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1. Per brief van 19 december 2019 heeft u ons verzocht om u te adviseren over

aanvragen van de NPO die zijn ingediend in het kader van de begrotingen voor 2019 en

2020.

2. In de begroting van 2019 heeft de NPO aanvragen ingediend voor ministeriele

instemming met het beeindigen van het overige televisieprogrammakanaal NPO 3 extra

en de overige aanbodkanalen omroepportals bnn.nl en vara.nl. Daarnaast heeft de NPO

in de begroting van 2020 een aanvraag ingediend voor ministeriele instemming met het

lanceren van een nieuw overige aanbodkanaal, NPO Kennis.

3. U heeft met de NPO afgesproken dat de aanvragen uit de begroting 2019

gecombineerd behandeld kunnen worden met de aanvraag voor NPO Kennis in de

begroting 2020.

4. Hieronder vindt u onze adviezen over de aanvragen gevolgd door een conclusie

waarmee we gevolg geven aan uw verzoek tot het uitbrengen van een advies. Vanuit

onze rol als toezichthouder hebben we met name bekeken of het nieuw aangevraagde

aanbodkanaal en het opheffen van de bestaand aanbodkanalen past binnen de publieke

mediaopdracht. Zo moet in de aanvraag gemotiveerd worden aangegeven hoe deze

voornemens zich verhouden tot de beoogde doelgroep en het publieksbereik, de

behoefte van het publiek, de relatie met het andere media-aanbod en de financiering van

het nieuwe aanbodkanaal.

5. De Vereniging Commerciele Omroepen (VCO) heeft bij brief van 27 januari 2020

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze van

de VCO ziet uitsluitend op markteffecten van NPO Kennis. Omdat het aan de Autoriteit

Consument en Markt (ACM) is om u te adviseren over de marktimpact van NPO Kennis,

heeft het Commissariaat deze zienswijze niet in zijn advies betrokken.
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A. Stopzetting NPO 3 extra en bnn.nl en vara.nl

Toelichting NPO
6. Allereerst gaan wij in de aanvragen van de NPO tot ministeriële goedkeuring van de 
beëindiging van overige televisieprogrammakanaal NPO 3 extra en de overige 
aanbodkanalen omroepportals bnn.nl en vara.nl. Deze aanvragen worden toegelicht in 
Bijlage 2 van de Begroting 2019, onderdelen 2.1 en 2.2.

7. NPO 3 extra, dat tot maart 2018 NPO101 heette, is een kanaal met programmering 
voor jongeren met o.a. humor, informatie en muziek. Tevens biedt het kanaal ruimte voor 
innovatieve producties die jongeren aanspreken. De NPO voert als belangrijkste reden 
voor de stopzetting aan dat het bereik onder de jongere doelgroepen relatief laag is en 
het toegevoegd bereik gering. Jongeren maken in toenemende mate gebruik van online 
media-aanbod. Met de lancering van de vernieuwde netportal npo3.nl in 2017 is er een 
centraal online platform voor alle jongerencontent gecreëerd dat beter aansluit bij het 
veranderende mediagedrag en sterke online focus van de doelgroep. Ook kijken jonge 
kijkers steeds meer on-demand in plaats van lineair zodat de doelgroep van NPO 3 extra 
steeds beter bediend wordt door NPO Start. De NPO wijst er op dat borging van content 
is gewaarborgd. Content gericht op jongeren wordt volgens de NPO verspreid via het 
lineaire hoofdkanaal NP03 en de netportal npo3.nl, waar ook ruimte is voor innovatieve 
producties. Daarnaast wordt media-aanbod voor jongeren verspreid via programma- 
gerelateerde websites en het on-demand platform NPO Start. Zodra de aangekondigde 
Beleidsregel aanbodkanaal van OCW definitief is vastgesteld zal ook via platforms van 
derden ruimte komen om met publieke content de jongere doelgroep te bereiken, zo 
verwacht de NPO.

