn eigen 

manier morele kwaliteiten kan bezitten.  
 

 2.3.3.3  De intrinsieke kwaliteit 

Bij de intrinsieke kwaliteiten, ook wel esthetische kwaliteiten, van televisie moet volgens Schrøder worden 

gedacht aan formele aspecten zoals de structuralistische en visuele kwaliteiten van de televisietekst.203 Hierbij 

is zowel de uiterlijke vorm als de tekstinhoud belangrijk. Deze kwaliteit was lange tijd voorbehouden aan de 

hoge kunsten. De dominante kunstesthetica heeft van deze kunsten de uiterlijke vorm onderzocht en aan de 

hand hiervan formele kwaliteitscriteria ontwikkeld. Bij het medium televisie was in eerste instantie echter de 

wil er niet om dit te onderzoeken. Het medium televisie is vanuit een modernistische benadering een vorm 

van lage cultuur en kón geen kwaliteit bezitten. Naarmate het denken over televisie zich vanuit een positieve 

invalshoek verspreidde, is wel geprobeerd televisie te vangen binnen de esthetiek van moderne kunsten. Dit 

bleek lastig vanwege het feit dat deze principes het culturele eigendom lijken te zijn van een elitegroep van 

‘connaisseurs’ hetgeen niet rijmt met de plaats die televisie inneemt in de kunstenwereld. Er werd met het 

gebruik van deze methode ook nog eens voorbij gegaan aan een groot aantal genres die geheel eigen zijn aan 

het medium televisie zoals reclame, nieuws en sport. Tot nu toe is de bestudering van televisie vooral 

geschied vanuit de klassieke termen van film- en letterenstudies, zoals ook Ellis heeft geprobeerd.204 Het is 

echter nog zoeken naar de specifieke intrinsieke kwaliteiten van de televisietekst. Bij een esthetische 

benadering zijn criteria te onderscheiden die zijn gericht op de inhoudsesthetiek (het geheel aan criteria dat 

verwijst naar de inhoudelijke aspecten van een programma) of op de beeldesthetiek (kwaliteitscriteria met 

betrekking tot de vormgeving of uitstraling van een programma). Deze criteria zijn weer afhankelijk van 

                                                 
202 Simons, J.  Questionable quality or the undiscoverable quality of television. Pag. 82 In: Bronk, L., Elsaesser, T. & Simons. J. (red.) 
(1994) Writing for the medium: Television in Transition.  
203 Schrøder, K. C. & Skovmand, M. (eds) (1992) Media cultures: Reappraising Transitional Media. Londen: Routledge. Pag. 213 
204 Besproken in : Ellis, J. (1982/1992). Visible Fictions: Cinema, Television, Video.   
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factoren als productievoorwaarden en haalbaarheid van de plannen, de praktische en scenariotechnische 

aspecten.205

 

Bij de intrinsieke dimensie staat de hele televisietekst centraal. Niet alleen de uiterlijke vorm van het 

programma, maar ook de esthetiek van de inhoud is belangrijk. De inhoud en de vorm van een televisietekst 

kunnen niet apart van elkaar worden gezien. De combinatie van deze twee kunnen elkaar tegenspreken of 

versterken, en samen verschillende lagen van betekenis aan de tekst geven. Een deel van de kwaliteit ligt in de 

afstemming van het beeld op het programmadoel en de doelgroep, maar ook zeer zeker op de 

inhoudsesthetiek. Ondersteunt het beeld de inhoud? Om de intrinsieke kwaliteit van een programma te 

kunnen beoordelen moet de vorm worden bezien in combinatie met de inhoud van de televisietekst. De 

uiterlijke vorm, de beeldesthetiek, refereert aan kwaliteitscriteria met betrekking tot de vormgeving of de 

uitstraling van een programma. De inhoudsesthetiek is het geheel aan criteria dat verwijst naar de 

inhoudelijke aspecten van een televisieprogramma. Inhoudsesthetiek is gericht op aspecten rondom de 

opbouw van een programma. 
 

Belangrijk is niet alleen om de criteria apart van elkaar te zien, maar juist ook te zien welke relaties zij met 

elkaar aangaan en hoe zij invloed op elkaar uitoefenen. Het streven moet altijd zijn om de balans te vinden 

tussen het doel en het genre van een programma en de juiste afweging van esthetische criteria ten opzichte 

hiervan. Dit geldt zowel voor de inhoudsesthetiek als voor de beeldesthetiek.  
 

 2.3.3.4 De extatische kwaliteit 

De extatische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de mate waarin de tekst de verbeelding van de kijker 

heeft geprikkeld, en in welke mate deze ervoor heeft gezorgd dat het publiek ‘out of control’ of ‘out of their 

heads’ is geraakt.206 Deze dimensie van kwaliteit is de meest omstreden van de drie, maar wordt ook 

onderschreven door Costera Meijer.207 Bij de extatische dimensie zou namelijk de kans bestaan dat kwaliteit 

te veel wordt verward met smaak. De extatische kwaliteit is namelijk erg afhankelijk van de persoonlijke 

voorkeuren en het referentiekader van de kijker. Zo is de mogelijkheid van identificatie een criterium dat voor 

een groot gedeelte berust op de persoonlijke geschiedenis van de kijker. Er kan echter niet worden genegeerd 

dat kijkerwaardering een bijzondere plek inneemt bij het bepalen van televisiekwaliteit. Daarom wordt er in 

dit onderzoek ook aandacht besteed aan deze derde kwaliteitsdimensie, welke namelijk uitermate geschikt is 

om juist de kwaliteit van populaire cultuur te beschrijven omdat hierin vaak een emotionele betrokkenheid 

wordt gevraagd en opgeroepen (zoals in emotie-televisie). Aan dit aspect zou namelijk net zo veel waarde 

kunnen worden gehecht bij het vellen van een waardeoordeel als aan de extrinsieke en intrinsieke kwaliteit. 

                                                 
205 Hermes, J. & Reesink, M. (2003) Inleiding televisiestudies. Pag. 232-234 
206 Schrøder, K. C. & Skovmand, M. (eds) (1992) Media cultures: Reappraising Transitional Media. Londen: Routledge. Pag. 213 
207 Besproken in: Costera Meijer, I. (2003) Impact or content? Ratings vs Quality in public broadcasting European Journal of 
Communication Pag. 27-53 
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De extatische dimensie biedt de mogelijkheid om kwaliteit af te lezen uit de mate van beroering die het 

programma teweeg brengt.  
 

Bij de kijkerwaardering kan men denken aan de kijkcijfers. Hier lopen we wel tegen een eerder genoemd 

probleem aan. Volgens Rosengren is er geen sprake van een 1 op 1 relatie tussen kijkcijfers en satisfactie.208 

De kijker kijkt niet altijd naar televisieprogramma’s die hij of zij zelf als kwaliteitsprogramma’s beschouwt, 

zoals blijkt uit onderzoek van Ien Ang.209 Kijkers leveren nu eenmaal niet de beste of in ieder geval niet een 

sluitende indicatie van wat kwaliteit is. Studies tonen aan dat de kijker niet altijd naar televisieprogramma’s 

kijkt omdat het volledig voldoet aan zijn of haar beeld van het ideale televisieprogramma. Soms speelt ook 

een ’we love to hate’ aspect mee in ons kijkgedrag, kijken we (bedoeld of onbedoeld) om de slechte inhoud 

en invloed van programma’s en krijgen sommige programma’s weinig aandacht, maar wel een hoge 

kijkerwaardering.210 In een studie van Wober gaven kijkers toe programma’s te kijken en te waarderen die zij 

niet van hoge kwaliteit vinden.211 Mulgan stelt dat kwaliteit en enjoyment niet altijd gerelateerd zijn aan 

elkaar.212 Dit aspect zal dan ook niet alleen aan de hand van kijkcijfers kunnen worden gemeten en hiervoor 

zal uitgebreider publieksonderzoek noodzakelijk zijn.  
 

 2.3.3.5 Doel en functie 

Onderzoek naar de kwaliteit van televisie kan worden onderverdeeld in het bepalen van de extrinsieke, 

intrinsieke of extatische kwaliteiten. Daarnaast kan de kwaliteit ook bepaald worden aan de hand van de 

vooropgezette doelstellingen. Simons is van mening dat de kwaliteit van televisie net als gelijksoortige media 

zoals kranten aan de hand van zijn functies zou moeten worden gemeten.213

 

De functie van televisie is alles behalve eenduidig. Zo vingen cultuurpessimisten televisie nog binnen het 

begrip amusementsmedium. Inmiddels wordt het ook gekoppeld aan informatie en educatie, zoals we ook 

terug zien in al zagen bij Hartley en ‘transmodern teaching’.214 Televisie heeft verschillende functionaliteiten 

die elk invloed kunnen uitoefenen op het gewicht dat aan de verschillende kwaliteitsdimensies wordt 

toebedeeld. Ook de verschillende functionaliteiten staan weer in relatie met elkaar: er bestaan veel directe en 

relationele verbanden. 
 

Bij het beoordelen van een programma is helderheid van ‘doel en functie’ dat voor ogen is gehouden 

onmisbaar. Dit aspect is nauw verbonden met het genre. Aan elke genre wordt vaak al automatisch een 

vooropgezet ‘doel en functie’ verbonden. Ook binnen een genre zijn hier echter verschillen in aan te treffen. 
                                                 

208 Rosengren, K.E. Quality in programming: Views from the North. Pag. 61 In: Studies of Broadcasting. nr. 27 maart 1991 
209 Besproken in:  Ang, I. (1982) Het Geval Dallas: Populaire kultuur, ideologie en plezier 
210 Rosengren, K.E. Quality in programming: Views from the North. Pag. 61 In: Studies of Broadcasting. nr. 27 maart 1991 
211 Besproken in: Wober, J. M (1990) The assessment of television quality: Some explorations of methods and their results.  
212 Mulgan, G. Televisions Holy Grail: Seven Types if Quality  Pag. 7 In: Mulgan, G. (1990) The Question of Quality.  
213 Simons, J. (1994) Questionable Quality or the Undiscoverable Quality of Television. Pag. 87. In: Bronk, L., Elsaesser, T. & Simons. J. 
(red.) (1994) Writing for the medium: Television in Transition.  
214 Hartley, J. (1999) Uses of Television. Pag. 40-43 
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Zo vallen het NOS journaal en Hart van Nederland wellicht onder hetzelfde genre, maar streven zij 

verschillende doelen/functies na. Dit is en zal dan ook terug te vinden moeten zijn bij het kijken naar de 

extrinsieke, intrinsieke en extatische kwaliteiten. De aankleding, sfeer of onderwerpen kunnen zeer 

verschillen. Dit geeft aan dat ook binnen een genre men niet zo maar programma’s met elkaar kan 

vergelijken. Elk programma zou eigenlijk apart moeten worden bezien, of in ieder geval zoveel mogelijk 

moeten worden vergeleken met soortgelijke programma’s die eenzelfde doel of functie nastreven.  

 

 



 76

2.4  Conclusie 
 

In eerste instantie onderzochten wetenschappers vooral de meer erkende vormen van de ‘hoge cultuur’. Het 

medium televisie zou uiting geven aan populaire cultuur en was zodoende in de ogen van wetenschap 

onderdeel van de ‘lage cultuur’.215 Aanvankelijk overheerst met de komst van dit medium in de jaren dertig 

en veertig dan ook vooral de cultuurpessimistische gedachte (zoals bepleit door de Frankfurter Schule) dat 

televisie per definitie geen kwaliteit kán bevatten. Kwaliteit zou zijn voorbehouden aan de ‘echte’ kunsten. Er 

is sprake van een modernistische cultuuropvatting. Onderzoek met betrekking tot televisie was voornamelijk 

gericht op de macht die het medium zou uitoefenen op een ‘weerloos’ publiek. Rond de jaren zestig kwam 

door het Centre of Contemporary Cultural Studies (Williams, Hoggart) meer wetenschappelijke waardering 

voor populaire cultuur en de betekenis hiervan voor haar gebruikers. In de jaren zeventig en tachtig plaatste 

Stuart Hall vervolgens televisie als onderzoeksobject binnen deze traditie, en richtte onderzoek zich vooral op 

de actieve rol van de kijker (Fiske, Ang). Met de verschuiving in het denken over populaire cultuur is er 

langzaam ook meer ruimte en aandacht gekomen voor onderzoek naar de kwaliteit van televisie. Rond de 

jaren negentig is hier pas een begin mee gemaakt. Dit verklaart het feit dat er met betrekking tot het 

onderwerp kwaliteit nog niet een overdaad aan studies te vinden.216 Medio 2000 benadrukt onderzoek vooral 

enerzijds de belangrijke sociale positie van televisie in de moderne samenleving en anderzijds het bieden van 

een referentiekader voor het dagelijks leven (Hartley). In het licht van deze gedachte is de kwaliteit van 

televisie van steeds groter belang geworden. Hierdoor wordt meer onderzoek naar de kwaliteit van televisie 

dan ook steeds wenselijker. De ontwikkelingen sinds de jaren zestig kunnen worden gezien als gevolg van 

steeds dominanter wordende postmoderne reflectie in de wetenschap. Het hoge-cultuurdenken of anti-

massacultuurdenken wordt aangevallen. Er wordt momenteel gebalanceerd tussen modernistische en 

postmodernistische cultuuropvattingen. 
 

Een postmoderne benadering van het kwaliteitsbegrip binnen het omroepbeleid heeft echter lang op zich laten 

wachten. Dit is verwonderlijk gezien het feit dat het medium televisie ook wel als het postmoderne medium 

bij uitstek kan worden gezien. Het verbindt een groot aantal stijlen met elkaar, hecht weinig waarde aan 

scheiding tussen hoge en lage cultuur, verwijst ook op een zelfreflexieve manier naar zijn eigen geschiedenis 

en speelt in op de kennis (van de geschiedenis) van de kijkers.217 Met betrekking tot het kwaliteitsaspect van 

de publieke omroep staat het omroepbeleid voor lange tijd onder de invloed van een modernistische 

cultuuropvatting. Vandaar dat ook werd geprobeerd om met behulp van het tonen van de ‘echte’ kunsten die 

wel kwaliteit zouden hebben of van cultureel verantwoorde programma’s de kwaliteit van de publieke omroep 

te verhogen. Nog steeds zijn deze invloeden duidelijk voelbaar, maar nu het voorspellen en beoordelen van 
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kwaliteit mogelijk moet worden gemaakt, zal een postmoderne benadering noodzakelijk worden. Alleen 

vanuit deze benadering kan aan een begrip als kwaliteit, onderhevig aan context, tijd en smaak, recht worden 

gedaan. 
 

Cultural Studies is zich met het gebruik van methoden en theorieën uit verschillende wetenschapsgebieden 

bezig gaan houden met het onderzoeken van populaire cultuur zoals televisie. Vanuit de Cultural 

Studiesbenadering kan en is, op geringe basis, op die manier ook onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

televisie. Er wordt vanuit deze benadering verondersteld dat er niet tot een definitieve beoordeling van 

televisie kan worden gekomen. Bij een begrip als kwaliteit is objectiviteit immers nauwelijks te hanteren. Er 

zal dan ook niet moeten worden gezocht naar een alom geaccepteerde stelling van wat kwaliteit is, maar 

moeten worden gestreefd naar het bereiken van consensus over de manier waarop kwaliteit kan worden 

bepaald. Immers het praten over en het bediscussiëren van kwaliteit is wel mogelijk. Men is namelijk wel 

degelijk in staat onderscheid te maken tussen een smaakoordeel en een kwaliteitsoordeel, zoals bleek uit 

onderzoek van Ang (1982). Het zou dus in de mogelijkheden moeten liggen om verschillende 

kwaliteitsstandaarden, zowel van televisie in zijn algemeen als van een individueel programma, te bepalen. 

Hierbij zal het genre amusement, zeker bezien vanuit een postmodern idee, geen uitzondering hoeven en ook 

niet meer moeten betekenen.  
 

In dit hoofdstuk is gesignaleerd dat er steeds meer consensus bestaat over de manier waarop kwaliteit kan 

worden bepaald. Theoretici zijn het er over eens dat er sprake is van een gedifferentieerd kwaliteitsbegrip. Op 

basis van deelaspecten en van de beschikbare onderzoeksmethode zal dan ook een geïntegreerd 

kwaliteitssysteem moeten worden ontwikkeld. Een degelijke uitwerking hiervan zal essentieel zijn voor het 

operationaliseren van dit systeem. In dit hoofdstuk is gesteld dat onderzoek naar de kwaliteit van televisie kan 

worden gedaan aan de hand van het bestuderen van de extrinsieke, intrinsieke of extatische kwaliteiten. Door 

deze drie kwaliteitsdimensies te integreren in één kader, kan dichter worden gekomen tot een zo volledig 

mogelijke beschouwing van de kwaliteit van televisie. De verschillende kwaliteitsdimensies staan binnen het 

kwaliteitskader in onderlinge relatie tot elkaar. Hoe zij zich tot elkaar verhouden is bepalend voor de 

uiteindelijke kwaliteitsbeoordeling. Het vervullen van de vooropgestelde doelstellingen van televisie of van 

een programma zou een andere manier zijn om de kwaliteit te bepalen. In een kwaliteitssysteem zal dan ook 

met deze bepalende factor rekening moeten worden gehouden. Er kan dus worden geconcludeerd dat het 

komen tot een kwaliteitsoordeel het gevolg is van een complex en dynamisch systeem. Een uitwerking van 

deze parameters van kwaliteit (extrinsieke, intrinsieke, extatische kwaliteit en doel&functie) en hun 

onderlinge relaties, zal in ieder geval inzichtelijk kunnen maken hoe tot een kwaliteitsoordeel is gekomen of 

kan worden gekomen. Hierdoor zal het begrip kwaliteit beter hanteerbaar worden, hetgeen bij de publieke 

omroep noodzakelijk is geworden. Om die reden zal in hoofdstuk drie aan de hand van deze parameters 

worden gezocht naar een uitwerking van een geïntegreerd kwaliteitskader voor de publieke omroep.  
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Hoofdstuk 3: Kwaliteit hanteerbaar maken 
 

3.1 Inleiding 
 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is gesignaleerd dat de noodzaak bestaat het begrip kwaliteit beter 

hanteerbaar te maken voor de publieke omroep. In hoofdstuk twee is vervolgens beschreven dat de 

wetenschappelijke aandacht voor televisie pas sinds de jaren zestig, voornamelijk door Cultural Studies, van 

een positievere invalshoek is voorzien en er kon worden gesproken over kwaliteit met betrekking tot televisie. 

Deze omslag heeft uiteindelijk pas in de jaren negentig geresulteerd in enkele onderzoeken naar de kwaliteit 

van televisie. In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende manieren waarop de kwaliteit van televisie kan 

worden bepaald vervolgens grofweg verdeeld in onderzoek naar de extrinsieke, intrinsieke en extatische 

kwaliteiten of in hoeverre de vooropgezette doelstellingen worden vervuld. Deze parameters van kwaliteit 

geïntegreerd in één kwaliteitskader zouden de mogelijkheid om tot een zo volledig mogelijke beschouwing 

van de kwaliteit van televisie te komen binnen handbereik brengen. 
 

