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Het jaar van de doorbraak
De publieke omroep maakt zich in het jaar 2012
op voor een historische omwenteling. Volgens het
door de minister van OC&W omarmde 3-3-2 model,
het antwoord van de Nederlandse Publieke Omroep
op de bezuinigingen van het kabinet Rutte 1 (€ 200
miljoen), raken de fusiebesprekingen van omroepverenigingen in een stroomversnelling. De herinrichting van het bestel laat ook de NTR, die weliswaar haar zelfstandige status behoudt, niet koud.
De bezuinigingen en de budgetverdeling binnen het
3-3-2 model nopen de NTR haar inhoudelijke koers
opnieuw te bepalen, zonder overigens te tornen
aan de wettelijke taken op het gebied van informatie, educatie en cultuur.
Parallel aan het bepalen van de inhoudelijke koers,
maakt de NTR in 2012 een indrukwekkende organisatieontwikkeling door. Om de topstructuur
en bedrijfsprocessen efficiënter, effectiever en
transparanter te maken, ondergaat de organisatie een herinrichting. Dit gebeurt in twee fasen.
Fase 1 betreft de komst van een Mediadirecteur,
de omvorming van vier hoofdredacties naar twee
programma-afdelingen en de plaatsing van een
centrale kolom Bedrijfsvoering in het productieproces. In fase 2 wordt de productionele en financiële ondersteuning van de programma-afdelingen
verder uitgewerkt. Mede dankzij constructief
overleg met de OR vindt de uitvoering van beide
fases geheel volgens planning plaats. De nieuwe organisatiestructuur kan per 1 januari 2013 worden
geëffectueerd.

Medio 2012 krijgt de publieke omroep een nieuwe
klap te verwerken. Rutte 2 besluit tot een extra
bezuiniging van € 100 miljoen op de publieke
omroep. Het wachten is nu op de uitwerking van
alle plannen, die, in samenhang met de nieuwe
Mediawet, allesbepalend zullen zijn voor een
nieuw publiek bestel vanaf 2014.
De positie van de NTR in dat bestel ziet er vooralsnog niet ongunstig uit. Natuurlijk, ook de
NTR ontkomt niet aan bezuinigingen, maar haar
positie als zelfstandige taakomroep staat niet ter
discussie. Voor een jonge omroep als de NTR mag
dat een prestatie van formaat worden genoemd.
In twee jaar tijd is er uit drie verschillende taakorganisaties, elk met haar eigen mores en cultuur,
een hechte en krachtige omroep ontstaan. Het is
de verdienste van alle medewerkers dat zij dat in
zo’n korte tijd hebben bereikt. Zij zijn het die de
NTR maken tot wat zij is: een omroep met mooie,
bijzondere en speciale programma’s en websites,
voor alle doelgroepen, behorend tot de kern van
de publieke omroep. In dat opzicht mogen we
zeggen dat de NTR in 2012 haar definitieve doorbraak heeft gekend. En dat laten wij graag in ons
jaarverslag zien!
.
Pieter van Geel,
voorzitter Raad van Toezicht
Paul Römer,
algemeen directeur
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De Raad van Toezicht NTR is sinds 1 januari
2011 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

van de genoemde onderwerpen wordt verder
uitgewerkt in het Directieverslag.
De leden van de Raad van Toezicht bespreken
in oktober het eigen functioneren van de raad
en het functioneren van de bestuurder. De raad
van Toezicht kent ook een Auditcommissie. Deze
bestaat uit de leden Mahn, De Grave en van Loo.
De Auditcommisie komt in 2012 twee keer bij
elkaar.

De raad komt in 2012 vijf keer bijeen. Continu
onderwerp op de agenda is de herinrichting van
de organisatie. Vier hoofdredactioneel takken
worden omgevormd tot twee Hoofdredactie, te
weten Kunst/ Cultuur en Informatie enerzijds
en Jeugd, Educatie en Schooltv anderzijds.
Er komt een tweekoppige directie met een
algemeen directeur en een mediadirecteur.
Daarnaast krijgt de afdeling Bedrijfsvoering een
meer centrale positie in het bedrijf om op die
wijze alle bedrijfsprocessen efficiënter te laten
verlopen.
De wijzing van de Code Goed Bestuur met ingang
van 1 januari 2012 en de gevolgen daarvan voor
de NTR worden uitgebreid besproken in het
begin van het jaar. Hierop wordt nader ingegaan
in het hoofdstuk Naleving Code Goed Bestuur. In
de aprilvergadering wordt de jaarrekening 2011
vastgesteld. In het najaar staan de mogelijke
consequenties van de extra bezuinigingen Rutte
II op de agenda, alsmede de Mediabrief van de
nieuwe Staatssecretaris. In december wordt
de begroting van 2013 vastgesteld. Een aantal

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 Goed Bestuur en Integriteit Publieke
Omroep wordt met ingang van 1 januari 2012
op een aantal onderdelen gewijzigd. Bij de NTR
zijn maatregelen getroffen om deze
wijzigingen door te voeren. De richtlijnen
gelden voor medewerkers die volgens een
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij
omroepinstellingen, alsmede voor bestuurders
en toezichthouders van deze instellingen.
De richtlijnen zijn verder, binnen de
mogelijkheden, ook van toepassing op
opdrachtnemers van de NTR. 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.
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De Code bestaat uit vier richtlijnen en twee
regelingen. De aanbevelingen uit Richtlijn 1 dienen
de media-instellingen zoveel als mogelijk te volgen.
De Richtlijnen 2 t/m 4 bevatten minimumeisen,
waarvoor het ‘pas toe of leg uit-principe’ geldt.
Medewerkers van de NTR ontvangen jaarlijks een
brief waarin de belangrijkste regels uit de Code
onder de aandacht worden gebracht. Tevens
ontvangen de medewerkers een
meldingsformulier voor de verschillende registers.

Richtlijn 1 - Goed Bestuur en Toezicht
De aanbevelingen in Richtlijn 1 worden door de
NTR zoveel als mogelijk gevolgd. Er zijn geen
afwijkingen te melden.
Richtlijn 2 - Integriteit
De registers voor het aannemen van geschenken,
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. De registers ‘ontvangen
geschenken’, ‘uitgegeven geschenken’,
‘nevenactiviteiten medewerkers’, ‘nevenfuncties
topfunctionarissen en toezichthouders’,
‘financiële belangen in omroepinstellingen’
liggen ter inzage op het Bestuurs- en
Directiesecretariaat van de NTR. Het register
‘nevenfuncties topfunctionarissen’ is in te zien
op de website van de NTR (www.ntr.nl)
Ten aanzien van de naleving van artikel 2.3.4,
waarin staat dat topfunctionarissen
beleggingen en daarmee samenhangende
transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of zakelijke relaties van de mediainstelling melden, heeft de raad van toezicht van
de NTR zeer constructieve en open gesprekken
gevoerd met het CIPO.
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De raad van toezicht van de NTR stelt zich op het
standpunt dat de bepaling een onmogelijkheid
in zich herbergt omdat noch de topfunctionarissen noch de media-instelling te alle
tijden een inzicht kan hebben of geven in alle
zakelijke relaties die de NTR heeft, op zodanige
wijze dat de topfunctionaris zou kunnen
aangeven of daar mogelijk een gevaar voor
belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.
Het CIPO heeft aangeven een
interpretatievoorstel te zullen doen aan het de
Raad van Bestuur van de NPO over dit bewuste
artikel.
Richtlijn 3 - Verslaglegging
De NTR voldoet aan alle bepalingen van Richtlijn 3.
Richtlijn 4 - Beloningscode Presentatoren
Publieke Omroep
De NTR voldoet aan de bepalingen van de
Richtlijn 4.
Regeling A, Klokkenluider
Er hebben zich geen meldingen voorgedaan. In
2012 is een specifieke vertrouwenspersoon voor
het melden van misstanden aangewezen. Deze
specifieke vertrouwenspersoon is op 6 februari
2013 benoemd.
Regeling B, Commissie ter Bevordering Goed
Bestuur en Integriteit
Deze NPO-commissie is de Commissie Integriteit
Publieke Omroep.
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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.
Positionering NTR
De NTR positioneert zich in het hart van het
publieke bestel. Als taakorganisatie hoeft de
NTR niet mee te deinen met de smaak van
leden, opvattingen van een achterban of
stroming waaraan zij is gelieerd. De NTR is

onafhankelijk en ongebonden en maakt haar
programmatische keuzes op basis van haar in
de wet vastgelegde taken.
Waar dat noodzakelijk is voor de uitoefening
van haar taken, waar dat leidt tot een betere
en sterke programmering of waar dat in
het belang is van het geheel van de publieke
omroep, zoekt de NTR samenwerking met
andere omroepen. Altijd met inachtneming van
haar onafhankelijkheid en ongebondenheid.
Waar het gaat om haar kernwaarden, neemt
de NTR in deze samenwerkingsverbanden het
voortouw. De NTR neemt nooit een politieke
stellingname in, noch zal zij zich inhoudelijk aan
een organisatie of instelling verbinden die dat
wel doet.
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Als omroeporganisatie zonder leden,
bestaat de achterban van de NTR uit haar
maatschappelijke partners en haar publiek:
kijkers, luisteraars en bezoekers op haar
verschillende digitale platforms. Van primair
belang is altijd de inhoud die voortkomt uit haar
wettelijke taken. De NTR zoekt haar publiek op
waar zich dat bevindt. Crossmedialiteit is een
gegeven en uitgangspunt voor de ontwikkeling
van al haar programma’s.
De NTR is een makersomroep; het draait bij de
NTR primair om de inhoud. De NTR zet daarom
de beschikbare middelen zoveel als mogelijk in
voor de programma’s zelf en zal daartoe te allen
tijde de organisatie zo efficiënt mogelijk willen
inrichten.
De NTR vormt als taakomroep samen met de NOS
de basis waarop het publieke pluriforme bestel
gebouwd is. Daarmee is de NTR een onmisbare
schakel voor de vitaliteit van het bestel. Een
verantwoordelijkheid die wij dagelijks voelen en
die wij in al onze overwegingen serieus nemen.
Maar bovenal is de NTR er speciaal voor iedereen.
Omroepbrede Ontwikkelingen
Het jaar 2012 is het tweede jaar van de
fusieomroep NTR (NPS, Teleac en RVU).
De efficiency als gevolg van de fusie zet zich in
2012 verder voort. Als gevolg van de fusie zijn er
besparingen gerealiseerd op de ondersteunende
afdelingen en huisvesting. Daarnaast is in
2012 een aanzet gemaakt tot een nieuwe