Beoordeling Commissariaat
8. Het Commissariaat heeft geen reden om te twijfelen aan het teruglopend bereik van 
NPO 3 extra omdat het past binnen de huidige trends van mediaconsumptie onder 
jongeren. Een uitgebreidere toelichting inclusief uitkomsten van onderzoek(en) waaruit 
het teruglopend bereik zou blijken had de onderbouwing voor stopzetting nog meer 
kracht kunnen bijzetten. Het Commissariaat kan de argumentatie van de NPO voor het 
stopzetten van het overige televisieprogrammakanaal NPO 3 extra desondanks goed 
volgen. Nu het bereik van NPO 3 extra onder de doelgroep terugloopt kunnen de 
prioriteiten beter verlegd worden en beschikbare middelen beter worden ingezet voor 
aanbodkanalen en platforms die zich wel in een blijvende of zelfs groeiende 
belangstelling van jongeren kunnen verheugen, zoals de netportal npo3.nl en de on- 
demand dienst NPO Start.

9. Als reden voor stopzetting van de portals bnn.nl en vara.nl wijst de NPO op het 
samengaan van de omroepverenigingen BNN en VARA in de fusieomroep BNNVARA in 
2016. Voorheen hadden deze twee omroepen ieder een afzonderlijke
online portaL respectievelijk bnn.nl en vara.nl. Sinds 2016 verwijzen deze domeinen 
direct door naar bnnvara.nl: de omroepportal van BNNVARA. De omroepportals bnn.nl 
en vara.nl zijn hiermee overbodig geworden en kunnen dus worden beëindigd. Omdat op 
de domeinen bnn.nl en vara.nl geen aparte content staat is er ook geen aanbod wat 
geborgd moet worden, aldus de NPO.
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10. Sinds de fusie tussen BNN en VARA in 2016 worden bezoekers van de 
omroepportals bnn.nl en vara.nl doorverwezen naar het domein bnnvara.nl: de 
omroepportal van BNNVARA. In dat licht is er geen reden meer om de oude domeinen 
nog operationeel te houden en staat er niets aan de weg om de minister positief te 
adviseren over de aanvraag tot goedkeuring van stopzetting van de omroepportals bnn.nl 
en vara.nl.

B. Aanvraag NPO Kennis

Omschrijving
11. NPO Kennis wordt aangeduid als een overig aanbodkanaal en omschreven als een 
specifiek op volwassenen gericht internetportal, waarop het educatieve deel van het 
audio-en videomateriaal van de gehele publieke omroep op één centrale plek gebundeld, 
ontsloten en verrijkt wordt ter bevordering van informeel leren. In een educatieve context 
wordt het geselecteerde aanbod toegankelijk gemaakt via onder andere thematische 
filtering, kennisvragen en educatieve lagen, zoals een quiz of infographic. Het publiek 
wordt op verschillende manieren uitgenodigd tot participatie, interactie en verdieping 
gericht op gebruik in een informele setting zoals thuis of onderweg.

12. In aanvulling op het bestaande NPO-aanbodkanaal Schooltv, waar het media-aanbod 
van de landelijke publieke mediadienst op een educatieve manier wordt ontsloten voor 
kinderen en jeugd, wil de NPO met NPO Kennis een platform met educatief media- 
aanbod voor volwassenen aanbieden. De NPO wil daarbij nadrukkelijk rekening houden 
met nieuwe vormen van mediagebruik van de doelgroep.

13. Het bestaande media-aanbod van de NPO heeft een hoog educatief gehalte maar 
door de titelgebonden wijze van verspreiding is de herkenbaarheid en vindbaarheid 
beperkt. Ook maakt de educatieve waarde vaak impliciet onderdeel uit van het aanbod 
waardoor het minder eenvoudig is voor het publiek om specifieke kennis en informatie 
per onderwerp terug te vinden of uit het media-aanbod te filteren.

14. NPO Kennis wil daarom op één centrale plek de educatieve informatie ontsluiten. Het 
platform doet dit door de inhoud zo aan te bieden dat deze snel en gemakkelijk, aan de 
hand van specifieke vragen of filtering per onderwerp, is door te nemen.

15. De inhoud van NPO Kennis bestaat volledig uit bestaand materiaal van de landelijke 
publieke media-instellingen. Een redactie van educatieve redacteuren maakt de selectie, 
plaatst het materiaal in een educatieve context en verrijkt het met educatieve lagen.