Met de basis die hoofdstuk twee heeft geboden kan in dit hoofdstuk op zoek worden gegaan naar een 

antwoord op de hoofdvraag. Dit hoofdstuk zal in het teken staan van het uitwerken van een geïntegreerd 

kwaliteitskader, waarmee het begrip kwaliteit hanteerbaar zal kunnen worden gemaakt voor de publieke 

omroep. Begin 2006 is de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de publieke omroep naar buiten 

getreden met de ‘kwaliteitskaart’. Dit kan worden gezien als het eerste initiatief van de publieke omroep om 

het begrip kwaliteit nader te operationaliseren. Deze kaart zal in dit hoofdstuk als uitgangspunt worden 

genomen. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal de kwaliteitskaart en de werking ervan worden besproken. 

Dit zal vervolgens aan een analyse worden onderworpen. Hierbij zal duidelijk worden wat de zwakke plek 

van de kwaliteitskaart lijkt te zijn. In het derde deel van dit hoofdstuk zullen de in hoofdstuk twee gevonden 

parameters worden gebruikt als houvast van waaruit op zoek kan worden gegaan naar een manier om de 

zwakke plek van de kwaliteitskaart te verbeteren. Dit zal worden gedaan met behulp van de mogelijkheden 

die op dit moment binnen theorie en praktijk zijn te vinden. Op die manier zal dit onderzoek een bijdrage 

leveren aan het hanteerbaar maken van het begrip kwaliteit voor de publieke omroep. 
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3.2 Deel 1: De kwaliteitskaart van de publieke omroep 
 

3.2.1 Tijd voor actie 

De publieke omroep heeft op dit moment zowel kwantitatieve doelstellingen als kwalitatieve, meer 

inhoudelijke, doelstellingen gedurende een periode van vijf jaar vastgelegd in het zogenoemd 

Concessiebeleidsplan. Nu de legitimiteit van de publieke omroep in twijfel wordt getrokken, is de vraag om 

evaluatie van deze doelstellingen, net als in veel andere landen, ook in Nederland steeds luider geworden. Met 

name de Europese Commissie dringt er al enkele jaren op aan om de publieke omroep prestatiecontracten op 

te leggen en de financiering te koppelen aan concrete opdrachten.218 De concretisering van de opdrachten van 

publieke diensten maakt het immers makkelijker om de ‘value for money’ in te schatten, en zorgt voor een 

minder wisselvallige en onafhankelijke relatie met de overheid.219 Zo ver is het nog niet, maar er zijn met 

betrekking tot het Concessiebeleidsplan wel al prestatieafspraken gemaakt. Hiervoor was het noodzakelijk dat 

de visie, missie en de concrete opdrachten van de publieke omroep duidelijk zouden worden omschreven. Dit 

is reeds gebeurd. Daarnaast moest worden gezocht naar een manier om de prestaties van de publieke omroep 

te gaan toetsen. De kwantitatieve doelstellingen kunnen via kijkcijfers en marktaandeelcijfers gemakkelijk 

worden gemeten. Het toetsen van de kwalitatieve doelstellingen vormden echter een probleem dat nog moest 

worden opgelost. Als de publieke omroep hard zou willen maken ook aan de kwalitatieve doelstellingen te 

voldoen, dan zou dat wel van de nodige onderbouwing moeten worden voorzien. Daarnaast zou het vinden 

van een manier om de eigen prestaties te meten helpen bij het opstellen van de doelstellingen en het bereiken, 

handhaven of verbeteren hiervan. Begin 2006 is bekend gemaakt dat de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek 

Informatie & Advies (KLO) van de publieke omroep dan ook al sinds een aantal jaren intern hard heeft 

gewerkt aan een manier om de toetsing van de kwalitatieve doelstellingen mogelijk te maken.  
 

De KLO-afdeling is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en de net-, 

zender-, en internetcoördinatoren van de publieke omroep op het terrein van strategie en het publieks- en 

programmabeleid.220 De KLO-afdeling van de publieke omroep heeft samen met Intomart GFK vanaf 2003 in 

stilte gewerkt aan een ‘kwaliteitskaart’.221 De methodiek die zij hebben ontwikkeld schijnt al een aantal jaren 

intern te worden gebruikt, maar hier is weinig over bekend gemaakt. Nu men sinds begin 2006 met de 

kwaliteitskaart naar buiten is getreden, beperkt zich dit tot nu toe nog tot een summiere online 

powerpointpresentatie en een voorbeeldwebsite.222 Daarbij werd aangekondigd dat de kwaliteitskaart vanaf 

2007 gebruikt zou gaan worden bij het opstellen van de gehele programmering. 

  
                                                 

218 Vlaamse Mediaraad (2000) Advies Nr. 2000/006 Betreft: kwaliteit op de openbare omroep. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 
www.vlaanderen.be Geraadpleegd 13 maart 2007 
219 Idem. 
220 www.omroep.nl Geraadpleegd op 13 maart 2007 
221 www.publiekcentraal.nl KLO ontwikkelt nieuwe taal. 13 maart 2006 Geraadpleegd 13 maart 2007 
222 Krüs, C. (2006) Presentatie kwaliteitskaart televisieprogramma’s. www.omroep.nl en 
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3.2.2 De visie achter de kaart 

Omdat elke omroep een eigen opvatting over kwaliteit heeft, was de behoefte ontstaan een ‘taal’ te 

ontwikkelen waarin omroepen elkaar zouden kunnen ‘verstaan’ bij het praten over dit begrip.  
 

‘De kwaliteitskaart kon dan ook alleen binnen een bestel als het onze ontwikkeld worden omdat zij voor een 

gesprek over kwaliteit – tussen en met verschillende omroepen – een eigen, meer objectieve, bijna 

wetenschappelijke taal hebben moeten ontwikkelen.’223 (Bas de Vos, voormalig Hoofd KLO) 
 

De ontwikkelde methode zou een hulpmiddel moeten worden bij het evalueren van televisieprogramma’s, 

radiostations en internetsites, doordat het inzicht zou verschaffen in het functioneren van de publieke omroep 

als geheel en de verschillende elementen: zender, omroepen en programma’s. Het zou een instrument moeten 

zijn voor externe accountability en een hulp bij interne kwaliteitscontrole.224 De doelstellingen van de 

kwaliteitskaart zijn als volgt omschreven: toetsing van de prestaties van de publieke omroep en het opstellen 

van meerdere ‘kwalitatieve’ dimensies naast de al bekende kwantitatieve dimensies. 225  
 

‘Niet alleen kijk- of luistercijfers maar ook kwalitatieve dimensies’.226

 

3.2.3 De opbouw van de kwaliteitskaart 

Het KLO is bij het ontwikkelen van de kwaliteitskaart begonnen de opdrachten van de publieke omroep 

verder te concretiseren in kwaliteitseisen voor enerzijds de omroep als geheel en anderzijds voor de 

afzonderlijke programma’s. In de kwaliteitskaart zijn allereerst drie opdrachten van de publieke omroep  

onderscheiden: onderscheidende kwaliteitsprogrammering; van en voor de Nederlandse samenleving; 

verantwoordelijk t.a.v financiële middelen. Binnen deze opdrachten heeft het KLO acht dimensies vastgesteld 

waarop de publieke omroep dient te sturen bij het programmeren en het voldoen aan de doelstellingen.227 

Deze doelstellingen hebben betrekking op het programma-aanbod, maar kunnen ook verwijzen naar te 

realiseren kijk- en luistercijfers of productiviteitscriteria. Vervolgens moet rekening worden gehouden met het 

feit dat we met betrekking tot de publieke omroep te maken hebben met verschillende niveau’s. De 

kwaliteitskaart wil een framewerk bieden voor het uitvoeren van een evaluatie binnen en tussen drie 

verschillende niveau’s:228

 

1. De publieke omroep als geheel.  

2. Zender, netten 1,2 en 3 (en  internet) 

3. Individuele televisieprogramma’s (en sites) 

                                                 
223 www.publiekcentraal.nl BBC Gebruikt methode KLO-programmaOnderzoek. 2 Maart 2006. Geraadpleegd op 13 Maart 2007 
224 Meurs, L. van,  Vos, B. de,  &  Putte, B. van den,. Mapping programma quality. Pag. 1 RIPE conferentie 16-18 November 2006. 
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227 Zie 3.2.3.1 model: De kwaliteitskaart Pag. 82 
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Eventueel is er ook nog het niveau ‘omroep’ te onderscheiden, maar gezien het feit dat het thuisnetmodel 

inmiddels verruild is voor een programmeringsmodel, is dit niveau minder interessant geworden voor 

evaluatie. Daarnaast kan eventueel ook het niveau ‘genre’ worden onderscheiden. 
 

 3.2.3.1 Model: de kwaliteitskaart 229

 
Opvallend aan deze acht dimensies is dat er slechts één echt gericht is op kijkcijfers: ‘aandeel en bereik 

publiek en doelgroepen’. Afgezien van ‘kostenefficiëntie’ en ‘doelmatigheid’ ligt er bij de overige vijf 

dimensies overwegend een focus op de inhoud. Deze dimensies vallen dan ook onder de noemer ‘kwalitatieve 

dimensies’. Alle dimensies zijn in de kwaliteitskaart geïntegreerd in één model. Op die manier zullen ook de 

resultaten van de verschillende meetinstrumenten waarmee de dimensies kunnen worden gemeten moeten 

worden samengevoegd om tot de uiteindelijke kwaliteitsbeoordeling te kunnen komen.  
 

 3.2.3.2 Meetinstrumenten 

Niet alle dimensies in de kwaliteitskaart kunnen op dezelfde manier worden getoetst. De dimensies 

‘doelmatigheid’ en ‘kostenefficiëntie’ vallen onder een financiële analyse aan de hand van de financiële 

gegevens. Bij de dimensie ‘aandeel en bereik publiek en doelgroepen’ wordt grotendeels gebruik gemaakt van 

het Nederlands Publieksonderzoek. Het Nederlands Publieksonderzoek geeft de publieke omroep toegang tot 

specifieke informatie over het kijkerspubliek naar: leeftijd, sekse, educatie, sociale klasse, maar ook naar 

affiniteit met politiek, cultuur of sport. In 1999 heeft ook het sorteren op lifestyles zijn intrede gemaakt. Er 

zijn vervolgens acht groepen onderscheiden: de standvastige gelovige, de gemakzoekende burger, de 

participerende burger, de maatschappelijk teleurgestelde, de zorgzame opvoeder, de tolerante wereldburger, 

de zorgeloze spanningzoeker en de ambitieuze pleziermaker.230 Deze informatie is van groot belang voor het 
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 82
230 Rinnooy kan, A.H.G, Omzien naar de omroep. (2004) Pag 87 



 83

meten van de dimensie ‘aandeel en bereik publiek en doelgroepen’ en tevens met betrekking tot bijvoorbeeld 

de nieuwe kijkerprofielen van de publieke netten van grote waarde. 
 

De kwalitatieve doelstellingen dienen nu met het zicht op een prestatiecontract echter ook te kunnen worden 

beoordeeld. De kwalitatieve dimensies die hiervoor zijn opgesteld: ‘betrouwbaarheid’, ‘pluriformiteit’, 

‘maatschappelijke interactie & invloed’, ‘innovatie’ en ‘programmakwaliteit’ zijn al langere tijd genoemd als 

waarden die een publieke omroep behoort te bezitten. Deze waarden zijn dan ook de afgelopen jaren niet 

genegeerd en wel degelijk bediscussieerd en geëvalueerd. Onderzoek naar televisieprogramma’s is dan ook 

niet iets nieuws. Er wordt al vele jaren gemeten hoeveel mensen naar een bepaalde uitzending kijken, wat het 

kijktijdaandeel is en wat het publiek van de programma’s vindt.231 De meest geaccepteerde en gebruikte 

indicator met betrekking tot het begrip kwaliteit is ‘waardering’.232 Begin jaren vijftig is in de Groot-

Brittannië al begonnen met waarderingsonderzoek door middel van de BBC Reaction Index. Hiervoor werden 

enquêtes en later dagboeken gebruikt. In Nederland is men in 1965 begonnen met het meten van de 

waardering.233 In 2002 is waarderingsonderzoek door Intomart GFK verder geoptimaliseerd met als resultaat 

een Online Appreciation Panel. Hiermee kan op continue basis de waardering en attentiescore van het publiek 

worden gemeten. Dit systeem en de informatie die hieruit voortkomt is geïntegreerd in het totale 

beoordelingsproces dat zich door middel van de kwaliteitskaart kan voltrekken. Dit systeem wordt gebruikt 

om de kwalitatieve dimensies van de kwaliteitskaart te kunnen beoordelen.  
 

3.2.4 De kwaliteitskaart geoperationaliseerd 

De kwaliteitskaart kan op verschillende manieren worden ingezet en gebruikt. Allereerst kan de kaart er voor 

zorgen dat de publieke omroep in eigen huis de doelen scherper kan stellen. De Visitatiecommissie had eerder 

al geconstateerd dat er een gebrek was aan eenduidige en controleerbare doelen en een heldere 

verantwoording. Met behulp van het sturingsinstrument ‘de kwaliteitskaart’ kunnen nu in samenspraak met 

omroepen vooraf naast kwantitatieve ook duidelijkere kwalitatieve doelstellingen worden geformuleerd. Met 

behulp van de kwaliteitskaart is daarnaast een verantwoordingssystematiek gevonden waarin doelen, acties en 

resultaten inzichtelijk kunnen worden gepresenteerd. Het duidelijk formuleren van doelen en acties, en de 

rapportage over de realisatie kunnen veel helderheid scheppen bij de publieke omroep zelf. Daarnaast kunnen 

zij helpen de verantwoording die de publieke omroep moet afleggen van onderbouwing te voorzien. Een 

voorbeeld waar dit is toegepast zien we in de ‘Meerjarenbegroting 2007-2011’.234 Het resultaat hiervan werd 

goed ontvangen zoals in de Rijksbegroting tot uiting is gebracht.235
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232 Meurs, L. van,  Vos, B. de,  &  Putte, B. van den,. Mapping programma quality. Pag. 5  RIPE conferentie 16-18 November 2006. 
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 3.2.4.1  Model: evaluatie Nederland 2 236

 
De kwaliteitskaart heeft daarnaast ten doel waar mogelijk de kwaliteit van programma’s te vergroten en deze 

kwaliteit verder te bewaken en te evalueren. Zowel bij het beoordelen van de publieke omroep als geheel, als 

die van de netten afzonderlijk, spelen de beoordelingen van individuele tv-programma’s een essentiële rol. 

Het Online Appreciation Panel van Intomart GFK vormt op dit moment het belangrijkste instrument om de 

kwaliteit van televisieprogramma’s te meten. Het instrument wordt ingezet om de vijf kwalitatieve dimensies 

(programmakwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie, pluriformiteit en maatschappelijke interactie&invloed) van 

de kwaliteitskaart te kunnen evalueren.237 Vanaf januari 2006 tot begin maart 2006 werd het Appreciation 

Panel voor het eerst gebruikt in het belang van de kwaliteitskaart. Het Appreciation Panel bestaat uit 8000 

mensen van 13 jaar en ouder, die twee keer per week via een website een enquête invullen. Deze mensen 

beantwoordden voor dit onderzoek online vragen over de programma’s die ze de dag ervoor hadden gezien. 

Voor dit onderzoek zijn 250 programma’s van de tien belangrijkste tv-zenders (die van 16:00 tot 24:00 zijn 

uitgezonden) via de methodiek met elkaar vergeleken. Zo werd dagelijks de publieke opinie over de 

televisieprogramma’s gemeten. Naast een algemeen cijfer, werden er vragen gesteld die ingingen op de 

kwalitatieve aspecten van elk programma. Ook deze konden worden gewaardeerd met een cijfer tussen de 1-

100. Bij dit specifieke onderzoek varieerden de vragen van algemene aard tot genrespecifieke stellingen. In 

dit onderzoek heeft men zich daarnaast beperkt tot het voorleggen van circa 10 stellingen per uitzending. Per 

genre werd een andere set aan stellingen gebruikt, aangezien niet alle stellingen voor elk genre even relevant 
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zijn. In het onderzoek werden daarbij vijf genres onderscheiden: amusement, muziek, nieuws en actualiteiten, 

fictie, en sport. De selectie van de statements per genre is ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van 

de drie verschillende zenders, en is en blijft open voor discussie.238 Bij amusement konden mensen 

bijvoorbeeld aangeven hoe amuserend ze het programma vonden, of ze hadden meegedaan en of ze er iets van 

hadden opgestoken.239 Hieruit blijkt ook meteen de reden voor genrespecifieke vragen. Bij ’nieuws en 

actualiteiten’ vraag je niet of iemand mee heeft gedaan. Als voorbeeld van de manier waarop vragen worden 

gesteld en welke vragen er worden gesteld, heeft het KLO een voorbeeldwebsite gemaakt.240

 

 3.2.4.2 Model: Online Appreciation Panel 241 

 
“We kunnen onderzoeken of kijkers vinden dat een bepaald programma bij de zender past. Of we kunnen vragen 

stellen over het imago van een net, of over een omroep, of het effect van een programma, of over de 

omstandigheden waaronder mensen kijken.” 242 (Cilia Krüs, KLO-onderzoekster) 
 

In de lente van 2006 zijn de resultaten bekend van het gebruik van het Online Appreciation Panel geworden. 

Met behulp van de resultaten zijn vervolgens uitspraken gedaan over de kwalitatieve dimensies per 

programma, per genre en over de publieke omroep ten opzichte van de commerciële zenders. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat de uitzendingen van de publieke omroep gezamenlijk goed scoorden op 

de onderzochte vijf kwalitatieve dimensies van de kwaliteitskaart. Kijkers beoordeelden programma’s van de 

publieke omroep hoger in waardering en herkenden kwalitatieve verschillen ten opzichte van de commerciële 

omroepen.243 De publieke omroep scoorde hoger op betrouwbaarheid, kwaliteit, diversiteit en sociale impact. 
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De publieke omroep scoorde even hoog als de commerciële omroepen op het gebied van innovatie. De 

publieke omroep kreeg uiteindelijk een hoger rapportcijfer dan de commerciële zenders (7,5 versus 7,2).244  
 

 3.2.4.3 Model: voorbeeld conclusies 245

 
 

3.2.5  De toekomst van de kwaliteitskaart. 

De uitkomst van dit onderzoek heeft niet alleen de stand van zaken weergegeven en ijkpunten opgeleverd 

voor onderzoek in de toekomst, maar kan ook worden gebruikt om de kwaliteitskaart te verbeteren. 

Bijvoorbeeld door de indicatoren per dimensie opnieuw te bespreken en de vragen voor het Online 

Appreciation Panel aan te passen. Dit wordt gedaan door de netcoördinator in samenwerking met de publieke 

omroep en zijn onderzoekers. Daarnaast zal de kwaliteitskaart kunnen worden verbeterd door ook in andere 

landen dezelfde onderzoeken te doen.246 Voor de kwaliteitskaart bestaat in het buitenland veel belangstelling. 