organisatiestructuur om de NTR nog beter
bestuurbaar en efficiënter te maken. De nieuwe
organisatiestructuur, waarbij de hoofdredacties
zijn terug gebracht van vier naar twee, is per
1 januari 2013 in werking getreden. Het proces
van programmatische synergie zal de komende
jaren verder zijn beslag krijgen, mede met het
oog op de komende bezuinigingen.
Naast de in het regeerakkoord Rutte I opgelegde
bezuinigingen op de mediabegroting van
€ 200 miljoen, wordt in het regeerakkoord van
Rutte II nog eens € 100 miljoen bezuinigd op de
mediabegroting. Deze bezuinigingen betekenen
een budgetkorting op de publieke omroep van
ruim 30%! De NTR is niet tegen bezuinigen in
tijden van crisis maar deze bezuiniging is wel
disproportioneel en zal de programmering en
programma’s hard raken. De NTR zal scherpe
inhoudelijke keuzes moeten maken om de
bezuinigingen te absorberen en tegelijkertijd
een sterke publieke programmering neer
te zetten. In 2013 zal de NTR een reorganisatieplan opstellen. Gezien de fasering van de
bezuinigingen zal de reorganisatie hoogstwaarschijnlijk gefaseerd over de jaren
plaatsvinden.
2.42 omroepen
Het Ministerie van OCW heeft al in 2011
aangegeven dat de zogenaamde 2.42 omroepen
(zendtijd voor kerkgenootschappen) zich
organisatorisch dienen aan te sluiten bij
de NTR. De Joodse Omroep is inmiddels bij
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de NTR gehuisvest en maakt gebruik van
de backoffice. Ook de OHM maakt inmiddels
gebruik van de deze diensten van de NTR.
Een verdere organisatorische aansluiting
lijkt gezien de aangekondigde opheffing van
de 2.42 omroepen niet opportuun. Hierover
blijft de NTR in gesprek met het ministerie.
Voorwaarde bij een eventuele aansluiting is
wel dat de NTR haar onafhankelijkheid behoudt
en de programma’s van de 2.42 omroepen
uitgezonden blijven worden onder hun eigen
merk en verantwoordelijkheid.
Invoering nieuwe topstructuur/organisatie
In 2012 is begonnen met de invoering van de
nieuwe topstructuur die per 1 januari 2013
van kracht zal zijn. Sinds september bestaat de
directie van de NTR uit de Algemeen Directeur,
de heer Paul Römer, en de Mediadirecteur, de
heer Carel Kuyl. Tevens zal de NTR van vier
naar twee hoofdredacties overgaan. Doel van
de herinrichting is het efficiënter maken van
bedrijfsprocessen, zodat de programmatische
en strategische doelstellingen van de NTR
beter kunnen worden gerealiseerd. Deze
herstructurering van de organisatie staat in
principe los van de bezuinigingen op de publieke
omroep (€200 miljoen). De gevolgen van de
bezuinigingen zullen voor de NTR pas in de
seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 merkbaar
zijn, terwijl de nieuwe organisatiestructuur
van de NTR al op 1 januari 2013 operationeel
moet zijn. Beide trajecten grijpen natuurlijk
wel op elkaar in. De implementatie van de

structuurwijziging verloopt in zeer constructief
overleg met de Ondernemingsraad.
Diversiteit
Diversiteit is een creatieve uitdaging
voor de NTR. Representatie van de
bevolkingssamenstelling in ons land is een
uitgangspunt in al haar programma´s en op de
werkvloer. Daarnaast worden ook programma´s
als Je kunt het niet meenemen (Ned1), Uit de
bak, aan de bak (Ned2) en PREMtime (Radio
1) gemaakt die bedoeld zijn voor iedereen en
waarbij de etnische minderheden zich in het
bijzonder thuis voelen. Sinds september 2010
verzorgt en coördineert de NTR bovendien de
moslimzendtijd. De Halve maan en Lipstick
Moslims zijn programma´s die een breed publiek
in aanraking laten komen met datgene wat leeft
onder de islamitische medeburgers.
Het vergroten van de representativiteit in de
reguliere programma’s en meer diversiteit in
programma’s op prime time zijn prioriteiten in
het beleid.
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Informatie
Nieuwsuur heeft sinds zijn start in
september 2010 ingezet op de speerpunten
financieel-economisch nieuws, buitenland en
onderzoeksjournalistiek en Europa. Met de
verdieping van de financiële crisis in Europa
is deze lijn verscherpt. Nieuwsuur heeft een
eigen Europacorrespondent, werkt nauw samen
met de gespecialiseerde deelredacties van NOS
Nieuws en maakt intensief gebruik van het
uitgebreide correspondentennetwerk van de
NOS. 2012 was ook het jaar van de val van het
eerste kabinet Rutte en de daarop volgende
verkiezingen. Nieuwsuur heeft hier uitgebreid
verslag van gedaan. In november trad een
nieuwe hoofdredacteur aan, Joost Oranje. Hij
was plaatsvervangend hoofdredacteur van
NRC-Handelsblad. De functie bij Nieuwsuur was
vrijgekomen door de overstap van de zittende
hoofdredacteur Carel Kuyl naar de directie van
de NTR. De nieuwe hoofdredacteur wil nog meer
het accent leggen op onderzoeksjournalistiek.
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 doet dit
met name door het programma College Tour
met Twan Huys. Hierin wordt een prominente
gast ondervraagd door een zaal vol studenten.
In 2012 is het aantal afleveringen flink
opgeschroefd, van 8 naar 16.
Geschiedenis blijft 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. Naast het wekelijkse
televisieprogramma Andere Tijden waren in
2012 de eerste afleveringen van de 13-delige
serie de Gouden Eeuw en de variant daarvan
voor jongeren te zien. Het was een multimediaal
project. Naast de twee televisieseries was er
een website met een digitale krant en een boek
van de hand van presentator Hans Goedkoop.
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, themaavonden, met bijzondere aandacht voor
talentontwikkeling, zoals de Korte Film, avonden
Jonge Musicus en 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,
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NTR ZaterdagMatinee, Top 2000, zo: Raymann,
maar ook toonaangevende festivals en culturele
partners, waaronder North Sea Jazz Festival,
Grachtenfestival, en het Holland Festival. Ook
korte series zoals Benali Boekt en De Dino Show
blijken een waardevolle aanvulling op het kunsten cultuurpakket.
Educatie
Dat mensen kunnen meedoen in de
samenleving, meepraten, meebeslissen,
zelfstandig keuzes kunnen maken, zich niks
wijs laten maken, dat is waar de educatieve
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.
Een succesvolle titel als 10xBeter helpt daarbij,
net als de nieuwe portal De Thuisacademie.

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 zetten en die jonge
kijkers - en hun meekijkende ouders - serieus
nemen.
Schooltv, Het Klokhuis en Sesamstraat vormen
de pijlers van het aanbod, dat overwegend
educatief van aard is. Schooltv maakt
programma´s voor de vroege en voorschoolse
Educatie (VVE), het primair onderwijs en het
voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet
onderwijs worden programma´s gemaakt voor
veel verschillende vakken voor zowel het VMBO
als HAVO/VWO.
Besloten is om al het Jeugdaanbod in te zetten
voor thuis èn school. Dit betekent dat het
aanbod van Schooltv vernieuwd zal worden en
een toonaangevende rol moet gaan spelen op
Z@pp in prime time.
Het Klokhuis zal, omgekeerd, nadrukkelijk
worden gepositioneerd als een belangrijk merk
voor de bovenbouw van het primair onderwijs.

Maatschappelijke verankering
De NTR kent twee soorten Programmaraden, de
Programmaraad en de Programma Adviesraad.
Hieronder worden de rol, werkzaamheden en
samenstelling van beide organen toegelicht.
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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 zijn
werkzaamheden uit binnen de NTR.
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 ter vaststelling voorgelegd aan de
Programmaraad. De Programmaraad als geheel
(de kamers Educatie en Schooltv) stelt het
programmabeleid vast, waarna het wordt
bekrachtigd door de Raad van Toezicht Educom
en uitgevoerd binnen de NTR. De Kamers
dragen binnen de door de Programmaraad
gegeven kaders zorg voor het meerjaarlijkse
programmabeleid met betrekking tot de
respectieve werkgebieden.
In 2012 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
De heer J. de Haan
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)
Mevrouw E. van den Berg
Mevrouw J. W. M. Buys
De heer A. el Haddioui
De heer J.H.W. Hooghoff
Mevrouw F.L. Schwarz
Mevrouw L.M. Talamini
De heer Van der Tang is in de eerste helft van
2012 afgetreden als lid van de Programmaraad
en de heer Ramkhelawan is in de tweede helft
van 2012 als lid afgetreden.
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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.

van 2012 heeft de Programma Adviesraad het
startsein gegeven voor het organiseren van
een expertmeeting inzake de toekomst van
de kwaliteitsjournalistiek. De expertmeeting
zal in aanwezigheid van krantenuitgevers,
politici en andere betrokken plaatsvinden.
Het doel is om manieren te bedenken om
kwaliteitsjournalistiek te waarborgen. Deze
expertmeeting zal begin 2013 plaatsvinden.

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 vier 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.

Algemeen maatschappelijk
• De heer M. Zeelenberg
(hoogleraar psychologie), Voorzitter
• De heer J.G. Landman
(voormalig ambassadeur)

De Programma Adviesraad heeft zich in 2012
beziggehouden met het bespreken van de
inhoudelijke keuzes die voorliggen naar
aanleiding van de bezuinigingen ten gevolge
van Rutte I en II. Ook worden verschillende
programmatitels geëvalueerd. Aan het eind

De Programma Adviesraad bestaat uit de
volgende leden, ingedeeld naar bovengenoemde
deskundigheidsgebieden:

Informatie
• Mevrouw A. Besseling
(hoofdredacteur Brabants Dagblad)
Kunst & Cultuur
• De heer J.G. Vierkant
(directeur Noord Nederlands Orkest)
• Mevrouw. A. Lekkerkerker
(zakelijk directeur Holland Festival)
Diversiteit
• Mevrouw M. Russel
(voorzitter Etnische Zakenvrouwen Nederland)
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Jeugd
• Mevrouw. S. Zeilich-Jensen
(ervaringsdeskundige op het gebied van jeugd
films en televisie)
Crossmedialiteit
• De heer I. Lochtenberg
(directeur van Nieuw Akademia)
De heer Landman is in de loop van 2012
afgetreden als voorzitter van de Programma
Adviesraad. De heer Zeelenberg heeft deze taak
overgenomen.
De heer Arlman heeft in 2012 afscheid genomen
van de Programma Adviesraad als onafhankelijk
secretaris.
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Kauwboy

De NTR streeft een hoge kwaliteit na. Uit de
vele prijzen die in 2012 gewonnen zijn, blijkt
dat doel veelal gehaald te worden. De jeugdfilm
Kauwboy weet zelfs meer dan vijf prijzen te
bemachtigen.
Beste Jeugdfilm en Beste Debuutfilm: Kauwboy,
Waterland Film/NTR.
Jojo komt uit een gebroken gezin en woont bij
zijn vader. Hij sluit vriendschap met een kauw.
Hij moet de vogel verborgen houden voor zijn
vader want hij houdt niet van dieren en heeft
bovendien driftbuien. De prijs werd uitgereikt op
het Internationaal Film Festival in Berlijn.
Op diverse internationale filmfestivals won
Kauwboy tevens de volgende prijzen:

• Unicefprijs (International Film Festival in
Buenos Aires)
• Vakjuryprijs Saint-Quentin (Frans filmfestival
van Saint-Quentin)
• ECFA Award: (Noorse Kristiansand
International Children’s Film Festival)
• European Film Academy’s Young Audience
Award (Young European Audience Film Day)
• European Discovery Award (ceremonie van de
European Film Awards)
• Gouden Kalf in de categorie Beste Muziek
(van Helge Sliker)
• Prijs van de Nederlandse Filmkritiek
Gouden Film: Tony 10, Lemming Film in
coproductie met NTR, Ma.Ja.De Fiction en U-film.
Tony, een jongen van tien, onderneemt allerlei
pogingen om de ruzie tussen zijn ouders op
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te lossen. Het koningshuis helpt hem daarbij.
Hij beeldt zich in dat zijn vader verliefd is op de
koningin. Tony 10 is geregisseerd door Mischa
Kamp en geschreven door Mieke de Jong.
Zes prijzen voor de film Black Butterflies, (NTR).
Het verhaal gaat over de moeizame relatie tussen
Ingrid Jonker (Carice van Houten) met haar
dominante vader (Rutger Hauer) en krankzinnige
moeder. De film won zes awards, waaronder de
prijs voor Beste Film, Beste Kostuums en Beste
Muziek. Deze werden uitgereikt op het ZuidAfrikaanse film- en televisiefestival SAFTA.
Proud to Present Award: documentaire Twee
waarheden in Culemborg, NTR.
Tijdens de jaarwisseling van 2009/2010, kwam
het tot rellen tussen bewoners van Molukse
en Marokkaanse afkomst in de wijk Terweijde,

Culemborg. Jeroen Pauw gaat in gesprek met
mensen uit de wijk, met de burgemeester en
met andere professioneel betrokkenen. De prijs
werd uitgereikt tijdens een congres van de
European Broadcast Union (EBU).
Young CIVIS Media Prize: Geen weg terug, NTR.
Regisseur Shariff Korver rondde met deze
film zijn studie af aan de Nederlandse Film en
Televisie Academie in Amsterdam. De CIVIS Media
Prize is de belangrijkste Europese mediaprijs
voor Integratie en Culturele Diversiteit. De prijs
kent acht categorieën waaronder de European
Young CIVIS Media Prize voor beginnende
filmmakers.
Media Ukkie Award 2012: Sesamstraat, NTR.
De award is een initiatief van Mediawijzer.net om
tijdens de Maand van de Mediaopvoeding media,
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Media Ukkie Award 2012: Sesamstraat, NTR.
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die goed passen binnen de mediaopvoeding
van jonge kinderen, voor ouders inzichtelijk
te maken. De jury over Sesamstraat: “Niet in
volzinnen te vatten, maar de onvoorspelbare
afwisseling van het bekende programma is niet
meer weg te denken op de Nederlandse televisie
en een inspiratiebron voor vele mediamakers.”

Prix Jeunesse Internation Interactivity Prize:
Klokhuissite, NTR
Dit is een van de belangrijkste onderscheidingen
voor jeugdwebsites ter wereld. De website
van Het Klokhuis was geselecteerd in de
categorie 7-12 jaar. In totaal werden 29
kinder- en jeugdprogramma’s ingestuurd door
Nederlandse omroepen en producenten.

Edison Klassiek Opera prijs 2012: NTR.
Zaterdagmatinee, NTR.
Uitvoering van Wagners Parsifal, door
Jaap van Zweden gedirigeerd. “De prijs
onderstreept opnieuw de grote betekenis van
de NTR ZaterdagMatinee voor het Nederlands
muziekleven”, aldus Kees Vlaardingerbroek,
artistiek leider.

Bronzen Esprix: Mediamasters 2011 van
Mediawijzer.net.
Mediamasters is een spannend educatief spel
voor groep 7 van het primair onderwijs. De
bronzen Esprix is een prijs in de categorie beste
marketingcampagne in Nederland.

Dutch Promo Award: De viral van de NTR-serie De
Slavernij/De Slavernij junior, NTR/NPO.
De viral van de NTR-serie De Slavernij/De
Slavernij Junior heeft een prijs gewonnen
in de categorie Campagne. Deze is gemaakt
door bureau The Gardeners uit Amsterdam in
opdracht van de NTR en de NPO.

Drie Comeniuszegels: De slavernij, Wat zou jij
doen? en HoelaHoep, NTR.
De Comenius Awards worden jaarlijks uitgereikt
door de Gesellschaft fur Padagogik und
Information en zijn bestemd voor uitmuntende
didactische multimediaprojecten uit heel
Europa. Dit jaar zijn er drie Comeniuszegels
gewonnen door De slavernij, Wat zou jij doen?
en HoelaHoep.

Zilveren Esprix: De viral van de NTR-serie De
Slavernij, NTR/NPO.
De viral Slavery – The Game van De Slavernij is
een spannend filmpje over een fictief spel om
slaven te drijven, dat wereldwijd op YouTube
meer dan 530.000 keer is bekeken. De zilveren
Esprix is een prijs in de categorie beste
marketingcampagne in Nederland.

Eerste prijs in de categorie ‘Artist’s
Biographies’: Painfull painting, NTR en
Zuidenwind Filmproductions.
Painful Painting is een documentaire over de
controversiële Nederlandse schilder Ronald
Ophuis. De NTR zond deze documentaire uit in
Het Uur van de Wolf.
15

Prijzen
Woord vooraf

1

Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2
3

Directieverslag5
Prijzen13
Programmering 2012	
Informatie
17
Educatie
20
Kunst & Cultuur
24
Jeugd & Schooltv
27
Diversiteit
32
Geschiedenis 36
Nieuwe media
38
Organogram44
Jaarverslag Educom en NPS45

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

Gouden Kalf: Sevilla, NTR.
In de categorie Beste Korte Film won Sevilla van
Bram Schouw een Gouden Kalf. Drie jongeren
maken een roadtrip naar Sevilla. Hun leven zal
voorgoed veranderen. Sevilla is een productie uit
de korte filmreeks KORT!
Sonja Barend Award: Presentatrice Mariëlle
Tweebeeke, NOS/NTR.
De Sonja Barend Award is een vakprijs voor het
beste televisie-interview van het jaar. Mariëlle
Tweebeeke kreeg de prijs voor haar interview
met Reinout Oerlemans en twee topmannen
van het VU Medisch Centrum. Zij interviewde
het drietal naar aanleiding van de ophef over
de reallife-serie Tussen Leven en Dood, die werd
geproduceerd door Eyeworks, het bedrijf van
Oerlemans.

een afgewogen combinatie van poëzie, filosofie
en storytelling. Iedere aflevering is heel kort ,
maar zeer compleet en prachtig uitgevoerd en
vormgegeven.”
De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2012: Het
Klokhuis, NTR.
De prijs is gewonnen door de Dierenzoeker
van Het Klokhuis en Naturalis in Leiden. Met
de Dierenzoeker kunnen kinderen eenvoudig
via internet uitvinden hoe een dier heet. “Het
is een laagdrempelig en handig instrument,
dat aansluit bij de nieuwe manier van
informatieverwerving van kinderen en
volwassenen”, aldus de jury.

De Gouden Stuiver: Het Klokhuis, NTR.
Het was voor de 12e keer dat Het Klokhuis
werd genomineerd, maar in 2012 won het
NTR-jeugdprogramma dan eindelijk de
Gouden Stuiver. De prijs voor het beste
jeugdprogramma werd uitgereikt tijdens het
Gouden Televizierring Gala in Carré.
Prix Europa: 1 minuutjes, NTR.
De radioserie bekend van NTR Kinderwebradio
en Het Klokhuis heeft in Berlijn de Prix Europa
voor Beste Radiodramaserie van Europa in
2012 gewonnen. De jury roemt het feit dat
de makers “Er in slagen om in 1 minuut hele
romans te vertellen en werelden te openen in
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“Nieuwsuur is toonaangevend op Nederland
2. Met College Tour hebben we Nederland 3
meer journalistieke diepgang gegeven. En
laten we ook onze radioprogramma’s Lijn 1
en Holland Doc Radio niet vergeten.” Aan het
woord is Bart Soepnel, die als hoofdredacteur
verantwoordelijk is, naast Kunst en Cultuur,
voor de informatieve programmering van de
NTR.
Soepnel: “Nieuwsuur is in 2012 echt uitgegroeid
tot hét nieuwsprogramma van de publieke
omroep. Het staat op eenzame hoogte waar
het gaat om buitenlandverslaggeving en
onderzoeksjournalistiek.”
Nieuwsuur bestaat sinds het najaar van 2010
en wordt gemaakt door de twee taakomroepen

NOS en NTR. Beide hebben onafhankelijke,
hoogwaardige nieuwsvoorziening als een van
hun kerntaken. Het bijzondere van Nieuwsuur
is dat nieuws, achtergronden en sport een
geheel vormen. Namens de NTR is Twan Huys de
vaste presentator, namens de NOS is dat Mariëlle
Tweebeke.
In 2012 volgde Nieuwsuur de grote
nieuwsgebeurtenissen (de Arabische Lente,
de val van het eerste kabinet-Rutte, de
verkiezingen in Nederland en de VS) op de voet.
Bart Soepnel: “Daarnaast maakte Nieuwsuur
ook zelf geregeld nieuws, bijvoorbeeld met
de reportage over het heimelijk filmen van
patiënten in het VU Medisch Centrum voor een
medisch realityprogramma van RTL.”
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Deze reportage sloeg in als een bom, net als het
geruchtmakende interview daarna van Mariëlle
Tweebeke met de top van het ziekenhuis en tvproducent Reinout Oerlemans. Het leidde tot het
voortijdig stopzetten van het realityprogramma.
Het interview van Mariëlle Tweebeke werd
bekroond met de Sonja Barend Award 2012.
Dat betekende dat Nieuwsuur voor het tweede
jaar op rij deze onderscheiding ontving, want
Twan Huys mocht in 2011 dezelfde prijs in
ontvangst nemen (voor zijn interview met oudcommandant van Dutchbat Thom Karremans).
De blik naar buiten
In 2012 publiceerde de Nederlandse
Nieuwsmonitor een onderzoek naar de
Nederlandse actualiteitenprogramma’s. Volgens
het onderzoek is Nieuwsuur het enige dagelijkse
nieuwsprogramma dat de blik veelvuldig naar
buiten richt: 59% van de items heeft een
buitenlandse invalshoek. Een goed voorbeeld is
het Europaproject, waarin Saskia Dekkers door
Europa reist om de crisis zichtbaar te maken.
In het najaar van 2012 maakte hoofdredacteur
Carel Kuyl van Nieuwsuur plaats voor Joost
Oranje. Carel Kuyl, die mediadirecteur van
de NTR werd, heeft aan de basis gestaan
van Nieuwsuur. Joost Oranje werkte ooit
als verslaggever en onderzoeksjournalist
bij Nova, de voorloper van Nieuwsuur.
Hij verruilt een leidinggevende positie bij
NRC Handelsblad nu voor een positie als
hoofdredacteur van het belangrijkste nieuws-

