NTR Jaarverslag 2011
Woord vooraf

1

Verslag Raad van Toezicht
Code goed bestuur
en integriteit
publieke omroep

2
3

Directieverslag

4

Partners

11

Prijzen

13

Programmering 2011	
Informatie
16
Educatie
Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit
Nieuwe media
Organogram

19
22
25
30
32
36

Jaarverslag Educom en NPS37

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Woord Vooraf
Woord vooraf

1

Verslag Raad van Toezicht
Code goed bestuur
en integriteit
publieke omroep

2
3

Directieverslag

4

Partners

11

Prijzen

13

Programmering 2011	
Informatie
16
Educatie
Kunst & Cultuur
Jeugd & Schooltv
Diversiteit
Nieuwe media
Organogram

19
22
25
30
32
36

Jaarverslag Educom en NPS37

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

De NTR heeft het eerste kalenderjaar achter
de rug. Het was een zeer succesvol jaar. De NTR
is op alle publieke netten, zenders en kanalen
prominent aanwezig met bijzondere programma’s
voor alle doelgroepen en krijgt daar veel
waardering voor; van het publiek, de media en
onze stakeholders. Dat blijkt niet alleen uit goede
kijk- en waarderingscijfers en lovende kritieken,
maar ook uit de vele prijzen die we winnen.
Onze programma’s en presentatoren winnen in
2011 meer dan twintig nationale en internationale
awards. De huisstijl van de NTR is bekroond met
een Red Dot Award, de belangrijkste Europese
designprijs. De nominatie als Mediabedrijf van het
Jaar mag, gezien ons prille bestaan, veelzeggend
genoemd worden. De NTR heeft in korte tijd laten
zien waartoe zij in staat is: veel. Maar dat is nog
maar het begin!
Zoals dit jaarverslag laat zien, heeft de
kruisbestuiving tussen onze inhoudelijke thema’s
(informatie, educatie en cultuur) tot geslaagde
projecten geleid. Het potentieel aan synergie
tussen deze thema’s biedt echter nog meer
kansen. Ook op het gebied van interne cultuur
en onderlinge verbondenheid is nog veel winst
te boeken. De binding van medewerkers aan de
NTR is een speerpunt in de interne communicatie.
We hebben in ieder geval afgesproken dat we
minder bescheiden en meer trots mogen zijn op
wat we maken en wat we bereiken. Dat doen
we inmiddels met de slogan ‘NTR: speciaal voor
iedereen’. Een boodschap die de lading van ons

diverse programma-aanbod dekt en waarmee we
ons onderscheidend vermogen en de betekenis
van de NTR voor het publieke bestel beter
kunnen duiden. Zeker in de komende jaren van
bezuinigingen zal ons dat goed van pas komen.
Maar het begint natuurlijk allemaal bij mooie en
bijzondere programma’s, die gemaakt worden
door bekwame en gepassioneerde makers. De
NTR heeft die makers en programma’s volop
in huis. Wij zijn daar buitengewoon trots op
en presenteren daarom met plezier ons eerste
jaarverslag, dat onze wapenfeiten in 2011 in
ruime mate belicht.
Pieter van Geel,
voorzitter Raad van Toezicht

Paul Römer,
algemeen directeur
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Belangrijke onderwerpen van gesprek
gedurende het jaar 2011 zijn de omroepbrede
bezuinigen van 200 miljoen euro en de
gevolgen daarvan voor de NTR. Daarnaast
vragen de resultaten van het BCG rapport,
het zogenaamde 3-3-2 model en de
loonkostenontwikkelingen bij de NTR aandacht.
In december wordt de begroting van 2012
vastgesteld. Een aantal van de genoemde
onderwerpen wordt verder uitgewerkt in het
Directieverslag.
Op 11 januari 2011 komt de Raad van Toezicht
van de NTR voor de eerste keer bijeen.
Op haar eerste vergadering neemt de Raad
een aantal formele besluiten. De heer De Grave
wordt als vice-voorzitter aangewezen en er
wordt een Auditcommissie benoemd, bestaande
uit mevrouw Mahn (voorzitter), de heer De Grave
en de heer Van Loo.

erkenning van Educom belegd bij de NTR. De
stichtingen NPS en Educom blijven bestaan tot
de Mediawet gewijzigd wordt (verwacht per
1 januari 2014).
De Raad van Toezicht NTR is als volgt
samengesteld:
De heer P.L.B.A. van Geel, voorzitter
De heer F.H.G. de Grave, vice-voorzitter
Mevrouw F.C.N.M. den Boer
De heer S. Harchaoui
De heer P.D. van Loo
Mevrouw J. Mahn
De heer W. Veen
De raad komt in 2011 vijf keer bijeen.

Op de eerste vergadering worden verder het
reglement van de Raad van toezicht, het profiel
van de raad van toezicht en de vergoeding van
de raadsleden vastgesteld. Later in het jaar
wordt ook het Redactiestatuut van de NTR
goedgekeurd.
De Raad van Toezicht keurt de overeenkomsten
van opdracht tussen enerzijds de NTR en
Educom en anderzijds de NTR en de NPS goed.
Door middel van deze overeenkomsten is de
uitvoering van de wettelijke taakopdracht van
de NPS en de educatieve taak op basis van een

V.l.n.r. de heer Van Geel, mevrouw Mahn, de heer Veen,
de heer De Grave, de heer Van Loo, mevrouw Den Boer en
de heer Harchaoui
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Code goed bestuur en integriteit
publieke omroep
De Code is opgesteld vanwege het feit dat de
publieke omroep een maatschappelijke organisatie is die uit algemene middelen wordt
gefinancierd, waarbij transparantie, integriteit,
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en het
afleggen van verantwoording noodzakelijk zijn.
De richtlijnen gelden voor de medewerkers die
volgens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn
bij omroepinstellingen, alsmede voor bestuurders en toezichthouders van deze instellingen.
De Code bestaat uit zes richtlijnen en twee
regelingen. Richtlijn 1 bevat louter aanbevelingen.
De Richtlijnen 2 t/m 6 bevatten ook minimumeisen, waarvoor het ‘pas toe of leg uit-principe’
geldt. De Code wordt met ingang van 1 januari
2012 gewijzigd. Over 2011 wordt door de NTR over
de dan vigerende code gerapporteerd.
Richtlijn 1 - Goed Bestuur en Toezicht
De NTR voldoet aan de voorschriften in Richtlijn
1 van de Code Goed Bestuur. Er zijn geen afwijkingen te melden. De bestuurlijke inrichting van
de nieuwe organisatie is in goed overleg met het
CIPO tot stand gekomen.
De jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht
zal in het voorjaar van 2012 plaatsvinden.
Richtlijn 2 - Integriteit
De registers voor het aannemen en uitgeven
van geschenken, deelnemingen van medewerkers in instellingen die aan omroepen zijn

gelieerd en nevenfuncties van topfunctionarissen zijn in gebruik, maar het aantal meldingen
is zeer gering. Er zijn geen meldingen van
beleggingen in omroepgerelateerde bedrijven
door topfunctionarissen. Het register nevenfuncties topfunctionarissen is in zien te op de
website van de NTR (www.ntr.nl). De overige
registers liggen ter inzage op het Bestuurs- en
Directiesecretariaat van de NTR.
Richtlijn 3 - Verslaglegging
De NTR voldoet aan alle bepalingen.
Richtlijn 4 – Co-financiering (ideële sponsoring)
De NTR is terughoudend op dit gebied en publiceert in haar jaarrekening alle bijdragen die van
derden zijn ontvangen (additionele informatie ten
behoeve van het Commissariaat voor de Media).
Richtlijn 5 - Interactieve telefoondiensten, SMS,
0900-lijnen en mobiel internet
De NTR voldoet aan alle bepalingen.
Richtlijn 6 - E-mailmarketing
De NTR voldoet aan alle bepalingen.
Regeling A, Klokkenluider
Er hebben zich geen meldingen voorgedaan. In
2012 wordt een specifieke vertrouwenspersoon
voor het melden van misstanden aangewezen.
Regeling B, Commissie ter Bevordering Goed
Bestuur en Integriteit
Deze NPO Commissie is de Commissie Integriteit
Publieke Omroep.
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1 januari 2011 is de officiële start van de
NTR. In het najaar van 2010 wordt er al
zeer intensief samengewerkt door de drie
fuserende partijen NPS, Teleac en RVU maar
vanaf 1 januari werken alle medewerkers
voor dezelfde organisatie: de NTR. De
eerste maanden staan in het teken van
het stroomlijnen van de werkprocessen.
Medewerkers moeten wennen aan hun nieuwe
werkomgeving en bijbehorende nieuwe
werkprocessen.
Afscheid Teleac-gebouw en verbouwing oud
RVU-paviljoen
De fusie brengt grote verhuisbewegingen met
zich mee. Alle medewerkers van de Teleaclocatie aan de Wilhelminastraat verhuizen

naar het mediapark en in de zomer wordt het
Teleac-pand leeg opgeleverd. Het RVU-paviljoen
wordt grondig gerenoveerd en verbouwd om
ruimte te bieden aan meer medewerkers. Deze
verbouwing is afgerond.
Bezuinigingen en BCG-rapport
In het voorjaar kondigt de regering een extra
bezuiniging aan bij de Publieke omroep van
200 miljoen euro. De bezuiniging komt ten
laste van de NPO, de omroepen, het Muziek
Centrum van de Omroep (de omroeporkesten)
en de Wereldomroep. Eind 2015 moet de totale
bezuiniging zijn voltooid. De bezuiniging vindt
gefaseerd plaats: in 2013 50 miljoen, in 2014
100 miljoen en in 2015 structureel 200 miljoen
euro.
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In de Mediabrief van Minister Van Bijsterveldt
die hierop volgt, wordt aangekondigd dat
een extern bureau zal onderzoeken hoe deze
bezuinigingen zijn te realiseren bij de publieke
omroep, zonder dat de kwaliteit van de
programma’s eronder zal lijden. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door BCG.
In de Mediabrief leest de NTR een duidelijke
erkenning van de positie en de taken van
de NTR. De NTR is de eerste fusieomroep in
Hilversum en de minister erkent dat met
het samengaan van NPS, Teleac en RVU
een belangrijke stap is gezet naar minder
omroepen en tegelijk een eerste besparing is
gerealiseerd. Deze zal meetellen bij het totaal
van de besparingen dat de komende jaren
binnen de publieke omroep zal moeten worden
behaald. BCG levert na de zomer het eindrapport
op. Hieruit blijkt dat de NTR 13,6 miljoen moet
bijdragen aan de totale bezuinigingen.
2.42 omroepen
In de Mediabrief geeft de Minister ook aan dat
de zogenaamde 2.42 omroepen (zendtijd voor
kerkgenootschappen) zich organisatorisch
dienen aan te sluiten bij aanverwante
omroepen, waaronder de NTR. De Joodse
Omroep is dan al bij de NTR gehuisvest en
maakt gebruik van de backoffice. Later in het
jaar geeft de OHM aan ook gebruik te willen
maken van de backoffice diensten van de NTR
en op termijn ook organisatorisch aan te willen
sluiten. Voorwaarde bij deze aansluiting is wel

