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Externe pluriformiteit is kenmerkend voor het bestel en is daar één van de centrale uitgangspunten van. Dit 
genrebeleidsplan heeft betrekking op (de intekening voor) de programmering vanaf 2023 en is vastgesteld door de Raad 
van Bestuur 25 oktober 2022 met verwijzing naar onder meer de artikelen 2.2, tweede lid, onderdelen a, b, f, h, i, j, l en 
derde lid, 2.10, tweede lid, onderdelen b en c, 2.60 en de afdelingen 2.2.5 en 2.6.2 Mediawet 2008 en het 
Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Het genrebeleidsplan bevat de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op 
basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die worden gepitcht en ingetekend binnen het genre Sport 
beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk niet alleen op basis van dit genrebeleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling 
van de intekening spelen ook andere documenten een rol, waaronder het Jaarplan Video en/of het Jaarplan Audio. 
Welke documenten bij de beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar verhouden staat 
beschreven in het Coördinatiereglement Aanbodkanalen. 
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Inleiding 

Sport werkt verbindend. Ze roept emotie op. Het live meebeleven van Nederlandse sportsuccessen geeft 
een gevoel van saamhorigheid onder alle leeftijden, culturen en leefstijlen. Van een niet te overschatten 
betekenis in een polariserende samenleving en van groot belang voor de publieke omroep die verbinding 
hoog in het vaandel heeft staan. Sport is daarenboven een volwaardig onderdeel van de nieuwsvoorziening 
en we volgen de competities omdat ze journalistiek relevant zijn. Aantoonbaar is dat de 
sportprogrammering inspireert tot sportparticipatie en daarmee betekenis heeft voor de gezondheid. 
Nederlandse sportsuccessen vertalen zich regelmatig in een toename van de aanmeldingen bij de clubs en 
verenigingen. En sport bereikt publieksgroepen die we anders nauwelijks zouden bereiken en die we met dat 
aanbod met de publieke omroep en meer specifiek met andere genres in aanraking kunnen brengen. 

Eind jaren ’50 was de eerste uitzending van Sport in Beeld, de voorloper van NOS Studio Sport. ‘Met het 
bord op schoot’ kijken hele generaties sindsdien op zondag naar de samenvattingen van de Eredivisie en 
andere sporten. Via de NOS heeft de publieke omroep nog altijd veruit het grootste bereik bij het uitzenden 
van sport op radio, televisie en online, met een hoge waardering van het Nederlandse publiek. Het gaat dan 
over meer dan alleen de grote publiekstrekkers. Juist bij de publieke omroep zie je sport van A tot Z. Van 
atletiek tot zwemmen. Van nationaal tot internationaal. Van bekend tot minder bekend. Voor sportfans én 
voor gelegenheidsliefhebbers. 

In het steeds drukker wordende speelveld, met meer commerciële kanalen en media-aanbieders (vooral 
streamingdiensten), uit alle hoeken van de wereld en stijgende prijzen zal de NPO mogelijk ook scherpe 
keuzes moeten maken. Belangrijk bij het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes is dat we ons 
blijven onderscheiden. Om te beginnen door er met een sportaanbod in de breedte voor iedereen te zijn. De 
grote diversiteit aan sporten tonen we volgens de zogeheten sandwichformule, waarbij de kleine sporten 
profiteren van de aantrekkingskracht van de grote sporten. Zo kijken er zomaar 700.000 mensen naar een 
samenvatting van een Nederlandse handbalwedstrijd, als deze wordt uitgezonden in de dweilpauze van het 
schaatsen. Op die manier hebben ook veel kleinere sporten toegang tot een groot publiek en zijn we van 
betekenis voor de Nederlandse sportwereld. En net als Economie, Buitenland en Politiek maakt Sport een 
logisch onderdeel uit van de informatievoorziening van de NOS. Met dagelijks het laatste nieuws, verslagen, 
reportages, interviews, achtergronden en duiding. Met eigen commentatoren en verslaggevers ter plekke, 
op meerdere platforms. 