en actualiteitenprogramma van de publieke
omroep.
College Tour
Naast Nieuwsuur bracht de NTR in 2012 ook
weer de talkshow 5 Jaar Later, met Jeroen
Pauw, Gesprek op 2 (IKON/NTR/VPRO) en vooral
College Tour. Bart Soepnel: “Het is natuurlijk
niet voor niets dat we in 2012 weer méér
afleveringen mochten maken van College
Tour. Het programma is origineel, heeft altijd
opmerkelijke gasten uit binnen- en buitenland
en trekt ook nog eens veel kijkers. En of de
hoofdpersoon nou Willem Holleeder, Sting of
Desmond Tutu heet, het programma gaat geen
vraag uit de weg.’”
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Twan Huys bedacht het format van College Tour
en bracht het voor het eerst op televisie in 2007.
Het idee is gebaseerd op de Amerikaanse Town
Hall Meetings, bijeenkomsten in sportzalen en
gemeentehuizen, waar burgers de mogelijkheid
krijgen om bestuurders te ondervragen over
alledaagse dingen. In het programma zijn
het studenten die vragen mogen stellen. Aan
hun vaak ontwapenende vragen dankt het
programma zijn originaliteit en niet zelden ook
zijn nieuws. Twan Huys meent zelfs dat al het
nieuws dat ooit uit College Tour kwam te danken
is aan de vragen van studenten.

Samenwerking
Holland Doc Radio is een samenwerkingsproject
van KRO, NTR en VPRO. Samenwerking met
andere omroepen kan volgens Soepnel een
kwaliteitsimpuls geven. Door samen te werken
kun je kwalitatief hoogwaardige en niet
goedkope programmering tot stand brengen,
programmering die je niet alleen op die wijze
zou kunnen realiseren. De NTR hecht daarom
aan samenwerking binnen de publieke omroep.

Radio
Bart Soepnel: “Laten we bovendien onze
informatieve en actuele radioprogramma’s
niet vergeten. Met Lijn 1, de opvolger van
PREMtime, bieden we een wezenlijke bijdrage
aan het succes van Radio 1. Na het vertrek
van Prem Radhakishun is het team van Lijn 1
erin geslaagd in relatief korte tijd een nieuw
programma op locatie neer te zetten met
dezelfde impact. Naeeda Aurangzeb en Jeroen
Wielaert doen het heel goed.”
Soepnel wijst bovendien op de prachtige
documentaires en achtergrondreportages in
Holland Doc Radio. Het is een programma dat
de tijd neemt en diepgang zoekt, en dat met
Vincent Bijlo een presentator heeft met een
prettig laconieke toon.

Door op de hoofdstuknaam te klikken,
gaat u direct naar het bewuste hoofdstuk
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“De NTR wil educatie brengen voor zoveel
mogelijk doelgroepen. Daarom maakten we in
2012 een medisch magazine als De Dokters,
maar ook de serie Kijken in de Ziel: Artsen.
Beide zijn programma’s over medische
kwesties, maar ze zijn natuurlijk totaal
verschillend van opzet. En dat is ook precies de
bedoeling.”
Aan het woord is hoofdredacteur Ben
Groenendijk. Hij is, naast Geschiedenis en
Jeugd, verantwoordelijk voor de educatieve
programma’s van de NTR, die een belangrijk

bestanddeel vormen van de programmering van
de NTR.
Thuisacademie
Educatie is een kerntaak van de publieke
omroep en van de NTR. Maar hoe maak je
educatie spannend en zorg je dat het werkt?
Volgens Groenendijk zijn daar meerdere
manieren voor, afhankelijk van de doelgroepen
die je wilt bereiken. “Natuurlijk weet ik dat we
met Kijken in de Ziel, van Coen Verbraak, en
De Wilde Keuken van Wouter Klootwijk de lof
van de recensenten verdienen, maar onze taak
20

Programmering Educatie
Woord vooraf

1

Verslag Raad van Toezicht
Code Goed Bestuur
en Integriteit
Publieke omroep

2
3

Directieverslag5
Prijzen13
Programmering 2012	
Informatie
17
Educatie
20
Kunst & Cultuur
24
Jeugd & Schooltv
27
Diversiteit
32
Geschiedenis 36
Nieuwe media
38
Organogram44
Jaarverslag Educom en NPS45

gaat verder dan dat. Daarom zijn we in 2012
begonnen met de Thuisacademie.”
“Met de Thuisacademie willen we onze
educatieve taak meer gezicht geven. Het
moet het centrum worden van onze websiteactiviteiten. Kijk je naar 10xBeter: Geld, dan kun
je op de Thuisacademie een 10-stappencursus
Omgaan Met Geld volgen. Kijk je naar Verborgen
Verleden, dan leert de Thuisacademie je hoe je
je eigen familiestamboom kunt maken. En dat
steeds met tien korte filmpjes.”
Live vanuit Soestdijk
Televisie, internet, maar hoe zit het met radio?
“Heel goed, zo goed zelfs dat de bestaande titels
moeiteloos gecontinueerd kunnen worden.”
Groenendijk was zelf aanwezig bij de 1000e
aflevering van Familie Nederland, een extra
lange uitzending live vanuit Soestdijk. Het
dagelijkse programma over de geschiedenis
van het dagelijks leven, gepresenteerd door
Ben Kolster, blijkt de ideale brug tussen de
op ouderen gerichte dagprogrammering van
Radio 5 Nostalgia en de meer inhoudelijke
avondprogrammering van Radio 5.
Op zaterdag is op hetzelfde tijdstip Een Leven
Lang te horen (voorheen Helden van toen).
Daarmee herleeft een oude en gewaardeerde
titel uit het NTR-verleden, over mensen die
terugkijken op hun leven en carrière.

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

Wetenschap op de snijtafel
En natuurlijk is er elke zaterdag Pavlov
Radio, elke zondag Labyrint Radio (samen
met de VPRO) en elke werkdag Hoe?Zo! Radio,
wetenschapsprogramma’s die moeilijke
onderwerpen niet schuwen en de reputatie van
de NTR als wetenschapsomroep daarmee hoog
houden.
Een paar keer per jaar komt Hoe?Zo! Radio live
vanuit het Anatomisch Theater in Museum
Boerhaave in Leiden, waar een wetenschappelijk
thema bijna letterlijk op de snijtafel wordt
gelegd: de tafel waar vroeger lichamen op
werden gelegd om te worden ontleed. Op
vergelijkbare (maar iets minder aanschouwelijke) wijze worden nu wetenschappelijke
thema’s door geleerde dames en heren ontleed.
Labyrint
Op televisie is Labyrint (NTR/VPRO) ook het hele
jaar aanwezig, met actuele wetenschappelijke
thema’s. Zo zette het programma in 2012
vraagtekens bij de opiniepeilingen die de politiek
maandenlang in hun greep hadden op weg
naar de verkiezingen. Ook werd een aflevering
gewijd aan chronotherapie, de behandeling
waarbij de chemotherapie is afgestemd op
het ritme van het lichaam. En in een andere
aflevering aangetoond dat nieuwe antibiotica
vaak onbenut blijven omdat de farmaceutische
industrie geen brood ziet in het ontwikkelen
ervan.
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Staat wetenschap niet onder druk nu de VPRO
in 2012 heeft aangekondigd de samenwerking
in het wetenschapsportal W24 te beëindigen?
Groenendijk: “Ja, dat is zo, maar wij gaan
gewoon door met wetenschap, omdat het
een belangrijk onderwerp voor ons is. Op
televisie blijven we Labyrint maken, of een
vergelijkbaar programma. Vanaf 2014 natuurlijk
wel op een lagere frequentie, als de VPRO
niet meer meedoet. De aankoopserie Focus
blijft ook bestaan. En op Nederland 3 zoeken
we naar een opvolger voor Pavlov. Ook een
eindejaarsprogramma als Met de Kennis van Nu,
met Joep van Deudekom en Rob Urgert, willen
we blijven maken.”
Gezondheid
Gezondheid is een ander thema waar de NTR
veel aan doet. De Dokters, maar ook een serie
als Kamer 202, leiden de kijker naar de portal
Gezond24, die voor educatieve verdieping zorgt.
De NTR beheert deze portal met de AVRO, maar
programma’s van de hele publieke omroep zijn
er welkom. Gezond24 is immers bedoeld als een
platform vol achtergronden naar aanleiding
van alle medische programma’s van de publieke
omroep.
Ook zal er altijd aandacht blijven voor
cultuur, zoals in 2012 middels de series
Markante Monumenten of Dat is Andere Taal!
Bekende Nederlanders werden daarin mee
teruggenomen naar hun jeugd en het dialect
dat zij van huis uit meekregen. Doordat elke

aflevering van een thema werd voorzien
(Sabine Uitslag over zorg en dialect, Twan
Huys over dialect en carrière maken) kreeg het
programma een extra laag.
Langlopende titels
Hoe ziet de toekomst van de educatieve
programmering eruit? Ben Groenendijk:
“Belangrijk is dat we steeds meer langlopende
titels willen creëren. Dat is nu eenmaal het
gevolg van de bezuinigingen. Langlopende titels
creëren een trouw publiek en zijn daarom
makkelijker te plaatsen in de schema’s. Op het
half 8-tijdstip op Nederland 2 hebben we met
10xBeter en De Dokters nu twee potentiële
langlopende titels. 10xBeter is een format waar
je veel in kwijt kunt. We hebben in 2012 series
over eten, bewegen en geld gemaakt, maar
we kunnen dat eindeloos uitbreiden. En we
zouden ook 10xBeter-specials kunnen maken.
Natuurlijk allemaal met Harm Edens, die met
zijn enthousiasme en positivisme helemaal past
bij dit programma.”
Ook de spelshowquiz Over de Kop is zo’n
potentiël langlopende titel. Het programma
is bedacht door Johan Overdevest. In Over de
Kop stelt Johan bekende kandidaten vragen
die betrekking hebben op ons brein en ons
gedrag. Een deel van de vragen is gebaseerd op
met verborgen camera gefilmde situaties. Die
candid camerafragmenten hebben echter altijd
een doel: laten zien hoe en waarom mensen
reageren op bepaalde situaties.
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Verstandelijk beperkten
Een heel ander programma, maar ook bedoeld
voor de lange termijn, is Niks te Gek! Hierin
helpt Johan Overdevest mensen met een
verstandelijke beperking hun droomwens
te vervullen. Het idee is dat Niks te Gek! blijft
bestaan naast het al jaren lopende programma
voor verstandelijk gehandicapten Knoop in je
Zakdoek.
Zo is het ook de bedoeling dat succesvolle series
als Verborgen Verleden en TatataTaal! met Erik
van Muiswinkel ieder jaar blijven terugkeren.
Het blijkt dat die het, net als De Wilde Keuken
van Wouter Klootwijk, uitstekend doen op de
als moeilijk bekend staande uitzendavonden
vrijdag en zaterdag. Juist mensen die niet willen
afstemmen op het gezinsvermaak op de andere
netten, voelen zich aangetrokken tot deze
programma’s.
Experiment en talentontwikkeling
Betekent de focus op langlopende titels dat er
nauwelijks nog ruimte is voor experimenten
en eenmalige titels? Dat is volgens Groenendijk
niet het geval. We moeten kunnen inspelen
op evenementen en maatschappelijke
gebeurtenissen, meent hij. Traditiegetrouw
werd daarom ook in 2012 weer aandacht
besteed aan de Nationale Week van het
Onderwijs, middels de documentaire De Les van
de Leraar.
Daarnaast blijft de NTR zich richten op
talentontwikkeling. Nog altijd is er ieder jaar de