dat de NTR haar onafhankelijkheid behoudt
en dat de programma’s van de 2.42 omroepen
uitgezonden blijven worden onder hun eigen
merk en verantwoordelijkheid.
3-3-2-model
De Minister van OCW vraagt de omroepen in
september om vóór 15 november te laten
weten of zij akkoord gaan met het zogenaamde
3-3-2-model. Dit model, waarbij een aantal
omroepverenigingen fuseert, een aantal
omroepverenigingen stand alone doorgaat en
de taakorganisaties NOS en NTR blijven bestaan,
betekent een vereenvoudiging van het publieke
bestel zonder de externe pluriformiteit te
marginaliseren.
Het lukt de omroepen om in november met een
gezamenlijk voorstel te komen. Voor de NTR
betekent dit dat zij samen met de NOS in een
eigen programmaversterkingscompartiment
komt.
Afscheid van de heer Daalmeijer en de
benoeming van de heer Römer
Bij de fusie is afgesproken dat de nieuwe
organisatie aangestuurd zal worden door een
nieuwe directeur. In april wordt bekendgemaakt
dat de heer Paul Römer vanaf 1 augustus deze
functie zal vervullen. Tot die tijd treedt de heer
Daalmeijer, tevens bestuurder van de NPS, op als
algemeen directeur. Omdat de heer Daalmeijer
in september niet alleen afscheid neemt van
de NTR, maar ook van een lange carrière bij
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met name op die van de programmamakers
(Redactiestatuut – rechten en plichten).

de omroep wordt een luisterrijk afscheid
voor hem georganiseerd in het Raadhuis van
Hilversum. Op dit afscheid wordt hij koninklijk
onderscheiden als Officier in de Orde van OranjeNassau. Hij krijgt de onderscheiding opgespeld
door minister Van Bijsterveldt van OCW.
Redactiestatuut
Op basis van de Mediawet (artikel 2.88) en
de statuten van de NTR, dient de NTR een
Redactiestatuut te bezitten waarin de
journalistieke rechten en plichten van de
werknemers zijn geregeld. Hierbij ligt de nadruk
op het waarborgen van de journalistieke
normen en kwaliteit en het waarborgen
van de redactionele onafhankelijkheid ten
opzichte van adverteerders, sponsors en
anderen die bijdragen hebben verstrekt aan
de totstandkoming van het media-aanbod. Het
Redactiestatuut bestaat uit 2 delen: een deel
dat zich richt op het algemene publiek in het
kader van transparantie en maatschappelijke
verantwoording (Redactiestatuut –
programmatisch) en een deel dat toeziet op de
rechten en plichten voor de gehele organisatie,

Missie NTR
De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van informatieve,
culturele en educatieve programma’s voor het
gehele publiek met de volgende kernwaarden:
onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor mensen en hun waarden,
en gerichtheid op een samenleving van actieve,
zelfstandige en nieuwsgierige burgers.
Diversiteit en pluriformiteit
De NTR ziet diversiteit als een bron van programmatische creativiteit en vernieuwing over de volle
breedte van het aanbod. Met het media-aanbod
van de NTR wordt er naar gestreefd om de
sociale cohesie in de samenleving te bevorderen.
De NTR speelt hierin een voortrekkersrol binnen
de Nederlandse Publieke Omroep. Dit uit zich in
het onderwerp, in de visie, in de makers en in wat
er te zien en te horen is.
De NTR draagt bij aan de publieke meningsvorming. Pluriformiteit en vrijheid van meningsuiting zijn hiervoor kernwaarden. De NTR is
daarmee een forum voor publieke meningsvorming, over nieuws, over educatie, over kunst,
over kinderen en over minderheden. De
verschillende maatschappelijke stromingen,
groepen en netwerken in de samenleving
weten zich door de onafhankelijke omroep NTR
vertegenwoordigd.
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Informatie
‘Nieuwsuur’ heeft sinds de start in
september 2010 ingezet op de speerpunten
financieel-economisch nieuws, buitenland en
onderzoeksjournalistiek en Europa. Er is in
vergelijking met NOVA sprake van een sterke
toename van berichtgeving op deze gebieden.
Die trend zal zich voortzetten. Nieuwsuur heeft
een eigen Europa-correspondent, werkt nauw
samen met de gespecialiseerde deelredacties
van NOS Nieuws en maakt intensief gebruik
van het uitgebreide correspondentennetwerk
van NOS Nieuws. In september 2011 gaat een
nieuw samenwerkingsproject van start met
het Financiële Dagblad. Met de redactie van NOS
Sport wordt het komende seizoen nog meer
ingezet op achtergrond- en researchverhalen
op het gebied van sport. De NTR wil bijdragen
aan het journalistieke aanbod van Nederland
3, vanuit de overtuiging dat ook een jongere
publieksgroep in serieuze journalistiek
geïnteresseerd is. De NTR is van mening dat
het profiel van Nederland 3 ook in journalistiek
opzicht versterkt zou moeten worden.
Geschiedenis is voor de NTR een belangrijke
pijler. De NTR en de VPRO zijn op dit gebied
voortrekkers met een gezamenlijke afdeling
geschiedenis en willen deze samenwerking
verder intensiveren. De afdeling geschiedenis
wordt in toenemende mate een productiekern
van waaruit nieuwe initiatieven worden
gerealiseerd.

Kunst en Cultuur
De NTR is de grootste Cultuuromroep van
Nederland, bewandelt vaak niet-geëigende
paden en wil verrassende en avontuurlijke
kunst en cultuur toegankelijk maken.
Daarmee levert de NTR een unieke bijdrage
aan de ontwikkeling en beleving van cultuur in
Nederland en fungeert de NTR ook als vangnet
voor kunst die nergens anders een podium
vindt. Als smeerolie van de samenleving met een
volstrekt crossmediale aanpak waar televisie,
radio en internet elkaar op subtiele manier
aanvullen.
Speerpunten zijn pop, soul, jazz, opera, moderne
dans, klassiek ballet, literatuur, documentaires,
films en dramaseries, thema-avonden, met
bijzondere aandacht voor talentontwikkeling,
zoals de Korte Film, De Avonden van de Jonge
Musicus en de Jonge Danser, Oskar Back en Liszt
Concours. Belangrijkste verbindende (cross)
mediale titels zijn onder meer: ‘Kunststof’, ‘NTR
Podium’ en ‘Viertakt Podium’, ‘Het Uur van de
Wolf’, ‘NTR ZaterdagMatinee’, ‘Top 2000’,
‘zo: RAYMANN’, maar ook toonaangevende
festivals en culturele partners, waaronder
North Sea Jazz, Grachtenfestival en het
Holland Festival.
Educatie
Dat mensen kunnen meedoen in de
samenleving - meepraten, meebeslissen,
zelfstandig keuzes kunnen maken, zich niks
wijs laten maken - dat is waar de educatieve
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programmering van de NTR zich in hoofdzaak
op richt. Daarvoor is bagage nodig in de
vorm van kennis, vaardigheden en attitude.
Kennis over bijvoorbeeld wetenschap. Het
wekelijkse programma ‘Labyrint’ laat zien
hoe de wetenschap ons dagelijks leven
beïnvloedt. Met ‘Kijken in de Ziel’ dringen we
door in keuzevraagstukken van invloedrijke
beroepsgroepen.
NTR Educatie kruipt in de huid van de
consument, van de opvoeder, van de patiënt, van
de kiezer, van de inwoner, van de werknemer en
van al die rollen die we als burger regelmatig
hebben. Daar hoort ook bij dat we mensen
willen helpen zich de ‘kunst van het dagelijks
leven’ eigen te maken. Dat doen we met name
in relatie tot de groep lager opgeleiden via het
programma ‘5 op 2’.
Jeugd
Informatie, educatie en cultuur vormen de
basis voor hoogwaardige jeugdprogramma’s.
‘Sesamstraat’, ‘Het Klokhuis’ en ‘Het
Zandkasteel’ zijn daar voorbeelden van.
Betrouwbare programma’s, die de samenleving
van de toekomst aan het denken zet en die
jonge kijkers - en hun meekijkende ouders serieus nemen.
Schooltv is een belangrijke pijler van het
educatieve aanbod. De programma’s zijn zeer
toegankelijk en gericht op de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden. Schooltv maakt

programma´s voor de vroeg en voorschoolse
Educatie (VVE), het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs. Recentelijk is gestart met
‘HoelaHoep’ voor de allerkleinsten, terwijl met
programma´s als ‘Koekeloere’ en het ‘Schooltvweekjournaal’ al vele generaties kinderen zijn
opgegroeid. Voor het voortgezet onderwijs
worden programma´s gemaakt voor veel
verschillende vakken voor zowel het VMBO als
het HAVO/VWO. De komende tijd zal de aandacht
uitgaan naar een verbreding van het aanbod op
het gebied van cultuur en wetenschap.