Zo hebben inmiddels de Britse zenders BBC, ITV en de Franse zender TF1 de methode overgenomen. Ook in 

Duitsland en Tsjechië bestaat interesse voor de kwaliteitskaart.247  

 

In de toekomst zullen er naast standaardvragen ook specifieke stellingen en open vragen kunnen gaan worden 

gesteld. Op die manier kan gerichter onderzoek worden gedaan, aangepast aan de wensen van de 

vraagsteller.248 De online onderzoeksmethode van het KLO zal er in de toekomst voor moet zorgen dat niet 

alleen de kijkcijfers, maar ook de waardering, reacties en suggesties vanuit het publiek al zo’n anderhalve dag 

na uitzending beschikbaar zijn. Het KLO is dan ook bezig de nieuwe methode voor alle partijen binnen de 

publieke omroep beschikbaar te maken. Een programmamaker of manager kan dan inloggen en de 

onderzoeksresultaten direct bekijken. Via een nieuwe zogenoemde KLO-portal zal hij/zij dan ook in staat 

worden gesteld vragen aan te leveren die bij een nieuw onderzoek gebruikt kunnen worden. De vorm waarin 

dan uiteindelijk gerapporteerd zal gaan worden staat echter nog niet helemaal vast. 
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Hoewel de kwaliteitskaart nog verder ontwikkeld zal moeten worden, lijkt het er dus op dat er in ieder geval 

een goed begin is gemaakt met het begrip kwaliteit hanteerbaar te maken voor de publieke omroep. De 

kwaliteitskaart zal echter eerst volledig operationeel, dus met KLO-portal, moeten worden gemaakt voordat 

het effect echt kan worden beoordeeld. Met een nieuw kabinetsplan zal de focus zich naar verwachting meer 

gaan richten op het kwaliteitsaspect van de publieke omroep, en zullen betrokkenen er eerder toe worden 

gedwongen de kwaliteitskaart te gebruiken. De Raad van Bestuur juicht het initiatief in ieder geval toe om 

met behulp van de kwaliteitskaart de doelen van de Meerjarenbegroting naar het programmabeleid te vertalen, 

en zo de afhankelijkheid van bereikscijfers en marktaandelen te verkleinen: meten is weten.  
 

Het systeem bevindt zich nog in de startfase en zal daarom, alvorens de discussie over kwaliteit (met behulp 

van de kwaliteitskaart) de boventoon zal gaan voeren, eerst zelf voornamelijk onderwerp van discussie zijn. 

Alleen een goed uitgewerkte kwaliteitskaart met de juiste meetinstrumenten zal de gestelde doelen ook 

daadwerkelijk kunnen waarmaken. Deze gedachte is de aanleiding voor het tweede deel van dit hoofdstuk. In 

dit deel zal de kwaliteitskaart aan een analyse worden onderworpen. 
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3.3  Deel 2: Analyse kwaliteitskaart 
 

3.3.1 De kwaliteitskaart voldoet? 

In de inleiding van hoofdstuk twee werd de volgende stelling van het stimuleringsfonds al aangehaald:  
 

“Dit debat [over de toekomst van de publieke omroep] zou zich moeten richten op kwaliteit als onderscheidend 

kenmerk en op het vinden van bruikbare termen om bijvoorbeeld over ‘goede televisie’ te kunnen spreken; bij 

onhoudbaarheid van de tegenstelling laag-hoog, is het zoeken naar een mediumspecifiek kader voor de discussie over 

televisie en andere media in termen van kwaliteit bepaald geen luxe…De vraag is hierbij op welke wijze de media 

culturele erkenning kunnen verwerven die niet uitsluitend, of juist niet, is gebaseerd op kijkcijfers, maar op een 

culturele notie van kwaliteit.” 249

 

Daarnaast kan in het laatste mediavoorstel ‘Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008’ van de 

overheid worden gelezen dat de publieke omroep kwaliteit moet bieden en de kwaliteitsstandaarden moet 

blijven bepalen, zodat andere zenders zich hieraan kunnen spiegelen.250 Ook in dit onderzoek is zoals 

gebleken in hoofdstuk één tot het inzicht gekomen dat de publieke omroep zijn aandacht zou moeten richten 

op het inzetten van kwaliteit als onderscheidend kenmerk. Met de kwaliteitskaart is vanuit de publieke 

omroep geprobeerd het kwaliteitsbegrip te operationaliseren. Deze poging om het begrip kwaliteit hanteerbaar 

te maken voor de publieke omroep is in ieder geval al een stap in de goede richting. 
 

De kwaliteitskaart moest, zoals eerder al gezegd, een instrument worden voor externe accountability en een 

hulp bij interne kwaliteitscontrole.251 De kwaliteitskaart doet, voor zover dit kan worden opgemaakt uit de 

informatie die nu voorhanden is, het zich aanzien een bruikbaar instrument te zijn voor het opstellen van 

duidelijke doelstellingen (zowel kwantitatief als kwalitatief), en het bieden van een 

verantwoordingssystematiek voor de publieke omroep (zoals in de ‘Meerjarenbegroting 2007-2011’ te zien 

was 252). Ten aanzien van de externe accountability lijkt de kwaliteitskaart dan ook zijn doel te realiseren.  
 

De ontwikkelde methode moest daarnaast een hulpmiddel worden bij het evalueren van televisieprogramma’s 

(en radiostations en internetsites), doordat het inzicht zou verschaffen in het functioneren van zowel de 

publieke omroep als geheel, als in de verschillende elementen: zender, omroepen en programma’s. Hierbij 

wordt het nieuwe meetinstrument, het Online Appreciation Panel, een belangrijke rol toebedeeld. De eerste 

resultaten van het gebruik van dit meetinstrument zijn inmiddels bekend. Dit heeft betekend dat de 

waarderingsscores voor de verschillende kwalitatieve dimensies van de afzonderlijke programma’s in kaart 
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250 Ministerie van OCW (2005) Met het oog op morgen…De publieke omroep na 2008. Pag 3. 
251 Meurs, L. van,  Vos, B. de,  &  Putte, B. van den,. Mapping programma quality. Pag. 1 RIPE conferentie 16-18 November 2006. 
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zijn gebracht. Deze scores zijn vervolgens vergeleken met de benchmark (ijkpunt) van hetzelfde 

programmagenre en de totale programmering van de publieke omroep.253 Uit deze resultaten is vervolgens 

opgemaakt hoe de waardering voor de publieke omroep zich, met het oog op de kwalitatieve dimensies, 

verhoudt tot de commerciële omroepen. De kwaliteit van een programma, zender of van de publieke omroep 

in zijn geheel zou volgens de beschreven werkwijze dan ook aan de hand van de waarderingsscores die het 

publiek heeft uitgebracht in een soort vergelijkingsmodel te bepalen zijn. Grofweg kan worden geconcludeerd 

dat kwaliteit bepaald wordt aan de hand van kwantitatieve waarderingscijfers en in handen is gelegd van het 

publiek. Er zal hier niet worden beweerd dat dit geen bruikbare informatie kan opleveren. Maar welk inzicht 

in kwaliteit biedt bijvoorbeeld het resultaat dat een programma een zeven heeft gekregen van het 

kijkerpubliek voor de dimensie betrouwbaarheid, en dit in vergelijking met ander programma’s binnen 

hetzelfde genre een hoge score blijkt te zijn? Het lijkt erop dat het gebruik van de kwaliteitskaart zich heeft 

beperkt tot een invuloefening van het publiek en dat het een echte discussie over kwaliteit uit de weg gaat. Is 

de kwaliteitskaart dan wel een bruikbaar instrument voor interne kwaliteitscontrole? Biedt het gebruik van 

deze kaart dan wel de mogelijkheid de kwaliteit van programma’s te vergroten en deze kwaliteit verder te 

bewaken en evalueren? 254  
 

3.3.2 De kwaliteit van een programma bepalen? 

De manier van evalueren die hierboven is beschreven sluit aan bij een beschrijving van kwaliteit als zijnde de 

beste in zijn soort. Is dit echter genoeg om het begrip kwaliteit echt hanteerbaar te maken? De manier waarop 

de kwaliteit van een programma nu door de kwaliteitskaart wordt gemeten en de informatie die hieruit kan 

worden gehaald draagt, zo ver dit nu aan de resultaten is af te lezen, niet zo zeer bij aan het kunnen 

verbeteren, evalueren of bewaken van de kwaliteit van het programma, maar lijkt voornamelijk in dienst te 

staan van het bepalen van de kwaliteit van de zender of publieke omroep als geheel en de verantwoording die 

moet worden afgelegd. Als de publieke omroep verantwoording moet afleggen voor het bieden van kwaliteit 

volstaat informatie over de waarderingsscores die programma’s hebben gekregen. Het is dan niet zozeer 

noodzakelijk inzichtelijk te kunnen maken waarom dit programma kwaliteit bezit. Hiermee kan dan ook 

worden verklaard waarom ervoor gekozen is op deze manier over de kwaliteit van een programma te 

rapporteren, en waarom hiermee genoegen wordt genomen. 255  
 

Door het in kaart brengen van de waarderingsscores voor de verschillende kwalitatieve dimensies kan toch 

niet worden gesteld dat dan ook de kwaliteit van het programma is bepaald. Dit maakt namelijk niet 

inzichtelijk waarom een programma kwaliteit heeft. Wat kan aan de hand van deze scores daadwerkelijk 

worden geconcludeerd over de kwaliteit van een programma? Het is juist dit aspect dat de kwaliteitskaart 

                                                 
253 Meurs, L. van,  Vos, B. de,  &  Putte, B. van den,. Mapping programma quality. Pag. 3 RIPE conferentie 16-18 November 2006. 
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intern van nut kan laten zijn voor de programmamakers. Hiervan is echter slechts een summiere uitleg te 

vinden. Het bepalen van de kwaliteit van een programma gebeurt aan de hand van kijkcijfer-, en 

marktaandeeldoelen en de vijf kwalitatieve dimensies: ‘maatschappelijke interactie & invloed’, 

‘pluriformiteit’, ‘innovatie’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘programmakwaliteit’. Voor elk programma wordt bepaald 

welke twee doelen van de kwaliteitskaart het belangrijkst worden geacht voor het programma. Zo zal 

bijvoorbeeld vooraf met elkaar moeten worden besproken dat het programma in zijn opzet is geslaagd als het 

een goede sfeer neerzet, of als het programma bijdraagt aan maatschappelijke interactie. Nadat het 

programma vervolgens is uitgezonden zal er een meting worden verricht aan de hand van de kwaliteitskaart, 

en kunnen de resultaten worden vergeleken met de gestelde doelen. Gaandeweg en achteraf zie je dan of dat 

gelukt is.256 Hierbij zal de KLO-portal een belangrijke rol moeten gaan spelen.  
 

Hoe deze werkwijze in de praktijk wordt uitgevoerd blijft verder onduidelijk. De kwaliteitskaart blijft wat  

betreft een heldere uitwerking hiervan in gebreke. De juiste manier vinden om de kwaliteit van een 

programma te bepalen is echter juist van essentieel belang. De kwaliteit van de individuele programma’s 

bepaalt volgens dit onderzoek namelijk voor een belangrijk deel de kwaliteit van de publieke omroep, zeker in 

zo een geïndividualiseerde en zappende cultuur. De publieke omroep kan alleen kwaliteit als onderscheidend 

kenmerk inzetten als de kwaliteit van de afzonderlijke programma’s ‘hoogstaand’ is. In de rest van deel twee 

van dit hoofdstuk zal dan ook dieper worden ingegaan op de manier waarop de kwaliteit van een programma 

kan worden bepaald. Dan zal ook inzichtelijk worden waar ruimte bestaat voor verbetering.  
 

3.3.3 Bruikbare kwalitatieve dimensies? 

De kwaliteitskaart zou in ieder geval een goed kader moeten bieden om de kwaliteit van een programma te 

kunnen bepalen. De vraag is echter of dit ook daadwerkelijk zo is. De kwaliteitsbeoordeling van een 

individueel programma zou door middel van de kaart moeten worden verricht aan de hand van  kijkcijfer- en 

marktaandeeldoelen en de vijf kwalitatieve dimensies: ‘maatschappelijke interactie & invloed’, 

‘pluriformiteit’, ‘innovatie’, ‘betrouwbaarheid’ en ‘programmakwaliteit’. Nu kunnen deze dimensies heel 

goed geschikt zijn voor het vaststellen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, en worden zij 

gebruikt voor een heldere verantwoordingsmethodiek. Daarmee kan echter niet worden aangenomen dat deze 

dimensies ook het meest geschikt zijn om als de handgrepen te dienden waarmee de kwaliteit van een 

programma bepaald kan worden.  
 

Op programmaniveau worden de kwalitatieve dimensies als volgt voorzien van uitleg en inzicht in de 

indicatoren: 257
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1. Maatschappelijke interactie en invloed   

Het programma biedt inzicht. Het programma zet aan het denken. Het programma helpt een mening te vormen over een 

bepaald onderwerp. Het programma zet aan tot discussie. Het programma snijdt onderwerpen aan die belangrijk zijn 

voor onze samenleving. 

2.  Betrouwbaarheid     

Het programma brengt betrouwbare en onpartijdige informatie. Het programma is vrij van commerciële invloeden. 

3. Innovatie      

Het programma is vernieuwend. Het programma heeft een originele aanpak. Het programma is gewaagd. 

4. Pluriformiteit      

Het programma geeft een goed beeld van wat er in onze samenleving speelt. Het programma geeft uiting aan 

verschillende meningen. Het programma toont mensen uit verschillende bevolkingsgroepen (ras, geslacht, leeftijd). 

5. Programmakwaliteit 

Het programma is niet saai. Het programma is goed gemaakt. In het programma wordt goed gepresenteerd of geacteerd. 

Het programma heeft een goede verhaallijn. Het programma heeft een plezierige sfeer. Het programma werkt 

ontspannend. Het programma is respectvol naar mensen toe.   
 

 3.3.3.1 ‘programmakwaliteit’ 

Ten eerste is al te concluderen dat de dimensie ‘programmakwaliteit’ bij het bepalen van de kwaliteit van een 

programma toch voor enige verwarring zorgt. Bij het bepalen van de kwaliteit van een zender of de publieke 

omroep als geheel wordt de dimensie ‘programmakwaliteit’ van een andere invulling voorzien. Binnen deze 

dimensie worden dan de volgende vier indicatoren onderscheiden:258

 

1. Het imago van de drie publieke zenders 

Het imago van de verschillende zenders wordt elk jaar gemeten door Cilia Krüs (medewerker KLO). Het imago kan 

daarnaast ook worden gemeten met behulp van het Online Appreciation Panel. 

2. De perceptie van de waarden van de publieke omroep 

Dit wordt gemeten met behulp van het Online Appreciation Panel. 

3. Het delen van zendtijd voor de verschillende genres en de genre diversity index 

Programma’s worden ingedeeld naar genres en vervolgens kan de indicator cijfermatig in kaart worden gebracht. 

4. De perceptie van programmakwaliteit door verschillende (genre-afhankelijke) indicatoren. 

Dit wordt gemeten met behulp van het Online Appreciation Panel. 
 

Bij de laatst genoemde indicator van de dimensie ‘programmakwaliteit’ bij het bepalen van de kwaliteit van 

de publieke omroep als geheel, wordt de term ‘programmakwaliteit’ genoemd. Hierbij lijkt echter te worden 

verwezen naar de kwaliteit van een programma. Die wordt echter weer bepaald aan de hand van vijf 

kwalitatieve dimensies waaronder de dimensie ‘programmakwaliteit’. De resultaten die tot nu toe bekend zijn 
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gemaakt als zijnde het kwaliteitsoordeel over een programma (waarderingsscores per dimensie) blijken dus 

voornamelijk in dienst te staan van de laatst genoemde indicator. Eigenlijk is de perceptie van 

programmakwaliteit gemeten, en zijn de waarderingsscores per dimensie hiervan het resultaat. De resultaten 

van de bepaling van de kwaliteit van een programma zijn dus helemaal niet bekend. Door de verwarring die 

het kiezen van de term ‘programmakwaliteit’ als één van de dimensies veroorzaakt lijkt de kwaliteitskaart 

hiermee toch weg te kunnen komen.  
 

Zoals eerder al beschreven zou bij het bepalen van de kwaliteit van een programma van te voren worden 

vastgesteld welke twee doelen het belangrijkst zijn en zou het programma met het vervullen van deze doelen 

tot kwaliteit mogen worden bestempeld. Opvallend hieraan is, gezien de vijf kwalitatieve dimensies, dat de 

dimensie ‘programmakwaliteit’ blijkbaar niet altijd één van twee doelen hoeft te zijn. Is het echter niet zo dat 

een programma altijd ‘programmakwaliteit’ als doel dient te hebben, wil het programma kwaliteit bieden? Of 

laten we ons dan weer verwarren door de term ‘programmakwaliteit’? Duidelijk mag en moet zijn dat een 

programma altijd ten doel moet hebben om zo goed mogelijk te zijn gemaakt. Een programma mag toch nooit 

saai zijn? Er zal toch altijd goed moeten worden gepresenteerd of (afhankelijk van het soort programma) 

geacteerd? Het zal toch altijd respectvol moeten zijn naar mensen? En in het geval van bijvoorbeeld een 

dramaserie zal er toch altijd sprake moeten zijn van een goed script met een goede verhaallijn? Dit zijn 

allemaal indicatoren van ‘programmakwaliteit’. Andere indicatoren van ‘programmakwaliteit’ zullen echter 

niet altijd vervuld moeten worden. Zo zal bijvoorbeeld een documentaire over een natuurramp niet een 

plezierige sfeer hoeven te hebben. Ook zal een programma dat een moeilijk maatschappelijk probleem 

aansnijdt niet ontspannend hoeven te werken. Dus hoewel hier wordt benadrukt dat een programma een aantal 

aspecten altijd zo optimaal zal moeten operationaliseren om kwaliteit te waarborgen, kan niet worden gezegd 

dat dimensie ‘programmakwaliteit’ altijd één van de twee belangrijkste doelen moet zijn. De dimensie 

‘programmakwaliteit’ is daarvoor te diffuus. Toch zal in de manier waarop de kwaliteit van een programma 

bepaald wordt, verankerd moeten liggen dat het onafhankelijk van het soort programma en zijn belangrijkste 

doelen, altijd een aantal kwaliteitsaspecten zal moeten optimaliseren. Dit is in de huidige kwaliteitskaart niet 

het geval.  
 

 3.3.3.2 De belangrijkste doelen 

Bij het bepalen van de kwaliteit van een programma zou van te voren moeten worden vastgesteld welke twee 

doelen het belangrijkst zijn. Afgezien van de suggestie dat van een aantal intrinsieke kwaliteitsaspecten, 

onafhankelijk van het soort programma, altijd naar de beste optimalisatie moet worden gestreefd, lijkt het 

vaststellen van de twee belangrijkste doelen een constructieve aanpak. De vraag is hoe deze doelen worden 

bepaald. Bij het opstellen van de twee primaire doelen die het programma uiteindelijk tot kwaliteit moeten  

 



maken, zal in eerste instantie worden gekeken naar het genre. Elke genre impliceert vaak al een bepaald doel. 