NTR Radioprijs voor aankomende radiomakers
en de NTR Mediaprijs voor aankomend
multimediatalent.
Gelukkig is het ook nog mogelijk experimentele
en vernieuwende projecten te lanceren, zoals
De Canta Danst, het docudrama Hoefnagels, de
Clipphangers (korte, humoristische en leerzame
animaties), het radiodrama De Avonturen
van Mevrouw Nederland en de serie Nep! met
Owen Schumacher. Allemaal programma’s die
in 2012 de aandacht trokken. Groenendijk: “Als
het enigszins kan, wil ik programmamakers
de gelegenheid geven om buiten de geijkte
paden te treden en iets te bedenken wat niet al
bestaat bij de publieke omroep.”
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“De NTR is de grootste cultuuromroep van
Nederland”, aldus hoofdredacteur Kunst/
Cultuur & Informatie Bart Soepnel. “Geen
omroep ruimt zoveel tijd in voor cultuur als
wij.”
“Daarmee levert de NTR een belangrijke bijdrage
aan de beleving en ontwikkeling van cultuur
in Nederland. Ook zijn we het vangnet voor
kwetsbare kunsten, als dans en opera, die
nergens anders een podium vinden in de media.
Zonder de NTR zou dit absoluut verdwijnen.”
Tv-programma’s als NTR Podium, Kunststof TV,
Het Uur van de Wolf en radioprogramma’s als

Podium, MetMichiel, de NTR ZaterdagMatinee,
Kunststof en Mijke’s Middag zijn
onontbeerlijke vaste waarden in de kunst- en
cultuurprogrammering van de publieke omroep.
Datzelfde geldt voor eenmalige jaarlijkse tvuitzendingen als De Avond van het Boek, Het
Groot Dictee der Nederlandse Taal, De Avond van
de Jonge Musicus, De Korte Film en De Grote
Filmquiz .
Daarnaast brengt de NTR korte series, zoals
Benali Boekt, waarin schrijver Abdelkader
Benali de blijvende invloed van zes Nederlandse
literaire klassiekers onderzoekt, en de enorm
populaire jaarlijkse Top 2000 agogo.

Organogram44
Jaarverslag Educom en NPS45
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Crossmediale samenwerking
De NTR initieert in toenemende mate projecten
waarbij intensief wordt samengewerkt door
tv, radio, internet en Cultura24.”Crossmediaal
samenwerken is een van onze speerpunten
en, waar mogelijk , doen we dat”, aldus
Bart Soepnel. Het jaarlijkse North Sea Jazz
Festival, Pinkpop, het Holland Festival, het
Grachtenfestival, de Nacht van de Popmuziek en
de Uitmarkt zijn daar voorbeelden van.
3FM staat in februari in het teken van de Zeroes;
popmuziek uit het eerste decennium van de 21e
eeuw. De NTR sluit hierop aan met een drie uur
durende live tv-uitzending, de eerste 3 on Stage:
Zeroes Request. Met verrassende concerten en
niet eerder vertoonde interviews. Met behulp
van het zogenaamde tweede scherm kan de
kijker onder meer nummers aanvragen.
In maart geeft de NTR met een tv-programma
het startsein voor de derde editie van De Zwarte
Lijst van Radio 6 Soul & Jazz. Via Cultura24 is
de een week durende radio-uitzending live te
volgen. Klassieke muziekliefhebbers kunnen in
oktober hun hart ophalen bij de tv-uitzending
van de Hart & Ziel Nacht van de Klassieke
Muziek. Een programma in samenwerking
met de Hart & Ziel lijst van Radio 4, waar
honderd favoriete klassieke muziekstukken van
luisteraars zijn te horen. In de tv-uitzending
gaat presentator Hans Haffmans op zoek naar
de verhalen achter de muziek uit de Hart & Ziel
lijst. Ook de kijker krijgt een stem, want hij/zij
bepaalt via social media welke muziekstukken

uit het beeldarchief in het programma aan bod
komen.
Grootste radiobespeler
“Met ruim 6000 uur radio per jaar is de NTR
de grootste radiobespeler van de publieke
omroep”, aldus hoofdredacteur Kunst/
Cultuur & Informatie Bart Soepnel. “Radio is
een zeer belangrijk onderdeel van ons pakket.
De NTR maakt veel succesvolle kunst- en
cultuurprogramma’s die toonaangevend zijn op
Radio 1, 3FM, Radio 4 en Radio 6 Soul & Jazz.”
Op 3FM is het zeer goed beluisterde programma
MetMichiel bijna dagelijks te horen. Presentator
Michiel Veenstra is in december een van de
3FM-dj’s die een week lang uitzenden vanuit
het Glazen Huis in Enschede voor 3FM Serious
Request. Het dagelijkse klassieke muziek- en
actualiteitenprogramma Viertakt Podium op
Radio 4 verandert op 19 maart zijn naam in
Podium. De nieuwe naam symboliseert de
verdere crossmediale integratie, samenwerking
en afstemming met het tv-programma NTR
Podium. Op Radio 1 is Kunststof, met prominente
gasten uit de wereld van cultuur en media,
een blijvend succes. Op Radio 6 Soul & Jazz
presenteert Mijke van Wijk het dagelijkse
programma Mijke’s Middag. Op de vrijdag live
vanuit het MC Theater in Amsterdam met
optredens van (inter)nationale topartiesten.
Gratis toegankelijk voor publiek, dat daar in
groten getale gebruik van maakt.
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Jong talent
Aanstormend talent is voor de NTR een
speerpunt. Ze biedt een podium aan jonge
acteurs, beginnende regisseurs en scenaristen
in KORT!, waar ze de kans krijgen een korte
fictiefilm te maken. Tijdens De Avond van de
Jonge Musicus strijden vier jonge klassieke
muziektalenten om de titel Beste Jonge Musicus
van Nederland. De winnaar vertegenwoordigt
Nederland bij de Eurovision Young Musicians
Competition in Keulen. Tijdens De Avond van
de Jonge Musicus kan de kijker reageren
op een oproep om een privéoptreden van de
vier finalisten op de werkvloer te winnen.
Uit de enorme stapel reacties worden vier
bijzondere plekken gekozen, waaronder een
verslavingskliniek en de Rotterdamse haven.
De concerten worden uitgezonden in de NTR
Podium-aflevering: Concert op de werkvloer.

kunst, zoals dans en opera, die nergens anders
een podium vindt in de media. Oktober is als
vanouds Dansmaand bij de NTR. Het programma
NTR Podium doet verslag van de Nederlandse
Dansdagen en zendt diverse dansdocumentaires
en -films uit. December is Operamaand bij
de NTR. Een maand lang brengt NTR Podium
registraties van bijzondere opera’s die het
afgelopen seizoen in première gingen bij De
Nederlandse Opera.

Drama
In oktober begint de nieuwe zevendelige
dramaserie De geheimen van Barslet, een
coproductie met de NCRV. De goed bekeken
tv-serie vertelt het verhaal van de mysterieuze
gebeurtenissen in het Nederlandse
dorpje Barslet. Elke aflevering bekijkt de
gebeurtenissen vanuit het gezichtspunt van
een van de dorpsbewoners. De cast bestaat uit
o.a. Dragan Bakema, Margot Ros, Sallie Harmsen
en Teun Luijkx.
Dans en opera
De NTR is al jaren het vangnet voor kwetsbare
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Als grootste cultuuromroep van Nederland
heeft de NTR oog voor jong talent. De NTR biedt
binnen de jeugdprogrammering jong talent een
podium. Met programma’s als De avond van de
jonge danser, De avond van de jonge musicus
en Jong talent: in muziek, geeft de NTR jong
talent de ruimte om zich te ontwikkelen, want
de NTR is van mening dat talent gekoesterd
moet worden. De NTR staat voor hoogwaardige
jeugdprogramma’s die nationaal en
internationaal bekroond worden. 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.

Jong talent in: muziek
Dit programma focust zich op kinderen die in het
programma een podium krijgen om hun talent
te etaleren. In de serie Jong talent: in muziek
draait het om kinderen die een instrument
spelen, rappen of hun eigen liedjes schrijven. In
iedere aflevering staat een muzikaal talentvol
kind centraal. Per aflevering een andere
discipline: rap, elektrische gitaar, piano, viool
en singer-songwriter. We maken kennis met
de wereld van deze jonge talenten en beleven
mee hoe het is om een groot optreden voor te
bereiden. Vijf talentvolle jongeren, in de leeftijd
van 12 tot 14 jaar, worden gevolgd op hun weg
hun muzikale talent verder te ontwikkelen. Stap
voor stap en met vallen en opstaan op weg
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naar het podium. We volgen de jonge talenten
tijdens de masterclass die zij krijgen van een
bekende professional in haar of zijn discipline:
Simone Lamsma (viool), Michiel Borstlap (piano),
Anne Soldaat (elektrische gitaar) en singersongwriter Wouter Hamel. Met als daverend slot
een optreden van deze jongeren met leden van
het Metropole Orkest op tweede kerstdag.
Allerjongsten
Voor de allerjongsten biedt de NTR HoelaHoep
en Het Zandkasteel. Deze titels zijn met name
geschikt voor gebruik binnen de professionele
kinderopvang. Het Zandkasteel richt zich op de
vroeg- en voorschoolse educatie en sluit aan
op de meest gebruikte methodes hiervoor. In
de programma’s van HoelaHoep zien we hoe
vindingrijk kinderen zijn. Sesamstraat is een
belangrijke titel uit de jeugdprogrammering en
valt niet meer weg te denken op de Nederlandse
televisie.
Het Klokhuis
Wat grotere kinderen kijken naar Het Klokhuis.
In veel gezinnen vormt het kijken naar Het
Klokhuis een vast onderdeel in het dagelijkse
ritueel. Steeds opnieuw verrast de redactie de
jonge kijkers en hun ouders met interessante
onderwerpen en humoristische scènes. Ook
de website van Het Klokhuis geniet een grote
belangstelling en wint in 2012 een prestigieuze
prijs (zie hoofdstuk Prijzen). Aan de vooravond
van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn
bij Het Klokhuis acht bijzondere afleveringen

te zien geweest vanuit de Verenigde Staten.
Presentator Bart Meijer gaat dan onder andere
op bezoek bij de Verenigde Naties en zodoende
krijgt Het Klokhuis een exclusief kijkje in het
hoofdkantoor.
Schooltv in het teken van samenwerking
Het jaar 2012 staat voor Schooltv in het
teken van aandacht voor belangrijke
onderwijsthema’s, het aansluiten bij actuele
thema’s en het tot stand brengen van
programma’s in nauwe samenwerking met
verschillende externe instellingen.