Maatschappelijke verankering
De NTR kent twee soorten Programmaraden,
de Programmaraad (vanuit Educom) en de
Programma Adviesraad (vanuit NPS). Hieronder
worden de rol, werkzaamheden en samenstelling
van beide organen toegelicht.
De Programmaraad
In de huidige Mediawet is opgenomen dat
Educom volgens de statuten een orgaan heeft
dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt
en dat representatief is voor maatschappelijke
en levensbeschouwelijk organisaties op het
terrein van onderwijs, scholing en vorming.
Dat orgaan is de Programmaraad. De Raad
van Toezicht heeft de werkzaamheden van
de programmaraad toebedeeld aan kamers.
De Programmaraad van Educom voert haar
werkzaamheden uit binnen de NTR.
8
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Er is gekozen voor de volgende werkwijze:
de hoofdredacteuren ontwikkelen het
programmabeleid van de hoofdredacties
Educatie en Schooltv en realiseren de uitvoering
ervan. Het aldus ontwikkelde programmabeleid
wordt voorgelegd aan de Programmaraad. De
Programmaraad als geheel (de kamers Educatie
en Schooltv) bepaalt het programmabeleid,
waarna het wordt goedgekeurd door de Raad
van Toezicht Educom en wordt uitgevoerd
binnen de NTR. De Kamers dragen binnen de
door de Programmaraad gegeven kaders zorg
voor het meerjaarlijkse programmabeleid met
betrekking tot de respectievelijke werkgebieden.
In 2011 zijn de beleidsplannen Educatie en
Schooltv voor 2012 besproken en vastgesteld.
Er is een werkgroep ingesteld om vormen van
samenwerking tussen Educatie en Schooltv te
onderzoeken. Er is gewerkt aan een notitie over
educatie in het aanbod van de publieke omroep.
Daarnaast zijn de intekening, onderzoek en
de leefstijlen die gehanteerd worden binnen
de publieke omroep onderwerp van gesprek
geweest.
Leden van de Kamer Educatie
Mevrouw B.E. van Vucht Tijssen (voorzitter)
De heer C. A. van Bochove
Mevrouw M. van Doornik
De heer J. de Haan
Mevrouw T. van den Klinkenberg
De heer A. van Meurs
De heer S.A. Ramkhelawan

Mevrouw I. Y. Tan
De heer G. van der Tang
Mevrouw M.M. de Vries
De heer H.B.M. van der Wiel
Leden van de Kamer Schooltv
De heer P. R. J. Simons (voorzitter)
De heer J. G. Bart
Mevrouw E. van den Berg
Mevrouw J. W. M. Buys
De heer W. Drenth
De heer A. el Haddioui
De heer J.H.W. Hooghoff
Mevrouw F.L. Schwarz
Mevrouw L.M. Talamini
In de tweede helft van 2011 zijn mevrouw
M. van Doornik, mevrouw T. van den Klinkenberg,
de heer J. G. Bart en de heer W. Drenth
afgetreden als lid van de Programmaraad.
De Programma Adviesraad
De Programma Adviesraad bestaat uit experts op
het gebied van een aantal kerntaken van de NTR,
te weten: informatie, kunst & cultuur, diversiteit
en jeugd. Door deze samenstelling is voldoende
affiniteit en professionele deskundigheid op het
gebied van de kerntaken aanwezig. Tevens wordt
een brede maatschappelijke binding en een
functioneel netwerk bereikt, waarbij spreiding
van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is en wordt recht
gedaan aan de culturele diversiteit in Nederland.
9
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De Programma Adviesraad adviseert de hoofdredacteuren gevraagd en ongevraagd over het
media-aanbod op het gebied van de hoofdredacties Informatie en Kunst & Cultuur en Jeugd
(Informatie). Onder deze hoofdredacties vallen de
wettelijke taken van de voormalige NPS.
Gesprekspartners van de Programma Adviesraad
zijn in beginsel de hoofdredacteuren. Zij kunnen
zich in vergaderingen laten vergezellen door
eindredacteuren van programma’s die behandeld
of besproken worden door de Programma
Adviesraad.

Kunst & Cultuur
• De heer J.G. Vierkant
• Mevrouw. A. Lekkerkerker

De Programma Adviesraad heeft zich in 2011 met
name beziggehouden met het opnieuw definiëren
van haar rol. Verder is er een themabijeenkomst
geweest over Sociale Media en Journalistiek.
De ontwikkelingen binnen de publieke omroep
en de politiek zijn, voor zover zij de NTR raken,
ook onderwerp van gesprek geweest. Ten slotte
komen regelmatig de programmatische plannen
op de genoemde gebieden voor 2012 en verder
aan de orde.
De Programma Adviesraad bestaat uit de
volgende leden, ingedeeld naar bovengenoemde
deskundigheidsgebieden:

• De heer H. Arlman
onafhankelijk secretaris

Diversiteit
• Mevrouw M. Russel
Jeugd
• Mevrouw. S. Zeilich-Jensen
Crossmedialiteit
• De heer I. Lochtenberg

Algemeen maatschappelijk
• De heer M. Zeelenberg
voorzitter

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Informatie
• Mevrouw A. Besseling
• De heer J.G. Landman
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De NTR werkt graag samen
Er zijn verschillende vormen van samenwerking.
Zo heeft de NTR diverse mediapartners, alliantiepartners en samenwerkingsverbanden met
andere omroepen, maar ook incidentele
samenwerking met experts over bepaalde
onderwerpen.
De NTR organiseert regelmatig bijeenkomsten voor
relaties, waarin medewerkers, programmaraadsleden en leden van de Raad van Toezicht
elkaar ontmoeten en wederzijds kunnen
informeren. Zulke bijeenkomsten worden vaak
gecombineerd met het bijwonen van opnamen
of premières. Zo zijn in 2011 relatiebijeenkomsten georganiseerd bij de NTR ZaterdagMatinee, het Holland Festival, het North Sea Jazz
Festival en de Avond van het Onderwijs.
Onderstaand een aantal voorbeelden van NTRpartners:

Beeld en Geluid 		
Samenwerking m.b.t. de Top 2000, mediawijsheid en
Teleblik.
Cinekid			
Speciale kijkmiddagen met Het Klokhuis, quizzen etc.
Cito Groep
Schooltv-programma’s voor het voortgezet onderwijs.
CPNB
Avond van het Boek.
De Nederlandse Opera
Registraties op radio en tv.
De Uitmarkt		
Registraties op radio, tv, internet en Cultura24.
Dordrechts museum
Kunst van het opvoeden.
Dunya Festival
Registraties radio, tv en internet van dit Rotterdamse
Festival voor wereldmuziek.
EBU Diversity		
City Folk over stedelingen; de Toolkit ter bevordering
van diversiteit voor en achter de schermen; i.s.m. Mira
Media.
11
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FD Mediagroep		
Redactionele samenwerking en gezamenlijke
onderzoeksprojecten.
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Knoop in je zakdoek: Muziek en Knoop Gala.
Gemeente Almere
KindercASla; Het Klokhuis bouwt.
Genootschap Onze Taal
Tatatataal.
Go Short Korte Filmfestival
Naamgeving/sponsoring hoofdprijs festival (NTR Go
Short Award).
Grachtenfestival
Registraties op radio, tv, internet en Cultura24.
Het Concertgebouw
Uitvoering concerten NTR ZaterdagMatinee.
Historisch Nieuwsblad
Geschiedeniskatern, De Grote Geschiedenis Quiz,
Nacht en Maand van de Geschiedenis, Libris
Geschiedenis Prijs.
Holland Festival
Registratie op radio en tv van concerten en optredens.
Kennisnet
Strategische alliantie, Leraar24, Teleblik, Mediawijzer.
net, Schooltv.nl en Kennisdeling.
Mediafonds
Het Uur van de Wolf, Radio 4, Radio 6, dramaprojecten e.a.
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Dubbel-dvd met oorlogsverhalen van Andere Tijden,
Schooltv-weekjournaal.
Nederlands Filmfestival
Drama- en documentaireprojecten van de NTR in
première op het festival.
Nemo
Het Klokhuis Vragendagen.
Nibud
Samenwerking voor een aantal internetcursussen,
5 op 2 en 10 x beter.

North Sea Jazz
Dagelijkse verslag op radio, tv, internet en Cultura24.
NRC
De Avond van het Boek.
Onderwijscoöperatie
Leraar24, Avond van het Onderwijs.
Open Universiteit
Bijzondere leerstoel.
Prins Bernhard Cultuurfonds
Documentairemaker krijgt kans om een film te
maken over een cultureel onderwerp voor Het Uur
van de Wolf.
Rijksmuseum
Grote Geschiedenis Quiz, de Nacht en Maand van de
Geschiedenis.
Ruud de Moor centrum
Avond van het Onderwijs, Leraar24.
SLO
Rekenprogramma’s Schooltv.
SNS REAAL fonds
Geschiedenis, Week van het Geld.
Stamboom Nederland
Verborgen Verleden.
V-Fonds
Dubbel-dvd verhalen Tweede Wereldoorlog van
Andere Tijden.
Vereniging voor Science Centers
Xperiment.
Volkskrant
Samenwerking bij uitzendingen van Het Groot Dictee
en de Grote Geschiedenis Quiz; mede organiseren van
Volkskrant Beeldende Kunst Prijs (bekendmaking op
tv en Cultura24) en Libris Geschiedenis Prijs.
VSB Fonds
Ondersteuning van verschillende projecten zoals de
VSB poëzieprijs en het nieuwe project De Gouden
Eeuw.
N.B. Deze opgave is niet volledig. In het voorjaar van 2012
verschijnt op www.ntr.nl een complete lijst van partners.
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De NTR streeft hoge kwaliteit na. Uit de vele
prijzen die in 2011 gewonnen zijn, blijkt dat
doel veelal gehaald te worden.
Kristallen Film: Documentaire ‘Janine’, regisseur
Paul Cohen.
De film Janine belicht het spanningsveld tussen
kunst en commercie van violiste Janine Jansen.

intens leven en vriendschap aan de zelfkant van
de samenleving.
Beeld en Geluid Award (informatie en jeugd):
‘13 in de oorlog’, NTR (NPS).
Een serie over de Tweede Wereldoorlog door de
ogen van een 13-jarig kind.

Beeld en Geluid Award (fictie): Dramaserie
‘Annie M.G.’, NTR/Vara.
De serie Annie M.G. vertelt het verhaal van de
domineesdochter uit Zeeland die uitgroeit tot
een van de meest geliefde schrijfsters.

Gouden Apenstaart: ‘HetKlokhuis.nl’, IJsfontein
Interactive Communication.
Het Klokhuis kreeg de prijs voor beste kindersite
in de categorie kinderwebsites gemaakt door
volwassenen. Klokhuis.nl werd omschreven als
prikkelend, eigentijds en toch heel overzichtelijk.

Beeld en Geluid Award (cultuur): Documentaire
‘Foute Vrienden’, NTR.
Een documentaire over hang naar vrijheid,

Publieksprijs en prix de rire: ‘Suiker’ uit de
reeks NTR KORT! NTR.
Suiker is een korte fictiefilm van Dennis van
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de Ven en Jeroen Annokkee waarin een klein
ongelukje in korte tijd escaleert tot een drama.
Grand Prix in the Art Competition: Documentaire
‘The Player’, NTR.
In de documentaire The Player schetst John
Appel een psychologisch portret van zijn vader
die kampte met een zware gokverslaving.
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European Awards for Best Children’s Online
Content.: ‘HetKlokhuis.nl’, IJsfontein Interactive
Communication.
HetKlokhuis.nl ontvangt de prijs voornamelijk
dankzij het uitstekende navigatiesysteem van de
website.
Lira Scenarioprijs: Dramaserie ‘Annie M.G.’, NTR/
Vara.
De serie Annie M.G. vertelt het verhaal van de
domineesdochter uit Zeeland die uitgroeit tot
een van de meest geliefde schrijfsters.

19
22
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30
32

Gouden Cinekid Leeuw: Loes Wormmeester, NTR.
Loes Wormmeester ontving de Gouden Cinekid
Leeuw voor haar levenswerk op het gebied van
jeugdtelevisie en -film.