Zo kan bij een quiz worden aangenomen dat één van de belangrijkste doelen zal zijn dat het programma 

vermaakt. Toch zullen de primaire doelen waarop het kwaliteitsoordeel uiteindelijk zal worden gebaseerd 

afhankelijk zijn van de persoon (en zijn achtergrond)die de doelen bepaalt. Zo zal een programmamaker 

wellicht als één van de belangrijkste doelen hebben gesteld dat het programma vernieuwend is, terwijl 

bijvoorbeeld een manager bij de quiz als primair doel heeft gesteld dat het een groot publiek bereikt. Het lijkt 

er dus op dat de moeilijkheid hem vooral zit in het bereiken van consensus over de primaire doelen van een 

programma. Hierover wordt echter met geen woord gerept in de beschrijving van de aanpak om de kwaliteit 

van een programma te bepalen. De uiteindelijke kwaliteitsbeoordeling wordt echter in deze aanpak wel 

opgehangen aan de primaire doelen. Opheldering lijkt dan ook noodzakelijk. 
 

 3.3.3.3 Geschikt voor het gehele programma-aanbod? 

Met het oog op het behouden van een brede opdracht voor de publieke omroep en tevens het behouden van 

een volledig programma-aanbod, is het noodzakelijk dat het kwaliteitsmodel gebruikt kan worden om bij alle 

soorten programma’s de kwaliteit te kunnen meten. Bij het opzetten van de kwaliteitskaart lijkt dit doel ook 

voor ogen te zijn gehouden, gezien de vijf onderscheiden genres: amusement, muziek, fictie, sport, nieuws en 

actualiteiten. Opvallend is echter dat bij het beoordelen van de kwaliteit van het genre amusement (en 

muziek) dit wordt verricht aan de hand van slechts drie van de vijf dimensies: ‘innovatie’, ‘kwaliteit’ en 

‘maatschappelijke interactie & invloed’. Fictie wordt beoordeeld aan de hand van vier van de vijf dimensies: 

‘innovatie’, ‘kwaliteit’, ‘maatschappelijke interactie & invloed’ en ‘pluriformiteit’.259

 

 3.3.3.4 Model:resultaten amusement en fictie 260  

 
Hiermee wordt gestuit op twee discussiepunten. Ten eerste zou een kwaliteitskaart toch eigenlijk opgebouwd 

moeten zijn uit kwalitatieve dimensies die voor elk programmasoort handgrepen kan bieden om de kwaliteit 

te kunnen bepalen. Het nut van het onderscheiden van verschillende dimensies is juist om handgrepen te 

bieden om daarmee tot een zo volledig mogelijke beschouwing van kwaliteit te kunnen komen. Dit nut wordt 
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teniet gedaan als een aantal van deze handgrepen niet bruikbaar zijn voor bepaalde programma’s, en het 

daarnaast niet duidelijk is bij welke programma’s dat zo is. Want hoe weet je nu wanneer een bepaalde 

dimensie wel of niet kan worden gebruikt? Het indelen van een programma bij een bepaald genre is namelijk 

sowieso al niet altijd even vanzelfsprekend. Een kwaliteitskaart waarbij in sommige gevallen een aantal 

dimensies niet kunnen worden gebruikt, toont eigenlijk aan dat dan niet de juiste dimensies zijn 

onderscheiden. Er zal hier niet worden gezegd dat elke dimensie bij elk genre even belangrijk is, maar dit 

wordt al opgevangen door duidelijke doelen op te stellen. In principe zouden daarnaast alle dimensies in 

zekere mate van toepassing moeten zijn op de kwaliteit van een programma.  
 

Ten tweede is het wel erg kort door de bocht om aan te nemen dat een genre als amusement absoluut geen 

kwaliteit zou bezitten die in relatie is te brengen met de - al dan niet meeste effectieve gekozen - termen 

‘pluriformiteit’ en ‘betrouwbaarheid’. De reden waarom de dimensie ‘pluriformiteit’ niet zou gelden voor het 

genre amusement is onbekend. Zo wordt het programma Lingo geroemd om het feit dat door de kandidaten 

zo’n brede variatie aan bevolkingsgroepen worden gerepresenteerd, en dit vooral bijdraagt aan de acceptatie 

van de minderheden onder deze bevolkingsgroepen. Bij amusementsprogramma’s kan overigens ook 

‘betrouwbaarheid’ een rol spelen. Nu met de in opspraak zijnde belspelletjes, die geld niet echt weg zouden 

geven, of talentenshows, die niet echt de winnaar aanwijzen aan de hand van de gestuurde smsjes, lijkt 

‘betrouwbaarheid’ ook wel degelijk een kwaliteitscriteria te kunnen zijn bij het genre amusement. Ook bij het 

genre fictie kan een verband worden gelegd met de term ‘betrouwbaarheid’. Ook al stuit het hanteren van een 

dimensie als ‘betrouwbaarheid’ bij het genre fictie wel op een contradictie. Toch wordt in dit onderzoek het 

voorbeeld genoemd dat bij een soap als ONM, die actuele onderwerpen als loverboys en borstkanker 

aansnijdt, het geven van de juiste informatie met betrekking tot deze onderwerpen essentieel is. Dit zou echter 

wellicht ook kunnen worden gevat onder de term ‘realistisch’. 
 

3.3.4 Kwaliteit in handen van de kijker 

Naast de constatering dat wellicht de onderscheiden kwalitatieve dimensies in de kwaliteitskaart niet het 

meest effectief zijn met betrekking tot het bepalen van de kwaliteit van een programma, is er nog een ander 

punt waar dit onderzoek vraagtekens bij plaatst. De verschillende kwalitatieve dimensies worden allemaal 

alleen gemeten via het Online Appreciation Panel. Hoewel de primaire doelen die vervuld dienen te worden 

niet worden opgesteld door het publiek, wordt op die manier nog vanuit de publieke omroep zelf invloed 

uitgeoefend op de uiteindelijke kwaliteitsbepaling (hierbij is eerder wel al opgemerkt dat niet duidelijk is hoe 

deze doelen worden opgesteld en wie deze doelen opstelt). De kwaliteitsbepaling wordt echter toch voor het 

overgrote deel in handen gelegd van het publiek. De waarde die aan de waardering van het publiek kan 

worden gegeven is echter erg discutabel zoals in hoofdstuk twee ook al is besproken. 
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De kijkerwaardering heeft een bijzonder en niet onomstreden plaats en functie wanneer het gaat om het 

bepalen van televisiekwaliteit. Aan de ene kant is (en mag) het niet een allesbepalende factor zijn, maar aan 

de andere kant maakt niemand televisie voor niemand. 
 

‘Quality is something you can have more or less of, but the ultimate measure of it is consumer satisfaction.’(Nowell-

Smith, 1994) 261

 

Dat kijkcijfers niet langer een indicator zijn voor succes is in ieder geval een goede zaak. Om de waardering 

van alle kwalitatieve dimensies over te laten aan de grillen van het publiek lijkt echter ook niet de beste 

strategie. Dit wordt ook aangestipt door Geoff Mulgan: publiekswaarderingen geven wel wat inzicht, maar 

geven niet een antwoord op de vraag of het kwaliteit is. 
 

‘So although all figures provide some insights into viewer perceptionism, particularly as they change over time, they 

are far from being a definitive answer to the problem of quality.’(Mulgan, 1990) 262  
 

Zou de waardering van het publiek wel de enige en beste manier zijn om de kwalitatieve dimensie te meten. 

Deze verschillende indicatoren die per dimensie worden gehanteerd zullen allereerst op de juiste manier 

moeten worden verwerkt in de vragen die worden gesteld, zodat het geen ruimte laat voor verkeerde 

interpretaties. Dit is echter nooit helemaal te voorkomen. Hierin schuilt dus al een probleem. Dit doet echter 

onder voor de stelling die hier in wordt genomen dat de informatie die de waardering van het publiek 

verstrekt niet genoeg is om de kwaliteit te bepalen, en zeker niet om vervolgens inzichtelijk te krijgen hoe de 

kwaliteit kan worden verbeterd of bewaakt. Zo kan een programma geen plezierige sfeer uitstralen volgens 

het publiek. Maar wat kan er vervolgens worden gedaan met deze informatie. Is het onderwerp niet goed? 

Heeft de presentator hierin schuld? Of ligt het wellicht aan het decor en de manier van belichting? Er zal hier 

wellicht, zeker met het oog op de KLO-portal, specifieker naar kunnen worden gevraagd, maar in hoeverre is 

het publiek in staat om aan te geven waar het dan precies wringt. Hier zal dan ook toch een andere oplossing 

voor moeten komen.  
 

3.3.5  Constateringen 

De belangrijkste constatering die uit deze analyse naar voren is gekomen, is dat het kunnen gebruiken van de  

kwaliteitskaart in zijn huidige vorm voor het bepalen van de kwaliteit van een programma niet optimaal is. De 

onderscheiden kwalitatieve dimensies lijken niet de meest bruikbare, zeker met het oog op de toepasbaarheid 

op het gehele programma-aanbod. Het is daarnaast onduidelijk hoe het kiezen van twee primaire doelen in het 

kader van het kunnen bepalen van de kwaliteit van een programma wordt aangepakt. Er zijn vervolgens ook 

vraagtekens geplaatst bij het gebruiken van alleen een Online Appreciation Panel bij het meten van de 
                                                 

261 Nowell-Smith, G. ‘Quality’  Television Pag. 37 In: Bronk, L., Elsaesser, T. & Simons, J. (red.) (1994) Writing for the medium: 
Television in Transition. Amsterdam. Amsterdam University Press.  
262 Mulgan, G. Televisions Holy Grail: Seven Types if Quality  Pag. 6-7 In: Mulgan, G. (1990) The Question of Quality.  
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kwalitatieve dimensies. Er zal hier niet worden beweerd dat dit de enige zwakke plekken zijn, of dat over 

deze constateringen niet valt te discussiëren. In dit onderzoek wordt echter aangenomen dat het bieden van 

een verdere uitwerking of het bieden van alternatieven in ieder geval geen kwaad kan. Om die reden staat het 

laatste deel van dit hoofdstuk dan ook in het teken van het ophelderen van deze zwakke plekken en zal er 

worden gezocht naar een betere uitwerking. 
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3.4  Deel 3: De kwaliteitskaart verbeteren 
 

3.4.1 Parameters bieden hulp 

In de analyse die in het vorige deel van dit hoofdstuk is verricht zijn een aantal constateringen gedaan die erop 

hebben gewezen dat de kwaliteitskaart in zijn huidige vorm van verbetering zou moeten worden voorzien. Er 

zijn hierbij verschillende vragen opgeworpen. Biedt de kwaliteitskaart wel de juiste criteria om de kwaliteit 

van een programma te kunnen bepalen? Is bijvoorbeeld ‘programmakwaliteit’ niet altijd een doel bij elk 

programma? Hoe worden de twee belangrijkste doelen bepaald? Krijgt het publiek niet teveel macht 

toebedeeld in het komen tot een kwaliteitsoordeel? Bieden waarderingsscores wel genoeg informatie? Met 

deze vragen zal in dit hoofdstuk aan de slag worden gegaan. Bij het bepalen van de kwaliteit moet immers 

niet op zoek worden gegaan naar een definitie van kwaliteit, maar zal het streven moeten zijn om consensus te 

bereiken over de manier waarop kwaliteit bepaald kan worden. Hieraan zal met dit onderzoek een bijdrage 

worden leveren. Met het bieden van eventuele verbeterpunten kan weer een stap dichter worden gekomen tot 

een zo bruikbaar mogelijke kwaliteitskaart. 
 

Waar theoretici eerder al consensus over bereikt te lijken hebben, is dat er sprake is van een gedifferentieerd 

kwaliteitsbegrip. De theoretische uitwerking van het begrip kwaliteit die in hoofdstuk twee is beschreven 

heeft een viertal parameters van kwaliteit opgeleverd. Er is geconstateerd dat de kwaliteit van televisie kan 

worden bepaald aan de hand van de extrinsieke, de intrinsieke, de extatische kwaliteiten en de mate waarin de 

doelstellingen worden vervuld. Deze parameters geïntegreerd in één kader zal de mogelijkheid creëren om tot 

een zo volledige mogelijk beschouwing van kwaliteit te komen. In dit hoofdstuk wordt gezocht naar een 

manier om tot een zo volledig mogelijke beschouwing te kunnen komen van de kwaliteit van een programma. 

Gebruik maken van een geïntegreerd kwaliteitskader behoeft niet meer te worden beargumenteerd. De 

publieke omroep heeft al, zo blijkt met de kwaliteitskaart, gekozen voor een dergelijk aanpak. De opbouw en 

uitwerking hiervan behoeft echter nog wel de nodige aandacht. Het is dan ook om die reden dat beschreven 

parameters van kwaliteit, die geïntegreerd zouden moeten zijn in een kwaliteitskader, zullen worden gebruikt 

om houvast te bieden bij deze zoektocht. Aan de hand van de mogelijkheden (reeds verrichtte studies en 

praktijkervaring) die voor handen zijn zullen dan verbeterpunten kunnen worden aangedragen. 
 

3.4.2 Een geïntegreerd kwaliteitskader voor programmakwaliteit 

Eerder in dit hoofdstuk is al beschreven dat de kwaliteitsbeoordeling van een individueel programma bepaald 

wordt aan de hand van kijkcijfer-, en marktaandeeldoelen en de vijf kwalitatieve dimensies: 

‘maatschappelijke interactie & invloed’, ‘pluriformiteit’, ‘innovatie’, ‘betrouwbaarheid’ en 

‘programmakwaliteit’. De vraag is hierbij echter opgeworpen of dit de juiste criteria zijn om de kwaliteit van 

een programma te kunnen meten. Zo bleek de term ‘programmakwaliteit’ bij het bepalen van de kwaliteit van 

een programma erg verwarrend. Daarnaast werd geconstateerd dat bij bepaalde genres (amusement en fictie) 
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niet alle dimensies werden gebruikt om de kwaliteit te bepalen. Genoeg reden om aan te nemen dat de 

onderscheiding, zoals deze nu is, beter zou moeten kunnen. Met de vier beschreven parameters van kwaliteit 

zou tot een zo volledig mogelijke beschouwing van de kwaliteit van televisie moeten worden kunnen 

gekomen. Nagaan hoe deze parameters in het huidige kwaliteitsmodel zijn terug te vinden zal dan ook naar 

verwachting opheldering bieden. Het levert het volgende resultaat op: 
 

1. Maatschappelijke interactie & invloed Extrinsiek 

2.  Betrouwbaarheid    Extrinsiek 

3.  Innovatie     niet duidelijk 

4.  Pluriformiteit    Extrinsiek 

5. Programmakwaliteit    Intrinsiek 

De parameter Doel&Functie is terug te vinden in het feit dat er bij elk programma twee doelen worden vastgesteld die 

bij de uiteindelijke kwaliteitsbepaling het belangrijkst worden geacht. 
 

De dimensie ‘innovatie’ is niet duidelijk in te delen. Een programma kan vernieuwend zijn met betrekking tot 

alle drie de parameters. Daarnaast lijken een aantal deelaspecten van de extrinsieke kwaliteit te worden 

gehanteerd als op zichzelf staande dimensies zoals ‘betrouwbaarheid’, ‘maatschappelijke interactie & 

invloed’ en ‘pluriformiteit’. Dit terwijl van een aparte categorie voor de beoordeling van de ethische/morele 

aspecten, zoals de extrinsieke kwaliteit wordt omschreven, geen sprake is. De reden voor deze keuze is 

waarschijnlijk te vinden in het feit dat de kaart ook gebruikt wordt voor het bepalen van de kwaliteit van de 

publieke omroep als geheel. Het lijkt erop dat vooral met dit doel in gedachten de verschillende kwalitatieve 

dimensies zijn opgesteld. Deze dimensies zijn eigenlijk het gevolg van de specifieke criteria die gelden voor 

de publieke omroep. Dit lijken echter niet de meest effectieve dimensies voor het bepalen van de kwaliteit van 

een programma. De dimensie ‘programmakwaliteit’ lijkt in ieder geval te staan voor de intrinsieke kwaliteit. 

Geen van de dimensies lijkt de extatische kwaliteit te representeren. Er kan dus eigenlijk worden 

geconstateerd dat de verschillende parameters niet duidelijk zijn terug te vinden in het huidige 

kwaliteitsmodel. Dit zal de helderheid van het model en effectiviteit ervan niet ten goede komen. 
  

 3.4.2.1 Op zoek naar nieuwe dimensies 

Om tot een betere indeling te komen is gekeken naar het model dat wordt gehanteerd door onze zuiderburen. 

Ook daar heeft de publieke omroep inmiddels al enige tijd de aandacht gevestigd op kwaliteit. Zo had men in 

eerste instantie de volgende criteria voor kwaliteit onderscheiden:263 diversiteit, professionalisme, 

toegankelijkheid, openbaarheid, artistieke vernieuwing, onafhankelijkheid, ethische elementen. De indeling 

                                                 
263 Vlaamse Mediaraad (2000) Advies Nr. 2000/006 Betreft: kwaliteit op de openbare omroep. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. 
www.vlaanderen.be Geraadpleegd 13 maart 2007 

http://www.vlaanderen.be/
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die de VRT nu hanteert en die staat geschreven in de beheersovereenkomst 2002-2006 (Vlaamse 

Gemeenschap, 2001), een prestatiecontract, is als volgt:264  
 

1. De publieke kwaliteit   Specifieke criteria publieke omroep / Doel&Functie 

- de mate waarin een programma tegemoet komt aan de opdrachten zoals die aan de omroep worden opgelegd.  
 

2. De Functionele kwaliteit   Waardering publiek / Doel&Functie 

- de mate waarin een programma tegemoet komt aan de verwachtingen van de mediagebruiker.   

Hiertoe behoort ook de ‘toegeschreven kwaliteit’: hiermee doelt men op de waardering die de beoogde doelgroep aan 

een programma geeft.   
 

3. De Ethische kwaliteit   Extrinsiek 

- de mate waarin een programma in overeenstemming is met de gangbare ethische en deontologische principes (de 

waarden en normen die de organisatie draagt en die door de leden van de organisatie beleefd worden) waaraan omroepen 

gebonden zijn. Onpartijdigheid en waarheidsgetrouwheid worden hierbij beklemtoont. Een deontologische code en een 

redactiestatuut moeten deze streefdoelen ter harte nemen. Discriminatie moet worden geweerd. 
 

4. De Operationele kwaliteit   Kostenefficiëntie + Doelmatigheid 

- de efficiëntie waarmee een programma tot stand is gekomen. Betreft ook de richtlijnen hoe programma’s gemaakt 

worden en hoe efficiënter gewerkt wordt. 
 

5. De Professionele kwaliteit   Intrinsiek 

- de mate waarin een programma voldoet aan de professionele normen van de audiovisuele productie.  
 