Voor het primair onderwijs worden belangrijke
thema’s ‘in de breedte’ uitgelicht, door met alle
bekende wekelijkse programma’s van Schooltv
- Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, Nieuws
uit de Natuur en het Schooltv-weekjournaal tegelijk aandacht te besteden aan thema’s als
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wetenschap, techniek en sport. Uitzendingen en
lesmaterialen komen tot stand in samenwerking
met relevante instellingen.
In februari is er onder de noemer Xperiment
aandacht voor het thema experimenteren
met techniek; een samenwerkingsproject
met verschillende techniekmusea die zijn
aangesloten bij de Vereniging van Science
Centra.
In het kader van de Olympische Spelen in
Londen, besteden in juni alle bekende wekelijkse
programma’s van NTR Schooltv extra aandacht
aan sport. Uitzendingen en lesmateriaal over
London 2012 komen tot stand in samenwerking
met Het Olympisch Educatie Programma IK.JIJ.
WIJ, een initiatief van NOC*NSF en het Olympisch
Stadion.
Koekeloere maakt met ‘Superindiaan’ een
bijzondere aflevering over het Syndroom van
Down. Een unieke aflevering bovendien, omdat
daarin voor het eerst een kind de hoofdrol
speelt in een avontuur met Moffel en Piertje.
Deze ontroerende aflevering komt mede tot
stand met Stichting De Upside van Down.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid in
november doen maar liefst 2.040 groepen 7/8
mee aan MediaMasters: de interactieve mediaervaring waarmee kinderen in samenspel
met hun opvoeders laten zien hoe ‘mediawijs’
zij zijn. Jurre Bosman, presentator van het

Schooltv-weekjournaal, is ambassadeur van de
Week van de Mediawijsheid en is vanuit die rol
te zien in de trailer van MediaMasters en in de
filmpjes die leerlingen dagelijks te zien krijgen.
MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.
net, een netwerkorganisatie waar de NTR in
deelneemt, Kennisnet, SIOB, ECP-EPN en het
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.
Voortgezet onderwijs
Ook voor het voortgezet onderwijs wordt door
NTR Schooltv samengewerkt met belangrijke
instanties, zoals CITO en SLO. Schooltv draagt
voor de vijfde keer bij aan 3FM Serious Request
in de vorm van een online lespakket dat 1.900
gedownload werd, en themasites rond het
onderwerp ‘babysterfte’ op Eigenwijzer en
Schooltv.nl, in samenwerking met Het Rode Kruis
en 3FM. Door deel te nemen aan Serious Request
wordt extra traffic naar de sites gegenereerd
en is ook voor 3FM een mogelijkheid om meer
jongeren te bereiken. Samen met NTR-collega
en radiopresentator Michiel Veenstra worden
leerlingen opgeroepen via Twitter te laten zien
dat zij 3FM Serious Request steunen.
Nieuwe series en programma’s basisonderwijs
De serie Vroeger was het anders (groep 5),
die kinderen van nu naar het verleden brengt,
krijgt een vervolg. Vanuit het belang van
goed verkeersonderwijs, brengt Schooltv een
gloednieuwe programmaserie: De verkeersquiz,
gepresenteerd door Het Klokhuis-presentator
Maurice Lede. Met een nieuwe en spannende
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verkeersquiz maakt Schooltv leerlingen
enthousiast om meer over voorrangsregels,
verkeersborden en gedrag in het verkeer te
leren. In vier keer twee afleveringen strijden
twee schoolteams tegen elkaar. De quiz is ook
thuis of op school te spelen; alle filmpjes met
verkeerssituaties uit de uitzendingen met
bijbehorende vragen worden toegevoegd aan de
Schooltv Beeldbank.
De Gouden Eeuw
Schooltv haakt aan op het multimediale
geschiedenisproject De Gouden Eeuw van NTR

en VPRO. Met ’Dossier Geschiedenis: De Gouden
Eeuw’ breidt Schooltv de platforms waarop het
onderwerp wordt gebracht uit naar de klas. Het
is voor leerlingen in de bovenbouw van havo/
vwo bruikbaar ter voorbereiding op het Centraal
Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis.
Hoezo Armoede?
Van 25 november tot 2 december staat de
publieke omroep in het teken van armoede.
Deze week is onderdeel van het wereldwijde
project Why Poverty?, waar 68 landen aan
meedoen en waarmee een publiek van 500
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miljoen mensen wordt bereikt. Schooltv heeft
speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor de
vakken Nederlands, verzorging, aardrijkskunde,
economie en maatschappijleer van het vmbo en
havo/vwo. Met dit lesmateriaal hebben docenten
een praktische handleiding voor een aantal
actieve lessen in handen. In deze lessen staan
Schooltv-programma’s over armoede centraal.
De afleveringen komen uit de series Focus op de
maatschappij, Economie voor het vmbo, GeoClips
en Wereldburgers. Het lesmateriaal is gratis
te downloaden, ingedeeld per vak en niveau en
bevat antwoordsuggesties. Het is geschikt voor
zowel klassikale behandeling als zelfstandig
werken.
Nieuwe series en programma’s VO
Andere nieuwe series en programma’s voor
het voorgezet onderwijs zijn onder meer de
nieuwe achtdelige serie van Labyrint voor
de tweede fase, een nieuwe reeks GeoClips
en HistoClips en de nieuwe serie Kunstlicht
Next. Met laatstgenoemde serie kunnen
docenten tijdens de lessen aandacht besteden
aan de samenhang tussen vorm, inhoud en
functie van kunst- en cultuuruitingen en
cultuurgeschiedenis.

Digitale ontwikkelingen
Naar aanleiding van onderzoek dat Schooltv
uitvoert, neemt Schooltv ook op digitaal vlak het
voortouw in innovatieve ontwikkelingen voor
het onderwijs. Voor de programma’s Koekeloere
en Huisje Boompje Beestje én voor de Schooltv
Beeldbank wordt in 2012 een mobiele website
ontwikkeld. Voor de Beeldbank verschijnt deze
ook als mobiele app waarop alle video’s (meer
dan 3000) te bekijken en te delen zijn. Andere
digitale producten en diensten die Schooltv
aanbiedt en die nog altijd volop in gebruik zijn,
zijn schooltv.nl/schooltvgemist, de nieuwsbrief,
de digitale tv-gids op doelgroep (basis- of
voortgezet onderwijs), gratis aanvullend
lesmateriaal in pdf, online kleurplaten en
quizzen en last but not least de crossmediale
biologiegame Wie is de dader.
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“De NTR heeft binnen de publieke omroep
een voorbeeldfunctie waar het gaat om het
stimuleren van diversiteit. Diversiteit is niet
een afgebakend onderdeel in de organisatie. Je
vindt het terug in uiteenlopende programma’s,
maar ook in onze journalistieke benadering en
ons personeelsbeleid.”

jongeren die het vak in willen. Het zijn best
moeilijke tijden voor de diversiteitsgedachte,
maar deze mensen begrijpen dat etnische
verschillen een uitdaging en verrijking zijn voor
de samenleving. En trouwens, dit is de toekomst
van Nederland. We zullen het toch met z’n allen
moeten doen.”

Frans Jennekens, projectleider diversiteit en
eindredacteur van meerdere programma’s, is de
aanjager van veelkleurigheid bij de NTR en ook
bij de hele publieke omroep. “We hebben in 2012
met de NPO en Mira Media weer een Diversity
Show georganiseerd, met multiculturele
bijdragen en makers uit heel Europa en de
opkomst was geweldig. De workshops zaten
stampvol met mensen van alle omroepen en

Initiatieven
Jennekens is trots op de initiatieven van
diverse hoofdredacties om de NTR ‘minder wit’
te maken. De Nieuwsacademie van Nieuwsuur,
die mensen zonder journalistieke achtergrond
een opleidingsplaats aanbiedt, heeft bewust
gezocht naar mensen met een niet-westerse
achtergrond. Het geschiedenisprogramma
Andere Tijden en de geschiedenisredactie van
32
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NTR en VPRO breidden het project Grenzeloos
Verleden verder uit: na de migratieverhalen
en achtergronden van Marokkanen werden in
2012 ook de verhalen van Turken op de website
verzameld. Bij meerdere programma’s is in de
keuze van hoofdpersonen en journalistieke
invalshoeken rekening gehouden met diversiteit.
Impact
Los daarvan zijn er ook nog de uitgesproken
diversiteitsprogramma’s, die gemaakt werden
op de afdeling van Frans Jennekens. Welke
series vielen in 2012 op? De projectleider noemt
onder meer Nomaden en Piraten, waarin
schrijfster Yasmine Allas, zelf van Somalische
afkomst, de Somalische gemeenschap in
Nederland een gezicht gaf. Dat was niet altijd
een even positief gezicht. Maar de serie zorgde
er wel voor dat de Somalische gemeenschap
wakker werd geschud. Er werden discussieavonden georganiseerd, waar Yasmine met
haar programma kwam opdagen en met de
aanwezigen in debat ging. Een serie, kortom,
met een grote impact.
Een ander bijzonder project was Strijders voor
de Liefde. Sipke Jan Bousema bezocht in deze
documentaire, gemaakt in het kader van Gay
Pride samen met Hivos, mensen die wereldwijd
op de bres staan voor homo-acceptatie. Hij was
in landen waar de strijd voor gelijke rechten
voor homoseksuelen nog lang niet beslecht is,
zoals Zuid-Afrika en Kroatië. Landen ook waar
mensen hun leven niet zeker zijn als ze voor