16. Volgens de NPO zal het aanbodkanaal zo bijdragen aan een brede verankering van 
de landelijke publieke mediadienst door een slim (her)gebruik van publiek media-aanbod. 
Hierdoor zal het gebruik over een langere periode toenemen wat ook zal bijdragen aan 
een efficiënte besteding van de financiering van het media-aanbod. NPO zal het beheer 
van het nieuwe aanbodkanaal, gelet op diens taakopdracht, onderbrengen bij de NTR.
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Publieke mediaopdracht
17. Het overige aanbodkanaal NPO Kennis past naar het oordeel van de NPO binnen de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht en meer in het bijzonder binnen zijn 
educatieve taakopdracht. Educatie is een kernopdracht van de landelijke publieke 
mediadienst. Veel landelijke publieke media-instellingen ontwikkelen dan ook media- 
aanbod met een educatieve component, respectievelijk educatieve waarden. Steeds 
meer mensen zoeken online op kennisvragen. Voor de educatieve opdracht van de NPO 
is het dan ook noodzakelijk om in aanvulling op het overige media-aanbod met NPO 
Kennis te voorzien in deze behoefte.

18. In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 (verlengd tot 2022) heeft de NPO de ambitie 
geuit om een educatief en informatief aanbod te bieden dat toegankelijk en inspirerend is 
voor een breed publiek en dat helpt kennis op te doen. De realisatie van NPO Kennis 
past bij deze ambitie door bestaand aanbod op een meer ontspannen, toegankelijke en 
aansprekende wijze aan het publiek te presenteren.

Beoordeling Commissariaat
19. Het lijdt geen enkele twijfel dat educatie een essentieel onderdeel vormt van de 
publieke mediaopdracht. Niet voor niets wordt educatie naast informatie en cultuur een 
prominente rol toegedicht in de wettelijke omschrijving van de publieke mediaopdracht in 
artikel 2.1, eerste lid, van de Mediawet 2008. In het Concessiebeleidsplan 2016-2020 
(verlengd tot 2021) is Educatie als een van de aanbodprioriteiten geformuleerd waarop 
de NPO door het publiek herkend willen worden. Dit met speciale aandacht voor de 
productie, programmering, marketing en promotie van programma’s binnen deze 
categorie en een goede vindbaarheid daarvan. In het verlengde daarvan is NPO Kennis 
ook aangemerkt als een van de zeven aanboddomeinen die in 2020 een belangrijke 
waarde voor de NPO vertegenwoordigen als het gaat om het realiseren van zijn missie. 
Tegen die achtergrond acht het Commissariaat de lancering van het overige 
aanbodkanaal NPO Kennis consistent en passend.

Beoogde doelgroep en publieksbereik
20. In paragraaf 4 van onderdeel 2.3 van bijlage 2 van de Begroting 2020 wordt dieper 
ingegaan op de beoogde doelgroep en publieksbereik. De NPO heeft met NPO Kennis 
als oogmerk om alle volwassenen te bereiken. Daarbij wordt wel aangetekend dat de 
“tone-of-voice" zal zijn toegespitst op de middelbaar opgeleide Nederlanders tussen de 
18 en 40 jaar. Die keuze legitimeert de NPO met twee argumenten. Deze doelgroep blijkt 
vaak een voorloper te zijn in het gebruik van nieuwe mediatechnologie en heeft daardoor 
een voorspellend waarde voor het mediagebruik van oudere doelgroepen. Voorts 
verwacht de NPO vanuit deze middengroep ook de groepen lager- en hoger opgeleiden 
optimaal te kunnen bereiken. Dit kan worden bewerkstelligd door het aanbieden van 
verschillende kennisniveaus, variërend van een kort en eenvoudig antwoord op een 
vraag tot meer duiding, context en verdieping. Qua toon en taalgebruik wil NPO Kennis 
aansluiten bij de richtlijn die de overheid heeft opgesteld voor zijn eigen communicatie: 
communiceren op B1-niveau dat de overgrote meerderheid van de bevolking in staat 
moet stellen de informatie te begrijpen. Voorts wordt in de aanvraag toegelicht dat NPO 
Kennis speciale aandacht zal besteden aan nieuwe Nederlanders, zoals vluchtelingen en 
immigranten, door hen via toegankelijk educatief aanbod wegwijs te maken in onze 
samenleving.
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Beoordeling Commissariaat
21. Het Commissariaat heeft begrip voor de keuze van de NPO om met NPO Kennis alle 
bevolkingsroepen te willen bereiken. Het kan zich wel voorstellen dat een sterke nadruk 
op de middelbaar opgeleide Nederlanders tussen de 18 en 40 jaar ertoe kan leiden dat 
buiten die groep vallende Nederlanders zoals hoger opgeleiden of ouderen zich niet 
aangesproken zullen voelen. Aangezien de laatste groepen traditioneel beter bereikt 
worden door de NPO is die verwachting misschien ongegrond maar niettemin zou dit 
aspect in een toekomstige evaluatie van het bereik van NPO Kennis aandacht 
verdienen.