Met rood is hiervan vervolgens ook nagegaan hoe de parameters terug zijn te vinden. Bij deze indeling zijn de 

verschillende parameters extrinsieke, intrinsieke, extatische kwaliteiten en doel&functie beter terug te vinden 

dan in de Nederlandse kwaliteitskaart. In het model van de VRT is duidelijk dat bij het bepalen van de 

kwaliteit van een programma apart wordt gekeken naar: efficiëntie (gezien het feit dat het gaat om publiek 

geld), de intrinsieke kwaliteiten, de extrinsieke kwaliteiten, in hoeverre het programma voldoet aan de 

doelstelling van de omroep als geheel, en in hoeverre het programma voldoet aan de verwachtingen (doelen) 

van het publiek. Aan deze laatste zou de extatische kwaliteit kunnen worden gekoppeld (dit zal later in dit 

hoofdstuk worden behandeld). Er kan worden geconstateerd dat hier sprake is van een mix van de parameters 

en de specifieke criteria die gelden voor de publieke omroep. De dimensies zoals onderscheiden in het 

kwaliteitsmodel van de VRT (en de WRR) komen tegemoet aan de complexiteit van het begrip, zoals 

                                                 
264 Bens, de E & Paulussen, S, (2005) Hoe anders is de vrt? De performantie van de Vlaamse publieke omroep Pag. 365 In: Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap. Volume 33, Issue 4, 2005 
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MqQuail (1992) dit duidt, omdat ze slaan op individuele programma’s en op de omroep als geheel en omdat 

ze rekening houden met het standpunt van de gebruiker, van de overheid en van de eigen beroepsgroep.265  
 

In Nederland maakte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) overigens ooit een 

gelijkaardige indeling:266

 

1. Kwaliteit als systeemkenmerk (publieke kwaliteit)    specifieke criteria publieke omroep  

2. Kwaliteit op het microniveau van de consument (functionele kwaliteit) Doel&functie 

3. Kwaliteit in normatief-juridische zin (ethische kwaliteit)  Extrinsiek 

4. Kwaliteit in professionele zin (professionele kwaliteit)    Intrinsiek 
 

De indelingen die hier zijn gemaakt lijken in ieder geval een stuk helderder en effectiever voor het bepalen 

van de kwaliteit van een programma, dan de indeling die is gemaakt in de kwaliteitskaart van de publieke 

omroep. Er is bij de indeling van de VRT en de WRR wel rekening gehouden met de specifieke criteria van 

de publieke omroep, maar deze criteria zijn niet centraal gesteld. Zo is hier geen sprake meer van de 

verwarrende term ‘programmakwaliteit’ en worden er niet drie deelaspecten van de extrinsieke kwaliteit 

genoemd. Ook lopen we dan niet tegen de contradictie aan dat bij het moeten kiezen uit de verschillende 

dimensies bij het bepalen van de kwaliteit van een programma - hetgeen de aanpak is bij de kwaliteitskaart - 

‘programmakwaliteit’ niet persé het belangrijkste doel hoeft te zijn, terwijl dit toch gezien de term wel in de 

verwachting zou liggen.  
 

Opvallend aan de indeling die is gemaakt door de VRT en de WRR is ook dat de waardering van het publiek 

voor het programma als een apart kwaliteitsaspect wordt beschouwd. Het is zelfs zo dat de waardering die de 

beoogde doelgroep uitspreekt hierbij ook weer apart wordt gezien. De waardering van het publiek zou dus 

niet zoals nu het geval is bij de Nederlandse kwaliteitskaart het uiteindelijke oordeel vellen over alle 

dimensies, en zo het uiteindelijke kwaliteitsoordeel bepalen. Het is één van de dimensies geworden. Hiervoor 

zal uiteraard de waardering van het publiek het belangrijkste meetinstrument zijn. Hiermee is de waardering 

van het publiek nog steeds een zeer belangrijk aspect bij het bepalen van de kwaliteit van een programma, 

maar wordt dit op een andere manier ingezet. Bij elke dimensie zal moeten worden gekeken welk 

meetinstrument het meeste effectief is en bruikbare informatie oplevert. Dit wil niet zeggen dat dan niet 

gebruik kan worden gemaakt van het Online Appreciation Panel. In dit onderzoek is echter eerder al 

aangegeven dat de waarderingsscores van het publiek niet altijd het beste meetinstrument zijn en ook niet 

altijd de meest bruikbare informatie opleveren. 
 

  
 

265 Bens, de E & Paulussen, S, (2005) Hoe anders is de vrt? De performantie van de Vlaamse publieke omroep Pag. 374 In: Tijdschrift voor 
Communicatiewetenschap. Volume 33, Issue 4, 2005 
266 De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) Focus op functies. Uitdagingen voor een toekomstig mediabeleid. 
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 3.4.2.2 Nieuwe kwalitatieve  dimensies 

Het gebruik van de indeling van de VRT of WRR lijkt in ieder geval een hoop onduidelijkheden en 

problemen die zijn aangetroffen bij het gebruik van de kwaliteitskaart voor het bepalen van de kwaliteit van 

een programma op te vangen. In dit onderzoek wordt dan ook gepleit voor het gebruik van een indeling zoals 

die van de VRT als het gaat om het bepalen van de kwaliteit van een programma. Hierbij wordt de 

operationele kwaliteit echter minder van belang geacht. In dit onderzoek wordt de stelling aangenomen dat de 

efficiënte waarmee een programma wordt gemaakt weinig kan zeggen over de kwaliteit van een programma. 

Het lijkt eerder een financieel aspect. Vandaar dat er hier voor wordt gepleit deze weg te laten. Zo komen we 

dus uit bij de volgende vier kwalitatieve dimensies voor het bepalen van de kwaliteit van een programma: 

publieke kwaliteit, functionele kwaliteit, ethische kwaliteit en professionele kwaliteit. Hiermee lijkt de goede 

mix te zijn gevonden tussen de parameters en de specifieke criteria van de publieke omroep.  
 

3.4.3 Primaire doelen bepalen 

Maar zullen hier dan net, zoals bij de werkwijze die bij de kwaliteitskaart wordt gehanteerd met betrekking tot 

het bepalen van de kwaliteit van een programma, twee doelen moeten worden gekozen die de uiteindelijke 

kwaliteit bepalen? Hier stuiten we echter op een ander probleem dat in de analyse is geconstateerd. Wat 

betreft een nadere uitwerking van deze aanpak is gebleken dat het KLO in gebreke is gebleven. Daarom zal 

hier ook nu de aandacht op worden gevestigd. In ieder geval wordt in dit onderzoek onderstreept dat bij het 

beoordelen van een programma helderheid van ‘doel & functie’ dat voor ogen is gehouden onmisbaar is. Als 

we ons een gedifferentieerd kwaliteitskader voor het bepalen van de kwaliteit van televisie voor de geest 

halen, dan kunnen we stellen dat zich hierin de dimensies extrinsieke kwaliteit, intrinsieke kwaliteit en 

extatische kwaliteit bevinden. De parameter ‘doel en functie’ bepaalt vervolgens eigenlijk in welke mate deze 

kwaliteiten (extrinsiek, intrinsiek en extatisch) zich tot elkaar zouden moeten verhouden, wil het een positief 

kwaliteitsoordeel opleveren. De vooropgezette doelen bepalen dus eigenlijk de uiteindelijke 

kwaliteitsbeoordeling die aan een programma wordt toegeschreven. Dit idee kan houvast bieden, maar is in 

praktijk moeilijker toe te passen dan het nu misschien lijkt. Want wie bepaalt deze doelen dan? Hoe worden 

deze doelen bepaald? De kwaliteitskaart maakt zich er in dat opzicht gemakkelijk vanaf. Er wordt alleen 

gemeld dat er twee doelen dienen te worden aangewezen zijnde de belangrijkste doelen. Antwoord op de 

vraag wie of hoe blijft daarmee echter onbeantwoord.  
 

Het opstellen van de doelen lijkt nauw verbonden met het genre (zoals ook al eerder aangegeven). Aan elke 

genre wordt vaak al automatisch een vooropgezet ‘doel&functie’ verbonden. Het genre waar het programma 

onder is geplaatst, kan inderdaad enige houvast bieden bij het bepalen van de doelstellingen van het 

programma. Er moet zich echter worden gerealiseerd dat ten eerste het niet altijd even duidelijk is onder welk 

genre een programma valt, en ten tweede dat binnen een genre programma’s dermate kunnen verschillen dat 

deze geheel andere doelen kunnen nastreven. Zo vallen het NOS journaal en Hart van Nederland wellicht 
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onder hetzelfde genre, maar streven zij toch duidelijk verschillende doelen/functies na. Dit is en zal dan ook 

terug te vinden moeten zijn met betrekking tot bijvoorbeeld de onderwerpen, de aankleding of de sfeer. Er zal 

dan ook moeten worden gezocht naar een ander houvast om de aanpak bij het opstellen van de doelen 

inzichtelijk te maken. 
 

 3.4.3.1 De visie bepaalt de doelen 

Bezorgde programmamakers bij de publieke omroep zouden erover klagen dat niet de kwaliteit maar de 

kijkcijfers domineren. Zij uitten de kritiek dat de netmanagers vooral zouden aansturen op kijkcijfers en veel 

minder op kwaliteit.267 Eigenlijk zeggen zij dan dat een zeer bepaalde opvatting van kwaliteit is gaan 

domineren: de opvatting die zegt dat de kwaliteit moet blijken uit de manifeste vraag.268 Met dit voorbeeld 

wordt geïllustreerd dat er sprake is van verschillende partijen en dat elke partij een eigen visie heeft op de 

doelen die het belangrijkste worden geacht bij een programma. Bij het bepalen van de doelen van een 

programma zal rekening moeten worden gehouden met de verschillende betrokken partijen en de 

verschillende visies.  
 

Om inzichtelijk te maken om welke partijen en visies het hier gaat wordt een onderzoek van Costera Meijer 

aangehaald. Een nauwkeurige analyse van beleidsdocumenten en diepte-interviews met 48 professionals heeft 

ertoe geleid dat Costera Meijer het televisie kwaliteitsdiscours heeft weten te ontrafelen in vijf verschillende, 

soms tegengestelde, perspectieven op kwaliteit.269 De verschillende perspectieven luiden als volgt: 270

 

1. Marketing perspective  

- focus op kijkcijfers, marktaandeel, en doelgroepen die het programma behaalt.  
 

2. Artist’s perspective  

- focus op de esthetische kwaliteiten van het programma: script, editing, locatie, speech.  
 

3. Artisan / professional perspective  

- focus op dat het programma doet waar het voor gemaakt is, en dat het goed gemaakt is. 
 

4.     Teacher / educational perspective  

- focus op dat het programma het publiek iets heeft geleerd ( in de breedste zin van het woord).  
 

5.  Moderator perspective 

- focus op dat het programma kijkers heeft aangezet tot het zich mengen in discussies, als deelnemen aan het publieke 

debat.  

                                                 
267 Omroepdatabank. KRO. Inhoud moet publieke omroep gaan sturen. De nieuwe reporter. 15 november 2006. Geraadpleegd 13 maart 
2007 
268 Donk, van de. W & Wackerbarth, von. C. (2005) Identiteit en kwaliteit van de publieke omroep. Pag. 15 
269 Costera Meijer, I. (2003) Impact or content? Ratings vs Quality in public broadcasting European Journal of Communication  Pag. 28 
270 Idem. Pag. 39 
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Costera Meijer is niet de enige die verschillende visies heeft aangedragen. Zij wordt in haar gedachte 

gesteund door werk van Murroni en Irvine. Ook zij onderscheiden verschillende visies:271

  
1.  de visie van de consument 

2.  de visie van de producer 

3.  de visie van de manager  

4.  de visie van de curator  

5.  de visie van de regulator 
 

Het valt op dat visie en partij door elkaar heen worden gebruikt. Er wordt gesproken over de visie van een 

manager. Tevens wordt er echter gesproken over een teacher perspectief. De functie leraar is echter niet 

daadwerkelijk terug te vinden bij televisie of de publieke omroep. Na het vergelijken van deze twee 

verschillende modellen kan dus worden geconstateerd dat de visie samenhangt met een bepaalde partij of 

functie en visa versa.  
 

 3.4.3.2 Inzicht in het bepalen van doelen 

In het belang van het beter kunnen bepalen van de doelen van een programma is wellicht een duidelijkere 

koppeling van visie aan de verschillende betrokken partijen bij de publieke omroep noodzakelijk. Op die 

manier is dan helderder voor alle betrokken partijen welke visie andere maar ook zijzelf innemen. Dit zal naar 

verwachting het proces van het bepalen van de doelen inzichtelijker en beter hanteerbaar maken. Het zijn 

immers de vooraf opgestelde doelen die uiteindelijk een positief of negatief kwaliteitsoordeel bepalen. In dit 

onderzoek is hier dan ook naar gezocht, waarbij tot de volgende indeling/model is gekomen: 
 

1.  Marketing perspective kan worden gekoppeld aan de netcoördinatoren.  

Deze invalshoeks is namelijk meestal populair bij managers en marketingmensen. De netcoördinatoren dienen 

zich bezig te houden met het voeren van het beste beleid ten aanzien van hun net. Dit net is sinds kort 

verbonden aan een duidelijk profiel. Binnen de doelstellingen van het profiel zal de netcoördinator zich 

bijvoorbeeld bezig moeten houden met welke programma’s hij wil aanbieden (ook met het oog op het bieden 

van diversiteit en pluriformiteit), welke plaats (tijd, ten opzichte van andere zenders) deze programma’s moeten 

krijgen en welke kijkcijfers deze zullen moeten behalen. Het belang van het profiel staat voorop. 
 

2.  Artist’s perspective kan worden gekoppeld aan de programmamaker.  

Bij programmamaker kan worden gedacht aan de redacteur of regisseur. Hierbij is de gedachte dat zij zich bezig 

dienen te houden met de esthetische kwaliteiten van het programma. Zij zullen het programma speciaal en uniek 

willen laten zijn. Zij dienen er altijd naar te streven het programma zo goed mogelijk in elkaar te zetten, passend 

bij het soort programma. Ze zullen altijd de beste presentatie of acteerprestatie willen, het beste script, het 

                                                 
271 Murroni, C. & Irvine, N. (1997) Quality in Broadcasting.  Pag. 2-5  
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mooiste lichtplan, het beste camerawerk ect. Zoals eerder ook al is aangehaald in dit onderzoek, zal op die 

manier altijd ‘programmakwaliteit’ moeten worden nagestreefd. 
 

3.  Artisan/professional perspective kan worden gekoppeld aan de producent of producer.  

De producer of producent is de persoon die het geld beheert waarmee het programma zal moeten worden 

gerealiseerd. Hij of zij zal dan ook niet zozeer streven naar bijvoorbeeld het beste lichtplan, maar eerder naar 

het realiseren van een goed product binnen de mogelijkheden die voor handen zijn. Er zal rekening moeten 

worden gehouden met de production value. Er zal dus altijd op zoek moeten worden gegaan naar een balans 

tussen waarom het programma gemaakt wordt en hoe dit kan worden uitgevoerd. 
 

4. Teacher/educational  & Moderator perspective kunnen worden gekoppeld aan de Raad van Bestuur. 

Televisie is een publiek medium is en dus een grote sociale functie inneemt binnen onze samenleving. Hier is 

dan ook een verantwoordelijke taak weggelegd voor de Raad van Bestuur. Deze Raad zal de regie over de 

netten met betrekking tot het behalen van kijkcijfers, het bieden van diversiteit etc. zoveel mogelijk over moeten 

laten aan de netcoördinatoren. Er is veel meer een andere overkoepelende taak weggelegd voor de Raad van 

Bestuur. Het kan niet worden ontkend dat de publieke omroep toch een bevoogdende functie kan worden 

toegekend. De Raad van Bestuur zal zich bezig moeten houden met of de publieke omroep wel een 

voorbeeldfunctie inneemt van hoe goed te leven. Draagt de publieke omroep bij aan het begrijpelijk en 

inzichtelijk maken van de cultuur van vandaag? Brengt de publieke omroep een gesprek op gang? Hoe draagt 

de publieke omroep bij aan de representatie en het normaliseren van mensen en groepen? De Raad van bestuur 

zal zich bezig moeten houden met de verantwoordelijkheid die de Raad voelt ten opzichte van de samenleving.  
 

In dit onderzoek zal dan ook worden benadrukt dat bij het bepalen van de doelen van een programma de 

volgende partijen betrokken horen te zijn: Raad van Bestuur; netcoördinator; producent of producer; 

programmamaker. Elke partij is verbonden aan een bepaalde visie, zoals hierboven is aangegeven. Vanuit 

elke visie zullen andere doelen worden bepaald met betrekking tot een programma. Alleen als al deze partijen 

worden betrokken in het proces van het opstellen van doelen en het naderhand evalueren hiervan, is er 

rekening gehouden met de mogelijke visies die bestaan op wat de belangrijke doelen zouden moeten zijn. 

Aangezien deze doelen uiteindelijk de kwaliteitsbeoordeling bepalen is dit van wezenlijk belang. Alleen op 

die manier wordt er met zoveel mogelijk verschillende benaderingen, die de kwaliteit van een programma 

kunnen bepalen, rekening gehouden. Het is hier immers de bedoeling te komen tot een zo volledig mogelijke 

beschouwing van de kwaliteit van een programma van de publieke omroep.  
 

Eerder zijn al de verschillende dimensies onderscheiden waarmee de kwaliteit van een programma kan 

worden bepaald. Hier is nu ook inzichtelijk gemaakt dat bij het opstellen van de vooraf bepaalde doelen, die 

bepalen wat er van de verschillende dimensies wordt verwacht wil het programma het predikaat kwaliteit 

krijgen, rekening gehouden dient te worden met de hierboven genoemde partijen en de visies die zij 

belichamen. Hier is dus in ieder geval sprake van een uitwerking bij het bepalen van de doelen die het het 
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KLO, zoals eerder bleek, ons verschuldigd bleef. Dan zal er echter nog een laatste aandachtspunt de revue 

moeten passeren. Wordt met betrekking tot de kwaliteitskaart gebruik gemaakt van de juiste 

meetinstrumenten?  
 

3.4.4 De juiste meetinstrumenten? 

Zoals eerder al is aangegeven wordt in dit onderzoek de gedachte gesteund dat het geheel aan 

waarderingsscores van een publiek niet het beste meetinstrument is voor de verschillende kwalitatieve 

dimensies. Hieruit is namelijk niet altijd bruikbare informatie te halen die van nut is om daadwerkelijk iets te 

kunnen zeggen over de betreffende kwalitatieve dimensie. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan het 

bepalen van de intrinsieke kwaliteiten. Bij de nieuwe voorgestelde dimensies valt dit onder de professionele 

kwaliteit. In dit onderzoek wordt de gedachte ondersteund dat met name het vaststellen van de intrinsieke 

kwaliteiten niet in handen zou moeten worden gelegd van het publiek. Hier is namelijk toch een zekere 

expertise voor vereist. Voor deze stelling wordt in dit onderzoek steun gezocht bij het Stimuleringsfonds. Een 

instelling die net als de afdeling KLO zich bezig houdt heeft met ‘de kwaliteit van de publieke omroep’ en het 

beoordelen en evalueren hiervan. Uit het onderzoek dat Blokker heeft gedaan naar het Stimuleringsfonds en 

het aspect kwaliteit, komt naar voren dat het Stimuleringsfonds kwaliteit vooral benadert op intrinsiek en 

extrinsiek niveau.272 Het is in het kader van dit onderzoek interessant om na te gaan welke werkwijze zij 

hierbij hanteren. 
 