Ook willen we ons onderscheiden qua creativiteit en kwaliteit. Door verschil in toon en aanpak. Andere 
Tijden Sport (NOS/NTR) is een voorbeeld van de verhalen die we maken en vertellen, waarbij juist ook 
aandacht is voor de achtergronden bij de prestatie van sporters. Of die mensen zélf aanzetten tot bewegen, 
zoals bijvoorbeeld Nederland in Beweging (Omroep MAX). 

We staan met dit alles voor een uniek sportaanbod, van hoge kwaliteit, waarbij je kunt juichen of huilen. 
Aanbod dat je informeert, inspireert of emotioneert. 
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1. Afbakening  

Het begrip sport laat zich niet eenvoudig omschrijven. Waar sport vaak vooral in verband wordt gebracht 
met beweging, worden er ook vormen toegerekend die meer met het denkvermogen te maken hebben. 
Bovendien kan het zowel gaan om competitieve als om recreatieve activiteiten.  

In het genrebeleidsplan omschrijven we ons sportaanbod als:  

Media-aanbod over activiteiten die gebaseerd zijn op lichamelijke beweging of mentale activiteit, 
gebruikmakend van kenmerken als snelheid, behendigheid, conditie, kracht en/of denkvermogen met een 
competitief – of recreatief oogmerk. 1 

Omschrijving – Het genre Sport… 

omvat de registratie en actuele verslaggeving van (onderdelen van) 
gereglementeerde sportieve competities in binnen- en buitenland. √ 

omvat verhalen, achtergronden en andere overige informatie over sport en 
sporters. √ 

omvat aanbod waarin mensen worden aangezet tot (mee)bewegen. √ 
omvat zowel fysieke sporten als denksporten (w.o. schaken, dammen). √ 

 
 

Afbakening t.o.v. andere genres - Het genre Sport… 

omvat niet losse spelvormen zonder reglementen en competitie (anders valt het 
binnen een genre als Cultuur, Amusement of Kennis en Educatie). √ 

omvat niet spelvormen die ontwikkeld zijn t.b.v. NPO-aanbod. √ 
omvat niet beweging als kunstvorm (anders valt het binnen het genre Cultuur). √ 
omvat geen aanbod in de vorm van een documentaire (anders geldt het genre 
Documentaire).  √ 

omvat niet registratie van sportieve evenementen waarin niet het sportieve 
evenement, maar de omgevingselementen centraal staan; die vallen binnen de 
genres Kennis en Educatie of Human interest. 

√ 

 
We onderscheiden de volgende subgenres:  

Sportregistratie  
Media-aanbod met registraties (geheel of gedeeltelijk) van gereglementeerde 
sportwedstrijden/evenementen. Eventueel met beperkte duiding voor- en achteraf via context en/of 
analyse.  

 
1 Voor deze omschrijving is deels geput uit de omschrijving op Wikipedia. 
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Actuele sportinformatie  
Media-aanbod met nieuws, uitslagen, flitsen, samenvattingen, voorbeschouwingen en nabeschouwingen bij 
actuele sportwedstrijden en -evenementen.  

Overig sportaanbod  
Media-aanbod over sport en beweging (competitief en recreatief), (top)sportcultuur en sporters dat niet 
direct aan de actualiteit gerelateerd hoeft te zijn.  

Waar de subgenres ‘Sportregistratie’ en ‘Actuele sportinformatie’ alleen door de wettelijk verankerde 
taakomroep NOS worden verzorgd, kan op het aanbod binnen het subgenre ‘Overig Sportaanbod’ door alle 
omroepen worden ingetekend. Het door de NOS verzorgde subgenre ‘Actuele sportinformatie’ kenmerkt 
zich mede door journalistieke relevantie en het bieden van duiding en context rondom de sportregistratie. 