36
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Edison Classical Musical Award: ‘Sweelinck’,
Viertakt Podium Radio 4.
Het Gesualdo Consort Amsterdam verzorgt een
complete uitgave van de vocale werken van Jan
Pieterszoon Sweelinck.

Beste internationale dramaproductie: ‘A’DAM E.V.A.’, NTR/Vara/VPRO.
De dramaserie A’DAM - E.V.A. laat zien dat
mensen meer zichtbare of onzichtbare banden
met elkaar hebben dan ze zelf weten.

Loes Wormmeester, eindredacteur van ‘Het Klokhuis’

Sonja Barend Award: Twan Huys, NTR/NOS.
Twan Huys kreeg de prijs voor zijn vraaggesprek
met ex-luitenant-kolonel van Dutchbat, Thom
Karremans.
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Gouden Kalf (beste film): ‘Black Butterflies’, NTR.
Het verhaal van dichteres Ingrid Jonker die al van
kinds af aan op zoek is naar liefde en een thuis.
Gouden Kalf (beste Tvdrama): ‘Vast’, NTR/Vara/
VPRO.
Het zestienjarige meisje Isabel komt in een
jeugddetentiecentrum terecht waar zij de
confrontatie met haar persoonlijkheidsstoornis
niet meer kan ontlopen.
Gouden Kalf (beste Muziek): ‘De Bende van Oss’,
NTR.
Johanna wil breken met de misdaad maar hoe
harder Johanna probeert te ontsnappen aan
de Bende van Oss, hoe verder ze wegzakt in
oplichting, prostitutie, doodslag en moord.
Prijs vd Ned. Filmkritiek: ‘Curaçao’, NTR.
De film Curaçao duikt onder in de Hollandse
gemeenschap op de voormalige Nederlandse
kolonie Curaçao.
Red Dot Award: Huisstijl NTR, NTR.
NTR ontving deze internationale designprijs
voor de huisstijl die is ontworpen door Volta
Ontwerpers uit Utrecht en Gastproducties uit
Hilversum.
Stan Storimans Prijs: Cameraman Ivo Coolen
van Nieuwsuur, NTR/NOS.
De Tilburgse cameraman Ivo Coolen krijgt de
prijs voor de reportage die hij voor Nieuwsuur
maakte over de revolutie in Egypte.

Méliès d’Or: ‘Suiker’ uit de reeks NTR KORT! NTR.
Suiker is een korte fictiefilm van Dennis van
de Ven en Jeroen Annokkee waarin een klein
ongelukje in korte tijd escaleert tot een drama.
Best Short Film Diploma: ‘Coup de Grâce’,
coproductie van de NTR en KeyFilm.
De dansfilm Coup de Grâce is bekroond met de
Best Short Film Diploma in de categorie NOVES
VISIONS, waarvoor de meest grensverleggende
films waren geselecteerd.
Status van Gouden Film: ‘De Bende van Oss’, NTR
coproductie.
De Bende van Oss kreeg de status van Gouden
Film omdat hij in een maand tijd al meer dan
100.000 bezoekers trok.
Beste Scenario + Beste Speelfilm: ‘Bon Voyage’,
NTR/Vara/VPRO.
Een filmdrama waarin de familie Verbeek
erachter komt dat opa Bob zijn vergevorderde
ziekte heeft verzwegen, ieder lid van het gezin
heeft een eigen manier om hier mee om te gaan.
Gouden Radioring: ‘Ekstra Weekend’, NTR op
3FM.
De 3FM-presentatoren Gerard Ekdom en Michiel
Veenstra namen de RadioRing in ontvangst, de
publieksprijs voor het beste radioprogramma.
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Nieuwsuur
Zonder vernieuwing geen toekomst. Dat is zeker
van toepassing op Nieuwsuur. Het dagelijkse
nieuws- en achtergrondenprogramma van
NOS en NTR kijkt in 2011 nadrukkelijk over de
eigen grenzen. Zo is de redactie dit jaar een
samenwerkingsproject met het Financieele
Dagblad (FD) begonnen. Nieuwsuur en FD
werken aan gezamenlijke verhalen en maken
gebruik van elkaars expertise. Ook lanceert
Nieuwsuur de Nieuwsacademie. Jong talent
zonder journalistieke achtergrond krijgt een
opleiding aangeboden bij de redactie van
Nieuwsuur. Hoofdredacteur Carel Kuyl: “Je bent
gewend om altijd in dezelfde biotoop mensen te
werven. Dat trekt dus ook altijd weer mensen
met dezelfde achtergrond aan. Wij vonden het
een goed idee om ook eens talent uit een heel
andere hoek aan te trekken. We hebben bewust

niet via de geijkte kanalen bekendheid gegeven
aan de Nieuwsacademie, maar met name via de
social media. Dat leidde in korte tijd tot meer
dan 300 sollicitaties. ”Uiteindelijk worden twaalf
mensen uitgekozen. Daar zit van alles bij: van
een basisschoolleraar tot een rechercheur
in opleiding tot een gynaecoloog. Allemaal
mensen die graag de journalistiek in willen en
van Nieuwsuur de kans krijgen zich hierin te
bekwamen. Maar ook mensen die met hun eigen
achtergrond juist de Nieuwsuur-redacteuren
met andere ogen naar het nieuws kunnen laten
kijken.”
Veel terugkerende onderwerpen in Nieuwsuur
zijn in 2011 de financiële crisis en de Arabische
Lente. De reportages over de Arabische Lente
inspireren de NTR tot een speciale serie op de
zondagmiddag, ‘Voorbij de Arabische Lente’, met

36
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arabist en journalist Esmeralda van Boon. Zij
gaat een jaar na de start van de revoluties in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika terug naar
de landen waar het allemaal begon.
Geschiedenis
Naast nieuws en informatie is ook geschiedenis
een belangrijk thema van de NTR. Carel
Kuyl: “We proberen elk jaar een groot
geschiedenisproject te lanceren, met zowel een
volwassenen- als een jeugdserie. In 2010 ‘De
Oorlog’ en ‘13 in de Oorlog’, afgelopen jaar ‘De
Slavernij’ en ‘De Slavernij Junior’ en inmiddels
werken we al weer hard aan ‘De Gouden Eeuw’,
dat we eind 2012 met de VPRO gaan uitzenden.”
Met De Slavernij en De Slavernij Junior raakt
de NTR een gevoelige snaar. Het Nederlandse
aandeel in de internationale slavernij is
een onderbelichte zwarte bladzijde in de
Nederlandse geschiedenis. De serie voor
volwassenen leidt tot veel discussie en felle
debatten, met name in de Surinaamse en
Antilliaanse gemeenschap. “Een onderwerp als
dit past bij onze informatieve en veelkleurige
taak. Het is belangrijk dat de NTR dit soort
thema’s op de kaart zet”, licht Carel Kuyl toe.
‘Andere Tijden’ is het wekelijkse programma
van NTR en VPRO over (bijna) vergeten
gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. Er
worden parallellen tussen toen en nu getrokken.
De actualiteit is nooit ver weg bij Andere Tijden.
Ook in 2011 programmeert de redactie weer

enkele, extra lange specials, bijvoorbeeld over
het verdwenen dorpsleven. Tot slot is er de
jaarlijkse ‘Grote Geschiedenis Quiz’, ook een
samenwerkingsproject van NTR en VPRO. De
NTR vindt samenwerken met andere omroepen
erg belangrijk, omdat hierdoor kwalitatief
hoogwaardige en niet goedkope programmering
toch gerealiseerd kan worden. Zo is al een
geïntegreerde geschiedenisredactie tot stand
gekomen (Geschiedenis24), waar dit soort
projecten geproduceerd wordt.
College Tour

‘College Tour’ voegt in 2011 enkele nieuwe grote
namen toe aan de toch al indrukwekkende lijst
gasten. Met premier Mark Rutte heeft College
Tour in december een opvallende uitsmijter. Het
basisidee van College Tour is uniek. Een grote
rol is namelijk weggelegd voor de honderden
studenten die de kans krijgen hún vragen aan
de gast te stellen. En die vragen zijn niet zelden
ontwapenend en onverwacht. Zoals bedenker
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en presentator Twan Huys zegt: “Je weet nooit
van tevoren wat ze allemaal gaan vragen.” Een
uitzending van College Tour is dan ook altijd een
feestje.
Gesprek op 2
Nieuw in 2011 is ‘Gesprek op 2’, een
wekelijks diepgaand gesprek met een
bijzondere Nederlandse of internationale
gast. Een programma dat in al zijn eenvoud
een toevoeging is aan het Nederlandse
televisieaanbod. Namens de NTR is Daphne
Bunskoek de interviewer, namens de IKON Paul
Rosenmöller en namens de VPRO Chris Kijne.

maatschappelijke thema’s niet worden
geschuwd. Gebeurt dat bij Holland Doc Radio (in
samenwerking met de VPRO) door middel van
diepgaande documentaires, bij PREMtime gaan
de makers letterlijk de wijken in. De PREMtimebus heeft inmiddels al in alle uithoeken
van Nederland gestaan. En de eigenzinnige
presentator naar wie de bus is genoemd,
laat bij uitstek zien waar de NTR voor staat:
onverschrokken, onafhankelijke journalistiek
met oog voor alle lagen van de samenleving.