 3.4.4.1 Het Stimuleringsfonds 

Het Stimuleringsfonds (1988) heeft van de overheid de opdracht gekregen ‘artistiek hoogwaardige culturele 

programma’s voor radio en televisie die worden verzorgd door één van de publieke zendgemachtigden’ te 

stimuleren. De kwaliteitscriteria die het Stimuleringsfonds hanteert om subsidieaanvragen te beoordelen en de 

culturele programmering te verbeteren, zijn af te leiden uit statuten die nog in grote mate zijn gebaseerd op 

een modernistisch idee van kwaliteit en de rol van de publieke omroepen. Het fonds probeert echter 

daarbinnen zo veel mogelijk bevoogding te voorkomen en balanceert voortdurend tussen verschillende 

opvattingen: de modernistische cultuurkritiek en vooroordelen en het komen tot contextuele, postmodernere 

kwaliteitscriteria. Het fonds verstrekt, inmiddels dus al enige tijd, subsidies aan in hun ogen kwalitatief 

hoogstaande producties. De besluitvorming over ingediende verzoeken wordt in overwegende mate bepaald 

door het antwoord op de vraag of van een voorliggend project verwacht kan worden dat dit een programma 

van hoogwaardige artistieke kwaliteit zal opleveren.273 Het tracht dan ook kwaliteitsopvattingen te 

concretiseren en zelfs te voorspellen. Voor de bevordering van diversiteit en pluriformiteit in het aanbod, de 

extrinsieke kwaliteitsopdracht van het fonds, worden veelal beleidsmatige voorzieningen getroffen. Als 

bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde genres verdwijnen of dat bepaalde culturele minderheden nauwelijks worden 

                                                 
272 Blokker, M. (2003) Kwaliteit in Praktijk. 
273 Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. (2007) Jaarverslag 2006 . Pag. 6 
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gerepresenteerd, kan het fonds via flankerend beleid speciale projecten opzetten en financieren. Het 

bevorderen van diversiteit en pluriformiteit moet echter samengaan met het bieden van hoge kwaliteit. Hierbij 

wordt veelal gekeken naar de intrinsieke kwaliteit. Een project kan bijvoorbeeld een belangrijk 

maatschappelijk thema aansnijden, maar niet voldoende zijn uitgewerkt. Hieruit blijkt het spanningsveld van 

intrinsieke en extrinsieke kwaliteiten. Intrinsieke kwaliteiten spelen bij het Stimuleringsfonds een belangrijke 

rol. Deze kwaliteiten komen voort uit klassieke kunstesthetica. Ze zijn gericht op zowel inhoud als vorm. De 

reden hiervoor kan zijn dat het fonds zich bezig dient te houden met cultureel hoogwaardige programma’s. 

Aan deze programma’s is men eerder geneigd ook esthetische kwaliteiten toe te wijzen, waarbij andere 

programma’s slechts sociale kwaliteiten krijgen toegewezen. Uit hoofdstuk twee is gebleken dat bij het 

bespreken van de kwaliteit van televisie of programma’s de intrinsieke kwaliteit veel minder aandacht heeft 

gekregen dan de extrinsieke kwaliteit. Het Stimuleringsfonds lijkt, met zijn beperkte opdracht zich alleen te 

moeten richten op culturele programma’s en op het van te voren in moeten kunnen schatten van kwaliteit, een 

legitieme reden te hebben gevonden om ook de intrinsieke kwaliteiten te gaan gebruiken met betrekking tot 

televisie. Inmiddels heeft het fonds al geruime tijd deze intrinsieke kwaliteitsdimensie toegepast bij hun 

kwaliteitsbeoordelingen. Maar hoe pakt het Stimuleringsfonds dit aan? Hieruit zal namelijk een manier 

kunnen worden gevonden voor het meten van de dimensie ‘professionele kwaliteit’, waarbij het ook gaat om 

het bepalen van de intrinsieke kwaliteiten. 
 

Het Stimuleringsfonds maakt gebruik van een adviescommissie. Een subsidieverzoek wordt altijd eerst 

besproken in deze commissie. De commissie bestaat uit een wisselend aantal van de circa 80 adviseurs die 

aan het fonds verbonden zijn. Dit kunnen zowel mensen uit het beroepsveld zijn, als mensen die bekend zijn 

in het culturele veld. De adviescommissie formuleert een advies voor het bestuur. Het bestuur beslist 

uiteindelijk of de subsidie verstrekt wordt. Het gebruik van zo’n adviescommissie brengt vaak kritiek met 

zich mee. Zo worden zulke commissies vaak beticht van een ‘smaakmonopolie’. Hier zal ook inderdaad altijd 

zorgvuldig mee moeten worden omgesprongen, zoals het Stimuleringsfonds ook doet. 
 

Zo hanteert het Stimuleringsfonds dan ook de werkwijze dat er steeds nieuwe adviseurs worden aangetrokken 

en zij maximaal twee keer drie jaar kunnen aanblijven. Daarnaast probeert het Stimuleringsfonds een zo 

transparant mogelijk beleid te voeren. Men hecht er veel belang aan evaluaties te organiseren, om de vooraf 

gehanteerde criteria aan het eindproduct te toetsen. Deze evaluaties, met zoveel mogelijk betrokken partijen 

(maker, producent, omroep, adviseurs), zijn er mede op gericht de adviezen naar aanleiding van de aanvraag 

en de kwaliteitscriteria te toetsen. Op deze manier blijven ook de gehanteerde kwaliteitscriteria continu aan 

discussie onderhevig. Daarnaast worden door middel van eigen publicaties essays over het medialandschap en 

de kwaliteitsdiscussie gebundeld. Hiermee wordt zo open mogelijk de discussie omtrent kwaliteit en de 

criteria die hierbij worden gebruikt naar buiten toe gecommuniceerd. Zo legt het Stimuleringsfonds 

verantwoording af voor hun ‘goede smaak’.  
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Het gebruik van een commissie met professionals moet dan nog steeds worden verdedigd. De 

commissieleden, die bepalen welk project subsidie krijgt, dragen natuurlijk altijd een bepaald referentiekader 

met zich mee. Annemieke Gerritsma, voormalig directeur van het fonds, zegt hierover: “Je hebt altijd te 

maken met de goed articulerende bovenlaag, dus dat zijn mensen met een bepaalde opleiding en die zich een 

bepaald gewicht in het veld hebben verworven”.274 Omdat de medewerkers zich veelal zullen bewegen in de 

hogere culturele en sociale lagen, is het niet ondenkbaar dat daaraan dan ook een verbonden smaakcultuur 

hangt. Het adviseursbestand van het fonds is opgebouwd uit verschillende professionals met verschillende 

achtergronden. Deze mensen behoren echter desondanks wel meestal tot de culturele elite, die in de regel 

modernistische cultuurcriteria hanteert. Je zou kunnen zeggen dat deze groep onderling haar grenzen van 

‘goede smaak’ afbakent en dat op een zeer georganiseerde, institutionele manier aanpakt. Hier kan tegen in 

worden gebracht dat de adviseurs in zekere zin ook een vertegenwoordiging vormen van de doelgroep voor 

culturele programma’s. Daarnaast zal, zeker bij het van te voren bepalen of een productie kwaliteit gaat 

hebben, iemand met affiniteit en verstand van de verschillende aspecten die hierbij van invloed zijn dit beter 

kunnen inschatten dan een willekeurig persoon van de straat.  
 

 3.4.4.2 Meten met behulp van een creatieve commissie 

De aanpak van het Stimuleringsfonds en de gedachte hierachter zoals hierboven is beschreven is in dit 

onderzoek ter harte genomen. Het Stimuleringsfonds is met name in staat een programma aan de hand van 

zijn intrinsieke kwaliteiten te beoordelen, omdat de beoordeelaars mensen zijn met verstand van zaken. 

Intrinsieke kwaliteiten zijn moeilijk in te schatten en daarnaast is er moeilijk een waardeoordeel over te geven 

als men niet weet wat er mogelijk is op dit gebied. Televisiemakers, filmmakers of bijvoorbeeld 

scriptschrijvers zijn beter bekwaam om intrinsieke kwaliteiten te kunnen beoordelen. Bij het bepalen van de 

‘professionele kwaliteit’ zal er dan ook wellicht een oplossing moeten komen in navolging op de gang van 

zaken bij het Stimuleringsfonds. Er wordt dan ook gepleit voor een ‘creatieve commissie’ die de 

‘professionele kwaliteit’ zal moet gaan meten. In plaats van dit over te laten aan de waardering van het 

publiek. Deze commissie zal qua samenstelling aan verandering onderhevig moeten zijn, een open en 

transparant beleid moeten voeren, en evaluaties uit moeten voeren aan de hand van gesprekken met 

programmamakers. De dimensie professionele kwaliteit zou dus niet alleen middels de resultaten uit het 

Online Appreciation Panel bepaald kunnen worden, maar ook aan de hand van intrinsieke kwaliteiten die 

bepaald kunnen worden door een ‘creatieve commissie’.  
 

In plaats van een nieuwe commissie voor op te zetten, zou ook het Stimuleringsfonds hier wellicht een rol in 

kunnen spelen. Op dit moment is het fonds nog statutair beperkt tot het praten over culturele televisiegenres, 

maar het fonds zal wellicht een uitbreiding van haar taken kunnen krijgen. Het fonds zal dan het gehele 

                                                 
274 Gehouden door Blokker in het kader van haar onderzoek, Interview Annemieke Gerritsma, 21 Februari 2001. Blokker, M. (2003) 
Kwaliteit in Praktijk 
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programma-aanbod, ook amusement, moeten gaan beoordelen. In dit onderzoek immers de stelling 

ondersteund dat een amusementsprogramma net zo goed op zijn intrinsieke kwaliteiten kan worden 

beoordeeld als elk ander soort programma. Ook deze kwaliteiten bepalen in amusementprogramma’s net zo 

goed de uiteindelijke kwaliteit. De manier waarop het Stimuleringsfonds nu culturele programma’s aan de 

hand van de intrinsieke kwaliteiten beoordeelt, zou het fonds wellicht ook kunnen toepassen op andersoortige 

programma’s. Het zou kunnen dat dan op zoek zal moeten worden gegaan naar eventuele aanvullende 

indicatoren om ook de intrinsieke kwaliteiten van andere genres te kunnen bepalen. Het Stimuleringsfonds zal 

dit met zijn ervaring waarschijnlijk goed aan kunnen pakken. Het fonds heeft dit immers al bewezen met het 

feit dat het een manier heeft weten te ontwikkelen voor het bepalen van de kwaliteit van de culturele 

programma’s.  
 

3.4.5 Grove opzet kwaliteitskaart voor kwaliteitsbepaling van een programma  

Naar aanleiding van de gevonden oplossingen voor de eerder geconstateerde zwakke punten, kan nu een 

nieuwe kwaliteitskaart worden opgesteld. Hierin zullen alle voorgaande besproken facetten samen komen. Bij 

het maken van deze nieuwe kwaliteitskaart is een eigen invulling gegeven aan de dimensies en zullen 

zodoende afwijken van de omschrijvingen van de VRT. Het kwaliteitskader is opgesteld naar voorbeeld van 

het kwaliteitsmodel van de VRT en de kwaliteitsverdeling die de WRR in 2005 heeft gemaakt. Het heeft hier 

echter zijn eigen invulling gekregen die wellicht niet helemaal overeenkomt met bij de VRT. Er is constant in 

gedachten gehouden dat het een kader moest worden dat toepasbaar zou moeten zijn op het gehele 

programma-aanbod ván de publieke omroep.  
 

 3.4.5.1 Kwalitatieve dimensie: uitwerking en meetinstrumenten 

Bij het doen van onderzoek naar de kwaliteit van een programma van de publieke omroep kan worden 

gekeken in hoeverre… 

   1. De Publieke dimensie 
…het programma voldoet aan de opdrachten die de publieke omroep heeft.  

De publieke opdracht heeft specifieke opdrachten waaraan het programma zal moeten bijdragen. Hierin 

verschilt het bepalen van de kwaliteit van een programma van een commerciële zender met het bepalen van 

de kwaliteit van een programma van de publieke omroep. Ook in het bijdragen en voldoen aan de specifieke 

criteria die de publieke omroep stelt, ligt namelijk bij een dergelijk programma kwaliteit verborgen. De 

specifieke criteria van de publieke omroep hebben we al kunnen zien in de huidige kwaliteitskaart: 

maatschappelijke interactie en invloed, betrouwbaarheid, innovatie, pluriformiteit en programmakwaliteit. Er 

zal met betrekking tot deze dimensies vooral naar de plaats in het geheel moeten worden gekeken.  

Voorbeeld: 

zo heeft de publieke omroep bijvoorbeeld de opdracht om veel mensen te bereiken of om diversiteit te bieden. 

Een programma dat vervolgens hoge kijkcijfers haalt (stel een quiz) of respectievelijk een programma over 

boeken dat bijdraagt aan de diversiteit van het programma-aanbod, kan kwaliteit worden toebedeeld. ‘Dat 
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vind ik nou zo goed dat er echt een heel programma wordt gewijd aan boeken, dat miste we nog echt op 

televisie’. Degene die dit zegt zal aan dit programma hoogstwaarschijnlijk kwaliteit toebedelen. Zo wil hier 

worden aangetoond dat er dus nog niet eens zozeer naar de inhoud of aankleding hoeft te worden gekeken of 

er kan al kwaliteit aan worden toebedeeld. 

Hoe te bepalen?  

De manier waarop de kwaliteit van een programma nu met de huidige kwaliteitskaart wordt bepaald en de 

resultaten die hiervan bekend zijn gemaakt (waarderingsscores per dimensie gecombineerd met een 

vergelijkingsmethodiek) lijkt de juiste manier en het juiste meetinstrument voor deze dimensie. Het gaat er 

vooral om dat de publieke omroep verantwoording kan afleggen. 
 

  2. De Functionele dimensie 
…het programma voldoet aan de verwachtingen van het publiek.  

Dit moet ook wel van belang zijn bij het bepalen van de kwaliteit van een programma. De enige reden dat een 

programma immers wordt gemaakt is dat het wordt uitgezonden op televisie en er een publiek naar kijkt. 

Voorbeeld:  

een programma dat als komedie is aangekondigd zal ook daadwerkelijk komisch moeten worden gevonden 

door het publiek wil het kwaliteit krijgen toebedeeld. Een ‘serieus’ praatprogramma waarin uiteindelijk 

onderwerpen niet serieus of oppervlakkig worden behandeld zal geen kwaliteit krijgen toebedeeld. Dat de 

kijker het niet uitmaakt dat het onderwerp niet wordt uitgediept of het eigenlijk wel fijn vind dat dit niet 

gebeurt, verandert niets aan het feit dat het programma niet aan de verwachting heeft voldaan. Om die reden 

ligt het dan ook in de verwachting dat de kijker het programma geen kwaliteit zal toebedelen. Deze gedachte 

wordt ook door verschillende onderzoeken ondersteund (Ang 1982, Wober 1990, Mulgan 1990).  

Extatische kwaliteit: er kan bij deze dimensie ook worden gedacht aan het overstijgen van de verwachtingen 

van het publiek. Ook daar kan kwaliteit aan worden toebedeeld. Hier bevinden we ons op het terrein van de 

extatische kwaliteit van Schrøder. Een programma kan iemand, meestal onverwachts,  in beroering hebben 

gebracht, hebben doen opwinden of ‘out of their head’ hebben laten gaan. Dit zijn meestal geen 

vooropgezette verwachtingen van het publiek. Zulke heftige gevoelens kunnen je plots overkomen. Hier ligt 

wel kwaliteit in verscholen. Zo kun je van te voren inschatten dat een programma over het leed van 

dierproeven je waarschijnlijk wel iets zal doen. Als de documentaire je uiteindelijk echt kwaad heeft gemaakt, 

dan komt dit toch onverwachts. In de verwachting ligt dan dat aan deze documentaire dan zelfs meer kwaliteit 

worden toebedeeld.  

Hoe te bepalen? De functionele kwaliteit is erg afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en het 

referentiekader van de kijker. De KLO-portal zal hierbij als meetinstrument gebruikt kunnen worden. 

Hiermee zullen specifieke vragen kunnen worden gesteld die zijn afgestemd op het specifieke programma. 

Hiermee zal goed kunnen worden nagegaan of de verwachtingen van het publiek zijn vervuld. Ook bestaat er 

dan de mogelijkheid tot open vragen. Juist de open vragen bieden mensen de ruimte om aan te geven dat een 

programma hen bijvoorbeeld onverwachts zo geraakt heeft. Nu sturen mensen soms brieven als dit het geval 

is, als een programma overladen is met dit soort brieven wordt aan dit programma ook veelal kwaliteit 

toebedeeld. 
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  3. De Ethische dimensie 
…het programma in overeenstemming is met de gangbare morele en ethische principes.  

Deze dimensie valt onder de extrinsieke kwaliteit. Het kan immers niet worden ontkend dat het medium 

televisie een belangrijke sociale functie vervult binnen onze samenleving. Dit wordt onderschreven in menig 

onderzoek naar de sociale functie van televisie, zoals veel is gedaan vanuit de Cultural Studiesbenadering. In 

recent onderzoek, zoals dat van Hartley (1999), is vooral de nadruk gelegd op de belangrijke sociale positie 

van televisie in de moderne samenleving en op het bieden van een referentiekader voor het dagelijkse leven. 

Dat hier dan ook een deel van de kwaliteit van een programma in ligt lijkt alom geaccepteerd.  

Voorbeeld: zo kan een programma waarin bijvoorbeeld voor de grap gehandicapten worden nagedaan, maar 

waarin een stap te ver is gegaan, slechte kwaliteit krijgen toebedeeld. Een programma kan ook hebben 

aangezet tot zelfreflectie of inzicht hebben geven in de wereld om ons heen. Een programma kan ook een 

bevolkingsgroep in een kwaad of positief daglicht stellen, en daarmee de houding binnen de samenleving naar 

deze groep toe beïnvloeden. Een programma kan ons iets hebben geleerd. Bijvoorbeeld hoe we ons behoren te 

gedragen of horen te leven. Hierin ligt dan ook kwaliteit verborgen. 

Hoe te bepalen? Omdat het hier gaat om ethische normen en waarden en deze eigenlijk binnen de 

samenleving worden bepaald, zal ook hierbij gebruik kunnen worden gemaakt van de KLO-portal. Hieruit 

kan namelijk worden opgemaakt of iemand een programma daadwerkelijk heeft opgevat als discriminerend. 

Of dat het mensen een inzicht heeft geboden of heeft aangezet tot denken.  

Het publieke debat speelt hierbij een belangrijke rol. Wat vinden wij nog wel kunnen en wat niet meer? Dat is 

een debat dat gevoerd moet blijven, aangezien we er bijna dagelijks mee worden geconfronteerd. Kwesties 

zoals die van goede smaak (seks en leedvermaak), privacy en oprechtheid moeten steeds weer opnieuw 

besproken worden bij het bepalen van de extrinsieke kwaliteit van een televisieprogramma. Een publiek 

forum openen (zou ook kunnen op KLO-portal) zou hier eventueel wat meer inzicht in kunnen verschaffen. 

Er blijft hier ook een taak weggelegd voor wetenschappers die onderzoek doen naar de sociale functie van 

televisie en de programma’s. Het betreft immers veelal ingewikkelde processen. Hebben mensen er echt iets 

van geleerd? Heeft het programma uiteindelijk op de lange termijn toch veel impact gehad? Heeft het 

programma aangezet tot geweld? Hier kan niet zomaar antwoord op worden geven zonder voorafgaand 

gedegen onderzoek.  