Behoefte van publiek
22. In de melding van het experiment aanbodkanaal had de NPO de doelstelling 
geformuleerd dat minimaal 10% van de Nederlandse bevolking NPO Kennis een 
aanvulling op het huidige aanbod moet vinden. Uit onderzoek dat de NPO heeft laten 
uitvoeren door Kantar TNS in mei 2019 kwam naar voren dat 64% van de Nederlanders 
van 13 jaar en ouder positief staat tegenover NPO Kennis. Slechts 6% staat negatief 
tegenover het beoogde aanbodkanaal. Verder geeft 74% aan dat het informatie over 
allerlei onderwerpen toegankelijker maakt, vindt 70% NPO Kennis vernieuwend, ziet 67% 
dat het aanbodkanaal het NPO-aanbod toegankelijker maakt en vindt 57% het van 
toegevoegde waarde voor zichzelf en de eigen omgeving. Volgens de NPO is hiermee 
ruimschoots voldaan aan de doelstelling die voorafgaand aan het experiment is 
vastgesteld. Voorts wijst de NPO erop dat verschillende onderdelen van het 
aanbodkanaal (specifieke vormen van content en distributiekanalen) kwalitatief zijn 
besproken in focusgroepen. Daaruit kwam naar voren dat met name korte video’s in 
combinatie met interactieve elementen positief werden beoordeeld, en dat het belangrijk 
is de distributie van het aanbodkanaal voor zoveel mogelijk ‘devices’ te optimaliseren.

Beoordeling Commissariaat
23. Het Commissariaat stelt vast dat de NPO met het onderzoek door de externe 
partij Kantar TNS en de focusgroepen zich de nodige inspanningen heeft getroost om 
inzicht te verkrijgen in de onder de bevolking levende behoeften aan NPO Kennis. Ook 
hier geldt dat een hernieuwd onderzoek in het kader van een evaluatie over een niet al te 
lange termijn inzicht zou moeten geven in hoeverre het nieuwe aanbodkanaal erin slaagt 
aan te sluiten bij de eerder geuite wensen en de verwachtingen waar te maken.

Relatie met ander bestaand media-aanbod
24. In paragraaf 6 van onderdeel 2.3 van bijlage 2 staat de NPO stil bij de relatie met 
ander bestaand media-aanbod. Allereerst licht de NPO toe hoe het aanbodkanaal wordt 
gepositioneerd binnen de bestaande portfolio. Met NPO Kennis geeft de NPO verder 
inhoud aan de educatieve opdracht van de landelijke publieke mediadienst door zich 
expliciet op de volwassen Nederlander te richten met een educatief online aanbodkanaal. 
NPO Kennis redacteuren zullen bestaande programma titels, websites en ‘communities’ 
vanuit educatief perspectief ontsluiten en verbonden. Daarmee wordt de educatieve 
waarde van reeds beschikbaar materiaal vergroot en zichtbaarder zonder dat dat ten 
koste hoeft te gaan van bestaande inspanningen. In dat kader wordt ook gerefereerd aan 
mogelijke doorverwijzingen naar materiaal van regionale en lokale omroepen en zelfs 
maatschappelijke organisaties, mits passend binnen de mediawettelijke kaders. De NPO 
benadrukt verder het belang van een centrale locatie waar medewerkers van 
programmatitels en websites met educatieve content verbinding kunnen maken met het 
totale aanbod en alle platforms van de landelijke publieke mediadienst.