 

Subgenre 

 

Publieksbehoeften Passend aanbod Omroepen Voorbeelden 

Sportregistratie meebeleven verslag, registratie NOS EK schaatsen (NOS) 

Actuele 
sportinformatie 

geïnformeerd 
worden, meningen 

horen/toetsen 

nieuws, 
voor/nabeschouwing NOS De Avondetappe 

(NOS) 

Overig 
sportaanbod 

inspiratie, 
informatie, 

achtergronden, 
meebewegen 

reportage, 
interviews, 
registratie 

Omroepverenigingen, 
NTR en NOS 

Nederland in 
beweging (Omroep 

MAX) 
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2. Ambities 

1. Persoonlijke en maatschappelijke relevantie 

CBP-uitgangspunt: We houden het publiek aangesloten op wat er in Nederland en in de rest van de wereld 
gebeurt, dragen bij aan een groter begrip, sociale cohesie en stimuleren het debat hierover. 

CBP-uitgangspunt: We brengen de inwoners van Nederland samen; we dragen door het delen van 
ervaringen bij aan een levendige cultuur, sociale cohesie en individueel en maatschappelijk welzijn. 

Ambitie: we leggen een grotere focus op verhalen achter en over de sport(ers) 

We willen het subgenre ‘overig sportaanbod’ een grotere betekenis gaan geven. Bij ons gaat het niet enkel 
over medailles, winnaars en verliezers, punten en statistieken. Niet alleen over sport waarmee je geld kunt 
verdienen. We streven naar verschillende aanbodvormen bij een breed scala aan sporten en sporters. Niet 
alleen de wedstrijd, maar juist ook de verhalen. Bijzondere en diverse verhalen. Van persoonlijke verhalen 
over atleten, de weg naar het toernooi, de verzwegen spanningen tot maatschappelijk relevante verhalen 
zoals de betekenis van sport voor de volksgezondheid, maar ook over corruptie en misstanden in de 
sportwereld.  

CBP-uitgangspunt: We bieden op een toegankelijke, inspirerende en uitdagende manier kennis en 
informatie; zo stimuleren we ons publiek om zich nieuwe kennis en inzichten eigen te maken en te 
participeren in nieuwe activiteiten. 

Ambitie: We stimuleren actieve sportdeelname  

We zijn niet alleen gericht op de passieve sportbeleving. We willen mensen stimuleren en activeren 
kwaliteitsvol en gezond te bewegen en te sporten.  Of dat nu gebeurt door een dagelijks programma als 
Nederland In Beweging (Omroep MAX), of door het doorsijpel-effect; zien sporten doet sporten. En het gaat 
dan niet alleen om ouderen; we richten ons op alle leeftijds- en leefstijlgroepen.  

Ambitie: We zetten bij de keuze van grote sportevenementen in op verbinding  

Een belangrijk uitgangspunt in het Concessiebeleidsplan 2022 – 2026 gaat over verbinding. We brengen de 
inwoners van Nederland samen; we dragen door het delen van ervaringen bij aan een levendige cultuur, 
sociale cohesie en individueel en maatschappelijk welzijn. Sport is bij uitstek een genre dat daaraan een 
bijdrage kan leveren. Onze ambitie is dan ook om bij het kiezen van grote sportevenementen zoveel mogelijk 
verschillende generaties aan te spreken. Belangrijke criteria zijn daarbij o.a.: 

o Raakt de gemeenschappelijke identiteit. 
o Legt de focus op sporten waar Nederlandse sporters goed in presteren. 
o Legt de focus op evenementen met nationale teams. 

 
2. Variatie 
 
CBP-uitgangspunt: We voorzien met een gevarieerde aanbodmix in de behoeften van het publiek. 

Ambitie: we richten ons op een breed sportaanbod  
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Het hele jaar door zetten we in op een brede waaier aan sporten. Voor een breed publiek doen we op radio, 
televisie en online verslag van topsport. Primair waar Nederlanders aan meedoen, maar ook internationaal. 
Hoe beter de prestatie, hoe meer aandacht. We dragen er tegelijk zorg voor dat ook minder populaire 
sporten onder de aandacht worden gebracht en helpen het publiek deze sporten te ontdekken en te 
waarderen.  