  4. De Professionele dimensie 
…het voldoet aan de professionele normen van de audiovisuele productie.  

Deze dimensie valt onder de intrinsieke (esthetische) kwaliteit. Hierbij moet worden gedacht aan de formele 

aspecten zoals de structuralistische en visuele kwaliteiten van de televisietekst. Hierbij is zowel de uiterlijke 

vorm (kwaliteitscriteria met betrekking tot de vormgeving of uitstraling van een programma) als de 

tekstinhoud (het geheel aan criteria dat verwijst naar de inhoudelijke aspecten van een programma) 

belangrijk. De intrinsieke kwaliteiten zouden immers niet langer voorbehouden zijn aan de hoge kunsten, 

hoewel tot nu toe de bestudering van televisie vooral is geschied vanuit de klassieke termen van film- en 

letterenstudies (Ellis, 1992). En zal dus nog het nodige onderzoek moeten worden gedaan naar de specifieke 

intrinsieke kwaliteiten van de televisietekst.  
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Er zal in ieder geval altijd moeten zijn geprobeerd om het programma zo goed mogelijk te maken. Er zal 

immers altijd moeten worden gestreefd naar de best mogelijke presentatie, licht, decor, montage, enz. 

Tekstinhoud en uiterlijke vorm dienen goed op elkaar te zijn afgestemd in het belang van de opzet van het 

programma. Ondersteunt het beeld de inhoud? Om de intrinsieke kwaliteit van een programma te kunnen 

beoordelen moet de vorm worden bezien in combinatie met de inhoud van de televisietekst. Inhoudsesthetiek 

is gericht op aspecten rondom de opbouw van een programma. 

De beeld- en vormesthetiek zijn weer afhankelijk van factoren als productievoorwaarden (budget) en 

haalbaarheid van de plannen, de praktische en scenariotechnische aspecten.275 Er zal dus ook rekening 

moeten worden gehouden met wat in de mogelijkheden heeft gelegen om te kunnen doen bij een programma.  

Voorbeeld: zo kan een dramaserie wat betreft camerawerk, kostuums en decor geweldig zijn, maar kan een 

slechte verhaallijn er toch voor zorgen dat de dramaserie niet overkomt. Het kan ook zijn dat het idee van een 

programma goed in elkaar steekt, dat het decor goed is, dat de onderwerpen goed zijn, maar dat de presentator 

het programma een sfeer geeft die er vervolgens voor zorgt dat het programma geen kwaliteit kan worden 

toebedeeld. Andersom kan een programma ook al slagen door het talent en charisma van de presentator.  

Hoe te bepalen? Uit het voorbeeld blijkt al met hoeveel aspecten rekening kan worden gehouden en hoe deze 

allemaal in verbinding met elkaar staan, wat het tot een complexe materie maakt. Deze kwaliteit kan niet 

alleen worden overgelaten aan de waardering van de kijker. Natuurlijk kan de KLO-portal de 

programmamaker helpen bij het kijken of zijn aanpak werkt. Is de sfeer bereikt die het wilde neerzetten? 

Bevalt het decor? Vond men het realistisch? Het publiek heeft echter niet genoeg expertise om in te kunnen 

schatten waar de kwaliteit hem nu echt in zit, of waar het juist tekort schiet. Dit komt ook omdat men niet 

weet wat allemaal kan op dit gebied. Dit zal dan ook moeten worden overgelaten aan professionals. Hierbij 

kan worden gedacht aan een ‘creatieve commissie’ in de lijn van de adviescommissie van het 

Stimuleringsfonds. Het zou ook kunnen dat het Stimuleringsfonds van een bredere taakopdracht wordt 

voorzien en deze functie invult.  
 

 3.4.5.2 Doelen bepalen 

In dit onderzoek is het idee geopperd dat ‘doel&functie’ de gewichtsverdeling bepaalt waarin de 

kwaliteitsdimensies zich zouden moeten verhouden, wil er het predikaat kwaliteit aan worden gehangen. Het 

bepalen van de doelen kan inzichtelijk worden gemaakt door de in dit onderzoek gemaakte koppeling tussen 

partij en visie. Hierbij is gebruik gemaakt van een model van Costera Meijer 276 en een model van Murroni en 

Irvine 277. 
 

1. Marketing perspectief gekoppeld aan netcoördinatoren 

- focus op kijkcijfers, marktaandeel, en doelgroepen die het programma behaalt.  

2. Artist’s perspectief gekoppeld aan programmamakers 

- focus op de esthetische kwaliteiten van het programma:  het script, editing, locatie, speech.  

                                                 
275 Hermes, J. & Reesink, M. (2003) Inleiding televisiestudies. Pag. 232-234 
276 Costera Meijer, I. (2003) Impact or content? Ratings vs Quality in public broadcasting. European Journal of Communication. Pag. 39 
277 Murroni, C.& Irvine, N. (1997) Quality in Broadcasting. Pag 2-5  
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3. Artisan/professional perspectief gekoppeld aan producenten / producers 

- focus op dat het programma doet waar het voor gemaakt is en dat het goed gemaakt is.  

4. Teacher/ educational perspectief & Moderator perspectief gekoppeld aan de Raad van Bestuur. 

- focus op dat het programma het publiek iets heeft geleerd ( in de breedste zin van het woord). Focus op dat 

een programma kijkers heeft aangezet tot het zich mengen in discussies, als deelnemen aan het publieke debat.  
 

Bij het bepalen van de doelen van een programma dienen deze partijen dus alle vier betrokken te worden. 

Elke partij is verbonden aan een visie, die invloed heeft op de doelen die worden bepaald met betrekking tot 

een programma. Alleen als al deze partijen worden betrokken in het proces van het opstellen van doelen en 

het naderhand evalueren hiervan, is er rekening gehouden met de mogelijke visies die bestaan over wat de 

belangrijke doelen zouden moeten zijn. De verschillende visies zijn ook nodig om voor de verschillende 

kwaliteitsdimensies over de verwachting ervan te kunnen spreken. Zo zullen de programmamaker (artist 

perspectief) en producer (artisan perspectief) bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij het opstellen van de 

verwachtingen van de professionele kwaliteit van een programma. De netcoördinator zal zo’n functie 

vervullen in relatie tot publieke kwaliteit. Iedere partij heeft immers zijn eigen expertise en gebied waarin hij 

zich begeeft. Bij het produceren, het ontwikkelen en het maken van een programma zullen alle vier de partijen 

gezamenlijk de vier kwaliteitsdimensies moeten bespreken. Zo weet iedereen waar men aan toe is, wat er van 

het programma verwacht wordt, welke rol hierbij van de verschillende partijen wordt verwacht en kan dit op 

elkaar worden afgestemd. Er wordt hier eerder gesproken over verwachtingen, dan over concrete doelen. Per 

kwaliteitsdimensie zal kort moeten worden omschreven, en dus consensus moeten worden bereikt tussen de 

vier partijen, wat de verwachtingen zijn van het programma. Het idee om twee doelen aan te wijzen als 

primaire doelen die uiteindelijk de kwaliteit bepalen, zoals voorgesteld door het KLO bij hun kwaliteitskaart, 

wordt hiermee dan ook van de hand gedaan.  
 

Om de werkwijze toe te lichten zal hier een voorbeeld worden gegeven. Stel dat een programmamaker echt 

iets vernieuwend wil proberen. Dan zal hiermee moeten worden ingestemd door de Raad van Bestuur en de 

netcoördinator. Samen met de producer zal dan overeenstemming moeten worden bereikt over de 

verwachtingen per kwaliteitsdimensie. De verwachtingen kunnen als volgt zijn: wat betreft publieke kwaliteit 

draagt het programma bijvoorbeeld bij aan de pluriformiteit en aan het imago van de publieke omroep om 

vernieuwd te zijn. Dit zal dan ook in de meetresultaten terug te vinden moeten zijn in de score die daarvoor 

verkregen wordt. De functionele kwaliteit zal wellicht in eerste instantie niet zo hoog scoren. Het is immers 

nieuw. Het voldoet dus niet aan de verwachtingen. Maar dit is dan ook de bedoeling. Het zou kunnen dat het 

zo vernieuwend is dat wel wordt verwacht dat de impact groot is (de extatische kwaliteit). Wat betreft de 

ethische kwaliteit kan het zo zijn dat het programma zo vernieuwend is dat het grenst aan de ethische normen 

en waarden. Dit kan van te voren de bedoeling zijn. Als het hier laag scoort hoeft dit dus niet een slecht teken 
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te zijn. Het kan ook zijn dat de verwachting is dat het mensen in eerste instantie tegen het hoofd stoot, maar 

dat later uit onderzoek zal blijken dat het heeft aangezet tot actie of de invloed pas op langere termijn naar 

voren zal komen. Het kan zijn dat de vernieuwing ligt op het vlak van de professionele kwaliteit en er van te 

voren is aangegeven dat er een nieuwe montagemethode zal worden gebruikt. Op die manier weet de 

‘creatieve commissie’ ook waar het op zal moeten letten. Dit zal invloed hebben op hun evaluatie van de 

kwaliteit.  
 

Vervolgens kan, nadat het programma is uitgezonden, met elkaar worden nagegaan of de verwachtingen  

klopten of zijn bereikt. Hierover is immers informatie beschikbaar gekomen door de verschillende 

meetinstrumenten. Gezamenlijk kan dan worden bepaald of het programma is geslaagd en waar het verbeterd 

kan worden. Er kan worden gezien waar eventueel de verwachtingen niet kloppen. Daar kan de 

desbetreffende partij die hier een rol bij speelt op aan worden gesproken. Zo biedt deze werkwijze een manier 

om de kwaliteit te evalueren, te verbeteren en te bewaken. Dit is essentieel voor de interne kwaliteitscontrole. 

Om die reden lijkt deze grove kwaliteitskaart en de werkwijze die hierbij is voorgesteld de zwakke punten van 

de huidige kwaliteitskaart te hebben verbeterd. Met het gebruik van de kwaliteitskaart van het KLO, 

aangevuld met deze kwaliteitskaart voor het bepalen van de kwaliteit, is een bijdrage geleverd aan het 

hanteerbaar maken van het begrip kwaliteit voor de publieke omroep.  
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3.5 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is op zoek gegaan naar het beantwoorden van de hoofdvraag: ‘hoe kan het begrip kwaliteit 

hanteerbaar worden gemaakt voor de publieke omroep?’. Eerder in dit hoofdstuk bleek al hoe relevant een 

antwoord op deze vraag voor de publieke omroep nu is en in de toekomst zal zijn. Om die reden heeft ook de 

publieke omroep hiertoe ook al actie ondernomen. Dit heeft geresulteerd in een door het KLO ontwikkelde 

kwaliteitskaart. Het moest een instrument zijn voor externe accountability en een hulp bij interne 

kwaliteitscontrole.278 Na het beschrijven van deze kaart kon worden overgegaan op een analyse van deze 

kwaliteitskaart. Met betrekking tot de externe accountability lijkt de kwaliteitskaart een bruikbaar instrument 

te zijn. Wat betreft de hulp die de kwaliteitskaart moet bieden bij interne kwaliteitscontrole zijn echter 

vraagtekens geplaatst. Het kunnen gebruiken van de kwaliteitskaart in zijn huidige vorm voor het bepalen van 

de kwaliteit van een programma lijkt niet optimaal. Er zijn grofweg drie constateringen te onderscheiden: de 

onderscheiden kwalitatieve dimensies lijken niet de meest bruikbare; de werkwijze bij het bepalen van de 

uiteindelijke kwaliteit door middel van het kiezen van twee doelen blijft een uitwerking verschuldigd; en de 

vraag is of het Online Appreciation Panel wel het juiste meetinstrument is om in te zetten voor alle 

kwalitatieve dimensies. Om die redenen is dan ook in het laatste deel van dit hoofdstuk op zoek gegaan naar 

verbeterpunten.  
 

Dit heeft geresulteerd in vier nieuwe dimensies: ‘publieke kwaliteit’, ‘functionele kwaliteit’, ‘ethische 

kwaliteit’ en ‘professionele kwaliteit’. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt dat men bij het kiezen van doelen 

rekening zou moeten houden met de volgende partijen: programmamaker, producent / producer, 

netcoördinator en de Raad van Bestuur met respectievelijk de visies artist, artisan, marketing en 

teacher/educational/moderator. Daarnaast is naar aanleiding van de werkwijze van het Stimuleringsfonds het 

idee geopperd voor het instellen van een creatieve commissie voor het meten van de ‘professionele kwaliteit’. 

Deze verbeterpunten zijn vervolgens samen gebracht in een grove opzet van een nieuwe kwaliteitskaart. De 

onderscheiden partijen zullen gezamenlijk per dimensies de verwachtingen met betrekking tot een programma 

moeten opstellen. Vervolgens zal met de informatie die is verkregen middels de meetinstrumenten, waaronder 

een ‘creatieve commissie’, de verwachtingen kunnen worden geëvalueerd. Hieruit zal blijken of het 

programma kwaliteit kan worden toebedeeld. Deze werkwijze biedt in ieder geval een manier om de kwaliteit 

te evalueren, verbeteren en te bewaken.  
 

Bij het opstellen van dit geïntegreerde kwaliteitskader is in gedachten gehouden dat het hier gaat om het 

kunnen bepalen van de kwaliteit van een programma ván de publieke omroep. Het overkoepelende doel is 

immers ook om een manier te vinden vóór de publieke omroep om het begrip kwaliteit hanteerbaar te maken. 

                                                 
278 Meurs, L. van,  Vos, B. de,  &  Putte, B. van den,. Mapping programma quality. Pag. 1 RIPE conferentie 16-18 November 2006. 
http://www.yle.fi?ripe/Papers/van_Meurs_et_al.pdf  Geraadpleegd op 13 maart 2007 

http://www.yle.fi/?ripe/Papers/van_Meurs_et_al.pdf
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Dit kwaliteitskader is dus niet zozeer opgesteld (of geschikt) om als onderzoeker nu zomaar een individueel 

programma te kunnen beoordelen op zijn kwaliteit. Met die intentie is dit kader niet opgezet. Er is constant in 

gedachten gehouden dat het een kader moest worden dat toepasbaar zou moeten zijn op het gehele 

programma-aanbod. Daarnaast zou het moeten passen binnen de mogelijkheden die het beleidskader biedt. 

Vandaar dus dat zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de huidige kwaliteitskaart en de daarbij gehanteerde 

werkwijze die al voorhanden is. Er is om die reden ook gebruik gemaakt van het meetinstrument in de vorm 

van het Online Appreciation Panel, de al aangekondigde KLO-portal, en het Stimuleringsfonds dat al geruime 

tijd ervaring heeft met omgaan met het begrip kwaliteit. Op deze manier heeft dit onderzoek bij gedragen aan 

het hanteerbaar maken van het begrip kwaliteit vóór de publieke omroep. 
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Samenvatting en Besluit 
 

De toekomst van de publieke omroep is een actueel onderwerp van discussie. Het Nederlandse publiek kijkt 

steeds minder vaak naar de publieke zenders, en de toekomstige digitalisering zal naar verwachting nog meer 

concurrentie met zich meebrengen. Er zal zodoende moeten worden nagedacht over de toekomstige rol en 

functie van de publieke omroep. Hoe zal de publieke omroep zich kunnen legitimeren? In de 

taakomschrijving van de publieke omroep staat geschreven dat de publieke omroep garant zou moeten staan 

voor een ‘kwalitatief hoogstaand’ aanbod voor iedereen, overal en altijd. De publieke omroep wordt er echter 

momenteel steeds vaker van beticht zich in de strijd om de kijkcijfers te verlagen tot het kwaliteitsniveau van 

de commerciële zenders. De vraag rijst vervolgens welk kwaliteitsniveau dan wél wordt nagestreefd en hoe 

dit niveau is vast te stellen? Wat houdt kwaliteit in? Er staat in geen enkel rapport of beleidsstuk beschreven 

wat onder ‘kwaliteit’ wordt verstaan. Zolang de publieke omroep geen grip heeft op het kwaliteitsbegrip, zal 

er ook niet concreet actie kunnen worden ondernomen op de kwaliteitsverlaging. De publieke omroep zal ook 

een ‘kwalitatief hoogstaand’ aanbod dan niet hard kunnen maken. Met het zicht op de toekomst lijkt dit echter 

wel van essentieel belang. In dit onderzoek is dan ook gezocht naar een antwoord op de vraag hoe het begrip 

kwaliteit hanteerbaar kan worden gemaakt voor de publieke omroep. 
 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is dit onderzoek opgedeeld in drie verschillende hoofdstukken. In het 

eerste hoofdstuk is een diagnose gesteld aan de hand van de geschiedenis van het omroepbeleid en recente 

rapporten en beleidsstukken over de toekomst van de publieke omroep. Wat is het probleem? Welke rol speelt 

een onhelder kwaliteitsbegrip hierbij? Wat zal er moeten gebeuren? Vervolgens is in hoofdstuk twee de 

balans opgemaakt van de mogelijkheden die binnen de wetenschap voor handen zijn om tot een oplossing te 

komen. Welke invloed hebben verschillende wetenschappelijke stromingen gehad op onderzoek naar de 

kwaliteit van televisie? Hoe is onderzoek naar televisiekwaliteit verricht? Welke handgrepen biedt dit voor 

het kunnen beantwoorden van de hoofdvraag? Met deze basis is vervolgens in hoofdstuk drie gezocht naar 

een antwoord op de hoofdvraag. In dit derde hoofdstuk is de eerste aanzet vanuit de publieke omroep om 

kwaliteit hanteerbaar te maken middels een kwaliteitskaart als uitgangspunt genomen. Nadat de werking van 

de kaart is beschreven, is de kaart vervolgens aan een analyse onderworpen en is de zwakke plek bloot 

gelegd. Met behulp van de gevonden handgrepen in hoofdstuk twee, en de bruikbare mogelijkheden die 

theorie en praktijk te bieden hebben, is vervolgens gezocht naar een manier om deze zwakke plek aan te 

pakken en op die manier de kwaliteitskaart te verbeteren. Op die manier wordt dan met dit onderzoek een 

bijdrage geleverd aan het beter hanteerbaar maken van het begrip kwaliteit voor de publieke omroep. 
 

De diagnose die in hoofdstuk één is gesteld zal in deze paragraaf kort worden samengevat. Een beschrijving 

van de geschiedenis van het omroepbeleid wijst uit dat het omroepbeleid zich met betrekking tot het bieden 

van kwaliteit lange tijd heeft verscholen achter een modernistische cultuuropvatting. Er is geprobeerd 
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kwaliteit te waarborgen door het culturele en educatieve aanbod veilig te stellen. Dit uitte zich in het 

verscherpen van de programmavoorschriften en de oprichting van het Stimuleringsfonds. De spanning tussen 

het behalen van hoge kijkcijfers en het bieden van kwaliteit is door een veranderend medialandschap steeds 

groter geworden. Het kwaliteitsaspect lijkt hierbij het onderspit te delven. Het bestaansrecht van de publieke 

omroep komt daarmee in opspraak. De beschrijving van recente rapporten en beleidsstukken over de toekomst 

van de publieke omroep hebben vervolgens inzichtelijk gemaakt dat de oplossing voor dit probleem veelal 

wordt gezocht in het overgaan van een brede taakopdracht naar een complementaire taakopdracht van de 

publieke omroep (geen amusement en sport). Daarnaast lijken deze rapporten en beleidsstukken, ondanks de 

verschillende omroepmodellen die worden voorgesteld, overeen te komen op het punt dat de publieke omroep 

zich beter zal moeten legitimeren. De publieke omroep zal de behaalde prestaties hard moeten kunnen maken. 