Vijf jaar later
Niet nieuw, maar wel altijd weer verrassend is
‘5 Jaar Later’. Inmiddels is het een traditie dat
Jeroen Pauw aan het eind van het jaar zijn
vijf jaar in een kluis opgeborgen interviews
met bekende Nederlanders tevoorschijn haalt.
Wat zeiden ze vijf jaar geleden over zichzelf, de
maatschappij, de politiek en de toekomst? En
hoe kijken ze daar nu op terug?
Radio 1
Op Radio 1 staan programma’s als ‘PREMtime’
en ‘Holland Doc Radio’ garant voor verdieping
en kwaliteit. De NTR-domeinen informatie,
diversiteit en educatie gaan hier naadloos in
elkaar over. Samen met ‘Kunststof’ behoren
deze programma’s inmiddels tot de vaste
waarden van Radio 1. Het zijn stuk voor
stuk radioprogramma’s waarin de grote
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De gevolgen van de fusie zijn goed
merkbaar bij de nieuwe hoofdredactie
Educatie. De voormalige redacties van Teleac
volwasseneneducatie en RVU worden in elkaar
geschoven. Een grote operatie die vrijwel
rimpelloos verloopt. De meerwaarde van de
fusie blijkt al snel: redacties gaan nauwer
samenwerken en maken dankbaar gebruik van
elkaars expertise.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Dat leidt tot een aantal succesvolle projecten.
Ben Groenendijk, hoofdredacteur Educatie:
“We hebben in 2011 enkele nieuwe series
gelanceerd, die het heel goed hebben gedaan.
Zoals ‘Mooi was die Tijd’. Daarin maakt een
gezin een reis door de twintigste eeuw. Door
de levensomstandigheden van een bepaald
decennium perfect na te bootsen breng je
geschiedenis echt tot leven. Ook heel geslaagd is

Organogram

36

‘Achter het Scherm’, waarin we naar aanleiding
van het 60-jarig jubileum van de televisie
in Nederland letterlijk achter het scherm
kijken bij toonaangevende programma’s
zoals ‘Sesamstraat’, ‘Studio Sport’, ‘Pauw &
Witteman’ en het ‘NOS Journaal’.”
Maar de samenwerking gaat verder dan de
educatieve werkvloer. Ook de kruisbestuiving
met de andere hoofdredacties leidt tot
interessante projecten. De documentaire
‘Allemaal Lesbisch’ komt tot stand in
eendrachtige samenwerking met de redactie
Diversiteit. Presentatoren van andere
hoofdredacties (Dieuwertje Blok, Jörgen
Raymann, Sipke Jan Bousema) gaan om beurten
een nieuwe educatieve talkshow in de middag
(‘5op2’) presenteren, aangevuld met Catherine
Keyl en Lucille Werner. En ook wordt de basis
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gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

gelegd voor een schitterend cultureel-educatief
project: ‘De Canta Danst’.
Interessant zijn bovendien de contacten
tussen de geschiedenisredactie van ‘Familie
Nederland’ en ‘Helden van Toen’ (beide Radio 5)
en de televisieserie ‘Verborgen Verleden’ met
‘Geschiedenis24’, de grote historische redactie
van NTR en VPRO, van waaruit ook ‘Andere
Tijden’ wordt gemaakt.
Niet belerend
Educatie is een kerntaak van de publieke
omroep. Maar hoe maak je educatie
aantrekkelijk voor een groot publiek? Dat is
de uitdaging waar de programmamakers voor
staan. Volgens Ben Groenendijk is het in elk
geval van belang dat je niet belerend bent
en dat je humor en relativering niet schuwt.
Daar voegt Groenendijk nog iets aan toe :
“We vinden het belangrijk dat presentatoren
en interviewers dicht bij zichzelf blijven. Het
moet vooral geloofwaardig zijn. Daarom ook
hebben we vol overtuiging de taaltheatershow
‘TatataTaal!’ met Erik van Muiswinkel gemaakt.
Erik ís taal. Dat programma past hem als een
jas. En dat zie je terug op tv.”
Een goed voorbeeld daarvan is ook ‘Aanpakkers’
van Frans Bromet: opmerkelijke portretten
van mensen die niet klagen maar doen,
gefilmd in de geheel eigen stijl van Bromet.
Het programma biedt een flinke dosis tegengif
tegen het negativisme. Oprechte televisie zonder
opsmuk. Hetzelfde kan gezegd worden van het

bekroonde ‘Kijken in de Ziel’, van Coen Verbraak.
In 2011 is al weer de vierde reeks te zien. Na
psychiaters, advocaten en voetbalcoaches
ondervraagt Verbraak nu politici op de van hem
inmiddels bekende wijze: scherp en respectvol.
Door de slimme montage ontstaat een
veelomvattend beeld van de beroepsgroep.
Experimenteren met vorm
In 2011 spant de NTR zich speciaal in om
te experimenteren met de korte vorm. Ben
Groenendijk: “We wilden ‘De Wilde Keuken’
van Wouter Klootwijk het hele jaar door
programmeren, naast de acht lange afleveringen
die we jaarlijks produceren. En dat blijkt
verrassend goed te werken. Elke vrijdagmiddag
is een gefilmde column van Wouter te zien op
Nederland 2. Het duurt hooguit twee minuten en
is toch razend educatief. We hebben er ook een
App voor ontwikkeld.”
Om te bewijzen dat het nog korter kan
ontwikkelde de NTR de ‘Clipphanger’. Animaties
van ongeveer één minuut met antwoorden op
alledaagse vragen. Hoe hoor je je eigen stem?
Kunnen mannen borstkanker krijgen? Waarom
is zeewater zout? Hoe ontstaat kippenvel? Zo
maar enkele vragen die in de animaties worden
beantwoord. De Clipphanger wordt vier dagen
in de week na de educatieve talkshow 5op2
uitgezonden en opgenomen in de NTR Beeldbank
(www.ntr.nl/beeldbank).
Maar er zijn ook programma’s waarin juist de
tijd wordt genomen voor een onderwerp. Zoals
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de jaarlijkse ‘Avond van het Onderwijs’. In 2011
wordt de Avond nog verder uitgebreid door de
Franse documentaire ‘Entre les Murs’ erna te
programmeren.

de tweede keer wordt een ‘Knoop Gala’
georganiseerd, waarin hoofdpersonen uit de
muziekserie optreden met hun idolen, zoals Do,
Rob de Nijs en Frans Bauer.

Diversiteit
Wie educatie biedt kan niet om de veelkleurigheid van de samenleving heen. Met ‘Het Beloofde
Land’ ontwikkelt de NTR een nieuw programma
over migratie. Ruim 5 miljoen mensen kwamen
na 1945 ons land binnen en bijna 5 miljoen
gingen er weer uit. Allemaal mensen op zoek
naar een betere plek onder de zon. Op weg naar
Het Beloofde Land. Of betekende het vertrek
juist een afscheid van hun beloofde land? Want
de beslissing om je moederland te verlaten
neem je niet zomaar. Wie zijn deze mensen, die
huis en haard verlieten om zich in Nederland te
vestigen, waarom besloten zij te vertrekken en
wat hebben ze gevonden? Abdelkader Benali,
die voor de NTR ook actief is in de literaire
reeks ‘Benali Boekt’, en Marijn Frank van de
‘Keuringsdienst van Waarde’ gaan in elke
uitzending op bezoek bij een aantal families.

Heel succesvol is ook de tweede reeks van
‘Verborgen Verleden’, waarin prominente
Nederlanders via stamboomonderzoek hun
familiegeschiedenis ontdekken. Niet iedereen
stamt af van een beroemde landgenoot, maar
Maarten van Rossem tot zijn eigen stomme
verbazing wel en dan nog wel van een echte
zeeheld.

Van de ‘Keuringsdienst van Waarde’ neemt
de NTR in 2011 afscheid. Het programma gaat
verder bij de KRO.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk

Andere opvallende programma’s zijn de
medische series ‘In het Ziekenhuis’ en ‘Over
Leven met Kanker’, en het al jaren bestaande
‘Knoop in je Zakdoek’, hét programma met
en voor verstandelijk gehandicapten. Voor

Met de ‘NTR Radioprijs’ en ‘Mediaprijs’ biedt
de NTR een podium voor jonge, talentvolle
journalisten. De scholen voor de journalistiek
en andere mediaopleidingen stimuleren hun
studenten al jaren om mee te doen aan deze
aanmoedigingsprijzen en de NTR ontvangt elk
jaar dan ook vele tientallen inzendingen.
Wetenschap
Wetenschap is en blijft een belangrijk
domein van de NTR. Met ‘Hoe?Zo!’, de series
‘Focus’ en ‘Pavlov’ (radio en televisie) heeft
de NTR een paar sterke titels in handen. De
samenwerking met de VPRO krijgt vorm in een
gemeenschappelijke redactie (Wetenschap24)
en het wekelijkse ‘Labyrint’ bewijst zich ook in
2011 als een sterk wetenschapsprogramma van
NTR en VPRO. Rob Urgert en Joep van Deudekom
sluiten het jaar af met een humoristische
wetenschapsshow: ‘Met de Kennis van Nu’.
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“In de missie van de publieke omroep wordt
cultuur als speerpunt aangemerkt en
daarbinnen is de NTR toonaangevend. Geen
omroep ruimt er zoveel tijd voor in”, aldus
hoofdredacteur Kunst & Cultuur Bart Soepnel.
“Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling en beleving van cultuur.
Ook zijn we soms een vangnet voor kunst
die nergens anders een podium vindt. Denk
aan opera en dans. Biedt de NTR dat niet, dan
verdwijnt het.”
Ruggengraat
Met titels als ‘NTR Podium’, ‘Kunststof’
(op radio en tv) en ‘Het Uur van de Wolf’

is de NTR de ruggengraat van de kunst en
cultuurprogrammering van de publieke omroep.
Eenmalige uitzendingen als het ‘Groot Dictee der
Nederlandse Taal’ en de ‘Avond van het Boek’, de
‘Jonge Danser’, de ‘Grote Filmquiz’, ‘Nacht van
de Popmuziek’ en ‘Korte film’ ontbreken niet
in dit veelzijdige aanbod. Daarnaast zet de NTR
korte series in, zoals de enorm populaire ‘Top
2000 a gogo’ en het nieuwe tv-programma
‘Benali Boekt’. In dit programma duikt schrijver
Abdelkader Benali in het privéleven van zes
Nederlandse schrijvers en gaat met ze op zoek
naar de bron van hun schrijverschap. Wat zet
hun pen in beweging? De serie levert onthullende
verhalen op over de relatie tussen de geschreven
boeken en het persoonlijke leven van Conny
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Palmen, Doeschka Meijsing, Tommy Wieringa,
Thomas Rosenboom, Léon de Winter en Ramsey
Nasr. Naast de tv-serie lanceert de NTR het
digitale tijdschrift Benali Boekt voor de iPad. Het
magazine is gratis te verkrijgen en bevat onder
andere exclusieve achtergrondverhalen, niet
uitgezonden fragmenten, foto’s en een aantal
publicaties van de deelnemende schrijvers.
Drama
In maart maakt het Nederlandse publiek voor
het eerst kennis met ‘A’DAM – E.V.A.’ (‘Amsterdam
en vele anderen’), een nieuwe dramaserie in
coproductie met VARA en VPRO. We volgen
de turbulente liefdesgeschiedenis tussen de
in Amsterdam geboren en getogen Eva van
Amstel (Eva van de Wijdeven) en haar nieuwe
buurman, de 24-jarige Adam de Heer (Teun
Luijkx), die rechtstreeks uit de Zeeuwse klei
in de rumoerige stad is komen wonen. De
serie krijgt door haar innovatieve social media
campagne veel aandacht in de media en haalt
op zondagavond prime time hoge kijkcijfers.
In de zomer is het langverwachte vervolg
op de comedyserie Comedy at Work te zien,
getiteld De Dino Show. Een eigenzinnige, brutale
comedyshow onder leiding van stand-up
comedian Jandino Asporaat. Na de uitzendingen
heeft de publieke omroep meteen een nieuwe
reeks voor 2012 bij de NTR aangevraagd.
Muziek
Naast de prima bekeken Nachten van de