II'

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

De NPO wijst in dat kader op de ervaringen met Schooltv waarbij redacties bij de 
productie van hun eigen materiaal reeds incalculeren dat zij via Schooltv een nieuw 
publiek kunnen aanboren.

25. In de onderbouwing van de aanvraag gaat de NPO zeer uitgebreid in op de relatie 
met bestaand marktaanbod. Om de relatie met ander aanbod in kaart te brengen volgt de 
NPO het onderscheid dat de Europese Commissie maakt om de impact op een markt te 
kunnen bepalen; namelijk de relevante productmarkt en de relevante geografische markt. 
Bij de beoordeling van de relevante productmarkt worden doorgaans drie elementen in 
ogenschouw genomen: de productkenmerken, het beoogd gebruik en de prijs. In het 
kader van het eerste element wijst de NPO erop dat NPO Kennis onafhankelijk is van 
commerciële en politieke belangen en beïnvloeding. De NPO spreekt dan ook de 
verwachting uit dat NPO Kennis zich bij de keuze van onderwerpen zal onderscheiden 
van commerciële partijen omdat de relevantie van onderwerpen voor educatie het 
belangrijkste criterium zal zijn. Inzake gebruik merkt NPO op dat NPO Kennis zich qua 
toon zal richten op de doelgroep 18-40 jaar maar daarbij niemand wil uitsluiten. Naast 
de gratis ontsluiting van bestaand materiaal met educatieve waarde is er ook ruimte voor 
verdere verdieping. Die kan plaatsvinden op de daartoe geëigende platforms van de 
publieke omroep maar eventueel ook bij maatschappelijke organisatie, kennisinstituten 
en universiteiten. Hierdoor speelt NPO Kennis ook een verbindende rol en zorgt het voor 
maatschappelijk verankering. Inzake de afbakening van de relevante geografische markt 
wijst de NPO erop dat het aanbod van educatieve content op internet zeer divers en 
versnipperd is en zich vaak op zeer specifieke doelgroepen richt. Tijdens de uitgevoerde 
behoefte onderzoeken is door respondenten gewezen op het aanbod van internationale 
spelers zoals Wikipedia, Google en YouTube. Volgens de NPO is dit aanbod echter niet 
(volledig) vergelijkbaar met NPO Kennis. In sommige gevallen is het marktaanbod 
namelijk op tekst gebaseerd (Wikipedia) of gaat het om sociale media en andere 
platforms die geen educatieve ordening bieden. Bovendien worden deze private 
platforms doorgaans aangestuurd door commerciële algoritmes waardoor niet duidelijk is 
of de getoonde informatie op louter inhoudelijke dan wel commerciële gronden wordt 
aangeboden. Bovendien is de kwaliteit en betrouwbaarheid van het aanbod en de 
bronnen niet altijd duidelijk en is veel van dit aanbod niet beschikbaar in de Nederlandse 
taal.

Beoordeling Commissariaat
26. De NPO spreekt de verwachting uit dat door NPO Kennis een “spin-off effect zal 
optreden ten aanzien de reeds bestaande programmatitels, websites en “communities”. 
Door het creëren van een centrale locatie waar medewerkers van programmatitels en 
websites met educatieve content verbinding kunnen maken met het totale aanbod en alle 
platforms van de landelijke publieke mediadienst wordt educatieve waarde van reeds 
beschikbaar materiaal vergroot en zichtbaarder. De NPO wijst in dat kader op de 
ervaringen met Schooltv waarbij redacties bij de productie van hun eigen materiaal reeds 
incalculeren dat zij via Schooltv een nieuw publiek kunnen aanboren. Het Commissariaat 
merkt op dat veel aanbod van de landelijke publieke mediadienst een educatieve functie 
heeft en/of een educatieve waarde vertegenwoordigt. Zo is er het door de NTR 
geïnitieerde educatieve online platform NPO Focus dat antwoord geeft op vragen over 
wetenschap, geschiedenis, politiek, economie en cultuur. Hoe NPO Focus zich zal 
verhouden tot het nieuwe initiatief blijft onbelicht in de aanvraag van de NPO maar het 
Commissariaat kan zich voorstellen dat het zal opgaan in NPO Kennis.
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De NTR speelt uiteraard een sleutelrol maar ook de omroepverenigingen hebben veel 
educatief aanbod ontwikkeld waaronder succesvolle formats zoals Max Masterclass en 
DWDD University. Het Commissariaat gaat ervan uit dat de veronderstelde toegevoegde 
waarde van NPO Kennis door het ontsluiten, verdiepen, verrijken en verbinden van 
bestaand materiaal door alle aanbieders binnen de landelijke mediadienst wordt erkend 
en onderschreven.