Ambitie: We zoeken naar vernieuwende vormen 

We blijven  oog houden voor een goede balans tussen traditionele en nieuwe presentatievormen en 
voldoende vernieuwing. We zijn  op zoek naar innovatieve  manieren waarop we de sporten in beeld 
brengen en is de ambitie het publiek waar dit kan actiever te betrekken bij de sport. We schuwen daarbij het 
experiment niet. 
 
3. Diversiteit en Inclusie  
 
CBP-uitgangspunt: We representeren achtergronden van de verschillende groepen in de Nederlandse 
samenleving.  

CBP-uitgangspunt: We voorzien in de behoeften van het publiek. 

Ambitie: We streven in ons aanbod naar meer diversiteit op het gebied van gender, culturele achtergrond en 
beperking 
 
We vinden het belangrijk dat ons aanbod de verscheidenheid van onze samenleving representeert en dat ook 
onze sportprogrammering bijdraagt aan inclusie. Daarbij houden we bij de keuze van presentatoren en 
analisten zoveel mogelijk rekening met een goede representatie van vrouwen, mensen met een bi-culturele 
achtergrond en mensen met een beperking. De  sport en sporters die de aandacht krijgen en in beeld komen, 
komen dat vanzelfsprekend  vanwege de sportieve relevantie die daaraan ten grondslag ligt. 
 
Ambitie: We blijven paralympische sporters volgen 
 
De Paralympische Spelen omvatten topsport met daarachter veel indrukwekkende en inspirerende verhalen. 
Dat past perfect bij de publieke omroep. Al sinds 2004 doet de NOS structureel verslag van de Paralympische 
Spelen. Paralympische sporten hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld; het is steeds groter, 
internationaler en competitiever geworden. Het streven is deze sporten te blijven volgen in ons aanbod.  

Ambitie: We streven naar een divers aanbod van vrouwensporten 

We willen veel aandacht blijven besteden aan vrouwensporten. Ook hiervoor geldt hoe beter de prestaties, 
hoe meer aandacht. Om die reden was vrouwenhockey bijvoorbeeld altijd al prominent te zien bij de 
publieke omroep. En in toenemende mate geldt dat voor het voetbal en de wielersport.  

Ambitie: We willen alle leeftijdsgroepen bedienen, maar hebben specifieke aandacht voor de doelgroep 13-
34 jaar. 

Jongeren in de leeftijdsgroepen 13-19 jaar en 20-34 jaar zijn op dit moment voor ons vaak moeilijker te 
bereiken en daarom verdient jongerenprogrammering, zeker ook binnen het genre sport, meer aandacht. 
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Enerzijds vanwege het maatschappelijk belang, namelijk hen in contact te brengen en houden met sport, 
maar anderzijds ook omdat er met sport mogelijk groepen bereikt kunnen worden die we anders niet 
bereiken. 
 
Specifiek op jongeren gericht sportaanbod veronderstelt dat aangesloten wordt bij hun behoeften, 
voorkeuren en mediagedrag. Topsporters zíjn tussen de 19 en 34 jaar en zijn bijvoorbeeld bij uitstek 
rolmodellen voor hun leeftijdgenoten, soms ook op andere dan lineaire platforms. Hiervoor moet met name 
ons overig sportaanbod voor jongeren, minimaal aan een aantal van de volgende kenmerken voldoen:  

o Sluit qua onderwerp aan bij lifestyle en interesses van jongeren; 
o Maakt verbindingen met andere genres als bv. human interest, amusement, muziek en satire; 
o Besteedt aandacht aan nieuwe sporten of vormen van beweging; 
o Gebruikt speelse vormen die aansluiten bij het mediagedrag; 
o Creëert helden en rolmodellen; 
o Bevat sterke online componenten en is betekenisvol voor NPO Start; 
o Is vernieuwend qua vorm.  

 
4. Kwaliteit 
 
CBP-uitgangspunt: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard  

Ambitie: Ons aanbod is van hoog niveau, zowel wat betreft presentatie, inhoud als vorm  

Steeds meer media-aanbieders betreden het speelveld, denk aan commerciële omroepen en 
streamingdiensten, maar ook aan clubs en bonden die zelf content maken. We streven ernaar ons te 
onderscheiden met excellente kwaliteit. Belangrijke kenmerken van dergelijk aanbod zijn: 

o Hoge productiestandaarden voor techniek, vormgeving en uitwerking; 
o Aantrekkelijke en inspirerende verhaalvormen; 
o Aantrekkelijke en inspirerende presentatie; 
o Vernieuwende verhaalvormen; 
o Vernieuwende presentatie; 
o Technisch innovatief. 