Popmuziek en de Korte Film is het bijzonder
crossmediaal project De Nacht van de
Klassieke muziek aan deze loot toegevoegd.
Een samenwerking tussen de klassieke
muziekredacties van NTR Radio en Televisie en
het themakanaal Cultura24. Via de website
heeft het publiek een stem kunnen uitbrengen
met de keuze uit honderdvierenveertig
beeldfragmenten. Het stemmen leidt tot een
‘klassieke jukebox’, waaruit kijkers tijdens de
tv-uitzending aanvragen doen. Mensen thuis
doen tijdens de uitzending mee via sociale
media, want ook klassieke muziek liefhebbers
blijken fervente twitteraars te zijn. Het
programma sluit af met een uitvoering van
Mahler 4 met dirigent Bernard Haitink door het
Koninklijk Concertgebouw Orkest.
Talent
Aanstormend talent is voor de NTR een
speerpunt. Op alle onderdelen bij Kunst
en Cultuur is in 2011 aandacht voor jonge
professionals die aan het begin staan van hun
professionele carrière. NTR biedt bijvoorbeeld
een podium aan jonge acteurs, beginnende
regisseurs en scenaristen in ‘KORT!’, waar ze
de kans krijgen een korte fictiefilm te maken.
Talentvolle dansers vinden hun weg naar
de top via De Avond van de Jonge Danser.
Aanstormende klassieke musici krijgen
hun kans in de live radio-uitzendingen van
‘Conservatorium Tour’; specials van het
dagelijkse Radio 4 programma ‘Viertakt Podium’.
Het programma spreekt met studenten over
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passie en plannen, kansen en barrières,
gedegen onderwijs en uitzonderlijke initiatieven.
En natuurlijk zijn er live optredens van
topstudenten.

Als gevolg van de fusie is de redactie van
Holland Doc Radio redactioneel geïntegreerd.
De voorheen apart opererende NPS- en RVUredactie werkt in 2011 voor het eerst samen
aan bijzondere radiodocumentaires .

Hoorspelen
De NTR heeft inmiddels een traditie opgebouwd
met het produceren van radiohoorspelen. Na
‘Het Bureau’, ‘Bommel’ en ‘De Moker’ start
in het najaar op Radio1 het nieuwe hoorspel
getiteld ‘Millennium: Mannen die vrouwen
haten’. De hoofdrollen zijn voor Victor Reinier
als onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist en
Rifka Lodeizen als de punky hacker Lisbeth
Salander. Daarnaast spelen tal van acteurs zoals
Johanna ter Steege, Ariane Schluter, Marcel
Hensema, Jaap Spijkers, Nadja Hupscher, Marion
Brandsma, Oda Spelbos en Bram van der Vlugt
een rol.
Radio 6
Radio 6 start in het najaar met het magazine
‘Co Live!’ Een programma met veel muziek,
opgenomen op de concertpodia en festivals in
binnen- en buitenland. In de studio ontvangt
presentator Co de Kloet muzikanten die praten
over hun optredens. Ze laten hun favoriete (live)
muziek horen en aan de lijn zijn grote artiesten
die komen touren in Nederland. Radio 6 DJ
Winfried Baijens draait in het najaar in ‘Radio 6
presents Winfried Baijens’ vanuit zijn eigen
huiskamer samen met bekende Nederlanders
plaatjes.
24
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Sinds februari 2011 zitten de redacties van
alle jeugdprogramma’s van de NTR ook fysiek
bij elkaar op één vloer. Mensen met dezelfde
programmatische interesses kunnen zo
eenvoudig gebruik maken van elkaars expertise
op het gebied van kinderprogramma’s. Leidt dat
in 2011 al tot kruisbestuiving?
Deze vraag wordt gesteld aan hoofdredacteur
Bert Groenewoud: “Tijdens de KindVak in Den
Bosch, een vakbeurs speciaal voor professionals
werkzaam in de kinderopvang, hebben
we voor het eerst NTR Jeugd gezamenlijk
gepresenteerd. Met de slogan ‘Samen Kijken’
zijn peuterprogramma’s als ’Het Zandkasteel’
en ‘HoelaHoep’ samen met de bekende titel
‘Sesamstraat’ specifiek onder de aandacht
gebracht bij medewerkers van de kinderopvang.

Zo wordt bij een belangrijke doelgroep
meteen duidelijk dat de NTR op het gebied van
jeugdtelevisie enorm veel te bieden heeft.”
Een ander belangrijk voordeel van de fusie
is de samenwerking met andere afdelingen.
Zo komt Schooltv met nieuw toetsmateriaal
verpakt in een aantrekkelijk format voor het
eindexamen Nederlands vmbo. Een pakket kijken luistervaardigheidstoetsen samengesteld met
eerder uitgezonden reportages van ‘Nieuwsuur’.
Bert Groenewoud: “De redactie van ‘Eigenwijzer’,
de scholierenwebsite van Schooltv, heeft een
selectie gemaakt in overleg met de redactie van
Nieuwsuur. Onze programmamakers van Schooltv
kunnen zo meer registers opentrekken. Goed
voor het onderwijs, want er komt op deze manier
meer bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar.”
25
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Een goed voorbeeld van samenwerking tijdens
het eerste fusiejaar is de geschiedenisserie
‘De Slavernij’. Bert Groenwoud: “Een
indrukwekkende productie die door veel kijkers
op de zondagavond is gevolgd.” Ook Schooltv
heeft in die periode aandacht besteed aan dit
thema. In ‘Vroeger & Zo Speciaal: De Slavernij
Junior’ en voor het voortgezet onderwijs in de
reeks ‘Dossier Geschiedenis’.

van het jaar opgeroepen mee te doen aan
diverse onderdelen van Sesamstraat. Zo helpen
creatieve geesten de straat aan een nieuw
decorstuk, klimt men in de pen om een nieuw
lied voor Pino te schrijven en wordt Ieniemienie
aan een nieuwe outfit geholpen. Eind december
zijn de winnaars uitgenodigd voor een speciale
VIP-behandeling tijdens de opnames van het
programma.

Daarnaast heeft de afdeling Jeugd gebruik
gemaakt van de deskundigheid van de Kunst
en Cultuur redactie van de NTR. Resultaat is het
muziekproject ‘Muziek Klassiek’, een tv-serie
voor leerlingen in groep 7 en 8. Al luisterend
leren kinderen de muziektaal begrijpen. In
iedere aflevering wordt een bepaald muziekstuk
vanuit een andere invalshoek belicht. Zo komt de
betekenis van muziek aan bod, de componist, de
muziekinstrumenten en de musici, de dirigent
en het orkest, zang en de uitvoering. De docent
werkt met diverse geluidsfragmenten waar
gerichte luisteropdrachten aan zijn gekoppeld.
Verder is NTR Jeugd en Schooltv in 2011
prominent aanwezig met de volgende bekende
en nieuwe jeugdprogramma’s:
Sesamstraat
Ter gelegenheid van de 35e verjaardag van
‘Sesamstraat’ geven de makers van het
populaire kinderprogramma het hele jaar
een kijkje achter de schermen. Jonge kijkers,
fans, ouders en grootouders worden in de loop

NTR brengt 500e aflevering Koekeloere
Half maart zendt de NTR de 500e aflevering
uit van het populaire Schooltv-programma
‘Koekeloere’. Al meer dan vijftien jaar kijkt ruim
een half miljoen kleuters (4/5-jarigen) elke week
naar de avontuurlijke belevenissen van Moffel,
Piertje en Arie, hun ‘wereldberoemde’ helden
van de televisie. Zij houden met hun spannende
en leerzame avonturen een grote groep jonge
kijkers aan de buis gekluisterd. Zowel op
televisie als via internet weet dit programma
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kleuters te boeien en ze te stimuleren de
wereld om hen heen te verkennen. Zo draagt
Koekeloere elke week bij aan het vergroten van
kennis en stimuleert het de taalontwikkeling
van kleuters.
Het Klokhuis
Begin juni wordt in Almere ‘Het KlokHUIS’ op
feestelijke wijze geopend door Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Máxima. Het KlokHUIS is het
resultaat van een ontwerpwedstrijd voor
kinderen en komt als educatief centrum in
beheer van de Stichting KindercASLa. Kijkers
hebben via de website en een speciale
‘KlokHUIS’-serie van twaalf afleveringen, alles
kunnen volgen wat er bij de bouw komt kijken.
Het project bestaat verder uit een boek dat
aanzet tot ontwerpen en bouwen en een
lespakket voor scholen.
Daarnaast maakt Het Klokhuis een speciale
serie getiteld ‘Het Klokhuis maakt Geschiedenis’
waarin de vijftig vensters van de canon van
Nederland centraal staan: de belangrijkste
gebeurtenissen, personen, voorwerpen en
locaties van onze geschiedenis. Wat is het
geheim van de schilderkunst van Rembrandt?
Wie waren de patriotten? Hoe ontsnapte Hugo
de Groot? Wie was Willem van Oranje? Hoe is de
grachtengordel ontstaan? Het Klokhuis belicht
in 2011 zeventien van de vijftig canonvensters.
De overige vensters komen in 2012/2013 aan
bod.
Ook wint Het Klokhuis in 2011 twee belangrijke

prijzen voor de beste Nederlandse website
voor kinderen: de Gouden Apenstaart en de
eerste European Awards for Best Children’s
Online Content. Vooral het uitstekende
navigatiesysteem valt op en wordt een
voorbeeld genoemd voor veel sites voor
kinderen.
Wat zou jij doen?
Stel: je ouders zijn gescheiden en jij mag zelf
bepalen bij wie je gaat wonen. Kies je voor
je moeder of voor je vader? Over deze haast
onmogelijke keuze discussiëren kinderen
in de nieuwe talkshow ‘Wat zou jij doen?’
gepresenteerd door Sipke Jan Bousema. Ook
bespreekt hij: Ik voel me een meisje maar ik ben
een jongen!, Hoofddoek op of af?, Lekker in m’n
blootje op de camping! en Ik vertel iedereen dat
ik homo ben!
Wat zou jij doen? geeft leraren op de
basisschool handvatten om over dit soort
veelbesproken thema’s met kinderen te
discussiëren. De aflevering ‘Ik voel me een
meisje maar ik ben een jongen!’ is geselecteerd
voor de Prix Jeunesse.
Vrijheid
In april staat het ‘Schooltv-weekjournaal’ in het
teken van ‘Vrijheid ligt op straat’. Wat betekent
bijvoorbeeld vrijheid voor jongeren in Egypte,
na het vertrek van Mubarak? De 14-jarige
Amina Yoessef filmt haar eigen verhaal. Ze
demonstreert nog steeds en maakt ook samen
met haar vrienden een krant, waarin ze kunnen
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schrijven wat ze willen. “Vrijheid is ook dat je
over belangrijke mensen kritisch kunt schrijven
wat je wilt en je mening kunt uitspreken, dat is
voor mij vrijheid” zegt Amina. Leerlingen van het
Amadeus college in de Meern maken een Muur
van Vrijheid o.l.v. een grafitykunstenaar. De
succesvolle band The Partysquad treedt op. Zij
spelen ook tijdens de bevrijdingsfestivals. Deze
uitzending van het Schooltv-weekjournaal komt
tot stand in samenwerking met het Nationaal
Comité 4 en 5 mei.
Samenwerking Schooltv-weekjournaal en
Jeugdjournaal
Gelijktijdig met de start van het nieuwe
schooljaar worden de redacties van het
‘Schooltv-weekjournaal’ en het ‘NOS