hun seksuele geaardheid uitkomen, zoals wel
bleek toen enkele maanden na de uitzending
een van de jonge Zuid-Afrikaanse vrouwen in de
documentaire werd vermoord. Bij Strijders voor
de Liefde hoort een uitgebreide website, waarop
de situatie van diverse ‘strijders’ wereldwijd in
kaart wordt gebracht. Die website is inmiddels
uitgegroeid tot een internationaal platform, dat
ook tijdens Gay Pride 2013 een prominente rol
zal spelen.
De Dino Show
Strijders voor de Liefde was een kruisbestuiving
van Educatie en Diversiteit en zo zijn De Dino
Show en zo: RAYMANN kruisbestuivingen van
Cultuur en Diversiteit.
Frans Jennekens: “Dat Jandino in 2012 het Gala
van de Nederlandse Film mocht presenteren,
met Doutzen Kroes, is wel het bewijs dat
hij nu echt definitief is doorgebroken bij
het grote publiek. Dat blijkt ook wel uit zijn
enorme populariteit bij vooral jonge mensen
en het succes van zijn theatershow. Dat wij
als NTR hem de kans hebben gegeven zich te
ontwikkelen, net zoals we ooit met Jörgen
Raymann deden, is best iets om trots op te zijn.”
Moslimzendtijd
Sinds enkele jaren verzorgt de NTR ook de
zendtijd voor moslims, op verzoek van de NPO,
omdat de bestaande moslimorganisaties niet
tot overeenstemming kunnen komen over
het vormen van één moslimomroep. De NTR
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krijgt hier veel lof voor. Recensent Willem
Pekelder verwoordde het zo in Trouw: “Het is
indrukwekkend hoe de NTR de moslimzendtijd
invult: vernieuwende formules, ergens tussen
ernst en lichtvoetigheid in, maar wel steeds
rekening houdend met de gevoeligheden in de
conservatieve islamitische achterban.”
Jennekens beaamt dat dit precies is wat de
NTR doet: rekening houden met alle meningen
binnen de islam. “Maar we vullen het wel op
journalistieke wijze in. De Halve Maan is in de
eerste plaats een journalistiek programma,
met actuele gasten. Met onderdelen als de
Schotelservice en de Poldernomaden proberen
we er de nodige humor in te brengen.”
Andere opvallende moslimprogramma’s in
2012 waren Lipstick Moslims, waarin Samira
El Kandoussi onderzocht hoe ver kun je als
islamitische vrouw kunt gaan met je uiterlijk, en
Zoek de Verschillen, waarin joodse, islamitische
of hindoe-jongeren werden geconfronteerd met
heel andere uitingen van hun geloof en cultuur
in andere landen. Zoek de Verschillen was de
eerste samenwerking tussen joodse omroep,
NTR en OHM.
Mooie verhalen
De diversiteits- en moslimprogramma’s van
de NTR zijn talrijk en laten mooie en soms
ook pijnlijke verhalen zien: Uit de Bak, Aan de
Bak, Mocros, Kinderen van de Rekening, De
Klas van… ’81, Oranje Ambon, Het Leven van

Mohammed. Met het Gezicht naar het Oosten
was een bijzondere documentaire van Naeeda
Aurangzeb over de joodse én islamitische
geschiedenis van een straat in Den Haag. Een
Bijzonder Peloton ging over een groep licht
verstandelijk beperkte jongeren die de Mont
Ventoux ging beklimmen. West-Europa in de
War inventariseerde de stand van zaken in de
multiculturele samenleving in vijf Europese
landen. Hoop of Sloop was een actuele serie over
de toekomst van monumenten, zoals gebouwen,
bruggen of stadions. Slopen of…? En dan waren
er nog de opvallende moslimseries Mijn Moskee
is Top en De Verbroedering, met Umar Mirza. In
de bijzondere reeks In de Schaduw van de Maan
bracht regisseur Ruud van Gessel de verhalen
van Turkse en Marokkaanse mannen, exgastarbeiders, voor het voetlicht. Eerder had hij
hetzelfde gedaan met de verhalen van vrouwen
in De IJzeren Vogel.
Geconfronteerd met al die titels zegt Jennekens:
“Ja, we maken nu eenmaal best veel series, over
allerlei thema’s en allerlei etnische groepen. Dat
vraagt om een gevarieerde aanpak. Maar we
hebben ook programma’s die al jaren lopen en
die een vaste waarde zijn.”
Dichtbij Nederland
Hij doelt daarmee op het onderzoeksprogramma
Gonzo, de internationale portrettenserie City
Folk en de multiculturele portrettenserie Vals
Plat, met de humoristische straatreportages
van Hakim Traïdia. En natuurlijk heeft hij het
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dan ook over de radio: OBA Live (HUMAN/IKON/
NTR), de dagelijkse talkshow over cultuur,
politiek, wetenschap en moraal, en Dichtbij
Nederland, met bijdragen vanuit en over de hele
wereld. Frans Jennekens: “Dichtbij Nederland
is echt het hart van de afdeling. Omdat onze
redacteuren dagelijks drie uur radio maken, zijn
ze van alles op de hoogte. De andere redacties
weten dan ook dat ze voor veel vragen bij
Dichtbij Nederland terecht kunnen. En Dichtbij
Nederland benadert actuele kwesties op een
manier die je bijna nergens anders ziet.”
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“De Gouden Eeuw en Welkom in de Gouden
Eeuw, dat is publieke omroep op zijn best”,
zegt Ben Groenendijk, die sinds 2012 als
hoofdredacteur het cluster Geschiedenis
aanstuurt, naast Educatie en Jeugd. “Prachtig
om te zien wat een weerklank dit project
vindt. En het is ook een goed voorbeeld
van multimediaal denken. Twee series in
verschillende genres, een expositie in het
Amsterdam Museum, lezingen, een boek, een
grensverleggende website.”

geschiedenis. In december 2012 gingen De
Gouden Eeuw (NTR/VPRO) en de bijbehorende
Zapp-serie Welkom in de Gouden Eeuw (NTR)
van start. Initiatiefnemer en presentator Hans
Goedkoop liet zich inspireren door de uitspraak
van voormalig premier Balkenende over de
VOC-mentaliteit, waar wij anno nu nog van iets
zouden kunnen leren. Hoe we kunnen leren van
de 17e eeuw, en hoe verbazingwekkend veel
parallellen er zijn te trekken tussen toen en nu,
bewijst deze indrukwekkende serie.

De NTR vindt het belangrijk regelmatig een groot
geschiedenisproject te lanceren, met zowel een
documentaireserie als een serie op Zapp. Na De
Oorlog en De Slavernij was het nu de beurt aan
de meest roemrijke periode in de vaderlandse

Welkom in de Gouden Eeuw oogstte eveneens
louter lof. Deze door Klokhuis-scenarist Niek
Barendsen gemaakte ‘historische comedy’
toont aan hoe je met humor geschiedenis óók
tot leven kunt brengen. Plien van Bennekom
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speelt de uitbundige talkshowhost Dorine
Goudsmit, die kopstukken uit de Gouden Eeuw
ontvangt. Tussendoor zijn sketches te zien die
de 17e eeuw op hilarische, verrassende (en toch
historisch correcte) wijze een gezicht geven.
Andere Tijden
Ben Groenendijk: “Geschiedenis is een enorm
belangrijk thema voor de NTR, omdat we
nou eenmaal veel lessen kunnen leren uit
het verleden. Over grote maatschappelijke
kwesties of over onszelf.” Zo zijn er het
educatieve Verborgen Verleden, de jaarlijkse
Grote Geschiedenis Quiz (NTR/VPRO) - dat
dit jaar bijna een miljoen kijkers trok! - en
natuurlijk Andere Tijden. Het toonaangevende
geschiedenisprogramma van NTR en VPRO
produceerde ook in 2012 weer vele pareltjes.

Maartje van Weegen
Tegelijkertijd was er ook ruimte voor een
opmerkelijk eenmalig project van Ad van Liempt.
In Nederland Valt Aan werd verslag gedaan van
het begin van ‘onze’ oorlog in Indonesië: een
actualiteitenprogramma gebracht als ware het
1947, met de technische middelen van nu. En
met een ‘anchorwoman’ die voor Ad van Liempt
en de NTR bereid was nog één keer terug te
keren op de Nederlandse televisie: Maartje van
Weegen.

Er waren afleveringen over het taboe op het
H-woord, dat terug blijkt te gaan tot 1975, het
ontstaan van de Moedermavo en de zogenaamd
‘vrolijke’ armoede van de Jordaan, die in het
echt helemaal niet zo vrolijk was als films als De
Jantjes en Bleke Bet suggereren. Een aflevering
over de Bijlmerramp onthulde hoe de politiek
uiteindelijk niets deed met de uitkomsten van
het parlementair onderzoek naar de ramp. De
aflevering Geweten in de Oorlog liet op subtiele
wijze zien hoe dun de scheidslijn in een oorlog is
tussen overleven en collaboratie.
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In 2012 is de crossmediale organisatie en
de integratie van Nieuwe Media binnen de
NTR verder vormgegeven. Om Nieuwe Media
beter te positioneren wordt Nieuwe Media
ingebed in de twee hoofdredacties die volgens
de nieuwe inrichting per 1 januari 2013
wordt doorgevoerd. Aan elke afdeling wordt
een Coördinator Internet en Nieuwe Media
toegevoegd.
Inspelen op veranderingen in mediagebruik is
een belangrijk aandachtspunt van de NTR. Het
gebruik van tablets groeit enorm. Onder jeugd is
het bezoek via de tablet al opgelopen tot 30%. In

2012 zijn om die reden van diverse peutersites
tabletversies gemaakt. Het uitgangspunt is een
zo groot mogelijk publiek te bedienen.

Nieuw in 2012
Omroepbrede Cultuurportal: www.cultura.nl
In september is de omroepbrede Cultuurportal
www.cultura.nl gelanceerd. Het is een
samenwerkingsproject van AVRO, NTR, VPRO
en het themakanaal Cultura24. Op deze site
is naast het live themakanaal Cultura24 het
gehele cultuuraanbod van de publieke omroep
vindbaar.
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NTR: Thuisacademie www.ntr.nl/thuisacademie
1 september 2012 opende NTR: Thuisacademie
haar deuren met het doel bezoekers wijzer en
rijker te maken met educatieve content in het
algemeen en zogenaamde 10-stappencursussen
in het bijzonder. Deze cursussen zijn veelal
praktisch van aard, maar ook gericht op
persoonlijke ontwikkeling, en laten ‘cursisten’
middels korte instructieve video’s kennis maken
met diverse onderwerpen: van Spaans tot
hardlopen, van solliciteren tot fotograferen en
veel meer. Waar mogelijk worden cursussen
als verdiepende content gekoppeld aan
educatieve tv-programma’s, zoals de cursussen
Omgaan met geld en Woonstyling gekoppeld
werden aan het programma 10xBeter en
Stamboomonderzoek aan het programma
Verborgen verleden.
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Human Bird Wings – inhoudelijk innovatief
project
Human Bird Wings is een transmediaproject
met meer dan 9 miljoen kijkers. Het project
is ontwikkeld op initiatief van NTR Korte Film

Online die filmmakers wilde stimuleren nieuwe
manieren van storytelling uit te proberen.