 

CBP-uitgangspunt: We houden het publiek aangesloten op wat er in Nederland en in de rest van de wereld 
gebeurt, dragen bij aan een groter begrip, sociale cohesie en stimuleren het debat hierover. 

CBP-uitgangspunt: We zijn onafhankelijk en betrouwbaar; niet winst maar waarde is ons leidende principe.  

Ambitie: We realiseren betrouwbaar aanbod dat onafhankelijk is van commerciële invloeden 

Door alle veranderingen in het medialandschap is het belangrijker geworden dat het publieke domein zich 
nog scherper onderscheidt van het commerciële. Gedeelde publieke waarden als onpartijdigheid, 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van sportnieuws, - verslaggeving en – duiding zijn daarbij essentieel 
en vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk. Het publiek moet ervan uit kunnen gaan dat dit aanbod 
onafhankelijk van commerciële partijen tot stand is gekomen en volledig betrouwbaar is.  
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Ambitie: We besteden bij de duiding van sport en sportevenementen aandacht aan de moreel-ethische 
aspecten die daarbij spelen 

Sport bevindt zich niet in een vacuüm, maar maakt onderdeel uit van de maatschappelijke werkelijkheid. Zo 
kunnen politieke verhoudingen niet los worden gezien van sportevenementen. Landen met discutabele 
regimes gebruiken die om naar de wereld toe een beter imago uit te stralen en verhullen bijvoorbeeld dat in 
de voorbereiding van een prestigieus sportevenement werknemers worden misbruikt. Maar ook misstanden 
in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld bij ongewenste intimiteiten of machtsvertoon van coaches, spelen in 
de sportwereld net als in de rest van de samenleving. De publieke omroep wil niet de ogen sluiten voor deze 
zaken en zal – in ieder geval in het kader van ‘Actuele sportinformatie’ steeds ook aandacht besteden aan 
moreel-ethische kwesties rondom sport(evenementen). 

5. Integrale aanpak 
 
CBP-uitgangspunt: We bieden ons aanbod gebruiksvriendelijk aan, hoofdzakelijk in een veilige publieke 
context, in een mix van elkaar versterkende aanbodkanalen. 
 

Ambitie: we hebben oog voor verschillende en vernieuwende vormen en hoe deze via succesvolle 
combinaties van vorm en platform naar het publiek kunnen worden gebracht 

Nieuwe platforms, nieuwe vertelvormen, nieuwe technieken, nieuw publiek. We willen voortdurend nieuwe 
paden verkennen en bewandelen. Door de inzet van verschillende vormen en platformen en deze met elkaar 
te verbinden kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk groepen bereikt en bediend worden.  

Ambitie: De inhoud en vertelvorm van de sportprogrammering passen bij het distributiekanaal en het 
daaraan gekoppelde NPO-beleid 
 
Om het publiek zo goed mogelijk te kunnen bedienen houden we bij de ontwikkeling van ons aanbod 
rekening met de mogelijkheden die onze verschillende kanalen daarvoor bieden. Dat veronderstelt een 
integrale aanpak. Een vaak aan de actualiteit gekoppeld genre als Sport leent zich ook goed voor een 360-
graden aanpak. Het aanbod op de verschillende kanalen moet elkaar zowel aanvullen, als ook versterken. 
Daarvoor is aansluiting bij ons platformbeleid natuurlijk een belangrijk uitgangspunt en voorwaarde en is 
onze rechtenverwerving, mede daarom, tenzij met instemming van de Raad van Bestuur, uitsluitend gericht 
op plaatsing op onze eigen platformen. 
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3. Genrecriteria  

Voorstellen zullen worden geselecteerd op basis van een aantal genrecriteria waarvan sommige 
genrecriteria algemeen zijn omschreven en sommige specifiek. De genrecriteria waaraan een voorstel 
binnen het genre Sport moet voldoen, is uitgewerkt in onderstaande tabel. 