Dit houdt in dat de prestaties dus getoetst zullen moeten worden. Er wordt dus voorbij gegaan aan de kern van 

het probleem: de noodzaak om het kwaliteitsbegrip concreet te maken. De kwalitatieve doelstellingen van de 

publieke omroep kunnen sowieso niet getoetst worden als het kwaliteitsbegrip niet concreet is gemaakt. 

Daarnaast zou een betere grip op het kwaliteitsbegrip het mogelijk maken kwaliteit in te zetten als een 

belangrijk onderscheidend kenmerk van de publieke omroep. De publieke omroep zal op die manier zijn 

bestaansrecht kunnen verdedigen. Kwaliteit als onderscheidend kenmerk kan worden toegepast op het gehele 

programma-aanbod. Vanuit deze gedachte zal de publieke omroep zijn brede taakopdracht handhaven. Het 

behouden van een brede taakopdracht, waaronder ook amusement, brengt de verwachting met zich mee dat dit 

zal bijdragen aan het behouden van een groter kijkpubliek, in het bijzonder jongeren en allochtonen. Op die 

manier zal kiezen tussen kwaliteit of kijkcijfers niet langer relevant zijn. De publieke omroep zal kunnen 

voldoen aan zowel de legitimatie-eis er te zijn voor iedereen, als het bieden van een ‘kwalitatief hoogstaand’ 

aanbod. Het kwaliteitsbegrip operationeel maken ten behoeve van het gehele programma-aanbod zou dan ook 

eigenlijk bovenaan het prioriteitenlijstje behoren te staan.  
 

De rest van dit onderzoek staat dan ook om die reden in het teken van het vinden van een manier om het 

kwaliteitsbegrip te operationaliseren. Hoofdstuk twee heeft door de balans op te maken hiervoor de basis 

geboden. Na het beschrijven van de wetenschappelijke stromingen die invloed hebben gehad op het denken 

over televisie, is duidelijk geworden welke visies deze stromingen op de kwaliteit van televisie hebben 

gegenereerd. Lange tijd werd gedacht dat bij een banaal medium als televisie überhaupt over kwaliteit niet 

kon worden gesproken (zoals bepleit door de Frankfurter Schule). Volgens een modernistische 

cultuuropvatting zouden alleen de ‘echte’ kunsten kwaliteit kunnen bezitten. Dit verklaart de afwezigheid van 

een concreet idee van televisiekwaliteit en de houding die het omroepbeleid lange tijd inneemt ten opzichte 

van de kwaliteit van de publieke omroep. Pas in de jaren zestig is mede dankzij Cultural Studies meer 

wetenschappelijke waardering gekomen voor populaire cultuur en de betekenis hiervan voor haar gebruikers. 

Dit was het gevolg van een steeds dominanter wordende postmoderne reflectie in de wetenschap. Het idee dat 
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televisie geen kwaliteit zou bezitten werd echter nog steeds (onbewust) gevoed. Sociale en culturele 

wetenschappers gingen zich bijna uitsluitend bezighouden met het bestuderen van de sociale functie van 

televisie. Door de positievere benadering van het medium televisie was wel ruimte gekomen voor onderzoek 

naar de kwaliteit van televisie. Dit is echter pas sinds begin jaren negentig langzaam op gang gekomen en 

heeft tot op heden geresulteerd in slechts enkele studies. Het ligt wel in de verwachting dat nu er, sinds 

ongeveer eind jaren negentig, in onderzoek vooral de nadruk wordt gelegd op de belangrijke sociale positie 

van televisie in de moderne samenleving en op het bieden van een referentiekader voor het dagelijkse leven 

(Hartley), de kwaliteit van televisie van groter belang wordt geacht en onderzoek naar de kwaliteit van 

televisie meer aandacht zal gaan krijgen. Een pasklare aanpak om de kwaliteit van televisie te bepalen ligt dus 

nog niet klaar. Toch zijn in hoofdstuk twee wel een aantal constateringen gedaan die dit onderzoek verder 

hebben kunnen helpen. Een alom geaccepteerde stelling van wat kwaliteit is kan niet worden bepaald, gezien 

het feit dat bij een begrip als kwaliteit objectiviteit nauwelijks is te hanteren. Het bediscussiëren van kwaliteit 

zou echter wel mogelijk moeten zijn. Uit onderzoek van Ang (1982) blijkt namelijk dat men wel degelijk in 

staat is onderscheid te maken tussen een smaakoordeel en een kwaliteitsoordeel. Zo zou er wel kunnen 

worden gestreefd naar het bereiken van consensus over de manier waarop kwaliteit wordt bepaald. Theoretici 

lijken het er in ieder geval over eens te zijn dat er sprake is van een gedifferentieerd kwaliteitsbegrip. Op basis 

van deelaspecten en de beschikbare onderzoeksmethode zal een geïntegreerd kwaliteitssysteem de 

televisiekwaliteit kunnen helpen bepalen. In dit tweede hoofdstuk is vastgesteld dat onderzoek naar de 

kwaliteit van televisie grofweg kan worden gedaan aan de hand van het bestuderen van de extrinsieke 

(ethische, sociale kwaliteiten), intrinsieke (vorm- en inhoudesthetische kwaliteiten) of extatische kwaliteiten 

(emotionele beleving en beroering). Door deze drie kwaliteitsdimensies te integreren in één kader, waar deze 

kwaliteiten onderling in verband met elkaar staan, kan dichter worden gekomen tot een zo volledig mogelijke 

beschouwing van de kwaliteit van televisie. Daarnaast moet rekening worden gehouden met nog een vierde 

parameter voor kwaliteit. De mate waarin de vooropgestelde doelstellingen van televisie of van een 

programma zijn vervuld is ook een manier om de kwaliteit te bepalen.  
 

Begin 2006 is bekend gemaakt dat de publieke omroep een begin heeft gemaakt met een eigen 

gedifferentieerd kwaliteitskader. De zogeheten kwaliteitskaart is in hoofdstuk drie als uitgangspunt gebruikt. 

Deze kaart, opgezet door de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO), heeft tot doel zowel de kwantitatieve 

als kwalitatieve doelstellingen van de publieke omroep te kunnen gaan toetsen, zowel op het niveau van de 

publieke omroep als geheel, als op het niveau van de zender, als op het niveau van een individueel 

programma. Allereerst zijn hierbij drie hoofdopdrachten van de publieke omroep onderscheiden: 

onderscheidende kwaliteitsprogrammering, van en voor de Nederlandse samenleving, verantwoordelijk t.a.v 

financiële middelen. Vervolgens zijn hieronder naast de kwantitatieve dimensies ‘Doelmatigheid’, 

‘Kostenefficiëntie’ en ‘Aandeel en bereik publiek en doelgroepen’ ook vijf kwalitatieve dimensies 
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onderscheiden: ‘programmakwaliteit’, ‘betrouwbaarheid’, ‘innovatie’, ‘pluriformiteit’ en ‘maatschappelijke 

interactie & invloed’. Deze kwalitatieve dimensies worden aan de hand van waarderingsonderzoek, een 

Online Appreciation Panel, gemeten. Dit panel beantwoordt (in relatieve cijfers) niet alleen algemene vragen 

over de publieke omroep, maar ook een tiental stellingen per programma. De resultaten hiervan laten zich 

vertalen in een waarderingsscore (1-100) per dimensie in relatie tot hetzij een individueel programma, de 

zender of de publieke omroep als geheel. Door het gebruik van een vergelijkingsmethodiek worden er 

vervolgens uitspraken gedaan over kwaliteit. Inzicht in de volledige uitwerking van de kwaliteitskaart is 

overigens niet mogelijk, aangezien de publieke omroep deze informatie intern wil houden. Dit moet dan ook 

in gedachten worden gehouden bij het lezen van dit onderzoek. 
 

In het derde hoofdstuk is deze kwaliteitskaart onderworpen aan een analyse. In deze analyse is geconcludeerd 

dat de kwaliteitskaart, zo ver dit mogelijk is om in te schatten, geschikt wordt geacht om de kwaliteit van de 

publieke omroep als geheel of de kwaliteit van een zender te kunnen helpen bepalen. Het bepalen van deze 

kwaliteiten is vooral in het belang van de externe accountability. Hiervoor lijkt de kwaliteitskaart een 

bruikbaar instrument. Er is echter uit de voorhanden informatie ook gedurfd de conclusie te trekken dat voor 

het bepalen van de kwaliteit van een individueel programma de kwaliteitskaart minder geschikt lijkt. Het 

bepalen van deze kwaliteit is vooral in het belang van de interne kwaliteitscontrole. Daar ligt dan weer juist de 

basis voor het inzetten van kwaliteit als onderscheidend kenmerk. Waar blijft de kwaliteitskaart dan in 

gebreke? De kwaliteitskaart lijkt niet het beste gedifferentieerde kwaliteitskader te bieden om de kwaliteit van 

een individueel programma te kunnen bepalen. Zo werkt ten eerste de dimensie ‘Programmakwaliteit’ 

verwarrend bij het bepalen van de kwaliteit van een programma. Daarnaast blijken niet alle dimensies te 

worden gebruikt bij het bepalen van de kwaliteit bij de genre’s amusement en fictie. Hieruit kan worden 

opgemaakt dat de kwaliteitskaart in zijn huidige vorm niet op zo’n manier is opgebouwd dat het kan worden 

ingezet met betrekking tot het gehele programma-aanbod. Genoeg reden om aan te nemen dat de 

onderscheiden dimensies weliswaar geschikt zijn om de kwaliteit te kunnen bepalen van een zender of de 

publieke omroep als geheel (en de kwaliteitskaart dan ook wellicht vooral met dit in gedachte is gemaakt), 

maar niet zozeer voor het bepalen van de kwaliteit van een programma. Daarnaast is de werkwijze waarop de 

kwaliteitskaart wordt gebruikt bij de kwaliteitsbepaling van een programma niet duidelijk. Er wordt 

aangegeven door het KLO dat op voorhand de twee belangrijkste doelen van het programma worden 

vastgesteld. Het vervullen van deze doelen bepaald dan uiteindelijk de kwaliteitsbeoordeling van het 

programma. Nadere toelichting hierbij ontbreekt echter. Hoe worden deze doelen bepaald? Het suggereert in 

ieder geval de mogelijkheid dat ‘programmakwaliteit’ niet tot één van deze doelen kan worden gerekend. Dit 

zou toch echter logischerwijs altijd één van de doelen moeten zijn met betrekking tot de kwaliteit van een 

programma? Met het vaststellen van twee primaire doelen (hoe dit dan ook geschied) wordt de 

kwaliteitsbepaling nog voor een deel in eigen hand gehouden. Dit blijkt namelijk grotendeels aan het publiek 
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te zijn overgelaten. De kwalitatieve dimensies worden immers alleen gemeten aan de hand van het Online 

Appreciation Panel. Het is om die reden dan ook erg belangrijk dat er meer duidelijkheid moet komen omtrent 

de twee doelen die van te voren opgesteld worden. Daarnaast wordt in dit onderzoek de stelling ingenomen 

dat het publiek niet altijd en bij elke dimensie de beste beoordelaar is. En bieden de resultaten die het Online 

Appreciation Panel oplevert eigenlijk wel bruikbare informatie? In ieder geval lijkt het erop dat de manier 

waarop de resultaten nu worden weergeven, waarderingsscores per dimensie, voornamelijk in dienst kan en 

wordt gesteld van het bepalen van de kwaliteit van de publieke omroep als geheel. Want wat is met 

betrekking tot de kwaliteit van een programma concreet op te maken uit het resultaat dat een programma een 

78 heeft gekregen voor (bijvoorbeeld) ‘pluriformiteit’? Hoewel hier niet zal worden ontkend dat het Online 

Appreciation Panel een belangrijk meetinstrument is en het bruikbare informatie op kan leveren, lijkt het 

gebruik van alleen dit meetinstrument voor het meten van de kwalitatieve dimensies en de resultaten die dit 

meetinstrument oplevert, met betrekking tot het bepalen van de kwaliteit van een programma, erg discutabel. 

De aangekondigde KLO-portal, waarbij het mogelijk zal worden per programma specifiekere vragen te 

stellen, zal naar verwachting specifiekere informatie opleveren, maar een deel van de problemen blijft ook 

dan nog bestaan.  
 

Na deze analyse kan grofweg tot de conclusie worden gekomen dat zowel de dimensies waaruit het 

gedifferentieerde kwaliteitskader is opgemaakt, de uitwerking van de werkwijze waarop de kwaliteitskaart 

wordt gebruikt, als het gekozen meetinstrument, met betrekking tot het bepalen van de kwaliteit van een 

programma tekort lijken te schieten. In dit onderzoek is hier dan ook vervolgens de aandacht op gericht. Hoe 

kan dit worden verbeterd? De parameters van kwaliteit (extrinsieke, intrinsieke en extatische kwaliteit en 

doel&functie) die in hoofdstuk twee zijn besproken zijn vervolgens gebruikt als houvast om tot 

verbeterpunten te komen. Zo blijken de vijf verschillende kwalitatieve dimensies, waaronder het verwarrende 

begrip ‘programmakwaliteit’, niet duidelijk de verschillende parameters te vertegenwoordigen waarlangs 

kwaliteit kan worden bepaald. Een combinatie van het kwaliteitsmodel dat de Belgische VRT hanteert en een 

kwaliteitsindeling van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2005) biedt uitkomst. Met behulp 

van deze modellen is gekomen tot de volgende vier kwalitatieve dimensies die gebruikt zouden kunnen 

worden bij het bepalen van de kwaliteit van elk soort programma: ‘Publieke kwaliteit’ (specifieke criteria 

publieke omroep), ‘Functionele kwaliteit’ (waardering publiek / extatisch), Ethische kwaliteit’ (extrinsiek) en 

‘Professionele kwaliteit’ (Intrinsiek). De termen genoemd tussen de haakjes maken inzichtelijk dat in deze 

indeling de parameters duidelijk zijn terug te vinden. Alleen met gebruik van alle parameters zou men immers 

tot een zo volledig mogelijke beschouwing van kwaliteit kunnen komen. Deze parameters zijn in het model 

van het KLO niet duidelijk terug te vinden. Bij de in dit onderzoek voorgestelde dimensies is daarnaast 

rekening gehouden met het feit dat het om programma’s gaat die rekening dienen te houden met de 
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taakopdrachten van de publieke omroep. De verwarrende term ‘programmakwaliteit’ is bij de nieuwe 

dimensies niet overgenomen. Dit draagt naar verwachting bij aan de helderheid van het nieuwe model. 
 

Maar hoe zit het dan met de parameter ‘doel&functie”? In dit onderzoek is het idee geopperd dat 

‘doel&functie’ de gewichtsverdeling bepaald waarin de kwaliteitsdimensies, geïntegreerd in één kader, zich 

zouden moeten verhouden wil er het predikaat kwaliteit aan worden gehangen. Wat dit betreft is de werkwijze 

van het KLO om twee primaire doelen aan te wijzen met betrekking tot het bepalen van de kwaliteit van een 

programma hiermee in lijn. Het ontbrak echter aan een degelijke uitwerking. Met behulp van een model van 

Costera Meijer (2003) en Mulloni en Irvine (1997) is in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt dat er rekening zal 

moeten worden gehouden met vier partijen: ‘programma-maker’, ‘producer/producent’, ‘netcoördinator’ en 

‘Raad van Bestuur’. Alleen als al deze partijen worden betrokken in het proces van het opstellen van doelen 

en het naderhand evalueren hiervan, is er rekening gehouden met de mogelijke visies die bestaan op wat de 

belangrijke doelen zouden kunnen zijn. De onderscheiden partijen zullen gezamenlijk per dimensies de 

‘verwachtingen’ met betrekking tot een programma moeten opstellen. Vervolgens zullen, met de informatie 

die is verkregen middels de meetinstrumenten, de verwachtingen kunnen worden geëvalueerd. Hieruit zal 

blijken of het programma kwaliteit kan worden toebedeeld. Het idee om twee doelen aan te wijzen als 

primaire doelen die uiteindelijk de kwaliteit bepalen, zoals voorgesteld door het KLO bij hun kwaliteitskaart, 

wordt hiermee dan ook van de hand gedaan. Deze nieuwe werkwijze biedt een betere manier om de kwaliteit 

te evalueren, verbeteren en te bewaken. Dit is essentieel voor interne kwaliteitscontrole; één van de doelen 

waar een kwaliteitskaart aan dient te voldoen. Er kan dus worden gesteld dat met deze nieuwe kaart voor het 

bepalen van de kwaliteit van een programma duidelijk een bijdrage is geleverd aan het hanteerbaar maken van 

kwaliteit voor de publieke omroep.  
 

Omdat in dit onderzoek ook vraagtekens zijn plaatst bij het gebruik van het Online Appreciation Panel voor 

alle kwalitatieve dimensies, in het speciaal voor de dimensie ‘programmakwaliteit’/’professionele kwaliteit’, 

is op zoek gegaan naar een ander meetinstrument hiervoor. Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele 

Omroepproducties heeft in de loop der jaren ervaring opgebouwd met het beoordelen van de intrinsieke 

kwaliteiten van een programma (al beperkt zich dit vanuit hun Overheidsopdracht tot de culturele 

programma’s). Zij doen dit door middel van een adviescommissie die is opgemaakt uit professionals. Om 

‘smaakmonopolie te voorkomen’ hanteren zij daarnaast een zo transparant mogelijk beleid en blijft men 

continue in discussie de manier waarop kwaliteit kan worden beoordeeld. Naar het voorbeeld van het 

Stimuleringsfonds wordt in dit onderzoek gepleit voor het opzetten van een ‘creatieve commissie’ die de 

‘professionele kwaliteit’ van een programma dient te gaan evalueren. Het Stimuleringsfonds zou deze taak 

wellicht ook op zich kunnen nemen. Dan zal wel de taakopdracht van het fonds moeten worden uitgebreid.  
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In dit onderzoek is de stelling ingenomen dat het begrip kwaliteit alleen hanteerbaar kan worden gemaakt 

voor de publieke omroep, als het begrip kwaliteit écht operationeel wordt gemaakt. Er zal hier niet worden 

beweerd dat dit onderzoek dit volledig mogelijk heeft gemaakt. Het onderzoek biedt echter wel een nieuw 

uitgangspunt voor het komen tot een geïntegreerd kwaliteitskader waarover eventueel consensus kan worden 

bereikt. In het bijzonder heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd aan het vinden van een manier om de 

kwaliteit van een programma te kunnen bepalen. Ook hierbij wordt niet gepretendeerd dat de hiervoor 

voorgestelde kwaliteitskaart dé manier is waarop de kwaliteit van een programma voortaan bepaald kan 

worden. Kwaliteit is en blijft een complex en abstract begrip, onderhevig aan tijd en context. Hierover zal 

men dan ook altijd over in discussie moeten blijven. 
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