Jeugdjournaal’ tot een geheel samengevoegd.
Beide programma’s vullen elkaar goed aan wat
betreft dagelijks nieuws en achtergronden bij
het nieuws. In de nieuwe redactionele setting
ontstaan nog meer interessante mogelijkheden.
Kennis en expertise op het gebied van nieuws
voor kinderen wordt nu gebundeld en gedeeld.
Een groot voordeel, want de kennis van de
deelredacties bij NOS Nieuws is toegankelijk
voor het Schooltv-weekjournaal. Omgekeerd
profiteert het Jeugdjournaal van de NTR, omdat
wij de deskundigheid in huis hebben informatie
geschikt te maken voor het onderwijs. Beide
programma’s richten zich vooralsnog op de
nieuwsvoorziening in de klas: het Jeugdjournaal
in de ochtend en het Schooltv-weekjournaal elke
vrijdag om 11.00 uur. Een werkgroep van NOS en
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NTR werkt momenteel aan de ontwikkeling van
nieuwe formats voor beide programma’s.
Intocht Sinterklaas
Ook de komst van Sinterklaas gaat in 2011
niet ongemerkt voorbij. Zo wordt al in mei,
tijdens een ingelaste uitzending van ‘Het
Sinterklaasjournaal’, duidelijk dat Bram van
der Vlugt zijn werkzaamheden als adviseur van
Sinterklaas beëindigt. Deze activiteiten worden
voortgezet door Stefan de Walle, die deze rol
voor de Nederlandse Publieke Omroep op zich
neemt.
Een aantal maanden later meert Pakjesboot 12
aan in de haven van Dordrecht. De NTR doet voor
een miljoenenpubliek rechtstreeks verslag van
de intocht in Het Sinterklaasjournaal verzorgd
door presentatrice Dieuwertje Blok.
Via de website van Het Sinterklaasjournaal
kunnen kijkers rechtstreeks contact opnemen
met Sinterklaas. In een kort filmpje is te zien
hoe de goedheiligman zelf controleert of jouw
naam in het Grote Boek staat. Is dit niet het
geval, dan voegt Sinterklaas alsnog je naam
toe. Ruim 1,5 miljoen mensen geven aan deze
oproep gehoor. De actie is een enorm succes en
Sinterklaas constateert op 5 december tevreden
dat iedereen in het Grote Boek staat vermeld.
Gratis lesmateriaal Schooltv voor 3FM Serious
Request
‘Moeders geraakt door oorlog’ is dit jaar het
thema van 3FM Serious Request. Eind december

voeren 3FM en het Rode Kruis actie vanuit het
Glazen Huis in Leiden. Mensen doneren geld,
vragen platen aan tegen betaling en zamelen
geld in met ludieke acties. NTR Schooltv heeft
een gratis lespakket gemaakt, waarmee
docenten aardrijkskunde, CKV, economie,
geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands
en verzorging meteen aan de slag kunnen. Het
digitale lesmateriaal - afgestemd op de lessen
in het VMBO en HAVO/VWO - wordt tijdens de
lessen ingezet en docenten gebruiken het ook
als kerstproject. Zo draagt elke school een
steentje bij aan het goede doel.
Publiciteit
Via free publicity, advertenties en speciale
mailings worden de doelgroepen op de hoogte
gehouden van het aanbod van Jeugd en
Schooltv. De scholen in het primair onderwijs
ontvangen twee keer per jaar een krant met
het actuele aanbod en daarnaast (digitale)
mailings en nieuwsbrieven. Ook docenten in
het voortgezet onderwijs en medewerkers
kinderopvang kunnen zich abonneren op de
specifieke nieuwsbrieven. Daarnaast is Schooltv
regelmatig aanwezig op docentendagen
en beurzen, zoals de Nationale Onderwijs
Tentoonstelling en KindVak. Op die manier
worden de doelgroepen steeds geattendeerd op
het brede aanbod van Jeugd en Schooltv.
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Diversiteit is de smaakstof van de NTR. En van
de publieke omroep. Dat de publieke omroep
veelkleuriger moet is geen nieuws en dat de
NTR daarvoor de ideale aanjager is ook niet.
Diversiteit is immers een wettelijke taak van
de NTR. Maar dat wil niet zeggen dat het voelt
als een verplichting. Integendeel.
Frans Jennekens, projectleider diversiteit:
“Met de ‘Dino Show’ spreken we een jongere
doelgroep aan die we normaal niet zo gauw
bereiken en dat is prachtig. Diversiteit is
helemaal geen issue bij zulke programma’s,
het is gewoon vanzelfsprekend. Dat geldt ook
voor ons dagelijkse radioprogramma ‘Dichtbij
Nederland’, dat Nederland en de wereld op
natuurlijke wijze met elkaar verbindt.”

Kruisbestuiving
Door de fusie zijn er meer kruisbestuivingen
tussen de redacties mogelijk. Diversiteit,
van oudsher een NPS-taak, kan zich nu nog
beter uitstrekken over de educatieve en
jeugdprogrammering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de ‘Culemborg-programma’s’, die na uitzending
op televisie tot lespakket bij het VMBO worden
verwerkt. De documentaire ‘Twee Waarheden’
in Culemborg gaat over de verschillende
belevingen van de spanningen tussen Molukse
en Marokkaanse Nederlanders in de wijk
Terweijde. Voorafgaand aan de documentaire
zenden NTR en VARA samen ‘Pauw in Culemborg’
uit, waarin Jeroen Pauw samen met mensen
uit de wijk kijkt naar de documentaire, erover
praat en naar oplossingen en verzoening zoekt.
30
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De inspiratiebron hiervoor is de Amerikaanse
documentaire ‘Two Towns of Jasper’ en de tvuitzending ‘Town Meeting, Back to Jasper’. Na
een racistische moord door drie blanke inwoners
op een zwarte inwoner van de Texaanse stad
Jasper vroeg PBS, de publieke omroep in de VS,
aan een blanke en een zwarte regisseur om
een documentaire maken over wat er gebeurd
was. Die documentaire werd vertoond tijdens
een Town Meeting, waar blanke en zwarte
inwoners met elkaar spraken over de toekomst
van hun stad. Dit bleek zo succesvol dat nadien
in tientallen andere Amerikaanse steden
dergelijke ‘town meetings’ zijn georganiseerd.
Frans Jennekens: “Dit project laat zien hoe je
als publieke omroep echt een rol kunt spelen
in maatschappelijke verhoudingen. Jeroen had
ook nadrukkelijk een andere rol dan hij normaal
heeft, meer naar oplossingen zoekend. Ik ben
erg trots op de samenwerking met Schooltv,
waardoor we dit project nu ook als lespakket op
het VMBO kunnen aanbieden.”
Inmiddels is het project ook verkozen tot een
van de tien ‘Proud to Present’-voorbeelden van
de komende Eurovision Top in Kopenhagen en
bekijkt de NTR of er in 2012 een vervolg aan kan
worden gegeven.
Migratieverhalen
Extra vermelding verdient volgens Jennekens
ook het geschiedenisproject ‘Grenzeloos
Verleden’. Op de gelijknamige website worden
migratieverhalen verzameld - inclusief

foto’s, filmpjes en historisch beeldmateriaal
- om als inspiratie te dienen voor bestaande
programmering, met name ‘Andere Tijden’.
Andere series die opvallen in 2011 zijn
‘Zonen zonder Vaders’, ’Hangen of Leven’,
‘De Herkansing’, ‘Je Verdiende Loon’,
‘Dossier Loverboy’ en natuurlijk het
onderzoeksprogramma ‘Gonzo’ en de
portretreeks ‘Vals Plat’, die al meerdere
seizoenen lopen. Bijzonder is ook ‘Caribisch
Nederland’, waarin voor het eerst duidelijk
wordt gemaakt dat de bewoners van Sint
Eustatius er bepaald niet op vooruit zijn gegaan
sinds hun eiland een Nederlandse gemeente
is geworden. Regeltjes gaan hier duidelijk ten
koste van de plaatselijke bevolking.
Moslimzendtijd
Frans Jennekens: “Ik denk dat we met het
opinieprogramma ‘De Halve Maan’, onze bijdrage
aan ‘OBA Live’ op Radio 5, met tv-series als ‘De
IJzeren Vogel’ en ‘Mijn Moskee is Top’ en niet te
vergeten onze thema-avond ‘Isl’amour’ over
liefde in de islam hebben laten zien dat we
bijzondere en spraakmakende televisie kunnen
maken.” Deze programma’s heeft de NTR in
2011 ontwikkeld in het kader van de zendtijd
voor de moslimgemeenschap. De NTR doet dat
op verzoek van de NPO, omdat de bestaande
moslimorganisaties niet tot overeenstemming
konden komen over een gemeenschappelijke
omroep.
31
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Het eerste jaar na de fusie van NPS, Teleac
en RVU is voor Nieuwe Media en haar
medewerkers een mooi, maar ook een roerig
jaar.
Het verschil in het maken van en omgaan met
websites tussen de drie partners is groot.
Zo werkt de RVU vooral aan het betrekken
van de gebruiker en laat die gebruiker zelf
aan het woord. De NPS besteedt aandacht
aan een aantal sterke jeugdtitels, titels voor
diversiteit, kunst en cultuur, geschiedenis en
een vernieuwde site voor Nieuwsuur. Teleac