Human Birdwings is een online verhaal van het
fictieve personage Jarno Smeets, die vleugels
heeft ontwikkeld op een doe-het-zelf-manier. De
droom van Jarno om als een vogel te kunnen
vliegen, is te volgen via zijn weblog www.
humanbirdwings.net. Daarop zijn de technische
voorbereidingen en testfases – als ware het een
echt experiment – in verschillende korte filmpjes
te zien. Ook kan het publiek het spraakmakende
avontuur volgen via YouTube, Facebook en
Twitter. De bedoeling van dit project is om een
persoonlijke, maar toch universele droom over
vliegen als een vogel te delen.
Wereldwijde verbazing volgt als het de
Nederlander lukt om met zelfgemaakte vleugels
als een vogel door de lucht te vliegen. Al meer
dan negen miljoen keer zijn de filmpjes bekeken
op YouTube. CNN en de BBC zaten er bovenop om
het wonder wereldkundig te maken.
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Pilot archivering i.s.m. Beeld en Geluid
Opruimen en archiveren is het motto voor de
komende tijd. We hebben een begin gemaakt
met de archivering van de website van Verre
Verwanten. In samenwerking met Beeld en
Geluid is de NTR een pilot gestart om 4 websites
van de NTR te archiveren.
DTI-afdeling
De afdeling Design Techniek en Innovatie heeft
de aandacht gericht op de ontwikkeling en
bouw van de nieuwe portals Cultura.nl en NTR
Thuisacademie.
We stappen dit jaar over op het Adaptive
Streaming platform van de NPO. Dit platform
heeft nog de nodige kinderziektes. Maar heeft
het grote voordeel dat video uitgespeeld kan
worden op diverse devices, zoals tablets en
smartphones. Bijna 3000 clips van de Beeldbank
zijn intern omgezet in het juiste videoformaat
om de Beeldbank-app voor mobiel en tablets te
kunnen realiseren.
DTI heeft deelgenomen in het stakeholdersoverleg van POMS, Publieke Omroep Media
Service. Dit systeem moet in 2013 NEBO, de
huidige videodatabase, gaan vervangen.
De eerste stappen zijn gemaakt met de
ontwikkeling en bouw van mobiele websites
in HTML5 t.b.v. tabletgebruikers. We hebben
als eerste gekozen voor de peutersites:
Sesamstraat, Koekeloere, Zandkasteel,
HoelaHoep en Sinterklaasjournaal.

Tweede scherm
In 2012 is een aantal tweedeschermprojecten
uitgevoerd. Een tweede scherm is een
(mobiele) website die tegelijk met het kijken
naar het tv-programma gebruikt kan worden
en daar naadloos op aansluit. Nieuwsuur
heeft eind 2012 besloten te stoppen met de
tweedeschermapplicatie, omdat het aantal
gebruikers erg tegenviel. De Nacht van de
Popmuziek is met 31.580 bezoekers (een
verdubbeling t.o.v. 2011) de meest succesvolle
tweedeschermtoepassing van de NTR, zowel
qua bereik als conceptueel. Een aantal
succesfactoren komt hier terug: de presentator
betrekt het publiek op een enthousiaste wijze;
de interactie via de stem- en quizmodule is
eenvoudig; en participatie via social media
tijdens het kijken naar het tv-programma is
goed gefaciliteerd.
NTR Corporate en Social Media
De NTR heeft in 2012 een behoorlijke slinger
gegeven aan zijn activiteiten op het gebied van
social media. Drijvende krachten daarachter
zijn twee webredacteuren die het structureren
van alle socialmedia-activiteiten binnen de NTR
hebben aangepakt. Beheer en redactie van
alle corporate NTR-accounts vindt nu centraal
plaats via een eenduidige NTR-vormgeving.
Met name op Twitter en Facebook is ‘NTR
Corporate’ doorlopend actief. Op deze media
worden berichten gepost over de NTR en onze
programma’s, met als doel het gidsen van onze
volgers en ze kennis te laten maken met de
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programma’s van de NTR. Daarnaast is een start
gemaakt met het implementeren van social
media in de organisatie: de kennis over social
media vergroten en het gebruik van social media
door redacties stroomlijnen. Na een jaar van
experimenteren en structureren breekt nu de
fase van verder inbedden en uitbouwen aan.
Intekening
In april 2012 is de intekening voor 2013 gestart.
De aantallen toegekende portals, pluswebsites
en PIPs zijn ongeveer hetzelfde gebleven als
het jaar ervoor. Bij de NPO is de intekening
voor Nieuwe Media volledig geïntegreerd bij de
Audio- en Videodirecties. Met name Schooltv is
behoorlijk getroffen, doordat het een aanzienlijk
deel van het budget moest inleveren.

Gemiddeld maandbereik NTR 2012
Gemiddeld werden per maand 2.508.146
browsers (bezoekers) bereikt. Wat opvalt is de
piek in de laatste twee maanden. Die piek wordt
vooral veroorzaakt door het succes van het
Sinterklaasjournaal en de Top 2000. Maar ook de
andere sites profiteren mee van deze stijging.
En we zien de enorme toename van mobiele
websites, met name bij het Sinterklaasjournaal.

Cultura24
NTR heeft in 2012 het beheer gevoerd over het
lineaire Themakanaal Cultura24. Cultura24 is het
digitale themakanaal van de Publieke Omroep,
voor verdieping in kunst en cultuur. 24 uur per
dag zijn televisieprogramma’s over kunst en
cultuur te zien. De genres die aan bod komen
zijn o.a. klassiek, literatuur, dans, theater, pop,
jazz, film, drama en beeldende kunst. Cultura24
heeft in 2012 voor een thematische benadering
gekozen d.w.z. dat er rondom een wekelijks
gekozen thema wordt geprogrammeerd, zowel
op het themakanaal als op de cultuurportal.
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• Best bezochte website: Schooltv beeldbank met 6.021.644 bezoekers
• Best bezochte pagina: Schooltv beeldbank zoekresultaten 10.067.975 (+5%)
• Best bezochte mobiele website: Sinterklaasjournaal met 403.548 bezoekers
2012

2012

2012

Totaal aantal bezoekers

22.826.483

20.721.214

+10%

Bezoekers per maand

2.508.146

2.220.840

+13%

Pageviews

304.837.038

288.517.656

+6%

Pvs per bezoek

5,5

5,9

-7%

Bouncingrate (één-pagina bezoek)

40%

41%

-3%

Totaal aantal bezoekers mobiele websites

2.423.088

195.852

+12x

Browsers per maand NTR in 2012
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Gestarte streams
In 2012 is het totaal aantal opgestarte streams in vergelijking met 2011
gestegen van 42.459.738 naar 48.730.278. Wat opvalt, is dat er veel jeugd- en
Schooltv-programma’s uitgesteld bekeken worden.
Programma’s NTR
		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het Klokhuis
Huisje Boompje Beestje
Koekeloere
Het Zandkasteel
De Dino Show
Nieuws uit de Natuur
Nieuwsuur (i.s.m. NOS)
Sinterklaasjournaal
College tour
Schooltv-weekjournaal

Opgestarte
streams 2012

Opgestarte
streams 2011

4.756.864
3.896.051
2.294.011
2.197.912
1.668.641
1.360.835
1.335.529
1.028.334
906.163
789.373

4.676.474
4.318.359
2.220.796
2.037.347
395.719
1.541.647
880.128
726.414
263.531
1.032.570

Unieke browsers
gem. p/mnd 2012

Unieke browsers
gem. p/mnd 2011

1.971.249
786.610
634.080
225.253
137.420
135.728
129.826
81.229
85.233
59.256

2.376.263
512.783
364.634
215.223
133.599
134.582
68.257
64.680
112.735
59.155

Top 10 websites NTR
Websites NTR
		
1

Sinterklaasjournaal incl. mobiel
(november en december)
2 Schooltv
3 Beeldbank incl. mobiel
4 Nieuwsuur (i.s.m. NOS)
5 Het Klokhuis incl. mobiel
6 Geschiedenis24.nl (i.s.m. VPRO)
7 Wetenschap24 (i.s.m. VPRO)
8 Eigenwijzer
9 Sesamstraat incl. mobiel
10 Nieuws uit de Natuur
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Algemeen Directeur

Programmaraden

Mediadirecteur

Personeel & Organisatie

Redactieraad
Marketing & Communicatie

Diversiteit

Bedrijfsvoering

•

Control

Hoofdredactie
Jeugd, Educatie & Geschiedenis
Nieuwe Media

Afdelingsproducer

Hoofdredactie
Kunst / Cultuur & Informatie
Nieuwe Media

•

Financiële Administratie

•

Jeugd / Schooltv

•

Kunst / Cultuur

•

Productiefaciliteiten & ICT

•

Educatie

•

Informatie

•

Nevenactiviteiten

•

Geschiedenis

•

Huisvesting
& Gezamenlijke Diensten

Afdelingsproducer
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De NTR heeft nog geen verankering in de
Mediawet. Hierdoor blijven de NPS en de
Stichting Educatieve Omroepcombinatie
(Educom), het samenwerkingsverband tussen
Teleac en RVU, formeel als organisaties bestaan
totdat de Mediawet op dit punt is gewijzigd.
De organisaties voeren hun werkzaamheden
echter uit binnen 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

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 heeft in 2012 éénmaal
vergaderd. Er is gesproken over de begroting
2013 en het transitietraject van de
Programmaraad. De jaarrekening van Educom is
buiten vergadering schriftelijk vastgesteld.
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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 de
Programmaraad.

In 2012 ziet de Raad van Toezicht NPS toe op
de naleving van de afspraken uit voornoemde
overeenkomst van opdracht en stelt zij vast
dat de afspraken tussen NPS en NTR conform
de overeenkomst zijn nagekomen, zij keurt
de jaarrekening 2011 van de NPS goed en
adviseert inzake de begroting 2013 van de NTR.
De Raad komt in 2012 tweemaal 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.

De Raad van Toezicht NPS
De Raad van Toezicht van de NPS bestaat uit de
volgende leden:
De heer L.J. Verhulst, voorzitter
Mevrouw F.C.N.M. den Boer
Mevrouw J. Mahn
Mevrouw M.J. Pattynama
De heer S. Harchaoui
De bestuurder is de heer Wibaut. Mevrouw
Mahn, mevrouw Den Boer en de heer Harchaoui
hebben tevens zitting in de Raad van Toezicht
van de NTR.
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
overgegaan naar de NTR.
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