Algemene genrecriteria 

Dit overzicht bevat de genrecriteria op basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die 
worden gepitcht en ingetekend binnen het genre Sport beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk 
niet alleen op basis van dit genrebeleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen 
ook andere documenten een rol, waaronder het Jaarplan Video en/of het Jaarplan Audio. Welke 
documenten bij de beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar verhouden 
staat beschreven in het Coördinatiereglement aanbodkanalen.  

Genre Het aanbod sluit aan bij de omschrijving van een van de subgenres van 
het genre Sport: 

Sportregistratie 
Media-aanbod met registraties (geheel of gedeeltelijk) van 
sportwedstrijden/evenementen. Eventueel met beperkte duiding voor- 
en achteraf via context en/of analyse.   

Actuele sportinformatie 
Media-aanbod met actuele informatie over sport met uitslagen, flitsen 
en samenvattingen en programma’s met achtergronden en terugblikken/ 
nabeschouwen bij actuele sport (evenementen). 

Overige sport 
Media-aanbod over beweging, sport, (top)sportcultuur en sporters dat 
niet direct aan de actualiteit gerelateerd is.  

Heterogene mix Het aanbod is in relatie tot de andere ingediende ideeën, voorstellen en 
bestaande producties complementair.  
 

Kanalen Het aanbod past bij de profielen van de beoogde aanbodkanalen.  
 

Doelgroepgericht Het aanbodvoorstel geeft aan welke doelgroep wordt beoogd en is 
aansprekend voor de beoogde doelgroep(en). 
 

Diversiteit Het aanbod levert, mede in relatie tot andere ingediende ideeën, 
voorstellen en bestaande producties, een bijdrage aan de diversiteit 
(gender, leeftijd, opleiding, geografische spreiding, culturele achtergrond 
en/of beperking) van het aanbod. 
 

Specifieke genrecriteria  
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Persoonlijke en 
maatschappelijke 
relevantie  

Grote sportevenementen sluiten aan bij minimaal 2 van de onderstaande 
kenmerken: 

o Raakt gemeenschappelijke identiteit. 
o Legt de focus op sporten waar Nederlandse sporters goed in 

presteren. 
o Legt de focus op evenementen met nationale teams. 

Variatie Het aanbod levert een bijdrage aan de totstandkoming van een brede en 
gevarieerde aanbodmix met zowel populaire als minder populaire sporten. 
We hebben extra aandacht voor aanbod dat vernieuwend is. 

 
 
Diversiteit en 
inclusie 

Aanbodvoorstellen in het genre ‘overige sportinformatie’ gericht op 13-34-
jarigen voldoen aan minimaal 3 van de onderstaande kenmerken: 

o sluit qua onderwerp aan bij lifestyle en interesses van jongeren; 
o maakt verbindingen met andere genres als amusement, muziek, 

satire; 
o besteedt aandacht aan nieuwe sporten of vormen van beweging; 
o gebruikt speelse vormen; 
o creëert helden en rolmodellen; 
o bevat sterke online componenten en is betekenisvol voor NPO Start; 
o is vernieuwend qua vorm. 

Kwaliteit Het aanbod getuigt van hoge productiestandaarden voor techniek, 
vormgeving en uitwerking en voldoet daarnaast aan minimaal 2 van de 
onderstaande criteria: 

o Aantrekkelijke en inspirerende presentatie;  
o Aantrekkelijke en inspirerende verhaalvorm; 
o Vernieuwende verhaalvorm; 
o Vernieuwende presentatievorm; 
o Technisch innovatief. 

Integrale aanpak 
 

Het aanbod sluit aan bij het NPO-platformbeleid. 

De rechtenverwerving van het sportaanbod richt zich, tenzij met instemming 
van de Raad van Bestuur, uitsluitend op plaatsing op NPO-platformen. 

	

 

 

 

 

 