richt zich met succesvolle titels op scholen en
verschillende samenwerkingsprojecten als
Wetenschap24 en Gezond24. Daarnaast zet
Teleac in op het ondersteunen van online leren.
Heel andere uitgangspunten dus.
Crossmediale organisatie
In 2011 is Nieuwe Media crossmediaal
georganiseerd binnen de organisatie bij de NTR.
Dat wil zeggen dat de inhoudelijke hoofd- en
eindredacteuren ook het nieuwe mediadeel
van hun projecten voor hun rekening nemen.
Bijgestaan door een aantal specialisten zijn
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de concepten uitgewerkt en aangescherpt. De
ervaringen van de drie organisaties hebben
bijgedragen aan het verbeteren van de
werkwijze voor projecten.
DTI-afdeling
De afdeling ‘Design Techniek en Innovatie’ (DTI)
is een geheel geïntegreerde afdeling geworden
na de fusie. Van alle drie de oorspronkelijke
organisaties zijn de designers, ontwikkelaars
en producers bij elkaar gekomen en hebben
ze van elkaars werkwijze en systemen kennis
genomen. ABC-manager en MMBase zijn de
twee grote platforms waarop de meeste sites
ontwikkeld worden. Daarnaast wordt met een
aantal nieuwe systemen geëxperimenteerd
omdat deze toegepast worden bij de
verschillende samenwerkingsprojecten. De
afdeling DTI draagt zorg voor de ontwikkeling,
het onderhoud en beheer van sites en denkt
mee over innovatieve toepassingen van nieuwe
technieken. In 2011 is hard gewerkt om de
verschillende systemen efficiënt in te zetten,
te integreren en waar wenselijk naast elkaar
te laten draaien. Daarnaast zijn de praktische
zaken zoals tellernamen, url’s, players e.d.
geregeld.
Intekening
Het doel van de NTR op het gebied van nieuwe
media voor 2011 is het verminderen van het
aantal websites naar ongeveer twintig grote
clusters. In mei 2011 is de intekening voor
2012 gestart die pas in december definitief

is gemaakt. In juni is vanuit Den Haag een
brief gekomen met de opdracht het aantal
websites (titels) te verminderen. Het doel is niet
bezuinigen, maar om met minder en sterkere
titels verder te gaan. Dat ligt in lijn met het doel
van de NTR. Hieruit is een nieuwe systematiek
naar voren gekomen die uitgaat van een
‘Zerobase’ en die de basis voor de toekomst
moet leggen. Bij de NPO is de centrale afdeling
Internetcoördinatie opgeheven, waardoor met
de Audio- en Video-directies onderhandeld moet
worden over de verschillende titels. De NTR
heeft bij de intekening belangrijke titels voor de
toekomst vast kunnen leggen.
Tweede scherm
Omdat het van groot belang is om te
experimenteren met interactieve tv-concepten,
doet de NTR in 2011 mee aan een omroepbrede
pilot met tweede scherm tv-formats. Twee
tweede scherm projecten zijn uitgevoerd en
een is er voorbereid. Een tweede scherm is een
(mobiele) website die gelijktijdig met het kijken
naar het tv-programma gebruikt kan worden en
daar naadloos op aansluit.
• De nacht van de Korte Film: 3.726 bezoekers
tijdens de live uitzending
• De nacht van de popmuziek: 24.145 bezoekers
• Nieuwsuur: per 1 januari 2012 live
NTR Corporate
De NTR zelf is in 2011 wel aanwezig op social
media, maar nog niet heel zichtbaar. Er zijn nu
stappen ondernomen om ook de communicatie
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bekeken worden. Van de totale publieke omroep
staat ‘Het Klokhuis’ op nummer 2 van meest
bekeken streams. Omroepbreed is ‘Huisje
Boompje Beestje’ de nummer 3 in 2011.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

		

het klokhuis
huisje boompje beestje
koekeloere
het zandkasteel
nieuws uit de natuur
schooltvweekjournaal
keuringsdienst van waarde
het sinterklaasjournaal
hoelahoep
vroeger zo

Opgestarte
streams
4.676.474
4.318.359
2.220.796
2.037.347
1.541.647
1.032.570
828.980
726.414
652.493
517.616

serie ‘A’dam en E.V.A.’ gelanceerd. Daarnaast is
er eind 2011 een Facebook-app voor NTR-quizzen
gemaakt, die in de komende maanden nog
wordt verbeterd. De Clipphanger krijgt een app
die in januari 2012 live gaat evenals de Schooltvbeeldbank. Een Nieuwsuur-app als tweede
scherm is in ontwikkeling.
Nieuwe Media bij de NTR is voortdurend in
ontwikkeling om in het medialandschap, waar
ondertussen wereldwijde concurrentie is, van
toegevoegde waarde te zijn door verdieping
en gelaagdheid te bieden. Zichtbaarheid en
vindbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Social media
In 2011 zijn ongeveer 70 van de ruim 300 NTRprogramma’s actief op social media. Deze
programma’s hebben een profiel of fanpagina
op Facebook, Hyves, Twitter, YouTube; op een of
meerdere kanalen. De meeste NTR-programma’s
zijn in 2010 of 2011 gestart met social media.
Apps
Voor een aantal programma’s zijn in 2011
speciale applicaties voor de mobiele devices
(apps) ontwikkeld. ’De Wilde Keuken’ heeft
een smartphone-app, waarmee fragmenten
en afleveringen te bekijken zijn. ‘Benali Boekt’
krijgt een speciale iPad-app. Ook is er in maart
een succesvolle Facebook-campagne rondom de
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Ondernemingsraad

Bestuurlijke & Juridische Zaken
(BJZ)
Madeleine van Lieshout (hoofd)

Directiesecretariaat en Receptie
Emmy Bakker (secretaris/
coördinator)

Personeel & Organisatie (P&O)
Anjes van der Linden (hoofd)

Redactieraad

Marketing & Communicatie (M&C)
Arthur Schuitemaker (hoofd)

Projectleider Diversiteit
Frans Jennekens

Informatie
Carel Kuyl
(hoofdredacteur)*

Programmabureau
Marjan Fluitsma
(hoofd)

Kunst & Cultuur
Bart Soepnel
(hoofdredacteur)*

Nieuwe Media
Gabriëlle Remery
(hoofd)

Jeugd & Schooltv
Bert Groenewoud
(hoofdredacteur)*

Onderzoek
Bert Groenewoud

Educatie
Ben Groenendijk
(hoofdredacteur)*

Financiële
Administratie (FA)
Hans van Egmond
(hoofd)

Bedrijfsvoering
Lisa van Bemmel (hoofd)

Control
Jeroen van Kooten
(hoofd)

Productiefaciliteiten
& ICT (PF&I)
Alex van Reenen
(hoofd)

Uitgeverij/nevenactiviteiten
Iris Groenhout
(coördinator)

Melanie Fennis
(coördinator)

Wim Heerschop
(coördinator)

Nieuwe Media &
Techniek
Liesbeth van de Kar
(coördinator)

Jaarverslag Educom en NPS37
Productie- en redactiepool
Mirjam van Rijn: Informatie/Kunst & Cultuur
Maaike Salverda: Educatie/Jeugd & Schooltv
(coördinerend producers)

= Directieteam
*NTR eindredacteuren/coördinatoren-overzicht
staat op de volgende pagina
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Na het jaar 2010, dat geheel in het teken heeft
gestaan van de fusie tussen NPS, Teleac en
RVU, is de fusie in 2011 een feit geworden.
Omdat de NTR nog moet worden opgenomen
in de Mediawet, blijven de NPS en de Stichting
Educatieve Omroepcombinatie (Educom),
het samenwerkingsverband tussen Teleac
en RVU (Teleac en RVU bestaan inmiddekls
niet meer), formeel als organisaties bestaan
totdat de Mediawet op dit punt is gewijzigd. De
organisaties voeren hun werkzaamheden echter
uit binnen de NTR.
Zowel Educom als de NPS hebben derhalve nog
een eigenstandige Raad van Toezicht.
De Programma Adviesraad van de NPS en de
Programmaraad van Educom voeren hun werkzaamheden uit binnen de kaders van de NTR.
De Raad van Toezicht Educom
De leden van de Raad van Toezicht Educom
hebben tevens zitting in de Raad van Toezicht
van de NTR.
De leden zijn:
De heer F.H.G. de Grave, voorzitter
De heer P.D. van Loo
De heer W. Veen
De Raad van Toezicht heeft in 2011 tweemaal
vergaderd. De belangrijkste agendapunten zijn
de begroting, de jaarrekening, de aanpassing
van de statuten aan de situatie na de fusie,
aanpassing van de profielschets van de Raad en

de benoeming van leden van de Programmaraad.
De Raad van Toezicht ziet toe op de naleving van
de Code Goed Bestuur. Er zijn geen meldingen
geweest van financiële belangen van de leden
van de Raad van Toezicht. Voor een overzicht
van nevenfuncties wordt verwezen naar de
website van de NTR.
De bestuurder/algemeen directeur van Educom
is de heer B.M. Janssen. De bestuurder is
aanwezig bij de vergaderingen van de Raad
van Toezicht en bij de vergaderingen van
Programmaraad.
De Raad van Toezicht NPS
De Raad van Toezicht van de NPS bestaat uit de
volgende leden:
de heer L.J. Verhulst, voorzitter
De heer O.A.J.M. Wibaut
Mevrouw J. Mahn
Mevrouw M.J. Pattynama
De heer S. Harchaoui
De bestuurder is de heer J.J. Daalmeijer. In
november 2011 wordt de heer Daalmeijer
benoemd als voorzitter van de Raad voor
Cultuur. Deze functie is onverenigbaar met zijn
bestuursfunctie bij de NPS. De heer Wibaut
neemt zijn functie over en treedt hierdoor
tevens terug als lid van de Raad van Toezicht. De
vacante positie in de Raad van Toezicht wordt
per 12 december 2011 ingevuld door mevrouw
F.C.N.M. den Boer. Mevrouw Den Boer heeft ook
zitting in de Raad van Toezicht van de NTR.
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De Raad van Toezicht NPS heeft in 2011 een
andere, meer bescheiden rol gekregen door
de oprichting van de NTR, resultaat van de
fusie tussen NPS, Teleac en RVU. De wettelijke
taak van de NPS wordt door middel van een
overeenkomst van opdracht tussen NPS en
NTR door de NTR uitgevoerd. De NTR staat
onder toezicht van een eigenstandige Raad van
Toezicht. De mensen en middelen van de NPS zijn
overgaan naar de NTR.
In 2011 ziet de Raad van Toezicht NPS toe op
de naleving van de afspraken uit voornoemde
overeenkomst van opdracht, zij keurt de
jaarrekening 2010 van de NPS goed en
adviseert inzake de begroting 2012 van de NTR.
De Raad komt in 2011 driemaal bijeen. Deze
lage frequentie is gelegen in het feit dat de
werkzaamheden van de NPS zijn ondergebracht
in de NTR. De auditcomissie van de NPS wordt
in 2011 opgeheven. De werkzaamheden van de
Auditcommissie vinden nu plaats binnen de NTR.
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