27. De claim die de NPO legt ten aanzien van een verbindende rol en maatschappelijke 
verankering acht het Commissariaat niet exclusief van toepassing op een initiatief als 
NPO Kennis. Ook commerciële partijen zoeken doorgaans de samenwerking met 
relevante maatschappelijke actoren, ongeacht of die een publieke dan wel private 
signatuur hebben. Volgens het Commissariaat zit de toegevoegde waarde van NPO 
Kennis hem vooral in de centrale ontsluiting, verrijking en verdieping van publiek media 
aanbod dat een educatieve functie heeft. Het belang van vindbaarheid en 
toegankelijkheid van informatie die een publieke waarde vertegenwoordigt in tijden van 
digitale overvloed van informatie, kan moeilijk overschat worden. Niets voor niets bevat 
de nieuwe Europese Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn nu ook een artikel op basis 
waarvan lidstaten maatregelen kunnen nemen om de vindbaarheid en toegankelijkheid 
van audiovisuele mediadiensten van algemeen belang te waarborgen.

Distributie en financiering
28 NPO Kennis is een overige aanbodkanaal dat zal worden verspreid via het internet 
waarbij de inhoud bestaat uit (delen van) programma’s die voor andere aanbodkanalen 
zijn gemaakt. Daarmee is het media-aanbod reeds gefinancierd. Het hergebruik zal wel 
een (beperkte) redactionele bewerking en de plaatsing in een educatieve context met 
zich meebrengen. Ook zullen educatieve lagen worden toegevoegd om de educatieve 
waarden zo goed mogelijk te kunnen ontsluiten. De NPO laat weten dat de daarmee 
gemoeide kosten voor dit aanbodkanaal kunnen worden gefinancierd uit de bestaande 
middelen en dat daarom wordt afgezien van een additionele budgetaanvraag voor NPO 
Kennis.

Beoordeling Commissariaat
29. De keuze voor een aanbodkanaal dat via exclusief via internet wordt verspreid sluit 
goed aan bij de hedendaagse (audiovisuele) media consumptie die steeds meer exclusief 
online plaatsvindt. Omdat het gaat om beperkte bewerkingen van bestaand materiaal 
stelt de NPO dat de bestaande middelen toereikend zijn en dat geen additionele 
budgetaanvraag wordt ingediend. Wel mist het Commissariaat een (indicatieve) 
kostenraming en een toelichting bij de bestaande middelen die de NPO voornemens is in 
te zetten voor NPO Kennis en de mogelijke impact op overige activiteiten die met die 
middelen worden gefinancierd.

C. Conclusie

30. In zijn advies aan de Minister over aanvragen tot het starten van een nieuw 
aanbodkanaal dan wel het opheffen van een bestaand aanbodkanaal dient het 
Commissariaat zich te focussen op de vraag in hoeverre deze voornemens passen 
binnen de publieke mediaopdracht van de aanvrager. Gelet daarop moet in de 
onderbouwing aandacht worden besteed aan aspecten zoals de beoogde doelgroep en 
het publieksbereik, de behoefte van het publiek, de relatie met het andere media-aanbod 
en de financiering van het nieuwe aanbodkanaal.
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31. Na afweging van bovengenoemde aspecten in de onderbouwing van de aanvraag van

de NPO komt het Commissariaat tot de conclusie dat zowel het opheffen van het overige

televisieprogrammakanaal NPO 3 extra en de overige aanbodkanalen omroepportals

bnn.nl en vara.nl als het starten van het overige aanbodkanaal NPO Kennis passen

binnen de publieke mediaopdracht van de NPO.

32. In het licht van bovenstaande adviseert het Commissariaat dan oak positief over de

aanvragen.

Hoogachtend, 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
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